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oversteken!’
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Ten fietsgeleide
Beste Ternatse (gordel)fietser,
Je hebt je hartje kunnen ophalen aan de 13e editie van de Ternatse gordel. Een traditie die
in 1989 (vorige eeuw dus) werd ingezet. Enerzijds om het tweewielen te promoten en
bevorderen, anderzijds de voorwaarden daartoe te scheppen, zijnde openbare
fietsaccommodatie en haar beleidsinstanties te wijzen op vatbare en realiseerbare
verbeteringen. In die bijna 20 jaar is het kleine gordelcomité, eigenlijk een stelletje
mensen van verschillende sociale bewegingen, daar ook aardig in geslaagd. Als we de
voorgaande brochures doornemen, stellen we met genoegen vast dat 80 % van de
beoogde doelstellingen door het beleid ook uitgevoerd werden. Neem nu de vraag van
2006 om een mobiliteitsambtenaar aan te stellen: welnu, die is intussen sinds januari dit
jaar aan de slag. Neemt deze nu geheel de plaats en rol in of over van het gordelcomité?
Neen! Maar zijn taak kan wel geïnspireerd worden door het kritische denkwerk van onder
meer het gordelcomité. We zijn en blijven onafhankelijk, wijzen op tekortkomingen, werken
goed samen met de gemeente en geven nuttige en jawel, gratis adviezen. En daar mag het
gemeentebeleid alleen maar tevreden mee zijn: vrijwilligers met verantwoorde voorstellen
die niets kosten, in tegenstelling tot de werknota’s van duur betaalde studiebureaus. Maar
niet uitsluitend het gordelcomité! Ook u als ‘mobiele schakel in het verkeer’ kan je inbreng
doen. Onze mobiliteitsambtenaar, Jo Van der Elst, staat open voor nuttige wenken en
suggesties van dagdagelijkse weggebruikers van het Ternatse grondgebied.
Het gordeltraject was sterk verweven met het landbouwleerpad. Inderdaad, op deze ‘Dag
van de landbouw’ wilden we de band met de weinige boeren die Ternat nog heeft,
aanhalen. En wilden we al fietsend nog ongekende hoekjes en paadjes laten ontdekken van
het Ternats fietsnetwerk. De spots richten we dit jaar op nog onveilige oversteekplaatsen.
Oversteken is op vele punten problematisch. We gaan niet wachten tot zich een ongeval
voordoet, om ze aan te klagen aan het gemeentebestuur. In volgende bladzijden zetten we
ze op een rij met daarnaast het probleem en de voorgestelde oplossing. En gingen we ook
op pad met digitaal fototoestel om ze u visueel voor te stellen. De nummers van de
inventaris corresponderen met de punten op de Ternatse landkaart. En we hebben op het
gordeltraject enkele, niet allemaal, daarvan ook voorbijgereden.
U ziet, onze doelstellingen zijn kort en krachtig. En haalbaar! Al moet en zal voor het
fietsbeleid nog veel meer gebeuren in de komende jaren op alle vlakken: juridisch,
provinciaal, federaal, gemeentelijk. We hebben er alle vertrouwen in, want fietsen wordt
een must ipv een vrijblijvend tijdverdrijf. Neem 2 punten binnen Ternat en laat de auto
concurreren tegen de fiets in tijdsduur, zeker in spits. Wie wint, denk je?
“Verbeter Ternat iets, neem vaker de fiets”! om met een Bond Zonder Naam-slogan te
besluiten. Nog veel en blijvend trapgenot! En leesplezier. Want er volgt nog interessante
info.
Namens de Gordelstuurgroep
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(Nog) onveilige oversteekplaatsen
INVENTARIS GEVAARLIJKE KRUISPUNTEN VOOR DE TRAGE WEGGEBRUIKER
De nummers corresponderen met de punten op de Ternatse landkaart met gordeltraject.

