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s KOKSIJDE 
1 | CONTERDIJK Ideaal om van
Veurne naar Nieuwpoort te fietsen
en omgekeerd. 
2 | VANDAMMESTRAAT Fietspaden
tussen Koksijde-dorp en Oosthoek
De Panne (Vandammestraat en
Koksijdeweg) : door Vlaamse fiet-
sersbond bekroond als beste in
2006.
3 | ZEELAAN Duidelijk afgeschei-

den van rijweg en breed.
4 | BURGWEG De heropende Burg-
weg – over militair domein – is een
zegen voor fietsende jongeren die
in Veurne school lopen.
5 | GALLOPERSTRAAT Eén fietspad
voor beide richtingen, goed aange-
legd en veilig, veel scholieren ge-
bruiken het. (mma) 

s KORTEMARK 
1 | ICHTEGEMSTRAAT De lange Ich-
tegemstraat heeft over de volledige
lengte één fietspad dat door een
kasseistrook met de rijweg is ge-
scheiden.
2 | ROESELARESTRAAT De ver-
nieuwde gewestweg N36 heeft aan
beide zijden een fietspad dat ge-
scheiden is door een brede groen-
strook. 
3 | WERKENSTRAAT Een gloed-
nieuw fietspad langs de Werken-
straat maakt het fietsen tussen de
dorpen Handzame en Werken vei-
lig.
4 | HANDZAMESTRAAT De drukke
Handzamestraat heeft buiten de
woonzone een volledig geschei-
den fietspad langs één zijde. 
5 | ZARRENSTRAAT Het nieuwe en
brede fietspad langs de Zarren-
straat is in het poldergebied aange-
legd en is fietsveilig. (krv) 

s LANGEMARK-POELKAPELLE
1 | BIKSCHOTESTRAAT Breed en re-
cent aangelegd fietspad in Bik-
schote. 
2 | BOEZINGESTRAAT Geasfalteerd
fietspad, met volle witte lijn van rij-
weg afgescheiden in Langemark. 
3 | HOUTHULSTSEWEG Van rijweg
afgescheiden fietsweg met ver-
keersremmende vluchtheuvels in
Poelkapelle. 
4 | ZONNEBEKESTRAAT Fietspad in
de buurt van school, met verkeers-
remmende vluchtheuvels. 
5 | BRUGSEWEG Richting Sint-Juli-
aan is er een veilig verhoogde fiets-
strook. 

s LO-RENINGE
1 | RENINGESTEENWEG Nieuw
fietspad tussen de brug van Renin-
ge en Lo, is voldoende breed en af-
geschermd van de rijweg met een
haag. 
2 | LOVAART Fietspad langs de Lo-
vaart tussen Fintele en Veurne, is
ideaal voor jongeren die naar
school fietsen. 
3 | ROMANESTRAAT Fietspad langs
beide zijden van de weg in Pollink-
hove tussen Gapaard en Lobrug,
afgeschermd van de rijweg door
grasberm. 
4 | OOSTVLETERENSTRAAT Het
fietspad tussen Reninge en Vlete-
ren is van de rijweg afgeschermd
met een haagje. 
5 | ZUIDSCHOTESTRAAT Het fiets-
pad is voldoende breed en ligt er
uitstekend bij. (kvc)

s MESEN 
1 | ARMENTIERSSTEENWEG Langs
de Armentierssteenweg in Mesen
bevindt zich een fietspad aan
weerskanten van de weg. 
2 | CENTRUM In de omgeving van
de Markt en de St.-Niklaaskerk,
kun je rustig fietsen.
3 | MARKT Langs de huizenrij aan
de kant van het Adelahuis is het
rustig fietsen.
4 | LANDELIJKE WEGEN Rond Me-
sen zijn meerdere landelijke we-
gen te vinden die niet druk zijn en
veilig om te fietsen.

s MIDDELKERKE
1 | LEFFINGESTRAAT Mooi geschei-
den fietspad is een zegen voor fiet-
sers.
2 | VAARTDIJK NOORD Apart fiets-
pad en plannen voor nieuw dubbel
fietspad.
3 | DUINENWEG Door middel van
paaltjes wordt het autoverkeer er
geweerd.
4 | KERKSTRAAT Fietssuggestie-
strook in drukke winkelstraat.
5 | FIETSVERBINDING SLIJPE De
eerste fase van een grote fietsver-
binding tussen Slijpe en Middel-
kerke. (efo) 

s OOSTENDE 
1 | VERENIGDE NATIESLAAN Breed
en goed afgeschermd fietspad. 
2 | GISTELSESTEENWEG Breed en
afgeschermd fietspad. 
3 | ZILVERLAAN Fietspad duidelijk
afgescheiden van de rijbaan met
op sommige plaatsen een parkeer-
en grasstrook. 
4 | LEOPOLD II-LAAN Een rode lo-
per aan ondergrondse parking
wijst de automobilisten op voorbij-
rijdende fietsers. 
5 | MARIAKERKELAAN De Torhout-
sesteenweg oversteken in de Ma-
riakerkelaan is sinds de heraanleg
van het kruispunt een stuk veiliger
geworden. (dji) 

s OUDENBURG 
1 | VAARTDIJK Goede verbinding
tussen Jabbeke en Oudenburg
voor fietsers. 
2 | ZWAANHOEK Ideaal fietsterrein. 
3 | WESTKERKESTRAAT Verbindt
Westkerke met Oudenburg met
een afgeschermd fietspad. 
4 | MARKTSTRAAT Centraal fiets-
knooppunt aan het abtsgebouw in
de Markstraat. 
5 | NIEUWE FIETSPADEN Nog deze
maand krijgen tien nieuwe aange-
legde fietspaden die de deelge-
meenten met elkaar verbinden een
naam. (dji) 

