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s KINROOI
1 | WEERTERSTEENWEG Een breed
en vrijliggend fietspad.
2 | ROZENSTRAAT Een goed fiets-
pad, aangelegd in beton.
3 | BREERSTEENWEG Eind dit jaar
komen er vrijliggende fietspaden.
(jlm)

s KORTESSEM
1 | BRANDSTRAAT De fietsweg is
gescheiden van de rijweg. 
2 | MERSENHOVENSTRAAT Een
haag tussen rijweg en fietspad.
3 | N76 Richting Borgloon is er een
ruim gelijkgronds fietspad. (mdk)

s LANAKEN
1 | BOOMGAARDSTRAAT Scholie-
ren gebruiken dit veilig fietspad.
(pmm)
2 | HEIDESTRAAT Het fietspad op
de Heidestraat in Rekem is een
goed voorbeeld, omwille van vrij-
liggend, breed, evenveel ruimte als
de auto ’s en afgescheiden door
een haag.
3 | NEERHARENWEG De Neerha-
renweg tussen Neerharen en de
kinderboerderij is fietsvriendelijk
en autovrij. (pmm)

s LEOPOLDSBURG
1 | MARTELARENLAAN-IJZERLEI
Volledig afgescheiden fietspad

voor scholieren. 
2 | DIESTERSTEENWEG Vernieuwd
fietspad Corspelstraat, afgeschei-
den door hagen.
3 | HAMSESTEENWEG-BERINGS-
ESTEENWEG-LOMMELSESTEENWEG
Uitvalswegen met goede fietspa-

den. (pbvm)

s LOMMEL
1 | GESTELSE DIJK Afgescheiden
fietspad met bomen en groenzo-
ne. 
2 | KERKHOVENSESTEENWEG Rood
fietspad afgescheiden door bomen
en groenzone.
3 | HEIDESTRAAT Deels verhoogd,
deels afgescheiden door beton-
strook. (kvh)

s LUMMEN
1 | LUMMEN-BERINGEN Na de wer-
ken op de N717 beschikken de fiet-
sers over een veilig fietspad.
2 | LUMMEN-HERK-DE-STAD Een
breed fietspad, afgescheiden van
de rijweg.
3 | DONDERBOSSTRAAT De brede
weg werd versmald waardoor de
veiligheid voor fietsers verhoogt.
(vjl)

s MAASEIK
1 | K.BAUDEWIJNLAAN Goed onder-
houden fietspad, vrijliggend van
de weg.
2 | MAASTRICHTERSTEENWEG
Breed fietspad, afgezonderd aan
beide kanten van de weg.
3 | STATIONSTRAAT Het mooiste
fietspad van Maaseik, aangelegd in
mooie rode klinkers. Er is een afge-
zonderd fietspad aan beide kanten
van de weg (jlm)

s MAASMECHELEN
1 | KASTANJELAAN Vrijliggend,
heel breed tweerichtingsfietspad.
2 | WEG NAAR AS Vrijliggend breed
fietspad in beide richtingen.
3 | WEG NAAR ZUTENDAAL Nieuw
fietspad in de richting Duivels-
berg. (lcm)

s MEEUWEN-GRUITRODE
1 | WEG OP BREE Soms vrijliggend,
soms verhoogd, rood fietspad. 
2 | WEG NAAR ZWARTBERG Vrijlig-
gende fietspaden.
3 | PEERDERBAAN Breed fietspad
gescheiden van de weg door een
geul. (kvh)

s NEERPELT
1 | KERKSTRAAT Verhoogd fiets-
pad in rode kleur in centrumstraat.
2 | TUSSEN STATIONSSTRAAT EN KA-
NAAL Fietspad aangelegd voor
schoolgaande jeugd.
3 | GROENSTRAAT Verhoogd fiets-
pad in rode kleur. (kvh)

s NIEUWERKERKEN
1 | WIJERSTRAAT Mooie fietspa-
den, langs weerszijden van de weg
in rode betonklinkers.
2 | DORPSSTRAAT Recent van twee
rode fietspaden voorzien.
3 | SCHANSSTRAAT Oudere fietspa-
den in goede staat. (ppg)

s OPGLABBEEK
1 | OPHOVENSTRAAT Autovrij fiets-
pad is doorgetrokken tot aan het
industrieterrein met extra verlich-
ting. 
2 | INDUSTRIEWEG-ZUID Rood ge-
kleurd fietspad, goed afgescheiden
van de rijbaan.
3 | INDUSTRIEWEG-NOORD Rood
gekleurd fietspad langs beide rijba-
nen, goed afgescheiden. (pmm)

s OVERPELT
1 | RINGLAAN Fietspad in rode
kleur en afgescheiden van de baan
door roffeltegel.
2 | HOUTMOLENSTRAAT Verhoogd
fietspad in een rode kleur.
3 | ASTRIDLAAN Breed fietspad in
rode kleur en afgescheiden door
goot langs drukke verbindings-
weg. (kvh)

