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De nota kreeg vorm door de kansengroep met Filip Albers, Filip Boury, Paul Buylaert, Rudy Claeys,Lea Cloet 
Rik Deryckere, Geert Dewyse, Regine Huyghe, Kristien Lewyllie, Erik Marreceau,Johan Vanhaverbeke, Jef 
Vanhove, 

Na de kansennota voor de stad Ieper is het voor de Fietsersbond hoog tijd om eenzelfde kansennota op te maken 
op een hogere schaal namelijk de zuidelijke Westhoek (arrondissement Ieper). We nodigden alle leden van de 
Fietsersbond uit het arrondissement  Ieper uit voor een brainstorm op 28 februari 2018. Op basis van hun 
aandachtspunten werd van deze nota een ontwerp opgemaakt. Dit ontwerp werd besproken op 30 augustus en via 
de mail nog eens aan de leden van de werkgroep bezorgd voor opmerkingen.. 
 
Jammer genoeg waren enkel bewoners van Ieper en Heuvelland aanwezig waardoor het accent vooral op deze 
gemeenten komt te liggen. De mobiliteitsproblematiek van Langemark-Poelkapelle, Mesen, Vleteren  en 
Zonnebeke kunnen we als een afspiegeling van de situatie in Ieper en Heuvelland beschouwen. 
In gans de zuidelijke Westhoek hebben we de kenmerkende situatie eigen aan het platteland: dun bevolkt, 
verspreid liggen van woningen en diensten en het steeds verder concentreren van de bedrijvigheid. 
 
De auto is er een noodzaak door het gebrekkig openbaar vervoer. De toenemende, goedkope automobiliteit was 
een hefboom voor de ontwikkeling van de streek. Overal kan gewoond worden.  Bedrijven konden zich 
ontwikkelen met een ruime afzetmarkt.. De Westhoek werd door de auto de toeristische groene regio  van 
Vlaanderen.  
 
De consensus groeit dat het zo niet verder kan. Er moet gezocht naar alternatieven voor de 
petroleumafhankelijke auto omwille van het klimaat, de vervuiling, het lawaai,  de ruimte-inname, de files en de 
afhankelijkheid  van de olieproducenten. 
 
Het SERVICE  DESIGN  TRAJECT  LANDELIJKE  MOBILITEIT, verkenning van strategische keuzes 
mobiliteit in de Westhoek (2015) in opdracht van het Westhoekoverleg gaat in op deze uitdaging.  Eén van hun 
strategische keuzen is het stimuleren van het fietsen , naast een performanter openbaar vervoer, een 
mobiliteitsplatform op streekniveau, minder verplaatsingen door goede ruimtelijke ordening, zelfhulp en 
dorpshub ( een mobiliteitsknooppunt in het dorp, gekoppeld aan een dorpshuis, horeca of winkel). 
(https://www.dropbox.com/s/42akrdlr6woawan/Beleidsvisie%2031_03_2016.pptx?dl=0H)  
 
In de studie wijst men erop dat voor de landelijke Westhoek de fiets een belangrijk alternatief is voor de auto,  
tot en met 20 km. De elektrische fiets verhoogt de actieradius. Fietsen biedt kansen om minder afhankelijk te zijn 
van de auto. Het is gezonder : geen fijnstof, betere conditie. Het vraagt  veel minder ruimtegebruik dan de auto. 
 
 
Het beleidsadvies stelt dat de Westhoek  hoog scoort in het recreatief fietsen ( 1,5 miljoen fietsers per jaar op het 
recreatief fietsnetwerk in 2014- bron Westtoer), maar veel minder in het functioneel fietsen ( het dagdagelijks 
gebruik van de fiets). Er zijn hierover jammer genoeg geen cijfers voor handen . (Er is één telpost in de streek, 
langs het kanaal Ieper-Boezinge waarvan de laatste gegeven dateren van 2015).  
 