s NIEUWPOORT
1 | WITTE BRIGADENLAAN Mooi
aangelegd en veilig fietspad. 
2 | HAVENGEUL De veiligste en
mooiste weg voor fietsers om van
stad naar bad te rijden.
3 | BRUGSE STEENWEG Langs de
drukke baan werd ook de infra-
structuur voor het fietsverkeer ver-
beterd.
4 | VICTORLAAN Veilig en comfor-
tabel fietspad. Jammer genoeg
veel te kort.
5 | ZEEDIJK Niet zozeer een fiets-
pad, maar de zeedijk is fietsvrien-
delijk, met een afzonderlijke
strook voor het fiets- en gocartver-
keer. (vln)

s POPERINGE
1 | KROMBEEKSEWEG Pas aange-
legd fietspad. 
2 | PROVENSEWEG Vrijliggend
fietspad van Poperinge naar Pro-
ven, met aparte verlichting. 
3 | WESTVLETERSEWEG Vrijliggend
fietspad. 
4 | ELVERDINGSEWEG Aan weers-
zijden vrijliggend fietspad, afge-
schermd door groene strook met
boompjes. 
5 | RENINGELSTSEWEG Mooi, vrij-
liggend fietspad. (ahp)

s VEURNE 
1 | LOVAART Fietspad vanaf de Sas-
straat over het sas en verder langs
de Lovaart is veilig en aangenaam.
2 | CALONNEGRACHT Fietspad
langs de Calonnegracht naar Buls-
kamp is veilig en rustig.
3 | MARKT Fietsen op de Grote
Markt: stuk van markt is afgesloten
voor auto’s.
4 | PROOSTDIJK Via de Proostdijk-
vaart naar Booitshoeke: rustig,
weinig verkeer.
5 | LANDELIJK Overal in de Moe-
ren: veilig, niet druk en landelijk.
(mma)

s VLETEREN
1 | KROMBEKESTRAAT Langs de
weg Westvleteren-Krombeke:
goed, vrijliggend fietspad. 
2 | VEURNESTRAAT N8 Oostvlete-
ren-Elzendamme: richting Veur-
ne, goed vrijliggend fietspad tot
aan de brug Elzendamme. 
3 | LEEUWERIKSTRAAT Poperinge-
Krombeke (grondgebied Vlete-
ren): laatste stuk is momenteel in
aanleg. 
4 | RENINGESTRAAT Oostvleteren-
Reninge: veel veiliger sinds de
paaltjes zijn weggenomen. 
5 | WESTVLETERENSTRAAT Weg
Oostvleteren-Westvleteren: goed,
vrijliggend fietspad. (ahp) 

s ZONNEBEKE 
1 | MAAGDESTRAAT Tussen de
Maagdestraat en de Passendale-
straat is een veilig fietspad aange-
legd op de oude spoorwegbed-
ding.
2 | VERBINDINGSWEG De verbin-
ding tussen het onthaalcentrum
Tyne Cot Cemetery en de Oude
Kaasmakerij wordt binnenkort vei-
liger met een heuse fietsverbin-
ding. 
3 | KASTEELSTRAAT In Geluveld
werd langs de Kasteelstraat in 2005
een veilig fietspad aangelegd.
4 | POLYGOONBOS Op de landelijke
wegen in de omgeving van het Po-
lygoonbos en de Zandvoordebos-
sen te Zonnebeke kan veilig ge-
fietst worden. 
5 | N37 De N37 tussen Ieper en
Zonnebeke heeft een fietspad
langs weerskanten, dat duidelijk
gescheiden is van de rijweg. (pli)

De beste fietspaden

s MIDDELKERKE
‘Ik woon langs de
Duinenweg, nor-
maal is dat een
fietsparadijs,
maar sinds de
werken aan de
Oostendelaan
passeren hier

meer en meer auto’s’, begint Adel-
gonde Cuylle (foto) haar betoog. 
‘De situatie in Middelkerke op het
vlak van fietsveiligheid is niet den-
derend. Het kan allemaal beter,
maar er worden toch inspannin-
gen geleverd. Mijn man fietst iede-
re dag met de kinderen naar school
voor hij zich naar zijn werk be-
geeft. Hij wordt er geconfronteerd
met het beste en het slechtste. Tus-

sen Slijpe en de vaart ligt er sinds
kort een heel mooi fietspad, een
echt voorbeeld van hoe het kan en
moet. Eenmaal over de vaart, langs
de Spermaliestraat richting Mid-
delkerke, krijg je als fietser echter
te maken met een heel gevaarlijke
combinatie: geen fietspad en druk
verkeer. Ik hoop dat het gemeente-
bestuur dat vlug zal aanpakken,
maar mijn felicitaties voor het al
aangelegde stuk. Ik heb het dan
ook aan de krant gemeld als rond-
uit goed voorbeeld’, besluit Adel-
gonde. (vln)

‘Middelkerke kan veel
veiliger voor fietsers’
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1 Warm aangeklede kinderen fietsen op het vernieuwde fietspad tussen
Boezinge en Elverdinge naar huis. ©Bart Vandenbroucke

2 Fietsen en skaten gaanhand in hand op de Zeelaan in Koksijde. ©Isabelle
Vanhassel

3 Scholieren worden er op de verbindingsweg Kennedy De Bolly duidelijk
(drie keer) op gewezen dat ze op het verplicht fietspad moeten
rijden. ©Peter Maenhoudt

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 