s PEER
1 | BOCHOLTERWEG Afgescheiden
fietspad gescheiden door een
groenstrook. 
2 | OMLEIDINGSWEG Vrijliggend
fietspad afgescheiden door groen-
strook langs drukke verbindings-
weg.
3 | STATIONSSTRAAT Door groen
gescheiden van drukke gewest-
weg. (kvh)

s RIEMST
1 | BURGEMEESTER MARRESBAAN
Behoorlijk pad naast gewestweg.
2 | BILZERSTEENWEG, TONGERSE-
STEENWEG EN VISÉWEG Idem.
3 | MUIZENBERG Mooi fietspad, ge-
scheiden van de rijweg. (rs)

s SINT-TRUIDEN
1 | DIESTERSTEENWEG Breed fiets-
pad, gescheiden van hoofdweg.
2 | N3 WILDEREN Sas op midden-
strook beschermt fietsers
3 | ROTONDE STAAIEN Vlot en veilig
fietsen. (els)

s TESSENDERLO
1 | GROENSTRAAT Breed, nieuw
fietspad.
2 | SPOORWEGSTRAAT Uitstekend
fietspad in asfalt. 
3 | DIESTERSTRAAT Nieuwe, vrije
fietspaden. (pbvm)

s TONGEREN
1 | SINT-TRUIDERSTEENWEG Door
de aanleg van fietspaden en een
verbeterde oversteekplaats is de
gevaarlijke toestand verbeterd.
2 | ROMEINSE KASSEI Hier zijn ver-
beteringen aan enkele kruispun-
ten door de aanleg van nieuwe
fietspaden.
3 | MAASTRICHTERSTEENWEG Veili-
ger geworden op de kruising Gillis-
winhof – Viséweg door de plaat-
sing van verkeerslichten. (jle)

s VOEREN
1 | GEMEENTEWEG SCHOPHEM-SINT-
MARTENS-VOEREN Goed berijd-
baar fietspad.
2 | ULVEND Fietspad in voorberei-
ding. 
3 | SINT-ANNAKAPEL-STEENBOSKA-
PEL Aangenaam en veilig traject.
(rs)

s WELLEN
1 | STEENWEG NAAR BORGLOON
Langs twee kanten liggen volledig
gescheiden en veilige fietspaden.
2 | APPEYSTRAAT Een volledig ge-
scheiden fietspad.
3 | DORPSSTRAAT Werd heraange-
legd, met nieuwe fietspaden, die
helaas stoppen in het midden van
de straat. (jle)

s ZONHOVEN
1 | DIJKBEEMDENWEG Fietspad in
beton, afgescheiden van de weg.
2 | ALKENHOOFSEWEG Mooiste
fietspad van Zonhoven, afgeschei-
den van de weg en goed verlicht.
3 | GROTE HEMMENWEG Comforta-
bel fietspad, vrijliggend van de weg
en goed verlicht. (kba)

s ZUTENDAAL
1 | DAALSTRAAT Mooi vrijliggend
fietspad in rode klinkers. 
2 | HOOGSTRAAT Vrijliggend fiets-
pad, met voldoende ruimte. 
3 | KEMPENSEWEG Drukke baan
met een vrijliggend fietspad. (kba)

De beste fietspaden per gemeente (deel 2)

s BORGLOON De
Tongersestraat in
Borgloon-cen-
trum is een ge-
vaarlijk fietsknel-
punt. Deze één-
richtingsstraat is
veel te smal om
voetgangers, fiet-

sers en auto’s door te jagen. Er zijn
vier weggebruikers tegelijkertijd
op de rijweg, terwijl er maar net
voldoende plaats is voor één. 
‘In de Tongersestraat moet je ge-
vaarlijk van links naar rechts lave-
ren door de alternatieve parkeer-
plaatsen langs de rijweg’, zegt Lo-
nenaar Eddy Reynaert. ‘Als auto-
bestuurder kan je moeilijk voorbij
de fietsers rijden. Want de fietsers

uit de tegenovergestelde richting
mogen ook door de Tongerse-
straat. Als fietser zit je dus gekneld
tussen de auto’s. En dat is juist het
probleem. Men zou die tegenlig-
gers moeten verbieden. Fietspa-
den aanleggen, is immers geen op-
tie in het centrum.’
Door de curve van de straat zie je
de tegenliggers moeilijk op je afko-
men. Een bijkomend pijnpunt zijn
de zeer smalle voetpaden. Nog een
geluk dat in de Tongersestraat een
snelheidsbeperking van dertig
km/u geldt. 
‘Maar die snelheidsbeperking
wordt vaak genegeerd, want in de
Tongersestraat gebeurden al enke-
le aanrijdingen’, haalt Reynaert
aan. (jle)

‘Als fietser zit je 
gekneld tussen de auto’s’

©dgw
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1
Jong geleerd, is oud gedaan. Hier
op de Beringsesteenweg in Hep-
pen. © Yorick Jansens

2
Heerlijk liggend fietsen langs de
Casterstraat in Hasselt. 
©Yorick Jansens

3
Fietsen blijkt een hachelijke onder-
neming, zoals in de Hasseltse
Kunstlaan. 
©Yorick Jansens

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 