Kruispunt
1. Lombeekweg - Stationstraat

2. Neerveldlaan - Terlindenstraat
3. Kasteellaan - Sterrelaan

Probleem + Oplossing
Voetpad maken aan zijde kapster Dachkin
Zebrapad maken over Stationstraat rechtover voetpad

Zeprapad maken over Terlindenstraat kant Lombeek
Zebrapad met bord aan weerskanten aankondigen voor
automobilisten
Zebrapad is er
Zebrabad moet aangekondigd worden met verkeersborden aan
beide zijden voor automobilisten

3

4.
Molenstraat
Brusselsesteenweg

-

5. Schapenbaan - Langestraat
6. Statiestraat, oversteek van
krantenwinkel naar ingang station

7. Nieuw fietspad NattestraatAssesteenweg (ter hoogte van
Josan)
8. Nattestraat + kleine doorsteek
tot nieuwe fietspad

Zebrapad maken over Brusselse stwg, kant café Pajotje.
Zebrapad aankondigen voor automobilisten die van rond punt
komen

Zebrapad te maken over Langestraat.
Langs beide zijden aankondigen
Zebrapad maken

Zebrapad maken + verwijzing naar fietspad als aanbevolen
route
(scouts
kinderen,
schoolgaande
jeugd
Essene,
voetgangers/fietsers voor Centrum Ternat) + verkeersbord
langs beide zijden Assesteenweg= oversteekplaats voetgangers
Doorsteek is aangelegd in een hoek van 90°, héél moeilijk te
nemen zonder in de helft van de Nattestraat te rijden,
oplossing: aanleggen in hoek van 45°
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9.Kruispunt
Assesteenweg/Essenestraat

Op moment van controle zebrapad zo goed als helemaal
verdwenen + wel verkeersbord aanwezig: oversteekplaats
voetgangers

10.
Center

Stopteken voor voertuigen die industriezone verlaten +
driehoeken op straat en bord: Opgelet voet -/ fietspad, zéér
gevaarlijke toestand momenteel
Zou kunnen aangeduid worden als veilige en recreatieve
fietsroute naar Ternat Centrum via Boterstraat langs
geboorteboomgaard,
naar
Reukenstraat
en
zo
tot
Gemeentehuisstraat

Assesteenweg-Business

11. Brusselstraat- ter hoogte van
Oude Brusselstraat

12. Spooroverweg Meersstraat
(aan Vrije Basisschool )

Reeds jarenlang gevaarlijke toestand, er is geen ruimte voor de
zwakke weggebruiker, overleg met NMBS om bijkomende strook
aan te leggen voor voetgangers/fietsers + aanduiden, geen
afsluiting langs weerszijden van knipperlichten, kinderen kunnen
zo doorlopen
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13.
Kruispunt
MeersstraatLombeekstraat (richting Essene)
14.
Bosstr
Tarweveld

–

Muilemlaan-

15. Sluisvijverstraat

Is groot onoverzichtelijk plein, zonder enige aanduiding voor
voetgangers/fietsers; driehoeken Lombeekstraat zodat auto’s
stoppen + afgebakend fietspad richting Bosstraat
Signalisatie ontbreekt – vroeger voorstel: verhoogd plateau of
andere verkeersvertrager.

a/ rood effen fietspad op hobbelige betonpad
b/ gevaar voor fietsers voor verkeer uit Affligemstraat !!! (Spiegels?)
c/
overgang
spoorweg
=>
versmalling
voor
automobilisten
suggestiestrook voor fietsers/voetgangers.
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en

16.
Nieuwbaan
Sluisvijversstr

-

Probleem: kruisend verkeer voor automobilisten die naar rechts afslaan en
fietsers die links met de nieuwbaan meedraaien. => oorzaak van meerdere
bijna-ongevallen. Oplossing: bocht afsluiten aan nieuwbaan voor
automobilisten met houten paaltjes; auto’s 30 m verder naar rechts laten
afslaan + suggestiestrook (rood) voor fietsers. Buitenkant bocht mag blijven
als parkeerplaats en voor stilstaand verkeer voor glascontainer. 2 tot 3
parkingplaatsen (?) voorzien voor beenhouwer + zebrapad

17. Notestraat

(eenrichtingsverkeer) aan asverschuiving halfweg -> gevaar voor fietsers
komende van de Bosstraat voor tegenliggende auto’s (onvoldoende
zichtbaarheid: Hoekbeplanting/wilde bomenrij wegdoen) + plaat aan ingang
Bosstraat (verboden richting): “Uitgezonderd voetgangers en fietser”.