 
Drie jaar later is er nog steeds geen aanzet tot een streekplan voor de fiets. Er gebeurt gelukkig reeds veel, maar 
fietsbeleid vraagt naar meer integrale bovenlokale afstemming en planning. 
De Fietsersbond vraagt dan ook uitdrukkelijk dat de strategische keuze fietsen uit het traject landelijke mobiliteit 
wordt uitgewerk in eeen fietsplan. Het gebrekkig openbaar vervoer, het elan van het recreatieve fietsen, de 
beperkte mogelijkheden van plattelandsgemeenten zijn argumenten om dit prioritair aan te pakken. 
Streekbewoners moeten betrokken worden bij de opmaak van de plannen, waarbij bij de uitvoering ingezet 
wordt op correcte communicatie en gezamenlijk initiatief. De Fietsersbond werkt graag mee. 
 
Vanuit het debat met onze leden geven we de hoofdlijnen aan waaruit het fietsplan zou moeten bestaan. Dit is 
enkel een aanzet. We gaan graag verder met éénieder in de gesprek. We horen graag jullie opmerkingen: 
fietsersbond.ieper : fietsersbond.ieper@gmail.com 
 
 
 



1. Fietsinfrastructuur : het bovenlokaal fuctioneel fietsnetwerk 
 
In de streek zijn er twee netwerken uitgebouwd: een recreatief en een  functioneel.  
Criteria om ze te beoordelen zijn :snel/direct voor het functionele , veiligheid, fietscomfort, aantrekkelijke 
omgeving en samenhangend geheel ( http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst2.pdf)  
 
Het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk, door de Provincie uitgewerkt als richtlijn voor prioritaire 
investeringen bestaat ongeveer 10 jaar. Recent is er een netwerk van fietssnelwegen toegevoegd.                           
” Fietssnelwegen zijn veilige, directe en aantrekkelijke fietsverbindingen over lange afstand. Ze lopen tussen 
belangrijke woon-, school- en werkplekken. De fietssnelwegen bevinden zich vooral rond de grote assen, zoals 
waterwegen en spoorlijnen.” ( provinciale website) 
 De kaart vind je op volgende link: https://www.westvlaanderen.be/sites/default/files/2017-
11/fietsscan2016LR.pdf 
 

Wanneer we het functioneel netwerk bestuderen zien we dat het accent terecht ligt op veilige verbindingen naar 
de stedelijke gebieden, maar veel minder op de verbindingen tussen de dorpen. Zo missen we onder andere de 
verbinding tussen : 

- Watou-Proven 
- Kemmel-Wijtschate 
- Zonnebeke- Beselare 
- Zuidschote-Elverdinge 

Omwille van het gebrekkig openbaar vervoer, het toenemend belang van het inter-dorpen verkeer voor school, 
diensten en vrije tijd, de gemeentelijke mogelijkheden vraagt de Fietsersbond de verbindingen tussen de 
dorpen  op te nemen in het netwerk met prioriteit voor de plattelandsgemeenten.  

In 2017 gebeurde een doorlichting van het bovenlokaal fietsnetwerk door de provincie.(zie bovengenoemde link) 
De trajecten werden ingedeeld in drie categorieën : 

- Groen : Conform vereisten fietsvademecum 
- Oranje : voor verbetering vatbaar 
- Rood : onveilig – investeringen noodzakelijk 

 
De leden zelf signaleren ons volgende problemen :  geen of  te smalle fietspaden, gebrekkig onderhoud 
vooral  bij betonpaden, gevaarlijke oversteken,  gemengd verkeer in de dorpen bij druk verkeer en te hoge 
snelheden. 
 
Bij het bestuderen van de kaart vallen onmiddellijk de gemeente Ieper maar vooral Poperinge op met groene 
trajecten. De voorbije jaren werd er volop geïnvesteerd. De andere gemeenten kleuren meer rood. Er is een 
inhaalbeweging nodig in die gemeenten. Dit geeft volgende tabel  met de belangrijkste aan te pakken 
verbindingen in de gemeenten Ieper en Heuvelland. V staat voor Vlaamse weg, G voor een gemeentelijke weg. 
 

Onveilig -Investeringen 
noodzakelijk 

Verbetering vatbaar beide 

De Klytte-Kemmel  V Ieper-Sint Elooi- Mesen V Loker-Westouter-Poperinge V+G 
Nieuwkerke-Dranouter-Loker V Ieper-Dikkebus-De Klijte V  
Dranouter-Wulvergem V Reningelst-Vlamertinge G  
Nieuwkerke-Wulvergem-Mesen V Wijtschate- Kemmel G  
Sint Elooi- Waasten V   
Loker-Reningelst V   
Zuidschote-Reninge G   
De Klytte-Reningelst V   



 
 
 
Er is eveneens overleg nodig met Wallonië en Frankrijk om de grensoverschrijdende trajecten  te kunnen 
waarmaken.  

Op dezelfde kaart zijn eveneens de fietssnelwegen ingetekend, jammer genoeg zonder een evaluatie.  
Voor de Westhoek maken ze de verbinding met de  kleine steden in de Westhoek en de centrumsteden 
Roeselare en Kortriijk. Prioritair zijn de verbinding met de centrumsteden Kortrijk en Roeselare omwille 
van de vele huidige verplaatsingen. Wat het traject richting Kortrijk betreft stelt de vraag zich of er niet beter 
ingezet wordt op de N 8 tot in Menen. 

 
2. Fietsinfrastructuur : het recreatief fietsnetwerk 

 
 
Het huidig recreatief netwerk maakt vooral gebruik van landelijke wegen en van de oude 
spoorwegbeddingen en kanalen. Het netwerk wordt binnenkort uitgebreid naar Frankrijk 
 
Problemen , die door de leden gesignaleerd zijn, zijn : 

- gevaarlijke fietsovergangen, kruispunten 
- sluikverkeer 
- gebrek aan onderhoud van het wegdek 
- menging met zwaar landbouwverkeer 
- te hoge snelheid. De toegelaten snelheid is 70 km per uur. 
- Oneffen pad langs de kanaal Ieper-IJzer, de doorgang door de Palingbeek en op de 

Stroroute . 
 
De sterkte van het recreatief netwerk in de Westhoek  is het dicht netwerk van landelijke gemeentewegen in 
een aantrekkelijk landschap. 
 
Het sluipverkeer, de verspreide bewoning, de hoge snelheid,het  toenemend en  steeds grotere landbouwverkeer, 
het gebrek aan onderhoud, en het groeiend recreatief verkeer zorgen  voor steeds meer onveilige situaties. De 
problemen stellen zich scherper omdat de breedte minimaal is, meestal 4 m. 
 
Op 18 juli 2018 was er een dodelijk fietsongeval in Lampernisse langs de oude zeedijk. Toen ze in de de berm 
uitweek voor een traktor met mestkar,kwam ze ten val en kwam onder de wielen van de mestkar terecht. ( Krant 
van West-Vlaanderen 3 augustus 2018 pagina 31 onder Woumen/lampernisse.) 
 
In Zeeland weert men te smalle landbouwwegen uit het fietsnetwerk, tenzij er een apart fietspad komt. De 
landbouwweg moet minimum 5.5 m breed zijn zodat fietsers veilig de landbouwvoertuigen kunnen kruisen. 
 
Er dringen zich  maatregelen op vanuit de gemeenten 

 
- Toepassen 50km op de  wegen door groengebieden en recreatieve zones,. Dit is een richtlijn 

Richtlijn AWV. https://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/docs/MOW-AWV-2016-02.pdf 
- Sluipverkeer beperken door het toepassen van de maatregelen uit het voorbeeldboek naar een 

eigenlijk gebruik van plattelandswegen. 
(https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?id=1147)  

- Afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, enkel lokaal (landbouw)verkeer  
- Toezicht en monitoren maatregelen 

 
Optimaal zou het werken zijn aan een planmatige bovenlokale  aanpak. Dit is reeds sinds 2011 het geval in de 
provincie Zeeland in Nederland waar men een kwaliteitsnet landbouwverkeer heeft uitgewerkt. 
 
