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s ALVERINGEM
1| GIJVERINKHOVE Vrijliggend
fietspad van Gijverinkhove tot aan
de N8. 
2| JAAGPAD Jaagpad langs de Lo-
vaart in zowel richting Lo als Veur-
ne. 
3| FORTEM Verkaveling met veili-
ge, mooie en rustige fietspaden
tussen de velden en weiden. 
4| CENTRUM Vrijliggend fietspad
tussen het centrum van Alverin-
gem en wijk Fortem. 
5| LANDELIJK Vele kleine, landelij-
ke wegen met weinig doorgaand
verkeer in heel Groot- Alveringem.
(mma) 

s BREDENE
1| DRIFTWEG - KAPELSTRAAT De
heraangelegde Driftweg en Kapel-
straat worden, zeker qua fiets-
vriendelijkheid, vaak overladen
met superlatieven. Het mooiste
fietspad aan de kust.
2| ZANDSTRAAT Aangenaam en
rustig fietsen aan de rand van de
polders, waarbij auto’s op veilige
afstand rijden en je eerder opge-
schrikt wordt door een galoppe-
rend paard. 
3| SLUIZENSTRAAT Het betonnen
fietspad is netjes van de rijweg af-
gescheiden door een smalle par-
keerstrook en een extra brede
groenzone. 
4| VLOEDLAAN Een veilig fietspad,
afgescheiden van de rijweg en ver-
hoogd, voor wie wil winkelen in de
verschillende grootwarenhuizen
langs de straat. 
5| BREEWEG Een stevig uit de klui-
ten gewassen dubbelrijrichtings-
fietspad zorgt voor een veilig ge-
voel. Natuurlijke buffers vormen
een grens met de rijweg. (hvs)

s DE PANNE
1| VEURNESTRAAT Afzonderlijke
fietspaden afgescheiden van de
weg door plantvakken en parkeer-
plaatsen. 
2| DE PANNELAAN Naast de rijweg
zijn er afzonderlijke fietspaden.
3| KONINKLIJKE BAAN De Konink-
lijke Baan aan camping Zeepark: er
is een afzonderlijk en mooi fiets-
pad op de duinenrug. 
4| KERKSTRAAT Tussen De Panne
en Adinkerke zijn naast de weg af-
zonderlijke fietspaden.
5| KUSTFIETSROUTE Kustfietsroute
tussen De Panne en Sint-Idesbald,
Koksijde: veilig en mooi. (mma) 

s DIKSMUIDE
1| FRONTZATE Recreatief fietspad
dat meer en meer gebruikt wordt
voor het woon-werkverkeer. Veilig
omdat het fietspad aangelegd is op
een oude spoorwegbedding. 
2| LAPPERSFORTSTRAAT De nieu-
we Lappersfortstraat heeft aan bei-
de zijden een fietspad dat met een
groenstrook van de rijweg geschei-
den is. (krv) 
3| WIJNENDALESTRAAT De Wijnen-
dalestraat tussen het grondgebied
van Koekelare en het centrum van
Beerst heeft aan weerszijden een
fietspad dat door een groenstrook
met eiken beveiligd is. 
4| OOSTENDESTRAAT Vanaf het
postgebouw tot aan Beerst heeft de
vernieuwde Oostendestraat aan

weerszijden een fietspad. De nieu-
we bomen zijn aangeplant tussen
de rijweg en de fietspaden. 
5| EIKHOFSTRAAT De vernieuwde
Eikhofstraat wordt de aanrijroute
voor de ring om Diksmuide. Fiet-
sers kregen een volledig nieuwe
rijstrook aan weerszijden van de
weg en gescheiden door aanplan-
tingen. (krv) 

