Put aan Kerkstraat

2

September 2006

Beste ‘zachte weggebruiker’
De Ternatse gordel ontstond in 1989 in het zog van het succes van
de grote gordel rond Brussel. De initiatiefnemers van het eerste
uur hadden daarmee een dubbel doel voor ogen: De
tekortkomingen op het vlak van verkeer voor fietsers en
voetgangers aan de kaak stellen en het gebruik van fiets en
openbaar vervoer aanmoedigen. Thans, na 17 jaar blijven deze
doelstellingen nog altijd overeind. Maar voegen we er een derde
doelstelling aan toe: we duimen voor de positieve realisaties van
de overheid en voor hen die sindsdien bewuste fietsfanaten of
fervente trein- of busgebruikers, lopers of wandelaars zijn geworden.
Memorandum
Wat willen fietsers nu eigenlijk nog? We herinneren de verschillende overheden en partijen aan een
eisenbundel.
Het puttendossier.
Anno 2006 stellen wij vast dat het wegdek in Ternat voor de fietsers heel wat risico’s inhoudt of
zacht uitgedrukt vrij oncomfortabel zijn. Het gordelcomité dweilde daarom alle straten van Ternat
af om alle putten in kaart te brengen: onze ‘putteninventaris’. Verder in deze brochure kan u zien of
die hinderlijke put van u er ook op staat. Indien niet, meld het ons. Het puttendossier is een opdracht
voor het gemeentebestuur – wie of welke partij ook aan het bewind - om tegen de lente van 2007
klaar te hebben. De putten delgen vergt echt geen grote investering of kost en zal heel wat
ongenoegen toedekken of wegnemen.
Van auto naar T.O.F. !
Samen met Mobiel 21 willen we deze gordel aangrijpen om het ‘korterittencontract’ (KRC) aan te
bieden aan zoveel mogelijk gebruikers. Van 16 sept. tot 15 oktober kunnen zij hun korte ritten
noteren waarin zij de auto ruilen voor Tevoet, Openbaar vervoer of Fiets. Zij verplaatsen zich
T.O.F. en da’s tof! Concrete info is gevoegd bij elk KRC apart.
Na deze maand actief oefenen hopen we dat het mobiliteitsgedrag een zekere gewoonte heeft
aangenomen, die nadien blijft verder duren. Is het niet eigenaardig dat sommige sportminnende
mensen met de fiets op de auto op vakantie gaan, en met de auto naar de fitness rijden om er te gaan
fietsen. Mobiliteit en gezondheid kunnen hand in hand gaan, maar efficiënter en met minder
milieulast. Naar de bakker, de beenhouwer, de krantenwinkel, het café, de kap(st)er, de mutualiteit,
De ploter (‘naar cultuur met je fietsstuur’),de bib, het sportcentrum, de muziekles, de Chiro, de
scouts, de fanfare, de dansles … moet het telkens altijd per sé op 4 wielen ? Moeten we voor een
brood van 800 gram een gevaarte van 800 kg in beweging zetten? “Ja, maar, naar de winkel met
de fiets kan je toch niet veel vervoeren.” We hebben een antwoord gezocht op de vraag en geven
enkele suggesties van fietsvervoersmogelijkheden. Evenals voor het vervoer van kinderen naar
school. Want aan schoolpoorten is het voor en na beltijd een ‘georganiseerde chaos’.
ZAMIT: Zonder Auto Mobiel In Ternat, het kan! We wensen je meer gezondheid en minder
fileleed! Veel mobiliteitsgenot!
Het gordelcomité
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Memorandum Gemeenteraadsverkiezingen 2006
Voor een fietsvriendelijk lokaal beleid

1. Infrastructuur
De juiste keuze: van de rijbaan gescheiden fietspad, aanliggend fietspad of gemengd
verkeer.

Waar het verschil in snelheid tussen het gemotoriseerd verkeer en het fietsverkeer geen
gemengd verkeer toelaat, vraagt de Fietsersbond veilige fietspaden. Het Vademecum
Fietsvoorzieningen geeft de juiste richtlijnen om veilige en kwalitatieve fietsinfrastructuur aan te leggen.

Fietsers willen asfalt
Niet zelden is het gebruik van betonstraatstenen, tegels of klinkers voor de aanleg van fietspaden de
oorzaak van veel ellende. Nieuw aangelegde fietspaden worden na verloop van enkele maanden of
jaren een opeenvolging van putten, verzakkingen en gaten. Alleen monolithische verharding in asfalt
en in mindere mate cementbeton biedt een oplossing die voor alle fietsers aanvaardbaar is.