18.
Schapenbaan
Polleringestraat

-

19.
Pol
De
Mont
Langestraat
Aan Parochiehuis

–

Gevaarlijk voor alle weggebruikers: signalisatie nodig langs de 4
invalshoeken
Bord aanbrengen ter hoogte van parking dat fietsers wel naar
boven mogen richting Langestraat. (kappellekesroute van Pasar)
In de Langestraat een bord aanbrengen: opgelet fietsers.
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Gerealiseerde knelpunten en doelstellingen
TERNAT

A. De Feyterstraat
Baron Liebaertstraat
Beeldekensstraat
Bodegemstraat
Bodegemstraat
Boterstraat
Brassaertlos
Brusselstraat
Dilbeeksestwg
Dreef
Heirbaan
Kasteellaan
Kasteellaan
Kerkhofweg
Kerkweg
Nattestraat
Neerveldlaan
Oude Brusselstr
Pangaerdestraat
Pangaerdestraat
Pangaerdestraat
P. Benoitstraat
Prieelstraat
Reukenstraat
Sterrelaan
’t Serclaesstraat
Van Cauwelaertstr
Van Cauwelaertstr
Weverstraat
Wijmenierlaan
Winterweg

WAMBEEK

Assesteenweg
De Klei
Drijvelingslos
Egaertbaan
Potgieter
Pijpelaerestraat
Fossebaan
Oude Fossebaan
Schapenbaan

nrs 78 – 82
grote voeg in rijbaan
hoek Terlinden
betonplaat ±10m²
hoek Baron Liebaert betonplaat
100m voorbij 68
spleten, afgebrokkeld
thv 61
verzakking rioolput
nr 7
putten
aansluiting Steenv. Rijweg stuk
nr 71
drempel beschadigd
aan Bodegemstr.
Spleten/dwarsvoeg
nrs 4 6 8 10 12 14
9 15 putten
nrs 48 65-67 24
30 48affrezen + asfalt
16 19
slijtlaag weg
8 10 12 14 46
slijtlaag weg
grindpad/ Boterstraatverbreden,
nivellerendeels
6 9 11 23
putten
beek tot Wijmenier spleten, beschadiging
57 46 48
putten
28
putten
hoek Bodegemstr. Beton verbrokkeld
na 150m
verzakking
20m voor Bayens
Beton verbrokkeld
29
putten
7 22
putten in klinkers
geboorteb/boterstr wegspoeling
8 10 bushokje
verzakkingen
school 9 11 16
19a 21putten
161 hoek
putten in kasseibaan
161
verzakk. riooldeksel
deksels, asfalt
50m voor 41 tot 50m
na nr 39 24 22
putten
7c
verzakking klinkers

spoorwegbrug
gehele lengte
hoek Klapscheut
volledig
hoek Doelstraat
kant Langestr
thv Dronkenborre
van 141 tot Kattestr
100m voor en na
Spoorwegbrug

opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
uitbesteden, affrezen te groot
uitbesteden, affrezen te groot
opgelost
opgelost
opgelost
opgelost
uitbesteden, te groot
opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
opgelost
zelf asfalteren, korte termijn
opgelost
opgelost
opgelost
opgelost
opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
oplossing op korte termijn
oplossing op korte termijn
opgelost
opgelost
opgelost
zelf uitvoeren, korte termijn
opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
opgelost
opgelost

fietspad hobbelig
wegdek versleten
putten en groeven
scheuren
2 putten
greppels
putten
100m afschrapen

verifiëren
uitbesteden, te groot
opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
opgelost
deels opgelost
opgelost
uitbesteden, affrezen te groot

diverse putten

opgelost

betonspleten
rooster
putten

deels opgelost
opgelost
opgelost

ST-KATHERINA-LOMBEEK
Bosstraat

Broekstraat
Canadastraat

116 36 26 22 12a
126 133 141
9
34
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Dahlialaan
Esdoornstraat
Heidestraat

ingang kerk
affrezen
8 15
betonspleten
6 40 31 46 64 72
82 115 138 140 176 betonspleten
Hopstraat
1 6 8 12 53
putten/spleten
Kerkstraat
aan Lidl
Kapelleveld
1 23 36 37
putten
Klaverstraat
14 17 10 13 34
putten
Knotwilgenlaan
6
affrezen
Lindenstraat
26
putten
Lostraat
5 bareel broekstr
asfalteren
Meersstraat
90 243 grens Essene putten
Muilemlaan
45
putten
Nieuwbaan
7 27 69 85 87 136
150 154 156
spleten
Notestraat
11
putten
Processiestraat
15 63 67 82
putten
Roesemslos
12 20 27
putten
Rozenstraat
25 34a 36 nieuwb
putten
Schoolstraat
klooster
putten
Sluisvijverstraat
12 15d 15b
klokken
Spoorwegbaan
11 13 28 33 goot
putten
Vierendeelslos
12
putten
Vinkenlaan
hele baan
affrezen
Watermolenstraat
putten
Leliestr Bosstr
± 7 stroken
putten
aangevuld, duurzame oplossing zoeken
Bosstr Heidestr
± 3 stroken
putten
aangevuld, duurzame oplossing zoeken

opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
deels opgelost
deels opgelost
opgelost
opgelost
opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
opgelost
opgelost
opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
deels opgelost
opgelost
opgelost
nog op te lossen
opgelost
opgelost
wordt vernieuwd, fietsbaan
opgelost, deels privé domein
opgelost
uitbesteden, affrezen te groot
opgelost
grint verscheidene malen
grint verscheidene malen

De aanpak van het puttendossier is geen evidentie of gemakkelijk werk. Omdat de auto nog
voor heel veel mensen primeert en iedereen graag voorzien wordt van de nodige
levensbehoeften en levensmiddelen die vaak door het vrachtverkeer langs onze wegen worden
vervoerd, betekent dit ook dat de onze wegen onderhevig zijn aan slijtage door het drukke
gebruik. Wat vandaag opgelost wordt kan binnen een jaar alweer een probleempunt vormen.
Binnen onze aanpak proberen wij gericht en op een duurzame wijze de verschillende punten
op te lossen, waar oneffenheden, spleten etc.. voorkomen. Dit kunnen wij deels zelf opvangen,
maar niet altijd. Het is geen evidentie om op korte termijn het wegdek of fietsstrook te gaan
vervangen, gezien de hoge kostprijs van materialen en de secure planning die nodig is bij het
verwerken van asfalt en de ‘nadelen’ naar bewoners toe zoals een wegomlegging, een
parkeerverbod, wachttijden.
Op regelmatige tijdstippen proberen wij een 50 tot 70-tal putten aan te pakken. Dit is het
equivalent van één vrachtwagen asfalt. Voor grotere werken, zoals affrezen van asfalt en
betonoppervlakken, dienen wij als gemeente beroep te doen op grotere firma’s.
Ongeveer 75% van alle putten en spleten binnen ons dossier werden opgelost, of worden
binnen afzienbare tijd ingepland. Het affrezen van volledige straten zijn werken die op langere
termijn moeten worden uitgevoerd, gezien de kostprijs en de samenwerking met derden.
De gemeente probeert zoveel mogelijk het openbaar vervoer en de fiets te promoten. Wij
trachten oplossingen te bieden naar veiligheid toe, zoals de Nattestraat en Wijmenierlaan.
Velen onder ons gaan ervan uit dat dit een evidentie is maar dit is het niet, daarom wordt
zoveel mogelijk getracht een samenwerking aan te gaan met de fietsbond, pendelfonds en
andere instanties om projecten snellet te kunnen uitvoeren waardoor ternat een veilige en
aangename fiets –en wandelgemeente wordt.
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Het gemeentelijk scholenproject
TERNAT NEEMT INITIATIEF
Verkeersbordenactie jeugdraad en gemeente Ternat
De Ternatse jeugdraad draagt veilig fietsen al een tijdje hoog in het vaandel. Een jaar geleden
organiseerde de jeugdraad een wedstrijd voor Ternatse jongeren: “Ontwerp een verkeersbord
voor gevaarlijke fietspunten in onze gemeente”. Uit de verschillende inzendingen werd een
winnaar gekozen, een fris en opvallend ontwerp met kleurrijke figuurtjes. Aan de hand van
enquêtes in alle Ternatse basisscholen, werden de belangrijkste fietspunten voor kinderen in
kaart gebracht. Deze punten zullen extra in de verf gezet worden met een uniek jeugdraadverkeersbord. Zo zal de Ternatse schoolgaande jeugd binnenkort weer een beetje veiliger naar
school kunnen fietsen!

Fietspaden in het groen:Lange tijd dachten de bewoners van de Nattestraat dat hun straat te
smal was voor een fietspad. Maar daarbij hadden ze de creativiteit van het gemeentebestuur
onderschat.
De aanleg van onze nieuwste fietspaden was een uitdaging. Op een deel van het parcours – in
de Nattestraat - stonden de huizen te dicht tegen de rijweg, waardoor we naar een andere
veilige oplossing moesten zoeken. Een vroegere voetweg die parallel loopt aan de drukke
straat werd opgeofferd om er een mooi breed fietspad van te maken. Op een ander deel van
het parcours wilden we kost wat kost de bestaande bomen behouden. De nieuwe fietspaden
werden aangelegd op gemeentewegen langs het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.
Daardoor kon Ternat aanspraak maken op subsidies uit het Fietsfonds. Vroeger waren hier
geen fietspaden, nochtans fietsen er veel scholieren door deze straten naar de scholen iets
verderop. We krijgen veel positieve reacties op de nieuwe fietspaden. Er zijn trouwens veel
andere gemeenten die ons vragen stellen over de realisatie. Het project is dus een succes. We
zijn ook van plan om zo snel mogelijk de rest van de fietspaden op het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk aan te pakken met de steun van het Fietsfonds.
Gemeente wil via pendelfondsproject fietspunt in Ternat
In het kader van het pendelfonds worden projecten die voor een duurzaam woon-werkverkeer
zorgen, financieel ondersteund door de Vlaamse Overheid via het systeem van cofinanciering.
Het gaat hierbij voornamelijk over het aanbieden van een nieuw vervoersaanbod voor woonwerkverplaatsingen buiten het geregelde vervoer (o.a. openbaar vervoer). Eén van de
belangrijkste mogelijkheden zijn fietsprojecten van en naar het treinstation. Het kan daarbij
zowel gaan over het voortraject naar het treinstation als over het natraject naar de
werkplaats.
Het fietspunt zou naast een fietsherstelplaats, ook een recreatieve functie krijgen voor de
verhuur van fietsen. Er is dus ook plaats voor sociale tewerkstelling en het fietspunt moet ook
een stimulans zijn voor werknemers van de Industriezone om de afstand tussen het station en
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de industriezone met de fiets te overbruggen. Het project zal, als het goedgekeurd wordt voor
subsidiëring, de sociale tewerkstelling in Ternat verbeteren.
Dit fietspunt biedt zowel duurzaam woon-werkverkeer, tewerkstelling als beveiligde
stalplaatsen voor gebruikers van het openbaar vervoer, dus ook scholen en bewoners vinden
hun plaats in dit initiatief ism. De gemeente Ternat.
Voldoet uw fiets
Samen met de wijkpolitie kan u nagaan of uw fiets nog voldoet aan de huidige
veiligheidsnormen. Een check van uw fiets samen met verkeersveilige info kan je bekomen op
het politiekantoor of op de gemeente

Actie ‘ Zien en gezien worden’ ACW
In navolging van de affiches ‘Graag Traag’ voeren de Verkeersplatforms opnieuw actie voor
een veiliger verkeer in je gemeente! Op 24 oktober wordt de actie “Zien en Gezien worden”
gelanceerd met een persmoment. De klemtoon ligt op gedragsverandering en veiligheid als
totaalcultuur. Met bijzondere aandacht voor beschermende uitrusting: de markt van
verlichting en reflectie door de ogen van een expert.
Alle weggebruikers worden aangesproken met de slogan ‘zien en gezien worden’, de sterke
én de zwakke. De kwaliteit van hun aandacht en zichtbaarheid voor elkaar maken het
verschil tussen leven en dood in het verkeer.
De acties ‘Zien en gezien worden’ mikken op brede sensibilisering. Iedereen is van de
wereld!
Doelgroepen zijn diverse bewoners, groepen en verenigingen. Scholen, ouders,
leerkrachten en leerlingen. Alle leeftijden! Fietsers, voetgangers, autobestuurders,
bromfietsers en motorrijders. De rijscholen. Politiek, politie en middenstand. Het
campagnemateriaal is voor iedereen.
Door de brede actie werken de verkeersplatforms aan een andere mentaliteit in het
verkeer, de zichtbaarheid van alle weggebruikers verbeteren om zo ongevallen te
voorkomen.
Daarnaast gaat de actie dieper in op de markt van verlichting en reflecterend materiaal.
Welke materialen zijn kwalitatief
genoeg
en
welke
niet?
Het
onderscheid maken is noodzakelijk.
Daarom gaan we met een expert in
zee.
Er
wordt
een
assortiment
campagnemateriaal
aangeboden:
affiches,
flyers,
gadgets
en
reflecterend materiaal.
De actie ‘zien en gezien worden’ loopt
vanaf eind oktober. De overschakeling
van zomer- naar winteruur is hierin
het belangrijkste actiemoment.
De actie wordt gelanceerd in de
“Aardig op weg week” van 16 tot 22
september.
Vanaf dan kan je campagnemateriaal
bestellen bij Tomas Borremans (02
508
89
12
of
tomas.borremans@acw.be).
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Dankwoord
aan








Het gemeentepersoneel en de politie, welke vandaag van dienst
waren
en ter beschikking van de deelnemers stonden
Burgemeester Ronald Parys en gemeentelijke ambtenaren voor
de medewerking, inzonderheid de mobiliteitsambtenaar Jo Van
der elst
Aan de Wereldwinkel voor de ‘vloeibare en vaste’ bevoorrading na
de gordel.
Aan Rudy Bayens voor het openstellen van zijn landbouwbedrijf
als eindpunt voor het gordeltraject en de demonstraties met
zonnepanelen en de erfdieren.

Het gordelcomité 2008:
KWB – SKL
Charlie Eylenbosch,
KWB – Ternat
Marc Despiegelaere,

Rozenstr 6, 1742 SKL

Borredam 15, b9

1740 T,
02/5821759,
marcenbetty.despiegelaere@skynet.be

Denis Ticket,

Neerveldlaan 49,

Gezinsbond
Oliva De Vidts,

Steenvoordestr 4 1740 T

ACW
Pierre Coffé,

053/660475
charlie.eylenbosch@telenet.be

1740 T

Groenstraat59

1740

02/5822921
02/5828081
oliva.de.vidts@telenet.be
T
Tel./fax 02/582.22.84
GSM:0485/92.05.88
pierre.coffe@telenet.be

Gemeentelijk mobiliteits- en duurzaamheidsambtenaar:
Jo Van der Elst, gemeentehuisstraat 21, 1740

jo.vanderelst@ternat.be
Ternat, 02/583 04 32

Wijkpolitie: Daniël Clottemans, wijkkantoor kerkstraat 46, 1742 St.-K.-Lombeek,
053/65 00 50

De volledige gordelbrochure is ook op internet te raadplegen onder:
www.kwblombeek.net
1
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Na lezing kan je een andere geïnteresseerde misschien van dienst met deze brochure. Geef ze door!
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