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1. Voorwoord 

 

Op 12 november 2013 werd een lokale afdeling van de Fietsersbond voor Kapelle-op-den-Bos en 
Londerzeel opgericht.  Haar belangrijkste doelstelling is het bevorderen van het fietsen.  Alle 
mogelijke aspecten in verband met het fietsen behoren tot de interessesfeer van de Fietsersbond.  
Een belangrijk aspect zijn de fietsvoorzieningen.   Een goede infrastructuur geeft immers een gevoel 
van bescherming tegenover het gemotoriseerd verkeer, laat snelle en veilige verbindingen toe en 
biedt het nodige comfort.  Aldus werkt de infrastructuur uitnodigend om die auto nu eens te laten 
staan en de verplaatsing per fiets te doen.  Althans, zo zou het moeten zijn.   
 
De realiteit is dikwijls anders.  Stellen dat de fietsvoorzieningen in Kapelle-op-den-Bos zich niet in een 
ideale toestand bevinden is zacht uitgedrukt.  Iedereen die de fiets gebruikt weet dat de toestand op 
de fietspaden allesbehalve comfortabel is, laat staan een gevoel van bescherming geeft.  Er is dus 
nog heel wat ruimte voor verbetering.  De huidige toestand is het resultaat van de wijze waarop in 
het verleden met de aanleg van infrastructuur werd omgesprongen.  Ondertussen werden er 
maatstaven  en richtlijnen ontworpen om op termijn tot een meer uniforme uitvoering te komen.  De 
Fietsersbond wil haar steentje bijdragen om ervoor te zorgen dat toekomstige infrastructuurwerken 
optimaal worden uitgevoerd.  Het Vademecum Fietsvoorzieningen is hiervoor een belangrijke 
leidraad. 
 
Vooraleer er echter ideeën kunnen rijpen en voorstellen tot  aanpassing of verbetering kunnen 
gerealiseerd worden is het nodig dat er een momentopname wordt gemaakt van de huidige 
toestand.  Dit document is een momentopname van de toestand in Kapelle-op-den-Bos in 2016.  Het 
bevat een inventarisatiefiche per straat waar er een fietspad of fietssuggestiestrook werd aangelegd.  
De fiche bevat ook fotomateriaal van plus-of minpunten.  Er wordt ook uitgelegd hoe de fiche moet 
worden gelezen.  Meteen worden er ook enkele conclusies en suggesties geformuleerd. 
 
Dit document is een momentopname, wat niet betekent dat er niets ondernomen wordt.  De 
gemeente werkt momenteel aan plannen om een belangrijk deel van de infrastructuur aan te passen.  
Over wat deze plannen precies inhouden is momenteel weinig concreets bekendgemaakt.  De 
opvolging van de geplande aanpassingswerken behoort  niet tot het opzet van dit document. 
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2. Lijst van geïnventariseerde straten 
Er werden 21 straten geïnventariseerd 

 
 
1) Mechelseweg 
2) Hoogveldweg 
3) Verbindingsweg 
4) Schoolstraat (fietssuggestiestrook) 
5) Hombeekseweg 
6) Oostdijk 
7) Oxdonkstraat 
8) Bredestraat 
9) Westdijk 
10) Kuiermanstraat 
11) Oudstrijdersstraat 
12) Veldstraat 
13) Huttekenstraat 
14) Vaartdijk 
15) Molenstraat 
16) Meiselaan 
17) Paddegatstraat 
18) Londerzeelseweg 
19) Oudemanstraat 
20) Tisseltstraat 
21) Stuiverstraat (fietssuggestiestrook) 
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3. Overzichtskaartje 
 
Dit kaartje geeft een visueel beeld van de wegen die uitgerust zijn met een fietspad of 
fietssuggestiestrook.  Enkel het gedeelte van de straat waar een fietspad of suggestiestrook ligt  op 
het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos wordt getoond. 
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4. Hoe de inventarisatie fiches lezen 
 
 

1. Vak stratenplan : duidt aan door  welke vakken van het stratenplan van Kapelle-op-den-Bos 
(versie 2013 of 2015) de bewuste straat loopt.   

2. Functie: Voor wat wordt de straat vooral gebruikt.  Bvb Doorgaand verkeer, school, woon- 
werk, etc.   

3. Lengte:  = de lengte van de straat.  Indien het fietspad niet over de volle lengte van de straat 
loopt wordt dit vermeld. 

4. Breedte:  = de breedte van de verharding zonder een eventuele boordsteen.   
5. Verharding:  = type van gebruikte verharding: beton, asfalt, klinkers, betontegels, etc… 
6. Zijde van de rijweg:  = aan welke zijde van de rijweg ligt het fietspad.  Als het fietspad maar 

aan één kant van de rijweg ligt wordt noordzijde of zuidzijde vermeld als de weg 
voornamelijk in oost/westelijke richting ligt;   of oostzijde of westzijde als de weg 
voornamelijk in noord/zuidelijke richting ligt.  Bvb De Veldstraat loopt noord/zuid en het 
fietspad ligt aan de oostelijke zijde.  Bekijk een weg enkel van noord naar zuid of van west 
naar oost.  Bij straten die op de grens met een buurgemeente liggen wordt enkel het deel op 
het grondgebied van Kapelle-op-den-Bos ligt beschreven. 

7. Afscheiding van de rijweg: = welk soort van afscheiding er is tussen het fietspad en de 
rijweg.  Soorten afscheiding: haag, grasstrook, een wittenlijn, etc… Als er geen afscheiding is 
wordt dit vermeld.   

8. Afscheiding van het voetpad: = hoe wordt het fietspad afgescheiden van een eventueel 
voetpad.  Bvb een haag, een klein boordje, paaltjes, een witte lijn, etc… 

9. Hindernissen:  = door wat  wordt je bij het fietsen gehinderd 
10. Kruispunten:  = het aantal straten die het fietspad kruisen en op welke afstand die liggen.  Er 

wordt aangeduid aan welke kant van de weg het kruispunt zich bevindt als het een T-
kruispunt is op dezelfde wijze als in punt 6. 

11. Signalisatie: = enkel ontbrekende, overbodige, beschadigde, slecht geplaatste signalisatie 
wordt vermeld 

12. Markering: idem als voor signalisatie 
13. Snelheid autoverkeer: = de toegelaten snelheid voor het autoverkeer  
14. Staat:  = de staat van het fietspad.  Score van 1 tot 5.  1 is heel slecht, 5 is heel goed.  “Heel 

goed” komt overeen met een fietspad met verharding van asfalt of beton die volkomen vlak 
is, met aan de kruispunten geen randen of drempels. 

15. Comfort: = een appreciatie over het comfort.  Goed, slecht,  middelmatig.  Dit hangt nauw 
samen met punt 14, maar bvb een fietspad met verharding bestaande uit klinkers of tegels 
kan wel comfortabel zijn, zonder dat het bvb score 5 haalt. 

16. Opmerkingen: = wat  goed of mis is met het fietspad.   
17. Conform Vademecum Fietsvoorzieningen: = voldoet het fietspad aan de maatstaven van het 

vademecum.  Vooral breedte van het fietspad/suggestiestrook en de breedte van de 
veiligheidsstrook werden bekeken. 
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5. Inventarisatiefiches 

Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 1 
Straatnaam 
Stratenplan 

Mechelseweg 
C3 

Functie 
 

Wonen, winkelen, school, werk 

Lengte 
 

750m  
Waarvan 385m met fietspad 

Breedte 
 

110 cm over 30 meter, daarna 300cm 

Verharding 
 

Betontegels over 355m 
Klinkers over 30m 

Zijde van de rijweg 
 

Beide zijden – enkele richting 

Afscheiding van de rijweg 
 

Zonder berm 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen afscheiding 

Hindernissen 
 

Bushokje 

Kruispunten 
 

Aantal: 2 
Kambosweg (285 m), Boneveldstraat (385 m) 

Signalisatie 
 

Bebouwde kom, max. 3,5 ton, woonerf 
De signalisatie suggereert een fietspad zonder voetpad 

Markering 
 

Het is onduidelijk of het gaat over een gemengd fietspad/voetpad 
of dat er een scheiding is.  Er is geen markering die een scheiding 
aanduidt 

Snelheid autoverkeer 
 

50km/u 

Staat 
 

3  

Comfort 
 

Matig 

Opmerkingen 
 

Door de verwering is het onderscheid tussen fiets- en voetpad 
niet meer te herkennen. 
Een bushokje op het fiets/voetpad 

Conform vademecum 
 

Nee.  De fietspaden zijn aanliggend en hebben geen 
veiligheidsstrook 

 

 



 

9 
 

 

 

Na 30 meter verbreedt het geheel en krijgt men een stoep met dubbel gebruik tot max 3 meter 

zonder markering van fiets- of voetpad.  

               

                  

Bebouwde kom na 50 meter en 3,5 ton na 300meter       

 

Een bushokje op het fiets/voetpad 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 2 
Straatnaam 
Stratenplan 

Hoogveldweg 
C 3 

Functie 
 

Doorgaand verkeer 

Lengte 
 

900m 

Breedte 
 

200 cm 

Verharding 
 

Beton 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde(zuidzijde) twee richtingen 

Afscheiding van de rijweg 
 

Haag 

Afscheiding van voetpad 
 

Niet van toepassing 

Hindernissen 
 

Begroeiing 

Kruispunten 
 

Aantal: 2  
Londerzeelseweg – Oudstrijdersstraat 

Signalisatie 
 

Verkeerslichten voor fietsers ontbreken aan kruispunten 
Londerzeelseweg en Oudstrijdersstraat 

Markering 
 

Geen 

Snelheid autoverkeer 
 

90km/u  - 50 km/u  na 720 m  

Staat 
 

3 

Comfort 
 

Matig – enkele barsten in beton – hinderlijke begroeiing 

Opmerkingen 
 

Oversteekplaats fietsers na de bocht op kruisp. Londerzeelseweg 
Fietspad in beton deels afgescheiden met haag van de rijbaan  
Fietspad loopt door met kleine afhelling op het kruispunt met de 
Oudstrijdersstraat 

Conform vademecum 
 

Ja 
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Fietspad in beton deels afgescheiden met haag van de rijbaan bebouwde kom na 720 meter 90 naar 

50 km/u 

   

Fietspad loopt door met kleine afhelling (Kruispunt Oudstrijdersstraat) 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 3 
Straatnaam 
Stratenplan 

Verbindingsweg 
C3 – D3 

Functie 
 

Doorgaand Verkeer – Stationsbuurt 

Lengte 
 

715m 

Breedte 
 

200cm – 280cm aan station 
 
Oprit brug 200cm Op het deel met dubbele balustrade 180cm 

Verharding 
 

Beton – rood gekleurd aan station 
Rode klinkers aan oprit brug noordzijde 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde twee richtingen 
Oprit naar de brug: beide zijden twee richtingen 

Afscheiding van de rijweg 
 

Zonder berm 

Afscheiding van voetpad 
 

Gedeeltelijk geen voetpad 
Waar voetpad aanwezig geen afscheiding 

Hindernissen 
 

Geparkeerde auto’s op het fietspad 

Kruispunten 
 

Aantal:2 
Oudstrijdersstraat (om), Stationsstraat (450m) 

Signalisatie 
 

Geen verkeerslichten voor fietsers aan Oudstrijdersstraat 
Geen verkeerslichten voor fietsers aan noordzijde Stationsstraat 

Markering 
 

Onduidelijke situatie bij kruispunt Stationsstraat bij het afrijden 
van de brug aan de noordzijde. 