Geen hindernissenparcours
Er dient over gewaakt te worden zo weinig mogelijk drempels te voorzien tussen de diverse
overgangen in het fietspad om te vermijden dat de fietsverplaatsing een hindernissenparcours wordt.
Bovendien kan dit soms zelfs aanleiding geven tot valpartijen.

Autoluwere stadscentra en dorpskernen staan economisch sterk
Gemeentebesturen moeten de keuze durven maken voor autoluwere centra. Dit maakt de stadscentra
en dorpskernen tot veilige en aantrekkelijke verblijfplaatsen, met positieve gevolgen voor de
middenstand en de horeca. Uit een onderzoek in Breda bleek dat een fietser daar per week gemiddeld
bijna anderhalf keer zo veel uitgeeft als een automobilist.

Ook tijdens werken moet de veiligheid van fietsers gegarandeerd worden
Ook tijdens werken willen fietsers veilige – tijdelijke – fietsinfrastructuur, met goede signalisatie. Deze
tijdelijke infrastructuur voldoet uiteraard aan minimale criteria inzake comfort. Dikwijls moeten fietsers
het nu stellen met een bordje ‘fietsers hier afstappen' of 'fietsers op de rijbaan', meestal echter met…
niets.

Kruispunten en lichten
Aan kruispunten die met verkeerslichten zijn uitgerust stellen zich dikwijls problemen voor de veiligheid
van fietsers. Zo krijgen fietsers en gemotoriseerd verkeer dikwijls terzelfdertijd groen in dezelfde
richting, met als gevolg dat rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer in conflict komt met doorgaand
fietsverkeer. Een afzonderlijke groenfase met een voorstart voor fietsers zou in deze gevallen al veel
problemen voorkomen. Uiteraard moet de oversteektijd voor fietsers voldoende lang zijn om hen veilig
te laten oversteken.Daar waar het kan en veilig is, wordt nodeloos wachten voor fietsers vermeden
door hen de mogelijkheid te bieden rechts af te slaan vóór het stoplicht. Dit is dan ook een belangrijk
aandachtspunt bij nieuwe infrastructuurwerken en bij aanpassing van bestaande kruispunten.

Onderhoud fietsinfrastructuur
Onderhoud van fietspaden en een consequente winterdienst lijken in Ternat eerder bepaald door het
toeval. Onderhoud van fietsinfrastructuur - vullen putten, vegen glasscherven, wegwerken
verzakkingen, maaien struikgewas en brandnetels,… - veronderstelt een onderhoudsplan en de
aankoop van specifiek onderhoudsmateriaal. Onderhoud dient vooral preventief te gebeuren, en niet
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louter na het melden van ontstane hinder. De nodige financiële middelen hiertoe moeten op tijd
voorzien worden. Ons puttendossier is een eerste aanzet.

2. Fietsdiefstal voorkomen en verhelpen
Eén van de voornaamste obstakels voor een verhoogd fietsgebruik is fietsdiefstal.

Preventie
Vooral gemeentebesturen kunnen een globaal fietsparkeerbeleid uitwerken, die de objectieve en
subjectieve veiligheid garanderen. Het moet de regel zijn dat gemeentelijke instellingen, zoals het
cultureel centrum, de sporthal, de bibliotheek, het gemeentehuis en de buitensportinfrastructuur,
beschikken over comfortabele en diefstalveilige fietsenstallingen. Dit betekent dat fietsen op zijn minst
met het kader kunnen bevestigd worden aan een vast voorwerp, dat de fietsenstalling overdekt en
verlicht is, en dat op diefstalgevoelige plaatsen wordt voorzien in één of andere vorm van bewaking.
Een bewaakte en vooraf goed aangekondigde fietsenstalling bij éénmalige festiviteiten en
evenementen in de gemeente zal veel mobiliteitsproblemen oplossen die dergelijke massa-activiteiten
met zich meebrengen. Tegelijkertijd zal deze voorziening georganiseerde fietsdiefstal helpen
voorkomen. In afwachting van een - door de fietsproducenten en/of overheid beheerd - sluitend
registratiesysteem zorgt het gemeentebestuur via het aanbrengen op de fietsen van het
rijksregisternummer dat gestolen fietsen later ook sneller kunnen teruggevonden worden.