(http://www.timenco.be/pdf/561_Eindrapport_Kwaliteitsnet_Landbouwverkeer_Zeeland,_beleidsnota,_april_20
11+_bijlagen.pdf) 
 
 
Op basis van een goede analyse en het vastleggen van kwaliteitsvoorwaarden is een net uitgewerkt dat het 
buitengebied optimaal ontsluit voor auto-, fiets- en landbouwverkeer. 



In de Westhoek startte op vraag van Westhoekoverleg een pilootproject waarbij gezocht werd naar een 
planmatige aanpak van een landelijk wegennet type 3 op streekniveau. . 
 
 
Het project "Landbouwwegen in de Westhoek" (http://www.westhoekoverleg.be/nl/themas/landbouwwegen/) 
wil de gemeentebesturen een begin van oplossing aanreiken voor het probleem van het onderhoud van de 
landelijke wegen.    
“ Het functietoekenningsplan houdt in dat op basis van inventarisatie en studie aan alle landbouwwegen in de 18 
gemeenten van het Westhoekoverleg een (niet-bindende) functie is gegeven. De functietoekenning is een 
beleidsinstrument voor de gemeenten, een goed onderbouwde visie die als referentiekader kan gebruikt worden 
bij de verdere inrichting van het landelijk gebied. Het is de bedoeling dat voor alle toekomstige investeringen in 
landbouwwegen in de Westhoek rekening gehouden wordt met deze functietoekenning, en dat er gericht wordt 
geïnvesteerd. Sommige wegen kunnen bijv. voor zwaar landbouwverkeer worden ingericht, andere enkel voor 
lokaal gemotoriseerd verkeer en fietsers, nog andere enkel voor fietsers en wandelaars. 
De fietsersbond vraagt de gemeenten van de Westhoek deze uitdaging terug op te nemen en minimaal voor de 
toeristisch-recreatieve deelgebieden een actieplan op te maken. Van de provincie en Vlaanderen verwachten we 
financiële en inhoudelijke steun. 
 

3. Fietsinfrastructuur : naar een geïntegreerd fietsnetwerk 
 
Momenteel bestaan er twee bovenlokale netwerken. Er is weinig samenspraak en afstemming. De 
Fietsersbond vraagt meer afstemming, tussen het recreatieve en het functionele fietsnetwerk : een 
geïntegreerd streekfietsnetwerk. 
Mobiel Vlaanderen vat het zo samen :  
“De  functionele en recreatieve fietsroutenetwerken hebben duidelijk andere gebruikerskarakteristieken. 
Functionele fietsers willen zo snel mogelijk een bestemming bereiken, bij recreatief fietsen speelt ook het decor 
en de beleving  mee. Toch blijken er tussen beide soorten verplaatsingen meer overeenkomsten dan verschillen 
te bestaan.  
Zo kunnen verplaatsingen in de vrije tijd ook doelgerichte verplaatsingen zijn, en hebben ze hun vertrek-, rust- of 
eindpunt vaak in woonkernen of bij stations. Anderzijds kunnen functionele verplaatsingen even goed verlopen 
via alternatieve, rustige en aantrekkelijke routes, parallel met drukke verkeerswegen. “ 
(http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst2.pd) 
 
 
Een geïntegreerd netwerkplan bundelt 
- De energie en middelen van de toeristische sector en van de diverse wegbeheerders in een visie op basis 

van een inventarisatie van  knelpunten en mogelijkheden. Het vormt de basis voor het opstellen van een 
meerjarig investeringsprogramma voor het realiseren van fietsvoorzieningen (fietspaden, 
bewegwijzering, fietsenstallingen, rustplekken, fietsherstel…). De  provincie kan de coördinatie op zich 
nemen voor het plannen, evalueren en uitvoeren. Zij zijn immers  nu reeds verantwoordelijk voor beide 
netwerken, weliswaar via Westtoer voor de toeristische.Bij wegenwerken zou telkens moeten getoetst 
worden of er geen kansen zijn om het fietsnetwerk te verbeteren of uit te breiden. 

- De financiële middelen van de gemeenten,de  provincie en Vlaanderen. Op termijn kan dit uitmonden in 
een gemeenschappelijke investeringsenveloppe, waarbij extra wordt ingzet op de plattelandsgemeenten 
omwille van toeristisch-recreatief belang en de fiets als alternatief voor het gebrekkig openbaar vervoer. 

- De communicatie naar de gebruiker. Centraals staat een gemeenschappelijk kaart. Beide 
bewegwijzeringen kunnen op mekaar afgestemd worden.  

- De middelen om het gebruik te monitoren en knelpunten op te lossen. Vooral functioneel wordt te 
weinig geteld. Er is eveneens geen overzicht beschikbaar van de ongevallen met fietsers. Net als in de 
gemeente  Goes, zou het goed zijn afspraken te maken met het Ypermanziekenhuis om de 
fietsongevallen in kaart te brengen. 

-  Het onderhoud en het  beheer om het efficientern vlugger aan te pakken . Bij het bevragen van fietsers 
is het onderhoud een steeds terugkomende klacht : 
• Fietspaden langs de wegen in beheer van AWV zijn dikwijls in bedenkelijke staat : opgestoken 

beton, barsten. In de streek zijn er gelukkig  voorbeelden van prachtige paden langs gewest- en 
gemeentelijke wegen. 

• Het vegen van de fietspaden, minimum 1 keer per jaar , is nog niet ingeburgerd. 
• Het sneeuwvrij maken en strooien van fietspaden gebeurt zelden. Duffel bewijst dat het anders kan 

: https://www.mobielvlaanderen.be/overheden/artikel.php?nav=10&mbnr=191&id=2300,  
 



 

4. Fietsen : als onderdeel van de lokale mobiliteitsketen 

Het thema fietsen als onderdeel van de mobiliteitsketen “openbaar vervoer” uitbouwen, is een volgende 
prioriteit. 
“ In 2016 selecteerde de Vlaamse Regering de Westhoek als pilootregio voor de invoering van 
‘basisbereikbaarheid’.  De Westhoek werd gekozen omwille van zijn landelijke karakter, in vergelijking met de 
overige twee pilootregio’s die een meer verstedelijkt karakter hebben, met name . Aalst en Mechelen.  Deze drie 
pilootregio’s hadden als opdracht een vervoerplan op te maken waardoor het openbaar vervoer in de regio meer 
op basis van de mobiliteitsvraag zou gaan rijden.  Door het verwerven van deze pilootstatus kreeg de Westhoek 
als regio bovendien de garantie dat de tot dan ingezette Vlaamse middelen voor openbaar vervoer niet verder het 
voorwerp van besparingen zouden uitmaken.  Gemeenten dienden een duidelijke stem te hebben in de opmaak 
van het vervoerplan. 
Op 28 februari 2018 kwam de ‘Vervoerregioraad’ Westhoek voorlopig voor een laatste keer bijeen om het 
ontwerp vervoerplan goed te keuren.  De vervoerregioraad bestaat uit vertegenwoordigers van de Vlaamse 
Overheid, De Lijn en de lokale besturen.  De Westhoek slaagde er tot nog toe als enige pilootregio in om een 
vervoerplan goed te keuren.  

 Dit plan spreekt zich uit over de grote openbaar vervoerassen in de regio (bv. de kusttram, de verbindingen 
tussen Ieper, Veurne, Diksmuide en Poperinge), de organisatie van het ‘aanvullend vervoer’ (in hoofdzaak een 
aaanbod voor schoolgaande jongeren) én het zgn. ‘Vervoer op maat’ waarbij een ‘Westflex’ systeem naar voor 
geschoven wordt waarbij gebruikers van openbaar vervoer beroep zullen kunnen doen op ritten georganiseerd 
met taxi’s of bussen, wanneer er in de nabijheid geen grotere openbaar vervoerassen terug te vinden zijn.  Dit 
vervoerplan zal vanaf 2020 operationeel worden.”  

http://www.westhoekoverleg.be/nl/nieuws_westhoekoverleg/vervoerplan-vervoerregio-westhoek-
goedgekeurd/) 

In het kader van Westflix vraagt de Fietsersbond om de fiets te promoten als het vervoermiddel voor het 
voor- en natransport op het openbaar vervoer en het autodelen. Het gaat om het snel overbruggen van de 
plek van vertrek of bestemming naar de dichtstbijzijnde halte of uitleenpunt.  
 
Concreet gaat het om : 
- De uitbouw van een streeknetwerk van fietsverhuur en fietsherstelmateriaal, waarbij niet enkel fietsen 

ter beschikking zijn in de steden, maar ook in de dorpen. Dit kan bij voorkeur gekoppeld worden aan 
een gezellig wachtplaats, gekoppeld aan een dorpshuis, horeca of winkel (een dorpshub) 

- Het voorzien van veilige en vlotte fietsstallingen. 
- Het toelaten van fietsen op trein en bus. We pleiten voor gratis vervoer van de fiets in de daluren. 

 
 

5. Het promoten van de fiets 
 
Tot slot moet de streekbewoner overtuigd worden om de fiets op te stappen en dit niet louter recreatief.  
Met als voorbeeld “Kortrijk fietst” zien we voor de Westhoek eenzelfde campage zich uitrollen. Hiervoor 
worden de communcicatiekanalen van de gemeenten gemeenschappelijk ingezet. Sleutelfigurenkunnen ingezet 
worden al rolmodellen.  Zien fietsen doet fietsen!  
Om de fiets- en verkeersvaardigheid te verbeteren worden vormings- en informatie momenten opgezet. In de 
gemeentelijke tijdschriften is er een vaste rubriek. Initiatieven als fietsbib’s, Fietslessen voor volwassenen 
verdienen ondersteuning. 

 
 
Dit wordt aangevuld met een aanpak per doelgroep. Dit gebeurt het best door gerichte campagnes naar 
doelgroepen. Uiteraard valt men hier best terug op Vlaams of provinciaal opgezette campagnes, die op 
streekniveau gemeenschappelijk worden aangepakt. 
 
 
 



 
 
 
Hieronder sommen we per doelgroep de door ons gekende acties en campagnes  op  

- Werknemers (woon-werk) 
o Ondersteuning van werkgevers : https://www.biketowork.be/ 
o Fietsvergoeding voor werknemers: 

https://financien.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-
werkverkeer/fiets 

o De fietskaravaan van de provincie West-Vlaanderen :  :https://www.west-
vlaanderen.be/artikel/de-testkaravaan-komt-naar-jouw-gemeente-start-diksmuide 

o Gerichte investeringen in fietspaden naar en in bedrijventerreinen 
- Scholieren : 

o In de gemeente Bonheiden worden de scholieren beloond om met de fiets naar school te 
gaan. Een chip aan het wiel houdt het aantal ritten bij.  

o In de provincie Vlaams Brabant worden gemeenten ondersteund om veilige schoolroutes 
in te richten. Omwille van de kleine wielen van kinderen wordt ingezet op drempelloze 
routes. 
 

- Klanten lokale handel : 
o Voldoende fietsstalling dichtbij de winkel. In de gemeente Goes zijn fietsrandparkings 

aangelegd dichtbij het centrum. 
o De deelnam aan de campagne “ zo dichtbij” die de campagne “ met belgerinkel naar de 

winkel” vervangt. (https://www.bondbeterleefmilieu.be/activiteit/zo-dichtblij)  
- Bezoekers : 

o toeristisch producten (combinatie fiets /openbaar vervoer  ) zie groene halte voor 
wandelaars http://www.groenehalte.be/ 

o evenementen :  de fiets promoten als het middel om het evenement te bezoeken en het 
inrichten van veilige comfortabele fietsstallingen 

o via het recreatief fietsen het functioneel fietsen promoten. 
 
 

 
 
   

 
 

 
 

 
 