Snelheid autoverkeer 
 

50km/u 

Staat 
 

4 

Comfort 
 

goed 

Opmerkingen 
 

Parking naast fietsweg geen tussenstrook ook bushalte naast 
fietspad 
Nieuw gedeelte met signalisatie dubbele richting en scheiding 
breedte 2,20m en voetpad in andere kleur 
Oversteekplaats zebrapad en haaientanden de lijnen op de 
rijbaan ontbreken 
Zowel op de doorsteek naar de Stationsstraat als op het 
kruispunt 
Richting brug is de signalisatie wel goed aangegeven    
Fietspad af de brug loopt dood zonder lichten en signalisatie 

Conform vademecum 
 

Ja  (Behalve aan parkeerplaatsen waar er geen veiligheidsstrook  
aanwezig is) 
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Parking naast fietsweg geen tussenstrook ook bushalte naast fietspad 

    

Nieuw gedeelte met signalisatie dubbele richting en scheiding breedte 2,20m en voetpad in andere 

kleur 

    

Oversteekplaats zebrapad en haaientanden. De lijnen op de rijbaan ontbreken ? 
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Zowel op de doorsteek naar de Nieuwstraat als op het kruispunt Stationsstraat 

     

Richting brug is de signalisatie wel goed aangegeven   - Over het kruispunt dubbel fietspad 2  meter 

    

    

Fietspad af de brug loopt dood zonder lichten en signalisatie 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 4 
Straatnaam 
Stratenplan 

Schoolstraat 
3C – 3D 

Functie 
 

Wonen – School 

Lengte 
 

440m  fietssuggestiestrook 

Breedte 
 

120cm 

Verharding 
 

Asfalt 

Zijde van de rijweg 
 

Zuidzijde 

Afscheiding van de rijweg 
 

Rode  lijn en paaltjes  

Afscheiding van voetpad 
 

Boordsteen 

Hindernissen 
 

 

Kruispunten 
 

Aantal: 3  
Oudstrijdersstraat (0m), Nieuwstraat  ( 353 m), Stationstraat 
(440m) 

Signalisatie 
 

Een richtingsverkeer voor auto’s.  Fietsers mogen i, twee 
richtingen rijden 

Markering 
 

Rode lijn op 120 cm van de stoeprand 

Snelheid autoverkeer 
 

30 km/u 

Staat 
 

5 

Comfort 
 

Goed 

Opmerkingen 
 

De fietssuggestiestrook dient om automobilisten erop attent te 
maken dat er fietsers uit de tegengestelde richting kunnen 
komen.  De paaltjes geven echter de indruk dat dit een 
gescheiden fietspad is zodat er enige verwarring mogelijk is.  
Fietsers die in de rijrichting van de auto’s fietsen moeten rechts 
van de rijbaan blijven ter wijl sommigen denken dat ze op de 
fietssuggestiestrook moeten rijden. 

Conform vademecum 
 

Ja, hoewel de paaltjes niet vereist zijn. 
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Fietssuggestiestrook voor fietsers die uit de tegenovergestelde richting komen als het gemotoriseerd 
verkeer 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 5 
Straatnaam 
Stratenplan 

Hombeekseweg 
D3 – E3 

Functie 
 

Doorgaand verkeer 

Lengte 
 

1240m  aan zuidzijde 
Noordzijde enkel op de oprit naar de brug 

Breedte 
 

190cm noordzijde brug 
Zuidzijde : brug 240cm 200cm vanaf kruisp. Baanveld 

Verharding 
 

Beton – Klinkers op kruispunten – 
 betontegels gedeelte noordzijde 

Zijde van de rijweg 
 

Beide zijden twee richtingen 

Afscheiding van de rijweg 
 

Zuidzijde: haag vanaf Baanveldweg 
Noordzijde : hoge berm 

Afscheiding van voetpad 
 

Zuidzijde : geen voetpad 
Noordzijde : dubbel gebruik  

Hindernissen 
 

Zuidzijde: begroeiing – bushokje vlak naast het fietspad 

Kruispunten 
 

Aantal: 4.  
Noordzijde: Baanveldstraat (220m)  
Zuidzijde:  Echelputstraat (490m) – Vlierdonkstraat (880m) – 
Kapellebaan (1240m) 

Signalisatie 
 

Noordzijde: D9 aan brug 
Zuidzijde: D7 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50km/u vanaf brug tot Echelputstraat 
90km/u elders 

Staat 
 

4 

Comfort 
 

Goed, behalve oneffenheden tussen betonplaten 

Opmerkingen 
 

Onder het bord D7 tegenover de Baanveldstraat hing vroeger een 
pijl in de twee richtingen. Nu is die er niet meer. 
Gevaarlijke oversteekplaats aan kruisp. Kapellebaan 
Kruispunt met de Baanveldweg  - een fietsoversteekplaats waar 
geen fietspad op aansluit 

Conform vademecum 
 

Noordzijde : nee te smal  op de opritten naar de brug aan de 
noordzijde, vooral bij het bushokje 
Zuidzijde :ja, maar bushokje staat te dicht bij het fietspad. 
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Kruispunt met de Baanveldweg  - een fietsoversteekplaats waar geen fietspad op aansluit 

  



 

19 
 

Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 6 
Straatnaam 
Stratenplan 

Oostdijk 
D2 – D3 – D4 – E4 

Functie 
 

Doorgaand verkeer 

Lengte 
 

2350m 

Breedte 
 

200cm 
Vanaf Sasstraat 180cm 

Verharding 
 

- Beton (Vanaf Triest tot Mechelseweg en Cardijnstraat tot eind) 
- Betontegels (tussen Mechelseweg en Cardijnlaan) 
- Betonelementen onder viaduct 
- Klinkers op kruispunten 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde (oostzijde) twee richtingen 

Afscheiding van de rijweg 
 

- Gracht: Vanaf Trieststraat tot Leiweg  
- Haag: (tussen Mechelseweg en viaduct) 
- Berm: (tussen Leiweg en Mechelseweg; Leopoldwijk en 
Cardijnlaan) 
- Zonder afscheiding: tussen Cardijnlaan tot eind 

Afscheiding van voetpad 
 

- Dubbel gebruik:  Vanaf Trieststraat tot Mechelseweg en vanaf                    
Oxdonkstraat tot Sasstraat 
- Geen afscheiding: Vanaf Mechelseweg tot Oxdonkstraat 
- Geen voetpad vanaf Sasstraat 

Hindernissen 
 

Begroeiing tot 30cm over het fietspad 

Kruispunten 
 

Aantal: 11 
Trieststraat (0m), Leiweg (550m), Diepestraat (780m), 
Mechelseweg (1000m), Leopoldwijk (1150m), 
Oxdonkstraat1280m), Cardijnlaan (1350m), Sasstraat (1430m), 
Halfbunderstraat (1710m), Haaksdonkweg (2100m en 2250m) 
 

Signalisatie 
 

Aan Trieststraat geen; kruispunten Leiweg tot aan Sasstraat bord 
D9 (gemengd gebruik), vanaf Sasstraat bord D7 
 

Markering 
 

Verkeerde markering kruispunt met Leiweg 

Snelheid autoverkeer 
 

50 km/u toegestaan, in de praktijk wordt er sneller gereden, 
vooral op het gedeelte vanaf de Sasstraat 

Staat 
 

3-4 

Comfort 
 

Matig, behalve omhoog liggende betontegels aan de Leopoldwijk 
(foto’s), en oneffenheden aan de oversteek van de 
Haaksdonkweg (thv huisnr 57, foto’s) 

Opmerkingen 
 

Kruispunt Leiweg:  verkeerde markering: moet men links 
aanhouden ipv rechts? 
Leopoldwijk :  Tegels verzakt en overwoekerd  
Oxdonkstraat:  Van fietspad en voetpad zonder afscheiding naar 
voet/fietspad voor dubbel gebruik 
Verderop verspringt het pad tot tegen de rijbaan en is er geen 
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voetpad meer. 
Tussen de Oxdonkstraat en de Cardijnstraat is de bestrating en 
wegmarkering er voor een rij huizen ineens een stuk smaller  
(foto) 
Ter hoogte van de Sasstraat staat er een glasbol vlak naast het 
fietspad in de berm, en liggen er heel vaak glasscherven op het 
fietspad 
Cardijnlaan: Put in het nochtans pas vernieuwde wegdek; 
Overgang van gescheiden Fiets/voetpad naar aanliggend fietspad 
dat te smal is voorverkeer in twee richtingen. 
Haaksdonkseweg:  Oneffenheden en overwoekerde klinkers 

Conform vademecum 
 

- Vanaf Triest tot Sasstraat : ja 
- Vanaf Sasstraat : nee minder dan 200cm breed.  Bovendien is 
het fietspad vanaf hier aanliggend met de rijbaan.  Geen 
veiligheidsstrook. Bepalingen voor aanliggende 
tweerichtingsfietspaden zijn niet voorzien in het vademecum. 

 

 



 

21 
 

 

Kruispunt Leiweg:  verkeerde markering: moet men links aanhouden ipv rechts? 

  

Leopoldwijk :  Tegels verzakt en overwoekerd 
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Oxdonkstraat:  Van fietspad en voetpad zonder afscheiding naar voet/fietspad voor dubbel gebruik 
Verderop verspringt het pad tot tegen de rijbaan en is er geen voetpad meer. 
 

 

Cardijnlaan: Put in het nochtans pas vernieuwde wegdek; Overgang van gescheiden Fiets/voetpad 

naar aanliggend fietspad dat te smal is voorverkeer in twee richtingen. 

