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s DE HAAN De 45-
jarige Hilde
Dhont (foto) is
kinesiste in De
Haan. Ze stuurde
twee knelpunten
uit haar gemeen-
te binnen op on-
ze site: de Nieu-

we Steenweg en de Grotestraat.
‘Maar ik had er veel meer kunnen
opsommen’, zegt ze. 
‘Als fietsgemeente is De Haan een
echte catastrofe. Je vindt hier veel
sportaccomodatie, maar als mijn
kinderen naar de sporthal rijden,
hou ik elke keer mijn hart vast.’
‘Op de Nieuwe Steenweg bijvoor-
beeld is de parkeerstrook voor au-
to’s te smal, waardoor ze met hun

banden op het fietspad staan’, zegt
ze. ‘En in de Grotestraat is er ge-
woon geen fietspad, terwijl daar
toch een school ligt.’
Maar er zijn ook goede voorbeel-
den, vindt Dhont. ‘Het fietspad
langs de Driftweg, dat loopt tot in
Bredene, is zeer knap. Ik snap niet
waarom we niet meer van zo’n
goede fietspaden kunnen krijgen.
Ik zie hier maar heel zelden lokale
politici met de fiets rondrijden.
Misschien moet ik zelf maar in de
politiek gaan om iets aan de pro-
blemen te doen’, grapt ze. (tlb) 

‘Fietspaden De Haan zijn
een echte catastrofe’
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s BRUGGE Hij is
68 jaar oud, maar
toch maalt hij el-
ke dag meer dan
100 kilometer af
over Brugse we-
gen. Wilfried
Werbrouck (fo-
to) uit Sint-An-

dries Brugge stopte vijftien jaar gel-
den met roken, en sindsdien is fiet-
sen zijn nieuwe verslaving.
‘Ik vertrek ’s ochtends vroeg en te-
gen de middag ben ik weer thuis’,
zegt hij. ‘Mijn vaste parcours volgt
een stuk van de oude Permekerou-
te: ik kom langs Sint-Andries, Var-
senare, Jabbeke, Ettelgem, Rok-
sem, Torhout, Aartrijke, Velde-
gem, Zedelgem, Ruddervoorde,

Hertsberge en Waardamme om
weer in Brugge aan te komen.’
De pas heraangelegde Gistelse
Steenweg is Werbroucks begin-
punt. ‘Ik vind dat die straat heel er-
barmelijk is heraangelegd’, zegt
hij. ‘Als het regent, komen er on-
middellijk grote plassen op het ro-
de wegdek. En op de Torhoutse
Steenweg is het elke keer oppas-
sen, want het is een dubbelrich-
tingsfietspad waar heel veel ver-
keer uit de parkeerterreinen van de
winkels komt.’
Werbrouck vindt dat Brugge een
fietsvriendelijke stad is. ‘Je hebt
natuurlijk de kasseitjes in het cen-
trum, maar de nieuwe zijn comfor-
tabeler dan de oude.’ (tlb)

‘Fietsen wordt 
elke dag gevaarlijker’

©mvn

De afgelopen week
heeft u, de lezer,

ons via het Fietspa-
denrapport een

indrukwekkende
lijst met zo’n acht-
duizend schanda-

lig slechte of uitste-
kende fietspaden

bezorgd. Vandaag
laten we een paar

fietsers uit uw
streek aan het

woord.
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Fietsen in beeld
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