s GISTEL
1| OOSTENDSE BAAN Breed en goed
afgeschermd fietspad van de Kool-
aerdstraat over de autosnelweg tot
de Bergschuurstraat. 
2| TORHOUTSEBAAN Ter hoogte
van de oversteek met de Moere-
straat kreeg het fietspad een opval-
lend rode kleur. 
3| HOOGSTRAAT Bij de heraanleg
van de straat werd rekening gehou-
den met de hoogte van de boord-
stenen. 
4| VAARTSTRAAT In het verlengde
van de heraangelegde Gistelse- en
Oostendsesteenweg werd ook de
Vaartstraat fietsvriendelijker ge-
maakt met een afgeschermd fiets-
pad. 
5| KOOLAERDSTRAAT De drukke
Oostendse Baan oversteken ter
hoogte van de Koolaerdstraat en de
Abdijstraat werd veiliger door on-
der meer eilandjes op de baan aan
te leggen. (dji) 

s HEUVELLAND
1| DIKKEBUSSTRAAT Tussen De
Klijte en Loker is er aan één kant
van de rijweg een fietspad, waar-
door fietsers daar relatief veilig
kunnen fietsen. 
2| HOOGHOFSTRAAT Tussen Kem-
mel en Wulvergem kun je veilig
fietsen langs de Hooghofstraat,
waar aan één kant van de rijweg
een fietspad is aangelegd. 
3| IEPERSTRAAT Tussen Wijtscha-
te en de Ieperhoek bij Mesen kun
je relatief veilig fietsen op het fiets-
pad aan weerskanten van de rij-
weg. 
4| KEMMELSTRAAT Het fietspad
van Kemmel richting Ieper is vei-
lig: aan twee kanten van de weg en
gescheiden van de rijweg. 
5| DIKKEBUSSTRAAT Als je van De
Klijte naar Dikkebus fietst, kun je
dat via het fietspad, dat zich aan
één kant van de rijweg bevindt.
(pli) 

s HOUTHULST
1| WESTBROEKSTRAAT De West-
broekstraat heeft een veilig fiets-
pad en in de bocht ter hoogte van
Luigem zijn de fietsers door een
vangrail extra beschermd. 
2| KERKSTRAAT De Kerkstraat
heeft als winkelstraat een voetpad
en een veilig fietspad. 
3| TERRESTSTRAAT Als belangrijke
invalsweg heeft de Terreststraat
aan één zijde een veilig, afgeschei-
den fietspad. 
4| JONKERSHOVESTRAAT De Jon-
kershovestraat heeft een degelijk
fietspad dat gescheiden is van de
rijweg door een smalle kassei-
strook. 
5| MERKEMSTRAAT De Merkem-
straat heeft een gloednieuw en
breed fietspad dat van de rijweg ge-

scheiden is met een pas aange-
plante haag. (krv) 

s ICHTEGEM
1| SINT-BERTINUSLAAN Breed en
afgeschermd fietspad aan de ach-
terkant van de vrije basisschool. 
2| ZUIDSTRAAT Het fietspad is afge-
scheiden van de rijbaan en geeft
fietsers een veilig gevoel. 
3|LEUGENBOOMSTRAAT Het fiets-
pad is los van de straat met tussen
de rijbaan en het fietspad een
haag. 
4| ZEDELGEMSESTEENWEG Fietsers
beschikken langs de rijbaan over
een afgeschermd fietspad. 
5| KOEKELARESTRAAT Een haag
scheidt het fietspad in beide rich-
tingen af van de rijbaan. (dji) 

s IEPER
1| ZONNEBEEKSEWEG De rotonde
op het kruispunt Potyze heeft een
duidelijke fietsstrook en aanslui-
tend is ook de Zonnebeekseweg
richting Zonnebeke fietsvriende-
lijk ingericht. 
2| DIKSMUIDSEWEG Fietsen tussen
Ieper en Boezinge kan veilig op het
dubbel fietspad, gescheiden van
de rijweg. 
3| FIETSTUNNEL De fietstunnel on-
der de zuiderring biedt een veilige
oversteek voor wie van de sportzo-
ne richting Zillebekevijver fietst. 
4| DIKKEBUSSEWEG Tussen Ieper
en Dikkebus is er buiten de be-
bouwde kom een dubbel fietspad. 
5| KEMMELSEWEG Het dubbele
fietspad, gescheiden van de rijweg,
maakt dat het veilig fietsen is van
Ieper naar Kemmel. (pli) 