          

Haaksdonkseweg:  Oneffenheden en overwoekerde klinkers  
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 7 
Straatnaam 
Stratenplan  

Oxdonkstraat 
D3 – F3 – F4 

Functie 
 

Lokaal – wonen  

Lengte 
 

1200m 

Breedte 
 

- Deel in klinkers:145 cm 
- Deel in beton: 130 cm 

Verharding 
 

- Klinkers over 650 m en 50 m 
- Beton over 500m 

Zijde van de rijweg 
 

Aan de noordzijde 
- enkel richting naar het kanaal 
- tweerichtings verkeer tussen de Haaksdonkseweg en de 
aansluiting met de Bredestraat. 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

- Op het gedeelte in klinkers: witte lijn 
- Op het gedeelte in beton: geen 

Hindernissen 
 

 

Kruispunten 
 

Aantal: 6 
Oostdijk (0m), Leopoldwijk (75m), Echelputstraat (280m), 
Halfbunderstraat (610m), Haaksdonkseweg(1000m), 
Voetbalstraat (1100m), Bredestraat (1200m) 

Signalisatie 
 

Signalisatie bij aansluiting met de Bredestraat ontbreekt. 
De signalisatie aan de Haaksdonkdesweg suggereert een 
tweerichtingsverkeer, hoewel dit nergens anders zo is. 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50 km/u 

Staat 
 

1 

Comfort 
 

Zeer slecht 

Opmerkingen 
 

Het is niet duidelijk of dit fietspad dient gebruikt te worden in 
twee richtingen.  De signalisatie is dubbelzinnig. De signalisatie 
aan de Haaksdonkweg suggereert een fietspad met 
tweerichtingsverkeer, echter op andere plaatsen is de signalisatie 
anders uitgevoerd 
Vele putten en bulten 

Conform vademecum 
 

Nee: te smal (minder dan 150cm), geen veiligheidsstrook 
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De signalisatie aan de Haaksdonkweg suggereert een fietspad met tweerichtingsverkeer, echter op 
andere plaatsen is de signalisatie anders uitgevoerd 
 

    
 

   Vele putten en bulten 



 

25 
 

Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 8 
Straatnaam 
Stratenplan 

Bredestraat 
F3 – E3 – E4 

Functie 
 

Lokaal – wonen 

Lengte 
 

840 m 
600m fietspad 

Breedte 
 

130cm 

Verharding 
 

Beton 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde met tweerichtingsverkeer (westzijde) 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen voetpad 

Hindernissen 
 

 

Kruispunten 
 

Aantal: 2 
Vlierdonkstraat (0m), Oxdonkstraat (840 m) 

Signalisatie 
 

 

Markering 
 

Twee oversteekplaatsen waar het fietspad onderbroken is om 
van en naar de rechterzijde van de rijrichting te gaan 

Snelheid autoverkeer. 
 

50 km/u 

Staat 
 

1 

Comfort 
 

Zeer slecht 

Opmerkingen 
 

Hobbelige oprit naar het fietspad.  Geen oversteekmarkering 
voor het verkeer uit de andere richting 
Er ontbreekt een markering van de oversteekplaats om naar de 
rechterkant van de rijrichting te gaan ter hoogte van de 
Vlierdonkstraat. 

Conform vademecum 
 

Nee: te smal, zelfs voor éénrichtingsverkeer.  Geen 
veiligheidsstrook 
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Hobbelige oprit naar het fietspad.  Geen oversteekmarkering voor het verkeer uit de andere richting 

 

    
Oversteekplaatsen waar het fietspad ontbreekt  
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Slechte staat van de verharding  
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 9 
Straatnaam 
Stratenplan 

Westdijk 
D2 – D3 

Functie 
 

Doorgaand 

Lengte 
 

730 m waarvan 380 m met fietspad 

Breedte 
 

209cm 

Verharding 
 

- Beton over 310m 
- Klinkers over 70m 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde tweerichtingsverkeer (westzijde) 

Afscheiding van de rijweg 
 

- Verhoogde berm 
- Grasberm 105cm breed 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen voetpad 

Hindernissen 
 

 

Kruispunten 
 

Aantal: 1 
Kerselarelaan (380m) 

Signalisatie 
 

De signalisatie aan de Kerselarenlaan is verwarrend 
 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50km/u 

Staat 
 

4 

Comfort 
 

Goed 

Opmerkingen 
 

Het pad in klinkers is 235cm breed 
Auto’s moeten op het fietspad rijden om de parkeerplaatsen te 
bereiken 
Het fietspad lijkt af te buigen naast een voetpad. Maar het 
voetpad blijkt een fietspad te zijn in de tegengestelde richting. Op 
te lossen door het plaatsen van een ander bord?  Zijn de rode 
klinkers bedoeld als fietssuggestiestrook? 

Conform vademecum 
 

Ja 
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Deze hinderlijke berm ( Wilebroek) Auto’s moeten op het fietspad rijden om de 
parkeerplaatsen te bereiken 

   

Het fietspad lijkt af te buigen naast een voetpad. Maar het voetpad blijkt een fietspad te zijn in de 

tegengestelde richting. Op te lossen door het plaatsen van een ander bord?  Zijn de rode klinkers 

bedoeld als fietssuggestiestrook?  
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 10 
Straatnaam 
Stratenplan 

Kuiermanstraat 
D3 – D4 – D5 

Functie 
 

Wonen – doorgaand – zwaar verkeer 

Lengte 
 

1390m 

Breedte 
 

100cm 

Verharding 
 

Klinkers 

Zijde van de rijweg 
 

Beide zijden, enkele richting 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen 

Hindernissen 
 

Paaltjes op hoek overzetstraat vormen eerder een hindernis dan 
voor extra veiligheid te zorgen 

Kruispunten 
 

Aantal: 8 
Spoorwegstr.(10m), Acacialaan (362 m),Overzetstraat-
Huttekenstraat (795 m) Grasmussenstr, (865 m), Fazantenlaan 
(994m), Nachtegalenlaan (1140m), Q. Metsysstr. (1211 m) 

Signalisatie 
 

In orde 

Markering 
 

Aan alle kruispunten, behalve aan de spoorwegstraat, 
doorlopend fietspad met witte onderbroken lijn gemarkeerd 
 

Snelheid autoverkeer 
 

50km/u 

Staat 
 

1 

Comfort 
 

Zeer slecht, aan beide zijden 
Putdeksels steken vaak uit boven het fietswegdek,  wegdek aan 
oversteek  Huttekensstraat is door de vrachtwagens zeer 
hobbelig geworden, 

Opmerkingen 
 

De rode betonklinkers zijn door herhaaldelijk opbreken voor 
nutsvoorzieningen  erg verzakt, bij regenval vormt er zich een 
lange sliert van diepe plassen, 
Putdeksels steken vaak uit boven het fietswegdek,  wegdek aan 
oversteek  Huttekensstraat is door de vrachtwagens zeer 
hobbelig geworden, 
Veel fietsers rijden op de strook die als voetpad bedoeld is omdat 
de betonnen plavuizen vlakker liggen dan de betonklinkers van 
het fietspad. 
Bij regenweer worden de putten en verzakkingen grote plassen. 
De aansluiting tussen het fietspad in de Molenstraat en dat van 
de Kuiermanstraat (richting Kapelle-centrum) is wat ongelukkig 
door de verscheidenheid van materialen en de onduidelijke 
afbakening: 
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- witte lijn tussen voet- en fietspad stopt, 
- de borduur tussen de straat en het fietspad is onderbroken 

- en het gras op de betontegels vernauwt de bruikbare ruimte. 
Conform vademecum 
 

Nee.  De fietspaden zijn aanliggend, zonder veiligheidsstrook en 
te smal (minimum 150cm vereist) 
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Fietspad richting centrum  Fietspad richting Nieuwenrode 

 
Op verschillende plaatsen zijn betonklinkers verzakt of omhoog gekomen.  Dat vermindert niet enkel 
het comfort, maar kan ook leiden tot ongevallen.  Veel fietsers rijden daarom over de grijze 
betontegels (voetpad) ipv de rode klinkers 
 

 
Fietspad richting Nieuwenrode   Fietspad richting centrum 

 
Bij regenweer worden de putten en verzakkingen grote plassen. 
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De aansluiting tussen het fietspad in de Molenstraat en dat van de Kuiermanstraat (richting Kapelle-
centrum) is wat ongelukkig door de verscheidenheid van materialen en de onduidelijke afbakening: 

- witte lijn tussen voet- en fietspad stopt, 
- de borduur tussen de straat en het fietspad is onderbroken 

- en het gras op de betontegels vernauwt de bruikbare ruimte.  
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 11 
Straatnaam 
Stratenplan 

Oudstrijdersstraat 
C3 –C4 

Functie 
 

Wonen – School – Doorgaand 

Lengte 
 

650m waarvan 350m met fietspad ten zuiden van de spoorweg 

Breedte 
 

145cm 

Verharding 
 

klinkers 

Zijde van de rijweg 
 

Beide zijden enkele richting 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

- gedeeltelijk dubbel gebruik 
- gedeeltelijk zonder afscheiding 
- gedeeltelijk met witte lijn 

Hindernissen 
 

- Borden 
- Drempels 

Kruispunten 
 

Aantal 3 
Hovenierstraat (0m), Hogerheistraat (270m), Veldstraat (350m) 

Signalisatie 
 

Het bord aan nr 101 en 133 is verkeerd. Duidt enkel fietspad aan 
terwijl er ook een voetpad is. 
Verschillende soorten signalisatie zonder duidelijke reden.  Zie 
foto’s 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50km/u 

Staat 
 

2 

Comfort 
 

Slecht. Erg hobbelig 

Opmerkingen 
 

Dubbel gebruik voor voetgangers en fietsers tussen nrs 133 en 
101 
Bord staat erg dicht tegen het fietspad   Hobbelig 
wegdek 
Het fietspad komende van de Oudstrijdersstraat is aangelegd om 
rechtsaf de Veldstraat in te slaan.  Rechtdoor of links afslaan is 
niet duidelijk 
Het oprijden van het fietspad komende uit de Acacialaan is zeer 
onaangenaam 
Linksaf slaan vergt nog twee zulke hindernissen 
 

Conform vademecum 
 

Nee: de fietspaden zijn net iets te smal, zijn aanliggend aan de 
rijbaan zonder veiligheidsstrook. 
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Bord staat erg dicht tegen het fietspad   Hobbelig wegdek 
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Bord schijnt aan te duiden dat er geen voetpad is Vanaf dit punt fiets/voetpad voor dubbel 

gebruik.  Waarom niet gescheiden? 

     

Bord schijnt aan te duiden dat er geen voetpad is  Fietspad te smal? 

