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s BEKKEVOORT 
1 | EUGEEN COOLSTRAAT Vlak fiets-
pad, alle comfort. 
2 | PROVINCIEBAAN Goed afge-
schermd van de rijweg. 
3 | MEENSELSTRAAT Aangelegd in
rode straatstenen en gescheiden
van de rijweg. 
4 | RIJNRODESTRAAT Het nieuwe
fietspad is in goede staat.
5 | WISSENBEEMD Het stuk van de
provinciale fietsroute werd on-
langs beter berijdbaar gemaakt.
(ibo) 

s BIERBEEK 
1 | HOEGAARDSESTEENWEG Van
Opvelp naar Bierbeek ligt er een
nieuw fietspad voor wie Opvelp
verlaat.
2 | VENGERSTRAAT Een volledig
nieuw fietspad met een aparte
strook voor voetgangers. 
3 | KORBEEK-LOSESTRAAT Een
goed afgetekend fietspad, af en toe
afgescheiden door planten. 
4 | NEERVELPSESTRAAT Fietspad
aan beide kanten, maar niet echt
nieuw. 
5 | HOEGAARDSESTEENWEG Ter
hoogte van huisnummer 68 ver-
smalt de rijweg maar blijft het fiets-
pad even breed. (ero) 

s BOUTERSEM
1 | LEUVENSESTEENWEG Goed ge-
scheiden fietspad sedert herinrich-
ting N3. 
2 | KERKOMSESTEENWEG Eén zijde
van deze drukke weg kreeg een
goed verzorgd fietspad tot de grens
met Binkom. 
3 | SMIDSTRAAT Buurt van ge-
meenschapsschool, het station
van Vertrijk en het handelscen-
trum. 
4 | AARSCHOTSEBAAN Goed fiets-
pad tot aan degrens met Lubbeek. 
5 | MALENDRIES Veilig, sedert her-
inrichting van de weg. (fg)

s DIEST 
1 | COMMISSARIS NEYSKENSLAAN 
Het fietspad aan de Commissaris
Neyskenslaan is goed afge-
schermd van de ringweg en is bo-
vendien in goede staat. 
2 | SCHOONAERDE Het fietspad aan
Schoonaerde is in goede staat en
werd aangelegd in comfortabel
materiaal. 
3 | CITADELLAAN Het fietspad aan
de Citadellaan is goed onderhou-
den en goed afgeschermd van de
rijweg. 
4 | NIJVERHEIDSLAAN Goed afge-
schermd van het gemotoriseerd
verkeer en goed onderhouden. 
5 | NIEUWE DIJKSTRAAT In goede
staat en afgeschermd van de rij-
weg. (ibo) 

s GLABBEEK
1 | DIESTSESTEENWEG Veilig nieuw
fietspad langs drukke weg.
2 | MEENSELBEEKSTRAAT Nieuw
fietspad verlengt de Meenselbeek-
straat tot het fietsroutenetwerk.
3 | PAMELENSTRAAT Het model-
fietspad van Glabbeek.
4 | STEENBERGESTRAAT Nieuwe
fietspaden weerskanten de weg.
5 | RUITERIJ Verbeterd fietspad
tussen Zuurbemde en de Tiense-
steenweg. (be) 

s HAACHT
1 | LOMBAARDENLAAN Het fietspad
is vlak en afgescheiden van de weg
met varkensruggen.
2 | WERCHTERSEBAAN Tot aan
Scharent is het fietspad geschei-
den van de weg met haagjes. 
3 | STATIONSSTRAAT Van aan de ro-
tonde tot in Haacht-centrum ligt
een mooi fietspad in rode stenen.
Gescheiden van de weg door haag-
jes.
4 | WILLEMSLAAN Gescheiden van
de rijbaan met varkensruggen. Te-
gen schokken op het kruispunt
zijn metalen platen gelegd. 
5 | WOERINGSTRAAT Nieuw fiets-
pad aangelegd, tussen Herent en
de Postweg. (dbp)

s HOLSBEEK 
1 | DUTSELSTRAAT Nieuw ver-
hoogd fietspad tussen twee dorps-
kernen. 
2 | GROENSTRAAT Gescheiden
fietspad lokt meer fietsers. 
3 | LEUVENSEBAAN Vernieuwd
fietspad brengt meer veiligheid. 
4 | KLEIN LANGEVELD Rustige fiets-
route naast spoorweg. 
5 | RIJKSWEG Sneeuwvrij fietspad
in de winter. (ggh)

s KAMPENHOUT
1 | LANGESTRAAT Breed fietspad,
aangelegd in gladgestreken beton.
Gescheiden. 
2 | AARSCHOTSEBAAN Breed, be-
ton, gescheiden van de weg door
een haagje. 
3 | WILDERSEDREEF Twee vrijlig-
gende fietspaden, achter platanen. 
4 | HAACHTSESTEENWEG Veilig
door grasstrook een haag. (dbp)

s KEERBERGEN
1 |GRENSSTRAAT Aan één zijde van
de rijweg, op grondgebied Keer-
bergen, ligt een zeer degelijk fiets-
pad.
2 | LANGS DE DIJLE Vrijliggende
fietspaden op de oevers. 
3 | SCHRIEKSEBAAN Drukke weg,
voldoende breed fietspad. 
4 | HAACHTSEBAAN Met greppel ge-
scheiden van de rijweg. Op enkele
plaatsen wel te smal. 
5 | TREMELOBAAN Fietspaden aan
beide zijden, in beton. (dbp)

s KORTENAKEN 
1 | SCHANSSTRAAT Nieuw fietspad. 
2 | DIESTSESTRAAT Aan weerszij-
den van de weg een vlot lopend
fietspad naar Loksbergen. 
3 |BAAISTRAAT Van Ransberg tot
de rotonde De Hoef. 
4 | TIENSESTRAAT Langs weerszij-
den een goed fietspad.
5 | HALENSEBAAN Drukbereden
weg met aan weerszijden goede
fietspaden. (ppg) 

s LEUVEN
1 | EENMEILAAN Apart fietspad af-
geschermd van de rijweg met bo-
men en gras. 
2 | PARKPOORT Breed, effen onder-
grond, achter een haag.
3 | VUURKRUISENLAAN Breed, plat,
recht, en afgeschermd van de
straat. 
4 | DÉSIRÉ MELLAERTSSTRAAT Ef-
fen fietspad in rode beton. 
5 | JAN VRANCKXPAD Route tussen
Kessel-Lo en Leuven-centrum. 