s KOEKELARE 
1| BELHUTTEBAAN Het kaarsrechte
fietspad is veilig. 
2| PROVINCIEBAAN De historische
weg van Maria Theresia heeft aan
weerszijden een breed en afge-
scheiden fietspad. 
3| EERNEGEMSTRAAT Op het be-
tonnen fietspad is het veilig fiet-
sen, ondanks de hoge snelheden
van veel wagens. 
4| OOSTMEETSTRAAT Tussen De
Pluim en Zande aan beide zijden
een fietspad dat door een kassei-
strook gescheiden is. 
5| ICHTEGEMSTRAAT Aan weerszij-
den een fietspad dat door bomen,
hagen en bloemen van de rijweg
gescheiden is. (krv)

Lees morgen het vervolg: de beste
fietspaden in Koksijde, Kortemark,
Langemark-Poelkapelle, 
Lo-Reninge, Mesen, Middelkerke,
Nieuwpoort, Oostende, 
Oudenburg, Poperinge, Veurne,
Vleteren en Zonnebeke. 

De beste fietspaden per gemeente

Het fietspad ligt aan beide kanten van de Vandamme-
straat, valt op, is goed afgescheiden van de rijweg, is
breed en lijdt niet onder niveauverschillen. Zo moti-
veerde de Fietsersbond de onderscheiding. 
‘Een beter fietspad kan je gewoon niet hebben’, zegt
Bruno. ‘Dit fietspad maakt op alle manieren duidelijk
dat het een fietspad is: het is in rode asfalt aangelegd
en is degelijk afgescheiden van de rijweg met hagen,
borduren of ribbels. Zeer goed is ook dat het rode
fietspad doorloopt waar er een uitrit van een woning
is of een zijweg. Vroeger was dat wel anders. Wie van
opzij kwam, had voorrang. Nu hebben fietsers hier
overal voorrang. En tot slot: dit soort fietspaden in
asfalt maakt ook minder plassen bij regen of ijzel. Een
fietspad in zand of kiezel oogt wel goed, maar is ge-
vaarlijk door de onvermijdelijke verzakkingen. Hier
vind je – voorlopig toch – geen putje. Ik ben eens over
een put in de weg gevallen. Geen lachertje als je je
fiets of bromfiets en een tas met zo’n twintig, dertig
kilo post over je heen krijgt. Ik vind het een goede
zaak dat de gemeente nu zo veel mogelijk dergelijke
fietspaden begint aan te leggen. Probleem is dat het
niet overal kan. Brede fietspaden vragen vaak ontei-
geningen.’ 
Bruno weet uit ervaring ook wat niet veilig is. ‘Ik moet
niets hebben van suggestiestroken. Ze duiken overal
op. Ook in Koksijde. Volgend jaar wordt de belangrij-
ke verbindingsweg Pylyserlaan op die manier aange-
legd. Maar suggestiestroken zijn gevaarlijk. Ze onder-
scheiden zich alleen van de rijweg door hun kleur.
Auto’s mogen ze ook gebruiken als er geen fietsers op
rijden. Op suggestiestroken trekken fietsers noch au-
to’s zich eigenlijk veel van mekaar aan. Zeer onveilig.’
(mma) 

Koksijde 
‘Beste fietspad 
van Vlaanderen’

De Robert Vandammestraat in Koksijde werd in
2006 door de Fietsersbond uitgeroepen tot beste
fietspad van Vlaanderen. ‘Dat is het nog altijd’, zegt
Bruno Vandicke. Als postbode die hier dagelijks
over rijdt met zijn fiets of bromfiets, heeft hij recht
van spreken. 

Postbode Bruno Vandicke gebruikt de Robert Vandammestraat elke
dag. ‘Een beter fietspad kan je niet hebben.’ ©Isabelle Vanhassel

ONLINE

Meer op de website
Kent u nog voorbeelden van
goede en slechte fietspaden in
uw gemeente?
Wilt u het Fietspadenrapport
van uw gemeente raadplegen?
Surf naar
www.nieuwsblad.be/fietspad 