     

Het fietspad komende van de Oudstrijdersstraat is aangelegd om rechtsaf de Veldstraat in te slaan.  
Rechtdoor of links afslaan is niet duidelijk 
Het oprijden van het fiestpad komende uit de Acacialaan is zeer onaangenaam 
Linksaf slaan vergt nog twee zulke hindernissen 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 12 
Straatnaam 
Stratenplan 

Veldstraat 
C4 – D4 – D5 

Functie 
 

Wonen – School – Doorgaand verkeer 

Lengte 
 

1750 m met aan de  
- Westzijde: 230m fietspad 
- Oostzijde: 1390m fietspad 

Breedte 
 

- Westzijde: 130cm 
- Oostzijde: 150cm 

Verharding 
 

- Westzijde betontegels 
- Oostzijde:  betontegels tot ingang STK, daarna beton 

Zijde van de rijweg 
 

Beide zijden slechts gedeeltelijk, enkele richting 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

- Westzijde: Geen 
- Oostzijde: waar voetpad aanwezig , behalve langs STK: witte lijn 

Hindernissen 
 

Begroeiing van hagen  langs St Niklaaswijk 

Kruispunten 
 

Aantal 4 
St-Niklaaswijk (50m), Overzetstraat ( 320m), Fazantenlaan 
(660m), Nachtegalenlaan (910m) 

Signalisatie 
 

Ontbreekt aan kruispunt Overzetstraat 
 

Markering 
 

Aan Overzetstraat markering als zebrapad 
 

Snelheid autoverkeer 
 

Aan STK 30 km/U, elders 50km/u 

Staat 
 

Westzijde 4 
Oostzijde 1 

Comfort 
 

Westzijde matig 
Oostzijde  slecht.  Aan STK goed 

Opmerkingen 
 

Diepe goot met hoge boord aan oversteekplaats STK:  gevaarlijk 
en fietsonvriendelijk 
Compleet verhakkelde betonplaten 
Fietspad verandert in zebrapad op kruispunt Overzetstraat. 
Een fietssuggestiestrook aan de westzijde ontbreekt.   
Over 360 m geen fietspad (Nieuwenrode). 

Conform vademecum 
 

Nee.  Westzijde te smal en beide zijden geen veiligheidsstrook. 
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Goot en boord aan STK     Fietspad verandert in zebrapad 
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Hagen benemen het voetpad        Fiestssugestiestrook ? 

   
Verhakkelde betonplaten     Over 360 m geen fietspad 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 13 
Straatnaam 
Stratenplan 

Huttekenstraat 
D4 

Functie 
 

Lokaal verkeer 

Lengte 
 

70m 

Breedte 
 

2m 

Verharding 
 

Betontegels 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde tweerichtingsverkeer Zuidzijde 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen voetpad 

Hindernissen 
 

- Verlichtingspaal 
- Hoge stoeprand 

Kruispunten 
 

geen 

Signalisatie 
 

 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50km/u 

Staat 
 

3 

Comfort 
 

Slecht 

Opmerkingen 
 

Het voetpad wordt plots fietspad 
In principe moeten voetgangers op de straat lopen 
Een oversteekplaats op de plaats waar het wegdek beschadigd is 
Er parkeren ook vrachtwagens op het voetpad… 

Conform vademecum 
 

Nee.  Het pad is breed genoeg maar er is geen veiligheidsstrook 
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Voetpad wordt fietspad Geen dubbel gebruik  Een paal midden op het pad 
 
 
Een stoeprand bemoeilijkt het oprijden 

 
Een oversteekplaats op de plaats waar het wegdek beschadigd is 
Er parkeren ook vrachtwagens op het voetpad… 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 14 
Straatnaam 
Stratenplan 

Vaartdijk 
D 4 – D 5 – E 5 

Functie 
 

Lokaal 

Lengte 
 

1720m 

Breedte 
 

200cm 

Verharding 
 

- Beton (1420m) 
- Asfalt (300m) 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde twee richtingen (westzijde) 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 
Grasberm of berm met beplanting 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen voetpad 

Hindernissen 
 

- Stoepranden  
- Begroeiing 

Kruispunten 
 

Aantal 2 
Huttekenstraat (0m), Vaartstraat (580m) 

Signalisatie 
 

 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50km/u 

Staat 
 

3 

Comfort 
 

Matig 

Opmerkingen 
 

Het gedeelte in asfalt is 3 m breed en loopt van huisnr 19 tot 1  
(400m tot 700m) 
Vele betonplaten zijn verzakt.  Het gedeelte in asfalt is hobbelig 
Hinderlijke takken hangen over een deel van het fietspad 
Op- en afrijden wordt gehinderd door een stoeprand + goot 

Conform vademecum 
 

Ja.  Voldoende breed voor tweerichtingsverkeer en strook tussen 
fietspad en rijbaan aanwezig. 
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Verzakte betonplaten   Op- en afrijden wordt gehinderd door een stoeprand + goot 

     
Het asfalt ligt er hobbelig bij Overhangende takken belemmeren het benutten van 

de volle breedte 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 15 
Straatnaam 
Stratenplan 

Molenstraat 
D5 – D6 – C6 

Functie 
 

wonen – landbouwverkeer – doorgaand verkeer – zwaar verkeer  

Lengte 
 

2370 m waarvan1850 m met fietspad 
Van 90m voor de Veldstraat tot de Veldstraat geen fietspad 
richting Nieuwenrode 
Vanaf kruispunt Meiselaan geen fietspad 

Breedte 
 

Ter hoogte van Donkereham 85 cm 
Vanaf Veldstraat richting Nieuwenrode: 150 cm 

Verharding 
 

- Klinkers 
- Betontegels vanaf Veldstraat 

Zijde van de rijweg 
 

- Beide zijden enkele richting van Kuiermanstraat tot Veldstraat 
- Eén zijde tweerichtingsverkeer vanaf Veldstraat tot Meiselaan 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen afscheiding 

Hindernissen 
 

wegversmalling door plantengroei, vooral ter hoogte van de 
velden. 

Kruispunten 
 

Aantal 7 
Donkereham (164 m en 445 m), Veldstraat (640 m), 
Ipsvoordestraat (750 m),  
Armenbos (1220 m), Kapelstraat (1680 m), Meiselaan (1940 m) 

Signalisatie 
 

Signalisatieborden ontbreken aan  begin fietspad aan Veldstraat 
en Donkereham richting centrum 

Markering 
 

witte onderbroken lijn op kruispunt met Donkereham (N), 
Armenbos, Kapelstraat en Meiselaan.  
Geen markering: Donkereham (Z) 
Fietssuggestiestrook in rode verf op kruispunt met Veldstraat en 
Ipsvoordestraat 

Snelheid autoverkeer 
 

30km/u vanaf Meiselaan tot nr 36 
50 km/u vanaf Kuiermanstraat tot Ipsvoordestraat, van nr 85 tot 
Meiselaan en van nr 36 tot einde 
70km/u vanaf Ipsvoordestraat tot nr 85 

Staat 
 

2 

Comfort 
 

Zeer slecht 

Opmerkingen 
 

De betonnen tegels worden ter hoogte van opritten van huizen 
vervangen door grijze betonklinkers, Dit vermindert sterk het 
comfort. 
Door plantengroei wordt het dubbelrichtingsfietspad van 150 cm 
vaak herleid tot 90 cm, 
De oversteek aan de Ipsvoordestraat is met rode verf 
gemarkeerd, maar maakt haakse bochten van 90°, wat met een 
fiets niet haalbaar is 
Het fietspad richting Nieuwenrode wordt 100 m voor het 
kruispunt met de Veldstraat een fietssuggestiestrook. 
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Richting Kapelle-centrum stopt de fietssuggestiestrook en 
sluit niet aan op het fietspad dat een paar tiental meter verder 
aan het kruispunt met de Donkereham start.  Waar het fietspad 
richting centrum precies begint is onduidelijk 
Het tweerichtingsfietspad van 150 cm breed, is ter hoogte van 
velden vaak versmald tot nauwelijks 90 cm. 
 

Conform vademecum 
 

Nee.  Te smal van Kuiermanstraat tot Veldstraat.  Bovendien 
aanliggend fietspad zonder veiligheidsstrook.  Van 
Ipsvoordestraat tot Meiselaan aanliggend fietspad met 
tweerichtingsverkeer, waarvoor in het vademecum geen 
bepalingen zijn voorzien. Ook geen veiligheidsstrook.  De 
snelheid voor autoverkeer van 70km/u is te hoog voor een 
aanliggend fietspad. 
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Het fietspad richting Nieuwenrode wordt 100 m voor het 
kruispunt met de Veldstraat een fietssuggestiestrook. 
 

 
Richting Kapelle-centrum stopt de fietssuggestiestrook en 
sluit niet aan op het fietspad dat een paar tiental meter verder 
aan het kruispunt met de Donkereham start.  Waar het fietspad richting centrum precies begint is 
onduidelijk 
 

 
 
Ter hoogte van de kruispunten met de Ipsvoordestraat en 
de Veldstraat werden met rode verf oversteekplaatsen aangeduid. 
Omdat er geen signalisatie is aangebracht, is het voor de 
fietser niet altijd duidelijk waar hij moet rijden. 
Hoe moet een fietser die vanuit Nieuwenrode komt de Veldstraat 
inrijden? 
Moet hij het tweerichtingsfietspad ter hoogte van de Ipsvoordestraat 
verlaten, de Molenstraat oversteken, rechts op 
de fietssuggestiestrook tot aan de Veldstraat rijden om daar 
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opnieuw de Molenstraat over te steken? 
Omdat een fietssuggestiestrook geen fietspad is en geen 
rechten of plichten voor de fietser inhoudt, hoeft hij deze 
maneuvers eigenlijk niet te doen. 
 

 
 
Het tweerichtingsfietspad van 150 cm breed, is ter hoogte van 
velden vaak versmald tot nauwelijks 90 cm. 
Op de foto het fietspad richting Kapelle-centrum tussen de 
kruispunten met de Kapelstraat en Armenbos. 



 

48 
 

Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 16 
Straatnaam 
Stratenplan 

Meiselaan 
C6 – C7 – C8 
 

Functie 
 

Doorgaand Lokaal – Wonen 

Lengte 
 

1600m 

Breedte 
 

175cm 

Verharding 
 

- Beton: 1310m 
- Klinkers: 230m 
- Betontegels: 60m 

Zijde van de rijweg 
 

- Eén zijde tweerichtingsverkeer: 1180m 
- Beide zijden enkele richting:  420m 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

- over 60m geen voetpad 
- over170m witte lijn  
- elders: rode beton onderscheidt fietspad van voetpad 

Hindernissen 
 

 

Kruispunten 
 

Aantal: 5 
Molenstraat (0m), Vroonwegel  (310 m), Vroonbaan (450m), 
Paddegatstraat (720m), Korte Straat (1150 m) 

Signalisatie 
 

 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50km/u 

Staat 
 

4 

Comfort 
 

Goed op gedeelte in beton (1310m) 
Matig op gedeelte in klinkers en betontegels: (290m) 

Opmerkingen 
 

Richting Molenstraat verandert het fietspad ter hoogte van de 
Vroonwegel plots in een parkeerstrook voor auto’s.   
Fietsers moeten hier oversteken naar de linkerzijde, maar dat 
wordt niet aangekondigd. 