3. Praktijkgerichte educatie
Weggebruikers zijn zich niet altijd bewust van de gevaren die ze lopen. Assertief en veilig fietsgedrag is
niet aangeboren. Een belangrijke bijdrage hiertoe kan de verkeerseducatie op school zijn: geen droog
van buiten leren van het verkeersreglement, maar met de kinderen daadwerkelijk de straat opgaan om
assertief en veilig fietsgedrag aan te leren, om hen contextueel rijgedrag aan te leren, etc.
Verkeerseducatie moet uit de klas en op de straat. Ter vergelijking: zwemmen leer je ook niet op de
schoolbank, wel in het zwembad. Lokale preventiediensten en/of lokale politiezones verzorgen het
aanbod voor de plaatselijke scholen (bvb. met de financiële middelen uit het verkeersveiligheidsfonds).

4. Sensibiliseren en voorbeeldfunctie
Sensibilisatiecampagnes kunnen het fietsgebruik doen stijgen en een positieve impact betekenen voor
de leefbaarheid van de woonkernen en de centra van gemeenten en steden. De plaatselijke
middenstand en horeca hebben alle baat bij een hoger fietsgebruik. De gemeente neemt daarom het
voortouw in acties als 'Met de klas op de fiets', 'Dag van de Fietsende Klant', 'Veilig en Milieuvriendelijk
naar school' en 'Met Belgerinkel naar de Winkel'. - Politieke mandatarissen geven best zelf het goede
voorbeeld door de fiets te gebruiken voor de korte afstanden. Dit is enorm belangrijk voor het imago
van de fiets als efficiënt en snel vervoermiddel. Tegelijkertijd ervaren ze aan den lijve aan welke eisen
fietsinfrastructuur dient te voldoen, en zullen ze de knelpunten (h)erkennen.

5. Een planmatige aanpak
Bestuurlijke coördinatie: een Gemeentelijk Totaalplan Fiets
De gemeente is het meest aangewezen niveau om gebruik te maken van de fiets, gelet op de korte
afstanden. Nochtans beschikken slechts weinig gemeenten over een mobiliteitsambtenaar of
mobiliteitsdienst, laat staan een fietsambtenaar of een fietsdienst. Daar dient dringend werk van
gemaakt te worden. De eerste taak van een fiets-/mobiliteitsambtenaar kan er in
bestaan werk te maken van een Gemeentelijk Totaalplan Fiets met daarin vervat een timing en
budgetten. Samenwerking met (fietsers)verenigingen en/of Gordelcomité kunnen waardevolle adviezen
aanbrengen. De schepen bevoegd voor mobiliteit/fietsbeleid draagt uiteraard de politieke
eindverantwoordelijkheid.
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De putteninventaris
Straatnaam

thv huisnr

Opm.

Ternat
August De Feyterstraat

78-82

Baron Liebaertstraat

hoek met de Terlindenstr.

Beeldekensstraat

hoek met Baron Liebaert veldweg

Bodegemstraat

100 m voorbij nr 68 richting Bodegem

100 m lang rechts verbrokkelde beton

Bodegemstraat

61 richting Bodegem

rond rioolput wegverzakkingen

Boterstraat

nr. 7

putten in straat

Brassaertlos

aansluiting met Steenvoordestraat

gans kapot gereden over volledige straatbreedte

Brusselstraat

nr. 71

drempel zwaar beschadigd,

Dilbeeksesteenweg

Splitsing Rechts met Bodegemstraat (richting Dilbeek)

bij bord "70" km/hr (grote open dwarsvoeg)

Dreef

4 6 8 10 12 14 9

putten

Heirbaan

rechtover nr. 48/ tussen 65-67

kanten van asfaltbedekking zwaar afgebrokkeld,

tussen 24 en 30/ 50m verder dan nr. 48

meerdere putten in de straat

Kerkhofweg

46 19 16 14 12 10 8
klein grindpadje verbinding Boterstraat /Chrysantenlaan; is
maar 50 cm breed,

slijtlaag versleten en gebarsten
nochtans interessante verbining, breder verharden
zodat kinderwagen/rolstoel ook doorkan

Kerkweg

6 9 11 23

Nattestraat

vanaf beek tot aan Wijmenierlaan

wegdek op meerdere plaatsen zwaar beschadigd,
diepe spleten tussen wegdek en goot,

Neerveldlaan

57 46-48

putten

Oude Brusselstraat

nr. 28

put in straat

Pangaerdenstraat

Hoek met Bodegemstraat

beton serieus verbrokkeld

Pangaerdenstraat

na 150 m vanaf Bodegemstraat: rechts

serieuse verzakking met grote randen

Pangaerdenstraat

20 m voor landbouwer R. Bayens:links

beton verbrokkeld

Peter Benoitstraat

2 9

Prieelstraat

7 22

Reukenstraat

verbinding via geboorteboomgaard naar Boterstraat

putten
op einde grasveld wegje volledig uitgespoeld,
gevaarlijk voor fietsers

Sterrelaan

8 10

verzakking

t'Serclaesstraat

aan School, 9 11 16 19A 21

putten

Van Cauwelaertstraat

161 hoek met Beeldekensstraat

serieuse putten in kassei.