s LINTER
1 | SINT-TRUIDENSESTEENWEG De
versmalde gewestweg heeft nieu-
we, gescheiden fietspaden. 
2 | PELSSTRAAT De verbindings-
weg tussen Drieslinter-centrum en
Ransberg. 
3 | KASTEELSTRAAT Veilige fietspa-
den Neerlinter naar Hoeleden. 
4 | DORPSSTRAAT Via Walsbergen
naar Wommersom. 
5 | HELENBOSSTRAAT Vlot en veilig
tot aan gemeentehuis. (ppg) 

s LUBBEEK
1 | KAPELSTRAAT Nieuw pad aan
drukke en gevaarlijke weg. 
2 | KALENBERG-TERKEYEN Volledig
vernieuwd aan weerszijden.
3 | BINKOMSTRAAT Ondubbeld
fietspad in straatstenen.
4 | DIESTSESTEENWEG Vanuit Leu-
ven tot Linden gescheiden fietspad
langs N2 in aanleg. 
5 | GANZENDRIES Vrijliggend fiets-
pad na aanpassing van de weg. (fg)

s OUD-HEVERLEE 
1 | NOËSTRAAT Tussen Pragen en
Vaalbeek, afgescheiden door een
haag en aangelegd in gladde beton. 
2 | GELDENAAKSEBAAN Van Bier-
beek naar Haasrode. 
3 | PARKSTRAAT Van de brug over
de E40 naar Haasrode. 
4 | BLANDENSTRAAT Van het kruis-
punt met de Expresweg in Blanden
tot het kruispunt met de Lange-
straat in Haasrode. 
5 | ONZE-LIEVE-VROUWESTRAAT 
Van Naamsesteenweg in Blanden
tot in Pragen. (ero) 

s SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 
1 | GRENSSTRAAT Nieuw pad aan
de Grensstraat, naar Laakdal. 
2 | WEG MESSELBROEK Goede staat
en gescheiden van de weg.
3 | HOUWAARTSTRAAT In goede
staat. Comfortabel. (ibo) 

s TIELT-WINGE
1 | HALENSEBAAN Aan weerzijden
en nog in uitbreiding. 
2 | DORPSTRAAT Over de volledige
lengte nieuw en verzorgd fietspad. 
3 | WINGERSTRAAT Vanaf de N2 tot
de N223 nieuw en goed. 
4 | GOUDEN KRUISPUNT Vanaf ro-
tonde richting Tienen. 
5 | WERSBEEKSTRAAT Uitstekend
nieuw en ontdubbeld fietspad tot
Molenbeek-Wersbeek. (fg)

s TREMELO
1 | GROTE BOLLOSTRAAT Aan
weerszijden, relatief breed, achter
een haagje. 
2 | GROOTLOSTRAAT Redelijk goe-
de staat. Aan weerszijden. 
3 | VELDONKSTRAAT Nieuw en
breed fietspad achter paaltjes. 
4 | LANGSTRAAT Aangelegd in be-
ton met een roze kleur. (dbp)

De beste fietspaden per gemeente (slot)
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s HAKENDOVER
De pas ver-
nieuwde Wul-
mersumsesteen-
weg tussen de
Van Audenhove-
straat en Rans-
hovenstraat in
Hakendover ver-

hoogde de veiligheid niet voor
fietsers. Integendeel. De straat is
voor hen gevaarlijker geworden. 
Dat meldt Sofie Schepens, die in
de wijk Broedersblok in Wulmer-
sum woont. Wulmersum is een
gehucht van het Tiense Hakend-
over. 
‘Er was vroeger geen fietspad, wat
al gevaarlijk was voor fietsers.
Men heeft jammer genoeg bij de
heraanleg een kans gemist om de

weg veiliger te maken voor fiet-
sers. Men maakte van de Wul-
mersumsesteenweg een eenvaks-
weg met verkeer in beide richtin-
gen en met hier en daar uitwijk-
stroken en bloembakken. Maar
fietspaden zijn blijkbaar verge-
ten. Het was nochtans perfect
mogelijk die aan te leggen.’
‘Het ontbreken ervan maakt de
weg nu levensgevaarlijk. Fietsers
doen er best aan te stoppen of de
stoep op te rijden als een auto na-
dert. Een gezinsfietstocht maken,
is niet meer te doen. Ik rij vrij veel
met de fiets, maar mijd de Wul-
mersumsesteenweg. Er passeren
hier tussen het Goetsenhovense
gehucht Meer en Tienen veel wie-
lertoeristen. Ik raad ze aan dub-
bel op te letten.’ (be) 

‘Het is nu gevaarlijker’

©Col

1
De fietsenstallingen aan het station geven een
beeld van het succes van de fiets in Leuven. 

2
Scholieren verzamelen op het Conscienceplein
in Leuven om samen naar school te fietsen.

3
Aan de Naamsepoort in Leuven is het altijd druk
aan de fietsoversteekplaatsen. ©Johan Van Cutsem

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 