Conform vademecum 
 

Nee.  Er ontbreekt een veiligheidsstrook tussen de rijbaan en het 
fietspad.  Die zijn enkel op de kruispunten voorzien.  Wat jammer 
is, want het fietspad is grotendeels nieuw. 
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Dubbele richting  vanaf de Molenstraat   Gedeelte in klinkers met ernaast een voetpad 
tot Vroonwegel 
 

      

Klinkers met afscheidingsmarkering     Veel borden maar geen aanduiding dat 

tussen fiets- en voetpad verandert in rood beton fietsers moeten oversteken 
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Inventarisatiefietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 17 

Straatnaam 
Stratenplan 

Paddegatstraat 
B5 – C6 – C7 – D7 

Functie 
 

Doorgaand – lokaal – wonen 

Lengte 
 

2960m  waarvan 700m met fietspad 

Breedte 
 

180cm 

Verharding 
 

Betontegels 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde tweerichtingsverkeer 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen 

Hindernissen 
 

 

Kruispunten 
 

Aantal 2 
Meiselaan (0m), Nieuwenroodsesteenweg (700m) 

Signalisatie 
 

Bord ontbreekt aan de Nieuwenroodsesteenweg 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50 km/u 

Staat 
 

3 

Comfort 
 

Matig 

Opmerkingen 
 

Verbodsbord “Einde fietspad” aan kruispunt Meiselaan 
Fietssuggestiemarkering in noordelijke richting vanaf  kruispunt 
Molenstraat in zuidelijke richting tot Neromstraat (Meise) 

Conform vademecum 
 

Nee.  Te smal voor tweerichtingsverkeer, geen veiligheidsstrook 
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Fietssuggestiestrook loopt niet tot aan de oversteekplaats 

 

 
Klopt et dat het fietspad hier eindigt? 
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Bord ontbreekt 

 

 
Fietsers gebruiken het voetpad 

 

 
Fietssuggestiemarkering waar geen fietspad voorhanden is 

 

 
Niet alle bestuurders wachten voor tegenliggende fietsers. 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 18 
Straatnaam 
Stratenplan 

Londerzeelseweg 
 

Functie 
 

Doorgaand – Lokaal – Wonen – Winkelen 

Lengte 
 

1100 m 

Breedte 
 

- Gedeelte in klinkers: 110cm 
- Gedeelte in beton: 120cm 
- Fietssuggestiestrook: 120cm 

Verharding 
 

- Klinkers  aan beide zijden 
- Beton:aan noordzijde over 100m tussen Oudemanstraat en de 
Beughemlaan. 
- Asfalt : Fietssuggestiestrook aan zuidzijde over 120m vanaf 
Oudemanstraat 

Zijde van de rijweg 
 

Beide zijden enkele richting 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm  

Afscheiding van voetpad 
 

Geen voetpad, behalve aan gedeelte in beton.  Daar geen 
afscheiding 

Hindernissen 
 

Paal vlak naast het fietspad en bushokje op het fietspad aan 
zuidzijde ter hoogte kruispunt Dreefstraat. 

Kruispunten 
 

Aantal:9 
Noordzijde: Oudemanstraat/Stuiverstraat(0m), De Beughemlaan 
(100m), Wilgenplein 280(m), Grotstraat (410m), Dreefstraat 
980(m) 
Zuidzijde: Brugstraat (310m), St Martinusstraat 420(m), Grote 
Kouterweg (600m), E. Hullebroecklaant (650m), Espebosweg en 
Hoogveld1050m 

Signalisatie 
 

Oversteekplaats aan de Hoogveldweg heft geen lichtsignalisatie 
Rood licht geldt niet voor fietsers ( kruispunt Hoogveldweg 
noordzijde) 

Markering 
 

Fietssuggestiestrook tussen de spoortunnel en de de 
Beughemlaan. 

Snelheid autoverkeer 
 

50 km/u 

Staat 
 

2 (behalve nieuw gedeelte in beton) 

Comfort 
 

Zeer slecht  over 1000m  
Goed over 100m op nieuw gedeelte in beton en de 
suggestiestrook 

Opmerkingen 
 

Fietspad wordt eerlang heraangelegd 
Aan kruispunt met Hoogveldweg: 
Wachtende fietsers vormen een hindernis voor het overige 
fietsverkeer.  Moeten fietsers hier voor het verkeerslicht wachten 
of mogen zij verder rijden tot aan de oversteekplaats? 

Conform vademecum 
 

Nee. Te smal 
Fietssuggestiestrook is conform 
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Een paal vlak naast en een bushokje op het fietspad 

 

 
Wachtende fietsers vormen een hindernis voor het overige fietsverkeer 

Moeten fietsers hier voor het verkeerslicht wachten of mogen zij verder rijden tot aan de 
oversteekplaats? 
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Oversteekplaats voor fietsers zonder lichtsignalisatie 

 
 

    
Rood licht geldt niet voor fietsers ( kruispunt Hoogveldweg noordzijde) 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos  – Fiche 19 
Straatnaam 
Stratenplan 

Oudemanstraat 
2A – 3A – 3B 

Functie 
 

Doorgaand – Werkverkeer 

Lengte 
 

1370m waarvan  625 m met fietspad 

Breedte 
 

- Beton & klinkers : 125cm 
- Dolomiet 180cm ? 

Verharding 
 

- Beton over 315m 
- Klinkers  over  50m (aan kruispunt Weversstraat) 
- Dolomiet over 260m 

Zijde van de rijweg 
 

Beide zijden enkele richting  over   365 m 
Eén zijde tweerichtingsverkeer over 260 m 

Afscheiding van de rijweg 
 

Gedeelte in beton:  geen 
Gedeelte in klinkers: haagje en grasstrook 
Gedeelte in dolomiet : bomenrij 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen voetpad 

Hindernissen 
 

Begroeiing, vooral het deel in klinkers.   

Kruispunten 
 

Aantal: 1 
Weversstaat (0 m) 

Signalisatie 
 

Ontbreekt aan begin van het deel in dolomiet 
Bord verscholen achter een boom aan de Weversstraat 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50 km/u 

Staat 
 

4 

Comfort 
 

Matig tot goed 

Opmerkingen 
 

Op het smalle deel van de weg wordt vaak te hard  gereden en 
het wordt gebruikt door voertuigen die de tonnagebeperking niet 
naleven.  Zeer druk verkeer.   
Het gedeelte fietspad in dolomiet biedt een gedeeltelijke 
oplossing. Het sluit ook aan op een trage weg die verbinding 
maakt met centrum van Ramsdonk. Waar de fietspaden in beton 
liggen is de rijweg breder. 
Kruispunt Weversstraat: veiligheidsstrook met haag en gras, 
maar half overwoekerd.  Het bord staat verscholen achter een 
boom 
Het deel in dolomiet: de signalisatie ontbreekt. Is het wel een 
fietspad? 
Het fietspad aan de zijde van Londerzeel is vrij liggend uitgevoerd 

Conform vademecum 
 

Nee, te smal.  Het deel in dolomiet is 20cm te smal om conform 
te zijn. 
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Kruispunt Weversstraat: veiligheidsstrook met haag en gras, maar half overwoekerd.  Het bord zit 
verscholen achter een boom 

    
Het deel in dolomiet  naast het smalle deel van de rijweg is net te smal om conform te zijn met het 
vademecum voor de fietsvoorzieningen.  Er is nochtans plaats genoeg.  De signalisatie ontbreekt. 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 20 
Straatnaam 
Stratenplan 

Tisseltstraat 
2B – 3B 

Functie 
 

Doorgaand – Lokaal – Wonen 

Lengte 
 

1300 m  waarvan 1030m met fietspad 

Breedte 
 

220 cm 

Verharding 
 

Klinkers 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde met tweerichtingsverkeer 

Afscheiding van de rijweg 
 

Verhoogde berm 

Afscheiding van voetpad 
 

Geen voetpad 

Hindernissen 
 

Borden  en nutsvoorzieningen op het fietspad 

Kruispunten 
 

Aantal: 5 
Beekstraat (0m), Notenstraat (205m), Vinnekenstraat (390m  en  
500m ), Broekstraat (1030m) 

Signalisatie 
 

Aankruispunt Beekstraat ontbreekt een bord 

Markering 
 

 

Snelheid autoverkeer 
 

50 km/u 

Staat 
 

3 

Comfort 
 

Matig 

Opmerkingen 
 

Twee snelheidssluizen waar fietsers tussendoor moeten fietsen 
vragen grote behendigheid.  Deze sluizen zijn moeilijk te nemen 
met tegenliggend fietsverkeer. 
Nutsvoorzieningen en verkeersbord op het fietspad, net op de 
plaats waar het fietspad het smalste is 

Conform vademecum 
 

Nee: geen veiligheidsstrook. 
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Signalisatie ontbreekt 
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Nutsvoorzieningen en verkeersbord op het fietspad, net op de plaats waar het fietspad het smalste is 
 

    
Verkeersluizen met oversteekplaats voor fietsers.  Verschillende uitvoering en markering. En 
verschillende voorrangsregels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversteekplaats ter hoogte van de Vinnekenstraat 
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Inventarisatie fietswegen Kapelle-op-den-Bos – Fiche 21 
Straatnaam 
Stratenplan 

Stuiverstraat 
23 – 4B – 5B 

Functie 
 

Doorgaand – Lokaal – Wonen 

Lengte 
 

1760 m  waarvan 135 m met fietssuggestiestrook 

Breedte 
 

120cm 

Verharding 
 

Asfalt – beton 

Zijde van de rijweg 
 

Eén zijde met enkele richtingsverkeer 

Afscheiding van de rijweg 
 

Op de rijweg 

Afscheiding van voetpad 
 

Niet van toepassing 

Hindernissen 
 

Niet van toepassing 

Kruispunten 
 

Aantal: 2 
Londerzeelseweg (0 m), Bergkapelstraat (120 m) 

Signalisatie 
 

Niet van toepassing 

Markering 
 

Grijze verfstrook 

Snelheid autoverkeer 
 

50 km/u 

Staat 
 

5 

Comfort 
 

goed 

Opmerkingen 
 

Smalle spoortunnel 

Conform vademecum 
 

Ja 
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Begin van de strook aan het kruispunt met de Bergkapel straat. –  

 

De tunnel is erg smal 
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6. Bevindingen 