Van Cauwelaertstraat

161 richting Wambeek
50m vóór nr. 41 tot 50m na nr.39/50m voorbij nr.22 / 50m vóór
nr.24

verzakking rond rioolput in fietspad
putten, deels opgevuld maar oneffen rijvlak

nr.8

(nu nog) kleine verzakking in wegdek

hoek met de Neeralfenestraat

4 houten paaltjes volledig afgereden, herstellen!!

7c

verzakking klinkers.

Assesteenweg

spoorwegbrug nieuwe lijn kant Ternat

fietspad zeer hobbelig aan beide zijden

De Klei

gehele lengte

wegdek totaal versleten

Drijvelingslos

Hoek met Klapscheutstraat

putten en groef over 4 m in asfalt

Egaartbaan

gehele lengte

wegdek voor 90% gescheurd

Kasteellaan

Wijmenierlaan

Winterweg

grote open voeg in midden

Wambeek
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Fossebaan

brug over beek ter hoogte van Dronkenborre

slechte staat

Oude Fossebaan

vanaf 141 tot Kattestraat

Veel betonrot en zeer veel putten.

Klapscheutstraat

van 38 tot 52

Diverse kleine en grote putten in asfalt.

Schapenbaan

100 m voor en 100 m na spoorwegbrug

Diverse kleine en grote putten in asfalt.

St-Katherina-Lombeek
Bosstraat

116/36/36a/22/12a/126/133/141/Tarweveld/Nieuwbaan/

Betonspleten van Schepeneysel tot nieuwbaan

Broekstraat

9

rooster (hoek meersstr)

Canadastraat

3/4

Dahlialaan

ingang (kerk)

Aan draai (brugske) asfalt afgepeld

Esdoornstraat

8/15

Betonspleten overal

Heidestraat

6/40/31/46/64/72/82/115/138/140/176

Hopstraat

1/6/8/(12)/53/tss bocht en bruggetje

kruispunt Rozenstr.

Kerkstr

Aan Lidl

Zie foto blz 2

Kapelleveld

1/23/33/37

Klaverstraat

14/17/10/13/34

Knotwilgenlaan
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Lindenstraat

26

Lostraat

5/broekstr/bareel/haag

Meersstraat

90/243/grens Essene

Muilemlaan

4-5 vanaf bosstr tot 200 m in

Nieuwbaan

7/27/69/85/87/136/150/154/156/

Notestraat
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Processiestraat

15/63/67

Roesemslos

12/20/27

Rozenstraat

nieuwbaan/25/34a/36

Schoolstraat

2 (klooster)

Sluisvijverstraat

nr 12/15D/ 15B/

goot/drempel (

Spoorwegbaan

11/13/28/33 (goot)

/hoek Sluisvijverstr (rooster)

Vierendeelslos

Tss 1 en 2

Watermolenstraat
Weg langsheen nieuwe
spoorweg(leliest-bosstr)
Weg langsheen nieuwe
spoorweg (bosstr-heidestr)

tss Katharinastr en brug (3 putten)

