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Ten fietsgeleide 

Hallo slimme weggebruiker, 

 

Je hebt zonet de 16e editie van de Ternatse Gordel meegemaakt. Of niet! Maar je mobiliteit pak je 

wel op een slimme manier aan, veelal of hoofdzakelijk met de fiets. Je behoort met andere woorden 

niet tot de groep die we nog moeten overtuigen van slimme verplaatsingen. Maar misschien ben jij 

de schakel naar andere mensen toe om die overtuiging over te brengen. Misschien hebben ze nog 

een duwtje in de rug nodig, of kan je ze losweken uit hun vastgeroeste autogewoonte, of hebben ze 

nood aan jouw positieve fietservaring, fietskennis of fietskunde… Net nu het openbaar vervoer wat 

duurder gaat worden, krijgt fietsen weer wat meer meerwaarde. En grootwarenhuizen speculeren al 

op minder autogebruikers tijdens spitsuren. Zullen zij ook fietsers belonen met een bonus? Terwijl 

woon-werkfietsers in de spitsuren zich sneller naar hun bestemming loodsen. Wie is er slim? 

Slimmer? Slimst? 

 

Ontbrekende schakels ontdekken… 

Dat is ook precies wat we met de Ternatse Gordel de laatste 25 jaar geprobeerd hebben: burgers en 

beleid sensibiliseren voor leefbaar en veilig verkeer. Er zijn ondertussen inspanningen gedaan maar 

het werk is ver van af. Deze editie focust  op een aantal ‘ontbrekende schakels’ die de 

fietsverplaatsingen momenteel bemoeilijken of onveilig maken. Tijdens de fietstocht werd voor een 

aantal van die missing links aandacht gevraagd. Een uitgebreider overzicht van knelpunten en 

aanbevelingen vind je op de wegenkaart in bijlage. De kaart duidt eveneens aan welke wegen, 

volgens ons, veilig zijn en welke onveilig zijn of waar zich ontbrekende schakels bevinden. 

 

… en melden  

Mobiliteit is een dynamisch iets: obstakels verdwijnen omdat ze een oplossing kregen en er worden 

nieuwe gecreëerd. Misschien heb jij weet van andere knelpunten en wil je je inschakelen om dit te 

melden? Je kan hiervoor gebruik maken van een van de meldpunten vermeld op blz 7. 

Zichtbaar zijn 

Bij het ingaan van de winterperiode straks willen we wijzen op het ‘zien en gezien worden’. 

Opvallen in het verkeer bij duisternis kan van levensbelang zijn. We voegen dan ook de daad bij het 

woord en gaven alle gordelaars een armbandreflector, die ook als broekspijpspanner kan dienst 

doen. Doe jij als ouder(s) met fietsende kinderen ook een  levensreddende daad en  raad ? 

Heel veel fietsvreugde en –genot! 

Het gordelcomité  
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 Ontbrekende schakels  

In de aanloop naar de Gordel 2015 ging de werkgroep op zoek naar plaatsen en situaties die 

hinderlijk zijn voor fietsers. De insteek van deze tabel is gebaseerd op de uitgebreide enquête van 

het Verkeersplatform in 2012 en de eigen ervaringen. Op bijgaande kaart vind je de locatie met een 

nummeraanduiding overeenkomstig nummer in onderstaande tabel.  

De rode punten wijzen een probleem aan of knelpunt (= ontbrekende schakel), de groene lijnen zijn 

volgens de werkgroep naar eigen bevindingen en ervaringen de meest veilige verbindingen tussen 

de kernen en centra en vanuit de 4 grote invalswegen naar Ternat. De maatregelen zijn 

mogelijkheden die we aanreiken. In een volgende fase zal de werkgroep deze en andere punten 

aankaarten met het gemeentebestuur en dienst mobiliteit. 

Nummer 

knelpunt 

locatie probleem Mogelijke maatregel 

1 Sluisvijverstraat -

Nieuwbaanbrug 

Door de hellingshoek van de 

brug heeft de 

fietser/automobilist  geen 

zicht op het  verkeer dat 

over de brug nadert. 

Een bord “Gevaarlijk kruispunt” ter 

hoogte van de Veldstraat (begin van 

de brug)  

2 Kruispunt Muilemlaan-

Bosstraat - Tarwelaan 

 Onveilige oversteek naar of 

van  Muilemlaan 

 

 

Zebrapad of plateau aanleggen 

(verkeersremmer)  

3 Het GEN-tracé langs 

spoorweg thv de bocht 

gevaar voor fietsers die de 

Heidestraat moeten dwarsen 

Een bord “Oversteek voor fietsers” 

zou de automobilisten, komende van 
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en brug aan 

Heidestraat/ 

Voetbalplein Lombeek 

 

onder de brug moeten waarschuwen. 

4 Spoorwegovergang 

Meersstraat 

Te smalle doorgang voor 

voetgangers (school in de 

buurt) 

Overleg met Infrabel tot aanleg 

voetpad 

5 Assesteenweg thv 

containerpark: het 

GEN-tracé 

Gevaarlijke oversteek voor 

fietsers  

Op korte termijn: 2 gevaarsborden 

voor automobilisten;  

op lange termijn: fietsersbrug 

6 Kruispunt fietspad 

Nattestraat-

Assesteenweg 

Ontbrekende wegwijzer 

richting centrum 

Wegwijzer plaatsen “Centrum Ternat” 

 

7 Verbinding 

Stenebrugstraat-

Lochtingweg 

Op diverse plaatsen modder 

op de rijbaan 

Aanleg doorsteek en aansluiting op 

fietsweg richting Ternat/Kruisstraat: 

onderhoud + duurzame verharding 

8 Kruisstraat Boomwortels-ribbels op de 

weg 

verwijderen boomwortels of affrezen 

van de hobbels + verharding  

9 Station Ternat Doodlopend fietspad langs 

spoorlijn 

Fietspad doortrekken 

naar Borredam  
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10 Terlindenstraat Sluipverkeer op weg enkel 

voor landbouwvoertuigen  

Tractorsluis plaatsen 

 

 

11 Kruispunt 

Schapenbaan-

Polleringestraat 

Hoge snelheid van verkeer 

(komende van boven) en 

onoverzichtelijk kruispunt 

Snelheidsremmer  plaatsen (ev. 

asverschuiving) 

 
12 Kruispunt Bodegemstr.-

Dilbeeksesteenweg 

Onveilig voor fietsers op de 

Bodegemstraat 

 

Aanleg fietspad 

13 Afslag Brusselstraat 

naar Heirbaan 

Ontbreken van een 

oversteekplaats voor fietsers 

(richting Ternat) op de 

Brusselstraat, die willen 

afslaan naar links 

Fietsoversteekplaats aanleggen 

14 ??? UW probleem  UW suggestie 
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Meldingspunten 

Je kan een probleem melden op volgende manieren: 

1/ http://www.ternat.be/meldingskaart-meldingskaart-2.html 

2/ http://verkeersplatformternat.be/meldpunt 

3/ http://www.meldpuntwegen.be/  voor wegen buiten Ternat. 

4/ op de meldingskaart in de 3-maandelijkse uitgave van de gemeente: InUitTernat. 

 

 

  Zien en gezien worden 

Straks wordt de klok een uurtje teruggedraaid. De dagen worden weer korter en donkerder. Zien en 

gezien worden in het verkeer wordt dan nóg belangrijker. ’s Nachts zien automobilisten je tot op 

ongeveer 20 meter als je donkere kledij draagt, tot op 50 meter als je heldere kleuren draagt, en tot 

op maar liefst 150 meter met 

reflecterend materiaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ternat.be/meldingskaart-meldingskaart-2.html
http://verkeersplatformternat.be/meldpunt
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 Het gordelcomité 2015:    

KWB – SKL 

Charlie Eylenbosch, Rozenstraat 36, 1742 SKL,   0488/985940 

charlie.eylenbosch@telenet.be 
 

KWB – Ternat 

Marc Despiegelaere, Borredam 15, b9 1740 T, 02/5821759, 

marcenbetty.despiegelaere@skynet.be 
 

Denis Ticket, Neerveldlaan 49, 1740 T 02/5822921 

 
 

Gezinsbond Ternat 

Oliva De Vidts, Steenvoordestraat 4,  1740 T 02/5828081   
oliva.de.vidts@telenet.be 

 

Verkeersplatform 

Erik Thys, Terlindenstraat 88, 1740 Ternat  02/5827463 
erik-thys@telenet.be 

 

 
 

Met de medewerking van: 

 

Beweging.net en Verkeersplatform 
Emma Georges, Pletinckxstraat 19, 1000 Brussel   0499 43 35 87 

emma.george@beweging.net  

voor het drukken van de affiches, deze brochure en voor de armbandreflectoren 
 
Gemeente Ternat voor de logistiek 

 

Politie TARL voor de begeleiding 
 

 

 

 ‘Goesting’ om mee te denken rond verkeer in Ternat? Contacteer in 

http://www.verkeersplatformternat.be/contact 
 

 Op deze website is ook deze brochure te raadplegen! 
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