6.1 Aantal m fietspad  
 
In totaal zijn er over een lengte van 15595m fietspaden aangelegd en 895 m fietssuggestiestrook.  
Over een afstand van 5045m zijn de fietspaden aan beide zijden van de rijweg aangelegd.  Dit 
betekent dat ruim twee derden van de fietspaden slechts aan één zijde van de rijweg zijn aangelegd.  
Enkele van deze fietspaden zijn ook slechts in één richting te gebruiken, en dit over een afstand van 
2280m. 
Drie van de vier aanwezige fietssuggestiestroken liggen aan één zijde van de rijweg.  Dit omdat ofwel 
er aan de overzijde een fietspad is of omdat de suggestiestrook zich in een éénrichtingsstraat 
bevindt. 
In de Paddegatstraat langs de gemeentegrens met Meise zijn markeringen aangebracht die de 
automobilist erop wijzen dat er zich fietsers op de rijbaan kunnen bevinden.  Deze markeringen zijn 
echter niet conform de markering voor een fietssuggestiestrook. Deze werden dan ook niet 
meegeteld als fietssuggestiestrook. 
Onderstaande tabellen geven het aantal meter fietspad en fietssuggestiestrook weer dat in Kapelle-
op-den-Bos aanwezig is per geïnventariseerde straat.  De straten worden aangeduid met hun 
fichenummer.  Er wordt onderscheid gemaakt tussen fietspaden die aan beide zijden van de rijweg 
zijn aangelegd of aan één zijde.  Bij de fietspaden die aan één zijde zijn aangelegd is er een 
onderscheid tussen éénrichtingsverkeer en tweerichtingsverkeer.  De fietspaden die aan beide zijden 
van de rijweg zijn ingericht dienen allemaal voor éénrichtingsverkeer.  Er zijn echter twee 
uitzonderingen.  De fietspaden op de op- en afritten van de brug over het kanaal mogen aan elke 
zijde in beide richtingen gebruikt worden.  Bovendien zijn de fietspaden aan de noordzijde ook te 
gebruiken door voetgangers. 
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Fichenummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aantal m fietspad 
aanwezig 
 

385 900 715  1240 2350 1200 600 380 1390 350 

Aantal m 
fietssuggestiestrook 
 

   440 
(3) 

       

Aantal m fietspad aan 
beide zijden van de rijweg 
 

385 900 250 
(1) 
(2) 

 225 
(1) 

    1390 350 

Verharding beton   715 
220 

 1240 2000 500 600 310   

Verharding betontegels 355 
355 

   225 300      

Verharding klinkers 30 
30 

 30    700  70 1390 
1390 

350 
350 

Verharding 
betonelementen 

     50      

Verharding asfalt    440        

Verharding Dolomiet            

Aantal m fietspaden aan 
één zijde van de rijweg met 
tweerichtingsverkeer 

 900 465  1015 2350 200 600 380   

Aantal m fietspaden aan 
één zijde van de rijweg met 
éénrichtingsverkeer 

      1000     

Aantal m fietspaden 
conform aan Vademecum  

0 900 715  1015 1430 0 0 380 0 0 

Aantal m 
fietssuggestiestrook 
conform aan vademecum 

   440        

(1) : Fietspad aan beide zijden van de weg gebruikt voor tweerichtingsverkeer 
(2) : Gemengd fietspad/voetpad 
(3) : fietssuggestiestrook in de tegengestelde rijrichting 
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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totaal 

Aantal m fietspad 
aanwezig 
 

1390 70 1720 1850 1600 700 1100 625 1030  19595 

Aantal m 
fietssuggestiestrook 

   200   120   135 895 

Aantal m fietspad aan 
beide zijden van de 
rijweg 

230   450 420  980    4680 

Verharding beton 1160  1420 200 1310 
420 

 120 315   11430 

Verharding 
betontegels 

230 
230 

70  1300 60 700     3825 

Verharding klinkers    550 
450 

230  980 
980 

50 1030  8610 

Verharding 
betonelementen 

          50 

Verharding asfalt   300    120   135 995 

Verharding Dolomiet        260   260 

Aantal m fietspaden 
aan één zijde van de 
rijweg met 
tweerichtingsverkeer 

 70 1720 1400 1180 700  260 1030  12270 

Aantal m fietspaden 
aan één zijde van de 
rijweg met 
éénrichtingsverkeer 

1160      120    2280 

Aantal m fietspaden 
conform aan 
Vademecum  

0 0 1720 0 0 0  0 0  6160 

Aantal m 
fietssuggestiestrook 
conform aan 
Vademecum 

   200   120 
(4) 

  135 895 

(4) : enkel de fietssuggestiestrook  
 

 

6.2 Breedte 
Er is een grote variatie in de breedte van de fietspaden gemeten.  Niet minder dan 17 verschillende 
breedtes komen voor: 
85 – 100 – 110 – 120 – 125 – 130 – 145 – 150 – 175 – 180 – 190 – 200 – 210 – 220 – 240 – 280 – 300 
 
Dit betekent dat er nauwelijks fietspaden zijn met een gelijke breedte. 

6.3 Verharding 
Deze rubriek toont het aantal keer dat een bepaalde soort verharding wordt gebruikt voor de 
fietspaden. In sommige straten worden meerdere soorten gebruikt. Op de fietssuggestiestroken 
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wordt uiteraard de verharding van de rijweg gebruikt die meestal uit asfalt bestaat en in één geval uit 
beton.  De tabel geeft de resultaten voor de fietspaden.  Beton, betontegels en klinkers zijn het 
meest gebruikt. 
 

Betontegels  8 

Beton  13 

Klinkers  12 

Betonelementen  1 

Asfalt  1 

Dolomiet  1 

  

6.4 Hindernissen 
Deze rubriek geeft een lijst van de gevonden hindernissen en het aantal keer dat ze zijn genoteerd.  
Begroeiing van overhangende takken of hagen en vooral overwoekering door grasbermen komt het 
meeste voor.  Allerlei voorzieningen worden ook op of pal naast de fietspaden geplaatst: bushokjes, 
verkeersborden, paaltjes, verlichtingspalen, nutsvoorzieningen zoals telefoon- en 
distributiekabelkasten komen allemaal voor in de lijst.  Voor wat betreft de drempels en stoepranden 
zijn slechts deze vermeld die zich niet aan een kruispunt bevinden.  
 

Hindernis Aantal 

Bushokje 4 

Begroeiing  7 

Geparkeerde auto’s op het fietspad 2 

Paaltjes 1 

Verkeersborden  2 

Drempels – Stoepranden  3 

Verlichtingspaal  2 

Nutsvoorzieningen  1 

Glasbol 1 

 

6.5 Kruispunten 
Deze rubriek geeft het aantal kruispunten weer waar de fietspaden en fietssuggestiestroken een 
andere weg kruisen.  Als een fietspad of strook begint of eindigt aan een kruispunt worden die beide 
meegeteld.  Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gewone kruispunten of T-kruispunten. Enkel 
de kruispunten in de straat waar er effectief en fietspad of strook aanwezig is worden geteld.  Op 
vele plaatsen moet de fietser een berm af- en oprijden om de kruisende straat over te steken.  Dit is 
nefast voor het comfort en het heeft een negatieve invloed op de veiligheid.  De fietser heeft te veel 
aandacht nog om deze hindernissen te nemen waardoor er minder aandacht is om het verkeer in de 
gaten te houden. 
 
Totaal aantal kruispunten: 77.  Op 20 km fietspaden betekent dit een kruispunt per 260 meter. 
 

6.6 Signalisatie 
Zie de fiches. 
Op de meeste plaatsen is de signalisatie in orde.  Er zijn echter hier en daar borden die ontbreken, of  
borden die niet in overeenstemming zijn met de aangelegde infrastructuur.  Bijvoorbeeld in de 
Paddegatstraat  ter hoogte van zaal De Mispelaer staat een bord C11 (verboden voor fietsers).  
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Echter, het voetpad heeft de identieke verharding als de fietspaden op het kruispunt met de 
Meiselaan waardoor men geneigd is om niet op de rijbaan te gaan fietsen. Dit lijkt zeer onlogisch en 
is bovendien niet ongevaarlijk. 
Op bepaalde plaatsen komt de signalisatie niet overeen met de markering.  Vooral waar het betreft 
al of niet gescheiden voet- en fietspaden (Bvb.  Oudstrijdersstraat, Mechelseweg, Westdijk). 
 

6.7 Markering 
Zie de fiches. 
 

6.8 Staat 
De staat van de fietspaden wordt weergegeven door een score van 1 tot 5.    1 is heel slecht, 5 is heel 
goed.  “Heel goed” komt overeen met een fietspad met verharding van asfalt of beton die volkomen 
vlak is, met aan de kruispunten geen randen of drempels.  Voor sommige fietspaden of 
fietssuggestiestroken worden meerdere scores gegeven.  Dit kan voorkomen omdat meerdere 
soorten  verhardingen in één straat aangewend worden die elk een geheel andere appreciatie 
vereisen. 
 
Deze tabel geeft het aantal fietspaden of delen ervan  dat een bepaalde score toebedeeld krijgt.: 
 

Staat Aantal 

Score 1 4 

Score 2 3 

Score 3 6 

Score 4 10 

Score 5 2 

 
De onderstaande tabel  geeft aan welke soort verharding zich in welke staat bevindt over welke 
afstand uitgedrukt in meter:  
 

ALLE 
VERHARDINGEN 

Staat 1 Staat 2 Staat 3 Staat 4 Staat 5  

Beton 2260  2520 6650  11430 

Betontegels  1300 940 1585  3825 

Klinkers 4480 2660 1370 100  8610 

Betonelementen   50   50 

Asfalt   300  695 995 

Dolomiet    260  260 

       

Totaal 6740 3960 5180 8595 695 25170 

 

6.9 Comfort 
Deze rubriek geeft een appreciatie van het comfort dat het fietspad of fietssuggestiestrook geeft.  
Het comfort kan echter sterk variëren per fietspad.  De beste appreciatie per fietspad is weergeven in 
de tabel rekening houdend met de volledige lengte van het fietspad.  Echter, grote barstent of 
oneffenheden in het wegdek, opstekende putdeksels en dergelijke komen ook voor op fietspaden 
met appreciatie ”goed”. De grote meerderheid van de fietspaden  krijgen een appreciatie minder dan 
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goed.  Bij de appreciatie “goed” werden ook de suggestiestroken gerekend.  Indien men deze eraf 
trekt zijn er slechts 6 fietspaden van de 19  die goed zijn.  Zelfs deze 6 vertonen dikwijls 
onvolkomenheden. De algemene appreciatie van het comfort op de fietsvoorzieningen is slecht. 
 
Deze tabel geeft het aantal fietspaden of delen ervan die een bepaalde appreciatie krijgen: 
 

Comfort Appreciatie Aantal 

Zeer slecht  4 

Slecht 4 

Matig  5 

Goed 8 

 

De onderstaande tabel geeft aan welke soort verharding welke appreciaties inzake comfort krijgt 
over welke afstand uitgedrukt in meter. 

