
 

 

FIETSBELEIDSPLAN  

GEMEENTE GOOIK 

 

 
Foto: Toerisme Vlaams-Brabant 

 

GOOIK OP DE FIETS! 
 
 

 
 

 
A2Bmobility BV – adviesbureau mobiliteit en participatie – www.a2bmobility.be 

Pastoor Bernaertsstraat 22, 1500 Halle – dirk@a2bmobility.be 

http://www.a2bmobility.be/


- 2 -       

Inhoudsopgave 
1. Over dit fietsbeleidsplan ........................................................................................................... 4 

2. Werkwijze ................................................................................................................................. 5 

3. Doelstellingen ........................................................................................................................... 5 

3.1. Strategische doelstellingen ............................................................................................... 5 

3.2. Normatieve doelstellingen ................................................................................................ 5 

3.3. Operationele doelstellingen .............................................................................................. 6 

4. Bestaande situatie van de fietsinfrastructuur ............................................................................ 7 

4.1. Kernen ............................................................................................................................... 7 

4.2. Attractiepolen ................................................................................................................... 7 

4.3. Bestaand fietsnetwerk ....................................................................................................... 8 

4.3.1. Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) ...................................................... 8 

4.3.2. Recreatief fietsroutenetwerk (knooppunten) ........................................................... 10 

4.4. Knelpuntenoverzicht ........................................................................................................ 11 

4.5. Ruilverkavelingsproject ................................................................................................... 14 

5. Normen voor fietsinfrastructuur .............................................................................................. 16 

5.1. Fietspaden ....................................................................................................................... 16 

5.2. Trage wegen .................................................................................................................... 16 

5.3. Verlichting ....................................................................................................................... 16 

5.4. Veiligheid ......................................................................................................................... 17 

5.5. Fietsstraten ...................................................................................................................... 17 

5.6. Fietssuggestiestroken ....................................................................................................... 17 

5.7. Fietsenstallingen ............................................................................................................. 18 

6. Gewenst lokaal fietsnetwerk ................................................................................................... 19 

6.1. Netwerk tussen de deelkernen ........................................................................................ 19 

6.2. Dorpskernen .................................................................................................................... 22 

6.3. Gewenste fietsinfrastructuur lokaal netwerk ................................................................... 28 

6.4. Intergemeentelijke verbindingen ..................................................................................... 32 

6.5. Gewenste fietsinfrastructuur intergemeentelijke verbindingen ........................................ 37 

6.6. Gewenste infrastructuur totaal netwerk .......................................................................... 39 

6.7. Gewenste + bestaande fietsinfrastructuur ....................................................................... 40 

6.8. Fietsenstallingen ............................................................................................................. 41 

7. Stimuleringsmaatregelen ........................................................................................................ 43 

8. Actieplan ................................................................................................................................. 45 

9. Tot slot .................................................................................................................................... 48 

10. Bijlagen ............................................................................................................................... 49 



- 3 -       

10.1. Bijlage 1: Vragen/antwoorden vergadering Verkeersplatform ..................................... 49 

10.2. Bijlage 2: Vragen/antwoorden per mail ........................................................................ 53 

10.3. Bijlage 3: resultaten van de enquête ............................................................................. 57 

10.4. Opmerkingen kindergemeenteraad 21/10/2019 ........................................................... 64 

 

Lijst afbeeldingen: 

Figuur 1: Cijfers in 2018 - bron Gemeentemonitor ___________________________________________________ 6 
Figuur 2: Cijfers in 2018 - bron Gemeentemonitor ___________________________________________________ 6 
Figuur 3: Attractiepolen gemeente Gooik _________________________________________________________ 8 
Figuur 4: BFF netwerk Gooik ___________________________________________________________________ 9 
Figuur 5: Analyse bestaand netwerk (comfort-veiligheid) ____________________________________________ 10 
Figuur 6: Recreatief (knooppunten)netwerk ______________________________________________________ 11 
Figuur 7: Knelpunten Gooik en Strijland (blauw = oncomfortabel – rood = onveilig) _______________________ 12 
Figuur 8: Knelpunten Oetingen (blauw = oncomfortabel – rood = onveilig) ______________________________ 12 
Figuur 9: Knelpunten Leerbeek (blauw = oncomfortabel – rood = onveilig) ______________________________ 13 
Figuur 10: Knelpunten Kester (blauw = oncomfortabel – rood = onveilig) ________________________________ 13 
Figuur 11: Meest gevraagde maatregelen uit enquête ______________________________________________ 14 
Figuur 12: Fietstrajecten ruilverkavelingsproject ___________________________________________________ 15 
Figuur 13: Type fietsenstallingen (Bron: Brussel Leefmilieu) __________________________________________ 18 
Figuur 14: Lokale verbindingen (met nrs)_________________________________________________________ 20 
Figuur 15: Lokaal fietsnetwerk_________________________________________________________________ 21 
Figuur 16: Voorstel nieuwe zone 30 centrum Gooik _________________________________________________ 23 
Figuur 17: Voorstel nieuwe zone 30 en woonerf Strijland centrum _____________________________________ 24 
Figuur 18: Voorstel nieuwe zone 30 en woonerven Oetingen centrum __________________________________ 25 
Figuur 19: Voorstel nieuwe zones 30 en woonerven centrum Leerbeek _________________________________ 26 
Figuur 20: Voorstel nieuwe zone 30 en woonerf centrum Kester _______________________________________ 27 
Figuur 21: Nieuwe fietsvoorzieningen lokaal netwerk (tussen dorpskernen) _____________________________ 30 
Figuur 22: Lokaal netwerk en intergemeentelijke verbindingen _______________________________________ 34 
Figuur 23: Volledig functioneel fietsnetwerk ______________________________________________________ 36 
Figuur 24: Gewenste nieuwe fietsinfrastructuur totaal lokaal netwerk _________________________________ 39 
Figuur 25: Volledig gewenst lokaal fietsnetwerk ___________________________________________________ 40 

  



- 4 -       

1. OVER DIT FIETSBELEIDSPLAN 

 

Om de stap naar een meer duurzame mobiliteit te versterken, wil de gemeente Gooik meer 

inzetten op de fiets. Daarom heeft de gemeente Gooik dit fietsbeleidsplan opgemaakt. Het doel 

van dit plan is om het fietsgebruik, vooral dan voor functionele verplaatsingen in de gemeente en 

naar de buurgemeenten te stimuleren. Het fietsbeleidsplan is een verdieping van het bestaande 

mobiliteitsplan, dat dateert van 2012. 

De gemeente Gooik heeft zich tot doel gesteld om uit te groeien tot één van de beste, zoniet dé 

beste fietsgemeente van de regio waar het gebruik van de fiets vanzelfsprekend is. Om dat doel te 

bereiken zet Gooik in op een uitbreiding én een verbetering van de beschikbare fietsinfrastructuur 

zodat fietsen in de gemeente veiliger en comfortabeler kan gebeuren.  

In de gemeente Gooik is de fiets vooral een recreatief vervoersmiddel. Gooik wil de fiets inzetten 

voor meer functionele verplaatsingen. De wens is om van de fiets de eerste keuze te maken voor 

korte verplaatsingen, zoals bijvoorbeeld voor de verplaatsingen naar school, het woon-werkverkeer 

of boodschappen.  

Dit plan beschrijft de werkwijze en de verschillende stappen die we gevolgd hebben om te komen 

tot een zo volledig mogelijk lokaal functioneel fietsroutenetwerk.  Er zijn normen opgesteld 

waaraan het functioneel netwerk moet voldoen.  

Het lokaal functioneel fietsroutenetwerk steunt op directe en veilige verbindingen tussen de 

verschillende dorps- en woonkernen. Aanvullend worden fietsverbindingen gelegd met de 

aanliggende deelkernen van de buurgemeenten. De gemeente heeft de intentie om dit functioneel 

fietsnetwerk te bewegwijzeren. Ook de bovenlokale verbindingen met de grotere kernen als 

Lennik, Halle, Brussel en Ninove worden beschreven. Het gewestelijk bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk (BFF) bevat immers nog veel hiaten om deze verder afgelegen kernen op een 

fietsvriendelijke manier met Gooik te verbinden. Zeker gezien de komst van de (snelle) elektrische 

fiets zijn ook verdere functionele verplaatsingen haalbaar.  

Na het opstellen van het lokaal fietsroutenetwerk werden alle knelpunten op dit netwerk 

bestudeerd en werden maatregelen onderzocht, berekend en in kaart gebracht. Deze zijn 

samengebracht in een werkbare en haalbare actietabel. Het bevat de lijst van projecten die de 

gemeente deze legislatuur wil uitvoeren en wil voorbereiden voor de volgende legislatuur.  

Cruciaal in het netwerk zijn de dorpskernen, waar zich ook de schoolomgevingen bevinden. Hoewel 

dit geen nieuw overkoepelend mobiliteitsplan is, doet het fietsbeleidsplan aanbevelingen die een 

impact hebben op het gemotoriseerd verkeer. Gezien de beperkte ruimte in de kernen zijn er per 

deelkern voorstellen opgemaakt om de snelheidsregimes aan te passen, zodat fietsers (en ook 

voetgangers) een hogere veiligheid verkrijgen. Deze voorstellen bevatten nieuwe fietsstraten, een  

uitgebreidere zone 30 en een aantal nieuwe woonerven. Met uitzondering van de lokale 

bestemmingen, dient het vrachtverkeer gebruik te maken van de gewestwegen.  

Naast een betere en veiliger fietsinfrastructuur wordt ook ingezet op een sterker fietsparkeerbeleid 

met voldoende en kwalitatieve fietsenstallingen. Tot slot zal de gemeente ook werk maken van een 

actief stimuleringsbeleid naar alle bewoners en zijn een aantal mogelijke initiatieven, onder regie 

van de gemeente en in samenwerking met partners, opgesomd waar de komende jaren kan uit 

geput worden.   
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2. WERKWIJZE 

 

Het plan kwam tot stand in drie fases. In de verkenningsfase werd de bestaande toestand 

geïnventariseerd en de belangrijkste knelpunten in kaart gebracht. Zowel een online enquête als 

een open participatieavond zorgden van de actieve participatie en inbreng van de bewoners. Ook 

de kindergemeenteraad werd betrokken in een participatietraject.  

In de tweede fase werd het gewenste lokaal fietsnetwerk opgesteld dat de belangrijkste 

attractiepolen van de gemeente met elkaar verbindt en de verbindingen legt met de 

buurgemeenten. De bestaande knelpunten op dit netwerk werden geanalyseerd waarbij zoveel 

mogelijk gebruik werd gemaakt van de bestaande weginfrastructuur, aangevuld met het trage 

wegen netwerk. Het ruilverkavelingsproject werd ook aangegrepen om dit netwerk aan te vullen of 

te versterken. Er werd onderzocht waar en hoeveel fietsenstallingen er nodig zijn aan de 

belangrijkste attractiepolen. Voor dit alles werd beroep gedaan op een focusgroep die bestond uit 

een aantal vrijwilligers die lid zijn van het Verkeersplatform, ambtenaren van de gemeente Gooik en 

het studiebureau.  

Tijdens de derde fase werden de projecten verder uitgewerkt en geprioriteerd. Het 

Verkeersplatform stuurde als projectstuurgroep het volledige proces.  

3. DOELSTELLINGEN 

Gooik heeft zichzelf een aantal doelen gesteld om de inzet duidelijk te maken.  

3.1. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

Gooik wil tegen 2025 een fietsvriendelijke gemeente zijn waar inwoners, zeker voor lokale en korte 

afstanden vanzelfsprekend de fiets nemen.  

Gooik wil de bestaande fietsinfrastructuur verbeteren, uitbreiden, comfortabeler en veiliger maken.  

Tevens wil Gooik werk maken van een actief stimuleringsbeleid zodat meer mensen de fiets leren 

kennen en gebruiken.  

3.2. NORMATIEVE DOELSTELLINGEN 

Gooik wil tegen 2025 aan de top staan als fietsgemeente in onze landelijke regio. De cijfers van de 

gemeentemonitor worden als basis genomen om deze doelstellingen meetbaar te maken.  

Gooik heeft de ambitie om meer mensen te verleiden tot de fiets. In de gemeentemonitor van 2018 

gaf 66% van de deelnemers aan dat ze nooit of slechts uitzonderlijk fietsen. Gooik wil tegen 2025 

dit aantal verlagen tot 50%.  

Gooik wil eveneens de inwoners vaker en minstens wekelijks op de fiets krijgen. De ambitie is om 

tegen 2025 het fietsgebruik voor korte afstanden in Gooik, minstens wekelijks, te verhogen van 12% 

in 2018 naar 20% in 2025.  
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Figuur 1: Cijfers in 2018 - bron Gemeentemonitor 

Gezien sterk ingezet zal worden op woon-schoolverkeer en woon-werkverkeer wil de gemeente de 

Gooikenaars in 10% van de gevallen verleiden om de fiets als het meeste dominante vervoersmiddel 

te beschouwen. In 2018 lag dat aantal nog op 5%. Op deze manier groeit Gooik verder naar het 

gemiddelde van het Vlaams Gewest.  

 

Figuur 2: Cijfers in 2018 - bron Gemeentemonitor 

 Uiteraard is Gooik voor het behalen van deze doelstellingen sterk afhankelijk van de bereidheid tot 

verandering van vervoersmodus door haar inwoners. De gemeente wil zelf ook de nodige stappen 

zetten en stelt daarom ook 5 operationele doelstellingen voorop die beschrijven wat de gemeente 

wil doen om de doelen te bereiken.  

3.3. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

 

1. Zorgen voor veilige en comfortabele fietsverbindingen tussen alle deelgemeenten en tussen de 

buurgemeenten en de deelgemeenten van Gooik (minstens 1)  

2. IJveren voor veilige fietsverbindingen naar Brussel en Halle in samenwerking met vervoerregio 

met als doel te komen tot 1 of meer fietssnelwegen 

3. Evaluatie van de snelheidsregimes volgens de veiligheidsnormen voor fietsers 

4. Kwalitatieve en voldoende fietsenstallingen op alle erkende attractiepolen 

5. Zorgen voor een stimulerend fietsbeleid met een actief stimuleringsplan 

  

GEMEENTE Nooit/uitzonderlijke keer (%) Minstens maandelijks (%) Minstens wekelijks (%)

GOOIK 66 22 12

Herne 65 23 13

Pepingen 62 25 13

Lennik 57 24 19

Galmaarden 58 25 17

Roosdaal 58 29 12

Ninove 57 25 19

GEMIDDELDE MET BUURGEMEENTEN 60 25 15

Vlaams Gewest 39 22 38

Korte afstanden met fiets

GEMEENTE Auto Openbaar vervoer (%) Fiets Te voet (%)

GOOIK 75 17 5 3
Herne 60 31 1 7

Pepingen 65 22 10 3

Lennik 67 19 11 3

Galmaarden 68 29 1 2

Roosdaal 71 22 4 3

Ninove 60 27 7 6

GEMIDDELDE MET BUURGEMEENTEN 67 24 6 4

VLAAMS GEWEST 63 16 16 4

Dominant vervoermiddel
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4. BESTAANDE SITUATIE VAN DE FIETSINFRASTRUCTUUR  

4.1. KERNEN 

Gooik heeft 4 deelgemeenten, maar in feite 5 dorpskernen. Om het gewenste lokaal fietsnetwerk te 

bepalen zijn we vertrokken van het uitgangspunt dat er minstens 1 veilige lokale fietsverbinding 

moet zijn tussen alle dorpskernen.  

Om het netwerk te vervolledigen, bepaalden we ook verbindingen tussen deze dorpskernen en de 

dorpskernen van de buur(deel)gemeenten. Tevens hadden we aandacht voor de verdere 

verbindingen naar Halle, Ninove en Brussel.  

4.2. ATTRACTIEPOLEN 

Om het fietspotentieel te bepalen, hebben we de attractiepolen voor de gemeente vastgelegd. 

Deze werden gebruikt om de gewenste lokale verbindingen en de locaties voor fietsenstallingen te 

bepalen. Deze zijn:  

Gooik: 

• Koekoekstraat (Gemeentehuis, Gemeentelijke academie voor Muziek, Woord en Dans, 

bibliotheek) 

• Dorpsplein 

• GC De Cam 

• Evenementenzone (Houteman) 

• Bronnenweg : omgeving zaal Familia, Dorpsschool De Bron, chirolokaal en 

Woonzorgcomplex Eyckenborch 

• ’t Krekelhof (Drie Egyptenbaan) 

• Rotonde Wijngaardstraat/Edingensesteenweg: Delhaize, Boerenmarkt, winkels … 

Strijland: 

• Strijlandstraat: Sportbasisschool De Oester, Kerk, Chiro 

• Letterbeekstraat: Rusthuis Strijland 

• Processiestraat: Gemeentelijk sportcentrum Koornmolen en Skatepark 

• Wolvenstraat: voetbalcentrum 

• Educatief Plattelandscentrum Paddenbroek 

• Kapel De Woestijn (eerder recreatief) 

• Wijngaardbosstraat : Den Haas 

Oetingen: 

• Kerkstraat/kerkplein/Kloosterstraat: centrum - Vrije Kleuterschool De Bron & 

Gemeentelijke lagere school De Oester - voetbalveld 

Leerbeek: 

• Edingsesteenweg : De Lijn   

• Edingsesteenweg : parochiezaal en kerk 

- Winnepenninckxstraat: OCMW – Gemeentelijk kleuterschool Het Nestje 
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• Kattestraat/Ninoofsesteenweg: Seniorie Kesterberg  

• Bree-eik ligt niet meer in Gooik, maar in het verlengde van de Winnepenninckxstraat 

Kester: 

• Bruneaustraat : Dorpsschool Kester – kerkplein 

• De Ham : Dorpsschool Kester 

 

Figuur 3: Attractiepolen gemeente Gooik 

4.3. BESTAAND FIETSNETWERK 

4.3.1. BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (BFF)  

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) van de provincie loopt hoofdzakelijk via de 

gewestwegen. Geen enkele van de hoofdroutes beantwoorden echter momenteel aan de normen 

van het fietsvademecum. De routes in de Langestraat te Kester en in Oetingen tussen het centrum 

en Vollezele ontbreken zelfs volledig. De gemeente Gooik heeft enkel de lokale wegen in eigen 



- 9 -       

beheer, maar wil met het fietsbeleidsplan gesprekken aanknopen met de provincie Vlaams-Brabant 

en het Vlaamse Gewest om tot de noodzakelijke verbeteringen en aanvullingen van het BFF te 

komen. 

 

 

Figuur 4: BFF netwerk Gooik 

Codes:  

• groen: functionele fietsroute OK 

• groene stippellijn: alternatieve functionele fietsroute  

• oranje: functionele fietsroutes niet OK (fout type, te smal of niet verhoogd of zonder 

tussenstrook) 

• rood: functionele fietsroute, maar geen fietsinfrastructuur aanwezig.  

Na observaties hebben we een analyse gemaakt van de bestaande bovenlokale fietsroutes, met een 

differentiatie op vlak van comfort en gevaar.  
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Figuur 5: Analyse bestaand netwerk (comfort-veiligheid) 

Kleurcodes: 

• groen: veilige en comfortabele fietsinfrastructuur 

• blauw: veilig fietspad, redelijk comfort 

• paars: veilig fietspad, maar comfortproblemen 

• rood: geen of zeer onveilige fietsinfrastructuur 

4.3.2. RECREATIEF FIETSROUTENETWERK (KNOOPPUNTEN)  

Door Gooik lopen ook een aantal recreatieve routes, met elkaar verbonden via knooppunten. Het 

knooppuntennetwerk van de provincie Vlaams-Brabant zal in 2021 verder uitgebreid worden. Deze 

uitbreiding heeft geen impact voor de gemeente Gooik.  
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Figuur 6: Recreatief (knooppunten)netwerk 

Kleurcodes:  

- Wit: verhard 

- Oranje: niet verhard 

De verbinding tussen de knooppunten 12, 13 en 14 kennen ernstige comfortproblemen.  

4.4. KNELPUNTENOVERZICHT 

De gemeente Gooik heeft volop ingezet op participatie om de bekommernissen van de Gooikenaars 

te kennen en iedereen de mogelijkheid te geven om zijn inbreng te leveren. Zowel een online 

enquête als een participatieavond leverden veel informatie en inzichten op over de huidige toestand 

van het fietsnetwerk en de bestaande knelpunten, zowel op vlak van comfort, als op vlak van 

veiligheid. Ook werden suggesties gevraagd voor verbeteringen van het netwerk.  

Tijdens de participatieavond werd aan de aanwezigen gevraagd om de knelpunten aan te duiden op 

een kaart per deelgemeente. Deze werden gedigitaliseerd. De blauwe bolletjes zijn locaties die de 

deelnemers aangaven als oncomfortabel, de rode als gevaarlijk.  
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Gooik en Strijland: 

 

Figuur 7: Knelpunten Gooik en Strijland (blauw = oncomfortabel – rood = onveilig) 

Oetingen: 

 

Figuur 8: Knelpunten Oetingen (blauw = oncomfortabel – rood = onveilig) 
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Leerbeek: 

 

Figuur 9: Knelpunten Leerbeek (blauw = oncomfortabel – rood = onveilig) 

Kester: 

 

Figuur 10: Knelpunten Kester (blauw = oncomfortabel – rood = onveilig) 
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In de enquête, ingevuld door 238 burgers, werd gevraagd welke maatregelen fietsers het vaakst 

vragen. 

 

Figuur 11: Meest gevraagde maatregelen uit enquête 

 

4.5. RUILVERKAVELINGSPROJECT 

Op 16 juli 2019 werd een belangrijke ruilverkaveling in de gemeente Gooik door de minister 

goedgekeurd. Het project is hiermee in uitvoering gegaan.  

Deze ruilverkaveling biedt een aantal opportuniteiten voor het gewenste fietsnetwerk van de 

gemeente Gooik. Een aantal trajecten werden reeds als fietstrajecten ingekleurd. Ze zullen 

bijgevolg uitgerust worden voor het gebruik door fietsers, meestal mits een aantal aanpassingen. 

Dit gebruik is in eerste instantie bedoeld voor recreatief fietsverkeer. Mits de nodige aanpassingen 

kunnen sommige trajecten ook aangepast worden voor functionele fietsverbindingen. Niet alle 

fietstrajecten in de ruilverkaveling zullen m.a.w. deel uitmaken van het gewenst fietsroutenetwerk.  

Andere trajecten zijn vooral bedoeld voor voetgangers, maar kunnen eventueel ingeschakeld 

worden in het fietsnetwerk, mits de nodige aanpassingen.  

De ruilverkaveling zal dus voor een deel trajecten bevatten die voor het fietsnetwerk bruikbaar 

kunnen zijn. Het is echter geen fietsnetwerk op zich. Het fietsbeleidsplan stelt daarentegen wel een 

fietsnetwerk op en kan voor een aantal trajecten gebruik maken van de opportuniteiten die de 

ruilverkaveling biedt. Gezien de meeste van deze trajecten nog niet bestaan, zijn ze meestal als een 

alternatieve verbinding vermeld in het fietsnetwerk.  
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Figuur 12: Fietstrajecten ruilverkavelingsproject 
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5. NORMEN VOOR FIETSINFRASTRUCTUUR  

De fietsinfrastructuur in de gemeente Gooik voldoet op veel plaatsen niet aan de hedendaagse 

normen, zoals die beschreven zijn in het fietsvademecum van de Vlaamse Overheid. Om de 

infrastructuur te verbeteren en in geval van de aanleg van nieuwe infrastructuur hebben we bepaald 

dat de gemeente Gooik zoveel als mogelijk de normen van dit vademecum wenst te volgen.  

Opsomming van de normen voor fietsinfrastructuur: 

5.1. FIETSPADEN 

Voor alle nieuwe fietspaden en overlagingen opteren we voor asfaltverharding. Gekleurd asfalt is 

vooral zinvol bij aanliggende fietspaden en bij overgangen (vb garages, zijstraten). Roosters bij 

voorkeur buiten het fietspad. Indien dat niet kan, best kiezen voor volledig vlakke en 

fietsvriendelijke roosters. Drempels mogen absoluut niet. Bij een verhoogd fietspad, moeten er op 

voldoende plaatsen en zeker aan elke zijstraat een vlakke overgang zijn naar de rijbaan. Het 

verlagen van fietspaden ter hoogte van opritten is door het vademecum niet toegelaten. 

De norm zijn enkelrichtingsfietspaden aan elke kant van de weg. Dubbelrichtingsfietspaden zijn 

enkel toegelaten mits ze volledig zijn afgescheiden van de rijbaan en op voorwaarde dat het aantal 

zijstraten en inritten beperkt zijn. De minimum breedte van fietspaden bedraagt 1,5 meter 

(aanbevolen 1,75m) voor een enkelrichtingsfietspad, 2 meter voor een vrijliggend 

tweerichtingsfietspad (aanbevolen 2,5m)  en 2,5 à 3,5 meter voor een fietsweg.  

Bestaande oudere fietspaden kunnen uitzonderlijk en tijdelijk een nieuwe verharding krijgen. Indien 

langdurige onteigeningsprocedures nodig zouden zijn, kan een smallere breedte (tijdelijk of voor 

een beperkte lengte) getolereerd worden, maar nooit minder dan 1,25m. Een bakfiets is immers al 1 

meter breed.  

 

5.2. TRAGE WEGEN  

We gaan voor asfalt- of betonverharding op de belangrijkste trage wegen, zoals bijvoorbeeld de 

tramroute tussen Vollezele en Leerbeek. Deze zou 2,5 meter breed zijn, zodat fietsers elkaar 

comfortabel kunnen kruisen. Indien het een fietssnelweg richting Brussel zou worden, wordt 3 

meter het minimum. We willen geen volledige verharding, er moet zeker nog 2 à 2,5 meter 

onverhard behouden blijven (grind of gras). Het onverharde gedeelte moet wel naadloos aansluiten 

aan het verhard gedeelte, om valpartijen te voorkomen.  

Waar de vereiste ruimte niet beschikbaar is, willen we gaan voor tweesporenbeton met een breedte 

van min. 1 meter per spoor en een tussenruimte (grind of gras) van min. 1 meter.  

5.3. VERLICHTING 

 

Op fietspaden langs de gewone wegen zijn deze normaal gezien al verlicht. Bij afgescheiden 

fietspaden dient onderzocht te worden of de straatverlichting volstaat. Voor de trage wegen willen 

we zoveel mogelijk gaan naar lage dynamische verlichting, eventueel amberkleurig indien het om 

een gebied gaat met veel vleermuizen of nachtvogels.  
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5.4. VEILIGHEID 

 

Gemengd verkeer kan enkel bij een maximum snelheid van het gemotoriseerd verkeer van 30 km/u 

(op voorwaarde dat de intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer beperkt zijn). Bij 50 km/u kan 

een aanliggend fietspad volstaan, bij 70 moet een fietspad afgescheiden zijn van de rijbaan. 

Dubbelrichtingsfietspaden zijn enkel toegelaten mist ze afgescheiden liggen en er niet te veel 

conflictsituaties met zijstraten en opritten zijn.  

 

Kruispunten vragen de nodige aandacht.  Voor kruisingen met drukke gewestwegen vragen we een 

fietstunnel of minstens een middeneiland of verkeerslichten voor een veilige oversteek. De 

gewestwegen zijn geen bevoegdheid van de gemeente, maar de gemeente zal deze voorzieningen 

aanvragen bij het Vlaams Gewest.  

 

 

5.5. FIETSSTRATEN 

 

Er kunnen fietsstraten ingericht worden als de betrokken straat zich op een functionele fietsroute 

tussen de verschillende deelkernen bevindt. Ook verbindingen met veel fietsers of een hoog 

fietspotentieel (vb naar mobipunten, scholen of buurgemeenten) kunnen in aanmerking komen om 

in te richten als fietsstraat. Ze zijn een goede en goedkope mogelijkheid om missing links van het 

fietsnetwerk te dichten. Inhalen wordt best onmogelijk of moeilijk gemaakt. Indien het een weg is 

met doorgaand verkeer, pleiten we voor een beperking in lengte , maar op andere wegen voorzien 

we geen lengtebeperking. Op delen met een grote hellingsgraad (bvb.  meer dan 4%) is een 

fietsstraat minder aangewezen, tenzij het een kort stukje is. Elke landelijke weg van minder dan 3 

meter is in feite de facto een fietsstraat, omdat een fietser niet ingehaald kan worden mits de 

nodige tussenafstand. Het toekennen van het statuut ‘fietsstraat’ zorgt er voor dat de fietser beter 

in beeld komt en dat de auto er te gast is. Het is echter niet de bedoeling om alle landelijke wegen 

van de gemeente om te vormen tot fietsstraat.  

 

We markeren fietsstraten met borden en met een thermoplast ‘fietsstraat’ op de grond. Bij de 

inrichting van een nieuwe fietsstraat, kan gedurende de eerste 3 maanden een bijkomend bord 

geplaatst worden om de automobilist er attent op te maken dat hij/zij de fietser niet mag inhalen.  

 

5.6. FIETSSUGGESTIESTROKEN 

 

Indien er te weinig breedte is voor fietspaden en fietsstraten geen optie zijn, kunnen 

fietssuggestiestroken een oplossing zijn. De markering ervan gebeurt met een oker verfstrook of (in 

geval van lange fietssuggestiestroken) met het aanbrengen van fietslogo’s.  

 

Fietssuggestiestroken zijn moeilijk te combineren met auto parkeren. Enkel een parkeerverbod of 

gemarkeerde parkeervakken zijn dan een goede oplossing. Gemarkeerde parkeervakken zijn alleen 

zinvol indien de rijbaan voldoende breed is. Een schrikzone van 80 cm tussen de parkeervakken en 

de fietssuggestiestrook is noodzakelijk om het gevaar van potentieel openslaande portieren tegen 

te gaan. De aanbevolen minimumbreedte van een fietssuggestiestrook is 1,7 m.  

 



- 18 -       

 

5.7. FIETSENSTALLINGEN  

Bij de attractiepolen wil de gemeente een goede fietsparking voorzien, zowel voor de functionele 

als voor de recreatieve fietser. Overdekte fietsenstallingen zijn vooral zinvol voor langparkeren. De 

fietsparking moet veilig en comfortabel zijn, zodat het stallen van de fiets laagdrempelig kan 

gebeuren. Voor een goede fietsparking letten we prioritair op nabijheid, goede aanleunbeugels met 

aanbindmogelijkheid (zoals fietsnietjes) en voldoende plaats. 

De fietsparking van het attractiepunt bevindt zich waar mogelijk dichtbij de in- en uitgang van het 

attractiepunt, binnen het nabije gezichtsveld. 

Meeste fietsers zoeken sowieso standplaats kortbij de ingang en er is sociale controle dankzij het 

komen en gaan van mensen. Een fietsenstalling dichtbij plaatsen is ook een extra stimulans voor 

gedragsverandering. Een tussenruimte van 1 meter verhoogt het comfort.  

Aanleunbeugels zijn algemeen  gewaardeerd als fietsparkeerbeugel. Met in het bijzonder het 

dubbele fietsnietje (omgekeerde U met tussenbalk). Ze zorgen voor  steun, structuur, 

aanbindmogelijkheid en weinig kans op schade, voor alle types van fietsen. Voorwielklemmen zijn 

zeker te vermijden, ze geven meer kans op schade en missen aanbindmogelijkheid. 

 

Figuur 13: Type fietsenstallingen (Bron: Brussel Leefmilieu) 

 

  



- 19 -       

6. GEWENST LOKAAL FIETSNETWERK 

6.1. NETWERK TUSSEN DE DEELKERNEN 

Om de attractiepolen met elkaar te verbinden stellen we een gewenst lokaal fietsroutenetwerk op. 

Dit is hoofdzakelijk bedoeld voor de functionele verbindingen met de fiets. We maken zoveel 

mogelijk gebruik van de bestaande weginfrastructuur en zoeken naar een zo veilig en direct 

mogelijk netwerk. We houden rekening met de bestaande knelpunten en zoeken naar oplossingen 

die op een redelijke termijn (3 à 5 jaar) haalbaar zijn om gerealiseerd te worden.  

We maken ook gebruik van autoluwe wegen, trajecten met een meer recreatief potentieel en trage 

wegen. Wel moeten de routes voldoen aan een aantal criteria: 

• Veilig (verkeerskundig en sociaal) 

• Zo direct mogelijk 

• Comfortabel met voldoende breedte (passeer- en inhaalmogelijkheid) 

Ze moeten bruikbaar en aantrekkelijk zijn voor alle type fietsers die zich willen verplaatsen tussen 

de bestaande attractiepolen. De scholen zijn in elke woonkern belangrijke attractiepolen. Dit 

gewenste netwerk bevat dan ook de routes naar deze scholen.  

Niet alle wegen maken deel uit van het netwerk. Dit betekent niet dat de andere wegen geen 

voorzieningen voor fietsers nodig hebben, maar ze krijgen een lagere prioriteit in de realisatie van 

het fietsnetwerk. Het is de bedoeling dat van uit elke locatie in Gooik op een veilige manier snel 

aangetakt kan worden op het functioneel fietsnetwerk. De routes moeten doorlopend zijn en 

mogen geen “missing links” of gevaarlijke punten bevatten.  

Volgende routes werden uitgewerkt: 

• Gooik-Strijland (Route 1) 

• Gooik-Leerbeek-Kester (Route 2) 

• Gooik-Oetingen (Route 3) 

• Leerbeek-Oetingen (Route 4) 

• Kester-Oetingen (Route 5) 

• Kester-Strijland (Route 6) 

• Oetingen-Strijland (Route 7) 

• Gooik centrum-Gooik Delhaize (Route 8) 
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Figuur 14: Lokale verbindingen (met nrs) 

Voor de verbindingen tussen de dorpskernen is er minstens 1 route geselecteerd. Voor sommige 

verbindingen is er ook een alternatieve route beschikbaar. Het is de bedoeling om deze routes in de 

toekomst te bewegwijzeren. De wijze waarop zal later bepaald worden.  

 

 

1 Gooik Strijland  Dorpsstraat - Paddenbroekstraat - Wolvenstraat Dorpsstraat - Houteman - Molenbeekroute - 

Lindestraat - Letterbeekstraat

2 Gooik Leerbeek  - Kester Gooikeveldstraat - Bosstraat - Edingsesteenweg - 

Bruneaustraat

3 Gooik Oetingen   Dorpsstraat - Koekoekstraat - Paddenbroekstraat - 

Zwartschaapstraat - Lenniksestraat (verbeteren) - 

Heerbaan  - Tramroute

Doorgetrokken Tramroute tussen Heerbaan en 

Zwartschaap

4 Leerbeek  Oetingen   Ninoofsesteenweg - vanaf Zwartschaap route Gooik - 

Oetingen

5 Kester   Oetingen   Bruneaustraat - Kesterweg - Berghomstraat - Daalstraat - 

Frankrijkstraat - Kasteelstraat - Pastoriestraat

6 Kester   Strijland Bruneaustraat - Kesterweg - Vierbergenstraat - 

Lenniksestraat - Zwartschaapstraat - Wolvenstraat

7 Oetingen Strijland Tramroute - Heerbaan - Lenniksestraat - 

Zwartschaapstraat - Wolvenstraat

Doorgetrokken Tramroute tussen Heerbaan en 

Zwartschaap

8 Gooik Gooik Delhaize Dorpsstraat - Wijngaardstraat
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Figuur 15: Lokaal fietsnetwerk 

Legende: 

• Blauwe volle lijnen: lokale routes 

• Blauwe stippellijnen: alternatieve lokale routes 

In Strijland is er lokaal een extra lus toegevoegd op de Strijlandstraat. In Kester hebben we De Ham 

en een deel van de C. Verhavertstraat toegevoegd aan het netwerk, gezien het een schoolomgeving 

is.  
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6.2. DORPSKERNEN 

De schoolomgevingen bevinden zich meestal in de dorpskernen. In deze kernen is er vaak 

onvoldoende ruimte voor het aanleggen van afgescheiden fietsinfrastructuur en dienen we dus te 

opteren voor gemengd verkeer.  

Om de veiligheid van de fietsers te verhogen is het noodzakelijk om de snelheid van het 

gemotoriseerd verkeer te verlagen, zodat gemengd verkeer op een veilige manier kan verlopen. 

Daarom adviseert het fietsbeleidsplan de gemeente om de snelheidsregimes in de deelkernen aan 

te passen en niet enkel in de nabije omgeving van de scholen te opteren voor een zone 30. 

Bijkomende positief effect is dat op deze manier een aaneensluitende zone 30 bereikt wordt, 

hetgeen de duidelijkheid voor de weggebruiker ten goede komt.  

In Gooik centrum bevat de zone 30 bijgevolg volgende straten: 

• Koekoekstraat (tot Paddenbroekstraat) 

• Dorpsstraat 

• Wijngaardstraat (tot Uidekrijstraat) 

• Mgr. Abbeloosstraat (tot Kerkhofstraat) 

• Kleistraat 

• Uidekrijstraat 

• Torenstraat 

• Bronnenweg 

• Gooikeveldstraat 

• Zijpstraat 
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Figuur 16: Voorstel nieuwe zone 30 centrum Gooik 

Voor Strijland: zone 30: 

• Strijlandstraat (tussen Groenstraat en tot voorbij de Processiestraat) 

• Processiestraat (bebouwd gedeelte) 

• Wolvenstraat (bebouwd gedeelte)  

• Letterbeekstraat (gedeelte) 

De woonwijk aan de Groenstraat krijgt best het statuut van woonerf.  
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Figuur 17: Voorstel nieuwe zone 30 en woonerf Strijland centrum 
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Voor Oetingen – zone 30: 

• Kloosterstraat 

• Turkeyestraat 

• Kouterweg 

• Kerkstraat (tot begin fietspaden) 

• Pastoriestraat (gedeeltelijk) 

• Kerkplein 

• Vollezelestraat (tot Hazelaarswijk) 

De Hazelaarswijk en de wijk Kervijn vullen de zone 30 aan als woonerf.  

 

Figuur 18: Voorstel nieuwe zone 30 en woonerven Oetingen centrum 
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Leerbeek wordt doorsneden door twee grote gewestwegen, de N285 (Edingsesteenweg) en de N28 

(Ninoofsesteenweg). Bijgevolg is een aaneensluitende zone 30 in het centrum van Leerbeek 

moeilijk haalbaar. Er worden 3 kleinere zone 30 voorgesteld in de omgeving van het centrum: 

• Kattestraat 

• Heidestraat (bebouwd gedeelte) 

• Sint-Pietersplein 

• Brusselstraat (inclusief Polderstraat) 

• Winnepenninckxstraat 

• Kerkveldstraat 

Binnen het gebied selecteren we eveneens aansluitend twee woonerven, namelijk het gebied rond 

de Havilandstraat en Heideblik.  

 

Figuur 19: Voorstel nieuwe zones 30 en woonerven centrum Leerbeek 
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In het centrum van Kester worden volgende straten aanbevolen als onderdeel van de zone 30: 

• Bruneaustraat (vanaf De Ham tot voorbij de Molenstraat) 

• Molenstraat (tot voorbij het kerkhof) 

• Cypriaan Verhavertstraat (volledig) 

• De Ham 

• Patattestraat (tot Mierenberg) 

De Raoul Merckxstraat en de wijk Mierenberg kunnen omgevormd worden tot woonerf.  

 

Figuur 20: Voorstel nieuwe zone 30 en woonerf centrum Kester 

  



- 28 -       

6.3. GEWENSTE FIETSINFRASTRUCTUUR LOKAAL NETWERK  

Momenteel is er op het lokaal netwerk enkel fietsinfrastructuur op de gewestwegen (met 

uitzondering van de Langestraat) en de Processiestraat. De Paddenbroekstraat is momenteel de 

enige fietsstraat.  

Dit fietsbeleidsplan is geen fietspadenplan. Dit betekent dat we fietspaden wensen te voorzien op 

die locaties waar deze mogelijk en zinvol zijn, maar andere oplossingen voorzien op locaties waar 

gemengd verkeer een meer logische keuze is. Op het lokaal netwerk worden dan ook, aanvullend 

aan de uitbreidingen van de zone 30, een aantal fietsstraten gepland die de fietsers meer veiligheid 

moeten bezorgen.  

De gemeente Gooik voorziet volgende uitbreidingen van het fietsnetwerk op de lokale 

verbindingen: 

Gooik-Strijland (Route 1) 

• Dorpsstraat en Koekoekstraat (tot gemeentehuis): fietsstraat 

• Wolvenstraat: nieuw fietspad 

• Strijlandstraat: fietsstraat van Processiestraat tot Groenstraat 

• Als alternatief zal op langere termijn de Molenbeekroute fietsvriendelijk en doorlopend 

gemaakt worden (Ruilverkaveling)  

Gooik-Leerbeek-Kester (Route 2) 

• Gooikeveldstraat (tot Bosstraat): comfortverbeteringen op korte termijn, tweesporenbeton 

en verlichting op langere termijn (ruilverkaveling) 

• Bruneaustraat: aanleg aanliggende fietspaden 

• Voor de gewestwegen vraagt de gemeente aan AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) 

volgende verbeteringen: 

o fietsoversteek voorzien ter hoogte van mobipunt De Lijn op Edingsesteenweg 

o oversteek kruispunt Hogenberg verbeteren met fietsoversteek aan de 4 armen van 

het kruispunt 

o comfortverbeteringen aan het deel Edingsesteenweg tussen Hogenberg en 

Bruneaustraat 

o veilige fietsoversteek naar Bruneaustraat over de Edingsesteenweg 

Gooik-Oetingen (Route 3) 

• Deel tot Zwartschaap: zie route 1 

• Lenniksestraat: vernieuwing en verbreding van de bestaande fietspaden (BFF-project) 

• Kerkstraat: vernieuwing en verbreding van de bestaande fietspaden tot Kloosterstraat 

of laatste gedeelte fietsstraat indien er onvoldoende ruimte is.  

• Tramroute: comfortverbeteringen op korte termijn, verharding en verlichting op lange 

termijn (Ruilverkaveling) 
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Leerbeek-Oetingen (Route 4) 

• Bosstraat: fietsstraat 

• Tramroute over Paddenbroek naar Zwartschaap: tweesporenbeton en verlichting op 

lange termijn (Ruilverkaveling)  

• