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s ASSEBROEK
Adrien Goos-
sens (foto) uit de
Duiventoren-
straat in Asse-
broek stuurde
ons een fiets-
knelpunt door in
Brugge. ‘Als je

van Oostende naar Brugge rijdt
langs de Steenkaai, steken de
boomwortels daar los door de
baan. Het is niet te doen om daar
comfortabel te fietsen’, vindt de
63-jarige.
Goossens gaat geregeld fietsen in
Brugge. ‘Brugge is een fietsveilige
stad, maar het is er niet comforta-
bel om te fietsen’, zegt hij. ‘In de
binnenstad moet je op kasseien

dokkeren en word je vaak gehin-
derd door de horden toeristen die
er rondlopen. En de andere fiets-
paden zijn vaak in beton aange-
legd. Tussen die betonplaten zit
dan vaak een gleuf die gevuld is
met tarmac, en daar is het vaak
echt moeilijk fietsen.’
Het Grote Fietspadenrapport van
Het Nieuwsblad vindt Goossens
een goed initiatief. ‘Er wordt wel
voortdurend gesproken over de si-
tuatie voor fietsers, maar niemand
doet er iets aan. Misschien zal dit
rapport een aantal mensen wakker
schudden.’ (tlb)

‘Boomwortels steken 
door fietspad Steenkaai’
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1
Fietsen langs de
Kustlaan in
Blankenberge.
Jammer genoeg
liggen er veel
tegels los.
Anders was het
hier, bij 25
graden, ideaal
om te fietsen.
©Norbert Minne 
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Veilig in de
bakfiets bij
papa. Het
fietspad in de
Jan Breydellaan
in Brugge
eindigt al
voordat het
kruispunt
bereikt is.
©Michel Vanneuville
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Met een
paraplu in de
hand de
kasseien van de
Smedestraat in
Brugge
trotseren.
Gewaagd.
©Michel Vanneuville

4
Fietser die
zonder handen
rijden, dagen
de motorrijder
uit om van
‘hun’ fietspad
te gaan.
©Michel Vanneuville

s TORHOUT Ann
Vanclooster (fo-
to) uit de Am-
bachtstraat in
Torhout geeft
haar stad zowel
goede als slechte
punten op
www.nieuws-

blad.be/fietspad. ‘In het algemeen
is Torhout wel een fietsvriendelij-
ke stad’, vindt ze. ‘Maar ik kan ook
heel wat knelpunten opsommen.’
De Rijselstraat is zo’n gevaarlijk
punt, vindt Vanclooster. ‘Ik ben
daar meer dan twintig jaar lang el-
ke dag langs gefietst’, zegt ze. ‘De
weg is pas heraangelegd en het
was een ideale gelegenheid om er
een mooi fietspad te leggen, maar

het is er niet van gekomen. Er
moest blijkbaar rekening gehou-
den worden met de in- en uitritten
voor auto’s. En als je van het oude
op het nieuwe stuk wil rijden,
moet je over een stevige bult.’
Het fietspad langs de Vredelaan
verdient dan weer alle lof, vindt
Vanclooster. ‘Het is mooi afge-
schermd van de autoweg en vol-
doende breed om met twee fietsen
naast elkaar te rijden’, zegt ze. 
Toch is Vanclooster niet 100 pro-
cent overtuigd van de fietsvriende-
lijkheid van Torhout. ‘Maar we
hebben met Hilde Crevits een mi-
nister uit onze stad’, zegt ze. ‘Ho-
pelijk heeft ze de knelpunten gele-
zen en doet ze er snel iets aan.’
(tlb)

‘Hopelijk leest minister
Crevits de klachten’
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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 

s ZEDELGEM
1 | KLOOSTERSTRAAT Het nieuwe
fietspad in de Kloosterstraat in Vel-
degem is wat kort, maar wat er ligt
is goed en veilig voor fietsers. 
2 | TORHOUTSESTEENWEG Het dub-
belrichtingsfietspad langs de Tor-
houtsesteenweg is over heel het
grondgebied Zedelgem breed en
veilig. 
3 | EERNEGEMSESTRAAT De Eerne-
gemsestraat richting Eernegem
werd opnieuw aangelegd. Het pad
is breed en ligt gescheiden van de
rijweg.
4 | HEIDELBERGSTRAAT De Heidel-
bergstraat vanaf rotonde Heidel-
berg tot in Loppem is aan beide
kanten voldoende breed en wordt
onderhouden. 
5 | LOPPEMSESTRAAT Het fietspad
in het laatste deel van de Loppem-
sestraat naar rotonde Heidelberg
ligt in de verraderlijke bocht veilig
weg van de rijweg. (dal) 

s ZUIENKERKE 
1 | BRUGSE STEENWEG Mooi fiets-
pad in dubbele richting tussen
Strooien Haan en Wenduine.
2 | NIEUWE STEENWEG Dubbel af-
gescheiden fietspad tussen dorps-
kom en Brugse Steenweg.
3 | OOSTENDSE STEENWEG Door-
tocht door Meetkerke wordt her-
aangelegd en is nog voor de zomer
beschikbaar.
4 | SPREEUWENSTRAAT Ter hoogte
van de Spreeuwenstraat en de
Blankenbergse Dijk wordt druk ge-
bouwd aan een fietsoversteek over
de Expresweg. Voor fietsers on-
staat zo een rustige en veilige route
van Brugge, langs Zuienkerke, tot
in Blankenberge. (nm, tlb)

De beste 
fietspaden