ALLE 
VERHARDINGEN 

Comfort 
Zeer Slecht 

Comfort 
Slecht 

Comfort 
Matig 

Comfort 
Goed 

 

Beton 2260  4835 4335 11430 

Betontegels 1300 370 2155  3825 

Klinkers 6440 760 1410  8610 

Betonelementen  50   50 

Asfalt   300 695 995 

Dolomiet    260 260 

      

Totaal 10000 1180 8700 5290 25170 

 

 

7. Eindrapport 

7.1 Bevindingen 
 
De Fietsersbond Kapelle-op-den-Bos Londerzeel heeft een zo getrouw mogelijk beeld gemaakt van 
de toestand van de fietsvoorzieningen in Kapelle-op-den-Bos. Een eerst vaststelling is dat er in het 
geheel geen sprake is van enige uniformiteit of gevolgde methodiek in aanleg van de fietspaden. Drie 
fietspaden hebben een gelijkaardige uitvoering.  Dat zijn deze in de Veldstraat, Oxdonkstraat en de 
Bredestraat.  Elk zijn ze uitgevoerd in een betonstrook aan één zijde van de straat, maar dan niet 
over de gehele lengte van het fietspad. Elk was bedoeld voor tweerichtingsverkeer, maar dat werd 
nadien gewijzigd in twee van de drie gevallen.  Er is ook sprake van enige uniformiteit in de 
fietspaden langsheen de Hoogveldweg, de Verbindingsweg en de Hombeekseweg.  Deze werden in 
een zelfde periode aangelegd toen de nieuwe bruggen over het kanaal werden gebouwd.  Bij de 
overige 13 fietspaden, dus in twee derde van de gevallen is er een grote diversiteit aan 
uitvoeringsmethoden.  Bijna elk fietspad heeft zijn eigen breedte.  De soorten verhardingen zijn 
minder in aantal, maar op één en hetzelfde fietspad kunnen meerdere soorten voorkomen.   
Soms is het voor een fietser niet erg duidelijk of het om een fietspad of een voetpad gaat, vermits er 
in die gevallen weinig of geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de wijze waarop het fietspad 
is aangelegd tegenover het voetpad of omdat de signalisatie onduidelijk is of niet overeenkomt met 
de intenties. Op andere plaatsen is er wel een afscheiding tussen voet- en fietspad gemaakt, maar 
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komt de signalisatie daar niet mee overeen.  In de Oudstrijdersstraat bijvoorbeeld  wordt een dubbel 
gebruik gesignaleerd, terwijl er enkele meters verder weer een fietspad wordt aangekondigd, maar 
niet het gescheiden voetpad. Een tweede voorbeeld is het fietspad op de Westvaartdijk vanaf het 
kruispunt met de Kerselarelaan.   Daar wordt een gescheiden voet en fietspad (of is het een 
fietssuggestiestrook?) beide aangeduid als fietspad, terwijl in de omgekeerde richting de fietser van 
het voetpad wordt weggeleid door de manier dat het fiets- en voetpad zijn aangelegd. 
Er is ook een vrij grote diversiteit aan allerlei hindernissen die zich op of vlak naast de fietspaden 
bevinden.  De meeste zijn nutsvoorzieningen, zoals verlichtingspalen, borden, telefoonkasten  of zelfs 
bushokjes en glasbollen.  Ook geparkeerde auto’s van automobilisten die denken veiliger te staan als 
ze hun auto wat verder van de rijbaan en dus gedeeltelijk op het fietspad zetten (Verbindingsweg) 
belemmeren de doorgang.  Soms is het moeilijk om deze hindernissen te verwijderen, maar waar dit 
wel kan wordt er niets aan gedaan.  Een hindernis is per definitie potentieel gevaarlijk.  Dit betekent 
dat ze zo veel mogelijk moeten vermeden worden en indien ze er toch zijn zouden moeten 
verwijderd worden.  Een veel voorkomende hindernis zijn de drempels aan de kruispunten.  Er is op 
bepaalde delen al een goede verbetering aangebracht (Hombeekseweg en Oostvaartdijk) maar er 
kan nog veel gedaan worden.  Buiten het potentieel gevaar is er de negatieve impact op het comfort 
dat deze hindernissen veroorzaken. 
 
Dit brengt ons bij de staat waarin de fietspaden zich bevinden en het daaruit voortkomende comfort. 
Acht van de 21 fietspaden en –suggestiestroken krijgen een goede appreciatie.  Echter twee van deze 
zijn eerder korte fietssuggestiestroken die zijn aangelegd in straten die recentelijk werden 
heraangelegd.  Dit betekent dat weer twee derde van de fietspaden ondermaats scoort, zowel wat 
betreft de staat waarin ze zich bevinden als het daaruit volgende comfort.  Wanneer men de lengte 
van de fietspaden beschouwt is de score nog negatiever. Slechts 37% van de fietspaden bevinden 
zich in een aanvaardbare toestand, 20% is niet goed maar nog redelijk, terwijl 43% slecht tot zeer 
slecht scoort. 
 
Op gebied van comfort is de toestand nog schrijnender.  Slechts 21% van de totale lengte van de 
fietspaden krijgt een goede appreciatie.  45% Krijgt slecht tot zeer slecht 
 
Tenslotte is er nog de toets aan de vereisten van het Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse 
overheid.  Slechts 30% van de fietspaden zijn in overeenstemming met de bepalingen in het 
Vademecum. In lengte gerekend bedraagt het zelfs slechts 25%.  
 De meest voorkomende reden van niet-conformiteit is het ontbreken van een veiligheidsstrook of 
tussenstrook tussen de rijbaan en het fietspad. Op plaatsen waar de fietspaden wel breed genoeg 
zijn om een veiligheidsstrook zonder problemen in te richten is dit jammer. Het nieuwe fietspad in de 
Meiselaan is zo’n voorbeeld.  Het voldoet niet, enkel omdat er geen veiligheidsstrook is voorzien, 
terwijl dit perfect had gekund. 
 
De eindconclusie is dat slechts één derde van de fietsvoorzieningen goed scoren.  De voorziene 
werken aan de Londerzeelseweg, Kuiermanstraat en Molenstraat zullen een aanzienlijk verbetering 
betekenen, vermits het om lange straten gaat.   Echter, de andere fietspaden bevinden zich soms in 
zo’n erbarmelijke toestand dat men vaststelt dat men ze weigert te gebruiken.  Eén inwoner vertelde 
daarover dat kleine kinderen die putten en bulten in het fietspad wel leuk vonden als speelplaats.  En 
dat kan niet de bedoeling zijn. 
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7.2 Prioriteiten 
 

Tijdens het jaar 2015 werd een fietspad gerealiseerd tussen de Oudemanstraat en de Hovenierstraat 
ten zuiden van de spoorweg.  Er zijn ook concrete plannen om de rijweg en fietspaden aan te passen 
op drie belangrijke verkeersassen, zijnde de Londerzeelseweg, de Kuiermanstraat en aansluitend de 
Molenstraat.  Dit zijn of zullen belangrijke verwezenlijkingen zijn die het fietscomfort en de veiligheid 
zeker ten goede zullen komen. Echter buiten deze projecten zijn er nog andere grote en minder grote 
ingrepen nodig.  Hieronder worden enkele aanpassingswerken opgesomd die een prioritaire 
behandeling verdienen.  Sommigen zijn vrij eenvoudig toe te passen, andere vergen een belangrijke 
investering. 
 
Grote infrastructuurwerken: 

- Herstellen van het fietspad in de Veldstraat 
- Herstellen van het fietspad in de Bredestraat 
- Herstellen van het fietspad in de Oxdonkstraat 

 
Minder grote tot kleine infrastructuurwerken: 

- Wegwerken van de diepe goot aan de ingang van het STK 
- Het plaatsen van fietsstoplichten op kruispunten met stoplichten en fietspaden 
- Het wegwerken van de vele drempels aan de kruispunten zoals bijvoorbeeld is gedaan in de 

Hombeekseweg 
- Een degelijke oplossing voor het kruispunt Hovenierstraat – Oudstrijdersstraat – 

Spoorwegstraat. 
- Een degelijk inrichting om van de Spoorwegstraat in de stationstunnel te geraken  
- Duidelijkheid scheppen over het al of niet toelaten van tweerichtingsverkeer op het fietspad 

in de Oxdonkstraat.  De signalisatie en markeringen aanpassen naar de gewenste toestand. 
- Een aanpassing van het kruispunt Veldstraat – Acacialaan – Oudstrijdersstraat 
- Het aan brengen van fietsoversteekplaatsen in de Bredestraat waar die momenteel 

ontbreken 
- Het aanpassen van het kruispunt Stationsstraat en de Verbindingsstraat in verband met het 

omvormen van het voetpad op de oprit van de brug tot gemengd fiets- en voetpad. Hoe 
moet de fietser het fietspad aan de andere kant van de rijweg bereiken over het kruispunt? 

 
Onduidelijkheid wegnemen 

- Aan het fietspad op de Westdijk ter hoogte van de Kerselarelaan: fietspad  of fiets- en 
voetpad 

- Fietsoversteekplaatsen wegnemen die niet op fietspaden aansluiten aan het kruispunt 
Baanveldstraat – Hombeekseweg 

- Fietspad in de Oxdonktraat over de ganse lengte in één richting te gebruiken?  Zo niet een 
fietsoversteekplaats aanbrengen ter hoogte van de Haaksdonkseweg. 

- Het fietspad in de Oudstrijderstraat ofwel een gemengd fiets- en voetpad maken ofwel een 
fietspad met gescheiden voetpad. 

- Het bord “Einde fietspad” ter hoogte van de Mispelaer in de Paddegatstraat wegnemen of 
een fietssuggestiestrook op de rijweg aanbrengen als het fietspad daar daadwerkelijk moet 
eindigen. 

- De omgekeerde tweerichtingspijlen op de Oostvaartdijk ter hoogte van de Leibaan 
corrigeren. 
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8. Tabellen en Statistieken 
Dit hoofdstuk herneemt enkele tabellen die al in het document voorkomen en toont daarenboven 
nog andere cijfers en statistieken in kleiner detail. 
 

8.1 Lengte en uitvoering van de fietspaden en –suggestiestroken per straat 
De twee onderstaande tabellen hernemen deze op p. 63 en 64 met toevoeging van de staat en 
comfortappreciatie. 
 

Fichenummer  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Aantal m fietspad 
aanwezig 

385 900 715  1240 2350 1200 600 380 1390 350 

Aantal m 
fietssuggestiestrook 

   440 
(3) 

       

Aantal m fietspad aan 
beide zijden van de rijweg 
 

385  250 
(1) 
(2) 

 225 
(1) 

    1390 350 

Verharding beton 
 
Staat 
Comfort 

 900 
 
3 
M 

715 
220 
4 
G 

 1240 
 
4 
G 

2000 
 
4 
M 

500 
 
1 
ZS 

600 
 
1 
ZS 

310 
 
4 
G 

  

Verharding betontegels 
 
Staat 
Comfort 

355 
355 
3 
M 

   225 
 
4 
M 

300 
 
3 
S 

     

Verharding klinkers 
 
Staat 
Comfort 

30 
30 
3 
S 

 30 
 
4 
M 

   700 
 
1 
ZS 

 70 
 
4 
M 

1390 
1390 
1 
ZS 

350 
350 
2 
S 

Verharding 
betonelementen 
Staat 
Comfort 

     50 
 
3 
S 

     

Verharding asfalt 
Staat 
Comfort 

   440 
5 
G 

       

Verharding Dolomiet            

Aantal m fietspaden aan 
één zijde van de rijweg met 
tweerichtingsverkeer 

 900 465  1015 2350 200 600 380   

Aantal m fietspaden aan 
één zijde van de rijweg met 
éénrichtingsverkeer 

      1000     

Aantal m fietspaden 
conform aan Vademecum  

0 900 715  1015 1430 0 0 380 0 0 

Aantal m fisuggestiestrook 
conform aan vademecum 

   440        

(1) : Fietspad aan beide zijden van de weg gebruikt voor tweerichtingsverkeer 
(2) : Gemengd fietspad/voetpad 
(3) : fietssuggestiestrook in de tegengestelde rijrichting  
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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Totaal 

Aantal m fietspad 
aanwezig 
 

1390 70 1720 1850 1600 700 1100 625 1030  19595 

Aantal m 
fietssuggestiestrook 

   200   120   135 895 

Aantal m fietspad aan 
beide zijden van de 
rijweg 

230   450 420  980    4680 

Verharding beton 
 
Staat 
Comfort 

1160 
 
1 
ZS 

 1420 
 
3 
M 

200 
 
3 
M 

1310 
420 
4 
G 

 120 
 
4 
G 

315 
 
4 
M 

  11430 

Verharding 
betontegels 
 
Staat 
Comfort 

230 
230 
4 
M 

70 
 
3 
S 

 1300 
 
2 
ZS 

60 
 
3 
M 

700 
 
3 
M 

    3825 

Verharding klinkers 
 
Staat 
Comfort 

   550 
450 
1 
ZS 

230 
 
3 
M 

 980 
980 
2 
ZS 

50 
 
3 
M 

1030 
 
3 
M 

 8610 

Verharding 
betonelementen 
Staat 
Comfort 

          50 

Verharding asfalt 
Staat 
Comfort 

  300 
3 
M 

   120 
5 
G 

  135 
5 
G 

995 

Verharding Dolomiet 
Staat 
Comfort 

       260 
4 
G 

  260 

Aantal m fietspaden 
aan één zijde van de 
rijweg met 
tweerichtingsverkeer 

 70 1720 1400 1180 700  260 1030  12270 

Aantal m fietspaden 
aan één zijde van de 
rijweg met 
éénrichtingsverkeer 

1160      120    2280 

Aantal m fietspaden 
conform aan 
Vademecum  

0 0 1720 0 0 0  0 0  6160 

Aantal m 
fietssuggestiestrook 
conform aan 
Vademecum 

   200   120 
(4) 

  135 895 

(4) : enkel de fietssuggestiestrook  
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8.2 De staat en het comfort van het fietspad en –suggestiestrook per straat 

en per soort van verharding 
De twaalf onderstaande tabellen geven per soort verharding de staat en de comfortappreciatie over 
welke afstand per geïnventariseerde straat.  De straat wordt aangegeven door het fichenummer.  De 
totalen geven aan hoeveel meter van een bepaalde soort verharding zich in welke staat bevindt 
alsook over hoeveel meter welke comfortappreciatie wordt toegekend voor de totaliteit van de 
fietspaden en fietssuggestiestroken  
 

BETON:  STAAT 
 

BETON Staat 1 Staat 2 Staat 3 Staat 4 Staat 5  

Fiche 2   900    

Fiche 3    935   

Fiche 5    1240   

Fiche 6    2000   

Fiche 7 500      

Fiche 8 600      

Fiche 9    310   

Fiche 12 1160      

Fiche 14   1420    

Fiche 15   200    

Fiche 16    1730   

Fiche 18    120   

Fiche 19    315   

       

Totaal 2260  2520 6650  11430 

 

BETON: COMFORT 

BETON Comfort 
Zeer Slecht 

Comfort 
Slecht 

Comfort 
Matig 

Comfort 
Goed 

 

Fiche 2   900   

Fiche 3    935  

Fiche 5    1240  

Fiche 6   2000   

Fiche 7 500     

Fiche 8 600     

Fiche 9    310  

Fiche 12 1160     

Fiche 14   1420   

Fiche 15   200   

Fiche 16    1730  

Fiche 18    120  

Fiche 19   315   

      

Totaal 2260  4835 4335 11430 
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BETONTEGELS: STAAT 
 

BETONTEGELS Staat 1 Staat 2 Staat 3 Staat 4 Staat 5  

Fiche 1   710    

Fiche 5    225   

Fiche 6   300    

Fiche 12    460   

Fiche 13   70    

Fiche 15  1300     

Fiche 16   60    

Fiche 17   700    

       

Totaal  1300 1840 685  3825 

 
BETONTEGELS: COMFORT 
 

BETONTEGELS Comfort 
Zeer Slecht 

Comfort 
Slecht 

Comfort 
Matig 

Comfort 
Goed 

 

Fiche 1   710   

Fiche 5   225   

Fiche 6  300    

Fiche 12   460   

Fiche 13  70    

Fiche 15 1300     

Fiche 16   60   

Fiche 17   700   

      

Totaal 1300 370 2155  3825 

 

KLINKERS: STAAT 
 

KLINKERS Staat 1 Staat 2 Staat 3 Staat 4 Staat 5  

Fiche 1   60    

Fiche 3    30   

Fiche 7 700      

Fiche 9    70   

Fiche 10 2780      

Fiche 11  700     

Fiche 15 1000      

Fiche 16   230    

Fiche 18  1960     

Fiche 19   50    

Fiche 20   1030    

       

       

Totaal 4480 2660 1370 100  8610 
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KLINKERS: COMFORT 

KLINKERS Comfort 
Zeer Slecht 

Comfort 
Slecht 

Comfort 
Matig 

Comfort 
Goed 

 

Fiche 1  60    

Fiche 3   30   

Fiche 7 700     

Fiche 9   70   

Fiche 10 2780     

Fiche 11  700    

Fiche 15 1000     

Fiche 16   230   

Fiche 18 1960     

Fiche 19   50   

Fiche 20   1030   

      

      

Totaal 6440 760 1410  8610 

 

BETONELEMENTEN: STAAT 

BETONELEMENTEN Staat 1 Staat 2 Staat 3 Staat 4 Staat 5  

Fiche 6   50    

       

Totaal   50   50 

 

BETONELEMENTEN: COMFORT 

BETONELEMENTEN Comfort 
Zeer Slecht 

Comfort 
Slecht 

Comfort 
Matig 

Comfort 
Goed 

 

Fiche 6  50    

      

Totaal  50   50 

 

ASFALT:STAAT 

ASFALT Staat 1 Staat 2 Staat 3 Staat 4 Staat 5  

Fiche 4     440  

Fiche 14   300    

Fiche 18     120  

Fiche 21     135  

       

Totaal   300  695 995 
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ASFALT: COMFORT 

ASFALT Comfort 
Zeer Slecht 

Comfort 
Slecht 

Comfort 
Matig 

Comfort 
Goed 

 

Fiche 4    440  

Fiche 14   300   

Fiche 18    120  

Fiche 21    135  

      

Totaal   300 695 995 

 

DOLOMIET: STAAT 

DOLOMIET Staat 1 Staat 2 Staat 3 Staat 4 Staat 5  

Fiche 19    260   

       

Totaal    260  260 

       

       

 

DOLOMIET: COMFORT 

DOLOMIET Comfort 
Zeer Slecht 

Comfort 
Slecht 

Comfort 
Matig 

Comfort 
Goed 

 

Fiche 19    260  

      

Totaal    260 260 
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8.3 De verharding per soort, lengte en staat 
 
De onderstaande tabel geeft het aantal meter van welk soort verharding er zich in een bepaalde 
staat bevindt aan gevuld met diagrammen.  Ter herinnering: 1 =  zeer slecht,  5 = zeer goed 
 
 
 

ALLE 
VERHARDINGEN 

Staat 1 Staat 2 Staat 3 Staat 4 Staat 5  

Beton 2260  2520 6650  11430 

Betontegels  1300 1840 685  3825 

Klinkers 4480 2660 1370 100  8610 

Betonelementen   50   50 

Asfalt   300  695 995 

Dolomiet    260  260 

       

Totaal 6740 3960 5180 8595 695 25170 

 

 

 

Figuur 1  Percentage in lengte per soort gebruikte verharding 
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Figuur 2  Procentuele indicatie van de staat van de verhardingen 

 

 

Figuur 3  De verhouding tussen de soorten verharding die zich in staat 1 bevinden  

 

 

Figuur 4  De verhouding tussen de soorten verharding die zich in staat 2 bevinden 
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Figuur 5   De verhouding tussen de soorten verharding die zich in staat 3 bevinden 

 

 

 

Figuur 6    De verhouding tussen de soorten verharding die zich in staat 4 bevinden 
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Figuur 7    De verhouding tussen de soorten verharding die zich in staat 5 bevinden 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 De verharding per soort lengte en comfort 
 

ALLE 
VERHARDINGEN 

Comfort 
Zeer Slecht 

Comfort 
Slecht 

Comfort 
Matig 

Comfort 
Goed 

 

Beton 2260  4835 4335 11430 

Betontegels 1300 370 2155  3825 

Klinkers 6440 760 1410  8610 

Betonelementen  50   50 

Asfalt   300 695 995 

Dolomiet    260 260 

      

Totaal 10000 1180 8700 5290 25170 

 

 

Staat 5 

Asfalt
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Figuur 8 De comfortappreciatie per afstand 

 

Figuur 9  De comfortappreciatie "Zeer Slecht" per soort verharding 

 

Figuur 10  De comfortappreciatie "Slecht" per soort verharding 
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Figuur 11  De comfortappreciatie "Matig" per soort verharding 

 

Figuur 12  De comfortappreciatie "Goed" per soort verharding 
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Figuur 13  De staat over welke afstand per soort verharding 

 

 

Figuur 14  Het comfort over welke afstand per soort verharding 
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