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s DIEPENBEEK El-
ke inwoner van
Diepenbeek kent
de beruchte N2
richting Hasselt
wel. 
Bart Henckaerts
houdt nog elke
dag zijn hart vast

als hij over de Steenweg met zijn
fiets naar het werk rijdt.
De Steenweg is een baan waar
goed wordt doorgereden door au-
tomobilisten. 
De maximumsnelheid voor auto’s
is hier 70 km per uur, maar daar
houden veel mensen zich niet aan.
Het fietspad is veel te smal en ligt
zeer dicht tegen de weg. Bart, die
vakbondssecretaris is bij het

ABVV, neemt regelmatig de fiets
naar het werk. 
‘Het fietspad langs de Steenweg
heeft veel putten en gaten. Bij de
minste regenval staan die putten
vol met water. 
Eén van de oorzaken is het ont-
werp van de weg, de rioleringsdek-
sels liggen op het fietspad en zor-
gen voor verzakkingen. Ter hoogte
van het voormalige café De Ploeg is
de situatie pas echt dramatisch,
het fietspad ligt daar zo slecht dat
je genoodzaakt bent de weg op te
rijden. Gelukkig is mij nog nooit
iets overkomen’, zegt Bart opge-
lucht. 
Een vrijliggend fietspad zou op de
Steenweg in Diepenbeek echt geen
overbodige luxe zijn. (kba)

‘Gelukkig is mij 
nog niets overkomen’
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s ALKEN De
Steenweg in Al-
ken, die zich be-
vindt op de
N722, is een ge-
vaarlijke baan
voor fietsers. Al-
kenaar Anne
Feytongs klaagt

vooral over de erbarmelijke staat
van het fietspad op de Steenweg.
De Steenweg in Alken is een weg
waar 70 km per uur mag gereden
worden. Automobilisten durven
hier vooral ’s nachts het gaspedaal
extra in te duwen. Het fietspad is
na het kruispunt in Alken amper
een halve meter breed en ligt tegen
de weg. ‘De auto’s rijden hier vlak
langs je af, bovendien zitten er ook

nog veel gaten en oneffenheden in
het fietspad. Als ik later kinderen
heb weet ik niet of ik ze per fiets
over deze baan laat rijden’, zegt
een ongeruste Anne. Niet alleen in
Alken ligt de N722 er slecht bij,
ook op de Sint-Truidersteenweg in
Hasselt. Op deze baan richting
Sint-Lambrechts-Herk en Alken
ligt het fietspad vol oneffenheden.
Ter hoogte van de Suzuki-garage
wordt het fietspad zelfs onderbro-
ken wegens werken. In Sint-Lam-
brechts-Herk ligt wel een fietspad
dat de fietsers alle comfort en vei-
ligheid geeft. Het is een mooi fiets-
pad, vrijliggend van de weg in rood
beton. Eens je dan weer in Alken
op de Steenweg komt versmalt het
fietspad terug. (kba)

‘De Steenweg moet
heraangelegd worden’
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De afgelopen week
heeft u, de lezer,

ons via het 
Fietspadenrapport

een indrukwek-
kende lijst met

zo’n achtduizend
schandalig slechte

of uitstekende
fietspaden be-

zorgd. Vandaag
laten we een paar

fietsers uit uw
streek aan het

woord.

................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fietsen in beeld

1

2

3