(hobbel)/hopstr

6-7 putten + (water)geul aan voetgangersbrug

aanvullen met grint

3 putten

aanvullen met grint

Wat viel ons op?
• 60 van de 178 straten in Ternat vertonen om en bij de 170 putten dwz in1 op 3 straten. En
gemiddeld 1 put per straat.
• De aloude betonwegen vertonen sporen van betonrot, vooral aan de kanten van de
betonvakken of waar de vakken gebroken zijn. Niet meteen om alles te vernieuwen, maar
een opknapbeurt is meer dan welkom. Als men in groep fietst, worden deze gaten in het
wegdek vaak niet ontweken en rijdt men lek of heeft men materiaalpech.
• We kregen meldingen van valpartijen met armbreuken omwille van spleten.
• Veel huizen zonder huisnummer! Wat bij brand of oproep 100??? Pech voor vervangende
postmannen /-vrouwen of voor bestellingen af te leveren…
Wat willen de fietsers?
Onderhoud van en herstelling aan wegen.
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Hoe vervoer ik best aankopen op de fiets ?
Er bestaan verschillende mogelijkheden om je aankopen per fiets te vervoeren … van de simpelste
tot de meest geperfectioneerde:
De rugzak is ideaal om lichte of gemakkelijk breekbare objecten mee te vervoeren, omdat
schokken goed worden opgevangen. Maar een rugzak is niet aangenaam bij warm weer en ook niet
om grote en zware boodschappen mee te nemen. Kleren of twee broden vormen dan weer geen
enkel probleem.
Een goede bagagedrager (minstens 20 euro) kan tot 30 kg dragen. Dankzij een stevige snelbinder,
kan men een pak van 6 grote flessen water vervoeren. Verkies een bagagedrager met zijdelingse
beschermingen om te vermijden dat uw fietszakken in het achterwiel
terechtkomen.
Met een mand aan het stuur kan je nog eens 5 kg (tot 20-25 liter)
meenemen.Het overhangend gedeelte is belangrijk voor het gewicht
van de lading.Sommige manden kunnen gemakkelijk van het stuur
losgemaakt worden om zo de boodschappen in de winkel te doen. Het
is voorzichtiger om een vast model of met slot te nemen indien je de
mand op de fiets wil laten, bij het parkeren. Er bestaan verschillende
modellen, in stof, het geraamte in ijzer of zelfs in plastiek.
Er bestaan verschillende goedkope modellen van fietstassen in stof
(< 40 euros) die altijd op de bagagedrager blijven. Dit type van fietszakken laat toe om tot 15-20
liter te vervoeren, in plastic zakken, om de boodschappen te beschermen als ze niet waterdicht zijn,
ze zijn ook slap waardoor je altijd moet opletten dat ze niet in het achterwiel terechtkomen. Je kan
beter waterdichte, individuele fietstassen met goede
aanhechtingspunten van het type Klick fix kopen.
De waterdichte fietstassen bevatten een nylon kapje, dat
men rond de fietstassen trekt : Jeantex of Vaude
bijvoorbeeld.
Meerdere fabrikanten stellen tegenwoordig verschillende
waterdichte fietstassen voor, boekentassen waarbij het
formaat is aangepast om mappen, documenten en
draagbare computers in te vervoeren. Voor de veeleisende of dagelijkse fietser zijn de
Ortlieb fietstassen een goede investering. Deze zeer sterke tassen zijn volledig waterdicht
( in Polyester ), hun fixatiesysteem is erg betrouwbaar ( quick-Lock1 ).Deze tas haakt
nooit af zelfs tijdens grote schokken. Het model Back-roller classic ( meer dan 100 euros het paar )
kan tot 40 liter per tas vervoeren. Een record! Ze zijn ook met grote reflectoren en schouderriem
uitgerust
Jokapi-rugzakken:. Je kunt
de Jokapi tas gebruiken voor
school, voor je werk of voor
winkelen. De bevestiging
achterop de tassen in zo
gemaakt dat hij gemakkelijk
over de speciale beugel glijdt
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en middels een drukknop blijft hij vast op de drager zitten en kan de tas er niet afgepakt worden of
afwippen. Geen snelbinder nodig!De Jokapi tas heeft veel opbergmogelijkheden met speciale
vakken voor flesjes, je helm, plaats voor een extra lichtje en is geheel voorzien van reflectors voor
extra veiligheid. Zeer aan te bevelen! Prijs (tas +
demonteerbare
drager): 123 €
De aanhangwagen-caddie is zowat het beste voor de
grote familiale boodschappen. Ze is zowel te gebruiken
als fietsaanhangwagen dan als caddie te voet. Ze kan tot
40-50 kg vervoeren.Deze aanhangwagens hangen vast
aan ofwel de stang van het zadel, of aan de
bagagedrager met een bevestigingssysteem om de
stabiliteit van de aanhangwagen te verzekeren. (dit
systeem is compact en zo kan je nog een kinderstoel
plaatsen). Tenslotte : Duurzaam verbruik is ook zware aankopen vermijden. Twee voorbeelden:
vervang uw plastiek waterflessen door een Brita filter. Gebruik recycleerbare luiers in katoen, zo
vermijdt u om 6000 wegwerpluiers te kopen en te vervoeren op 2 1/2 jaar .

Hoe vervoer ik best mijn kinderen op de fiets?

Veilig en milieuvriendelijk naar school:
hoe?
Fietspoolen

Baziel
•

Baziel en de Swa hebben fietsen gehuurd en
maken een tocht door Nederland. Opeens stapt
Baziel af, en laat uit beide banden lucht lopen.
Wat doe je nou vraagt Swa. Waarop Baziel: Ja,
mijn zadel zit een beetje te hoog.
• Tegen de avond zoeken ze een plekje in
openlucht om te slapen. Ze leggen de fietsen
over zich heen. De volgende morgen vraagt
Swa: “Heb jij het niet koud gehad vannacht?”.
''Vreselijk, zegt Baziel, er was een spaak kapot!'
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