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s OOSTDUINKER-
KE De 44-jarige
Luc De Rauw
(foto) uit Merel-
beke werkt deel-
tijds voor een
koeriersbedrijf
en zit daardoor
heel veel in de

wagen. Dat belet hem echter niet
om oog te hebben voor de veilig-
heid van fietspaden en fietsers. 
‘Momenteel rijd ik bijna elke dag
richting Koksijde. Daarvoor neem
ik de afrit Oostduinkerke van de
E40. Het stukje tussen die afrit en
het kruispunt aan de Wulpenbrug
is levensgevaarlijk voor fietsers en
ik kijk er extra uit. Een schrijnende
toestand, dat is het. Er is immers

geen fietspad op dat stuk en de au-
to’s razen er de tweewielers aan
hoge snelheid en op amper een
halve meter afstand voorbij. Geen
fietspad, maar wel een pechstrook:
hallucinant gewoon. Wat verder
echter, over de brug, zie je dan
plotseling een schitterend voor-
beeld van hoe een fietspad moet
zijn: breed, met groen tussen rij-
weg en pad. Zo zie je maar: er zijn
twee kanten aan het fietsverhaal.’
‘Vooral jonge fietsers moeten af en
toe beter uitkijken en zich aan re-
glementeringen houden’, besluit
Luc De Rauw. (vln)

‘In Nederland is het veel
beter georganiseerd’

©vhi

s KORTEMARK
Isabelle Doom
(foto) woont in
de deelgemeente
Edewalle, tussen
Kortemark en
Koekelare, en
rijdt samen met
manlief en kin-

deren regelmatig met de fiets. 
‘Ik hoop dat het initiatief van uw
krant zeker één en ander zal los-
maken. Want we moeten toch
steeds alert blijven op de baan’,
stelt ze onomwonden.
‘Een treffend voorbeeld van hoe
het beter kan, loopt hier dwars
door Edewalle. De provincie West-
Vlaanderen selecteerde de Koeke-
larestraat als provinciaal bovenlo-

kale fietsroute. Nochtans is deze
baan ook een alternatieve weg
voor vrachtwagens richting plaat-
selijke én bedrijven in Handzame.
Een totaal onveilig fietspad tussen
woonkernen, dat kan niet’, zegt
Isabelle. 
De gleuven tussen de betonblok-
ken zijn gevaarlijk. Tussen het
fietspad en de rijbaan ligt een met
asfalt gevulde greppel die door on-
der meer het zwaar vervoer wordt
uitgereden’, besluit Isabelle haar
betoog. 
Zij zal blijven pleiten voor een
vlugge aanpak van het druk bere-
den fietspad. (vln)

‘We moeten steeds 
alert blijven op de baan’

©vhi

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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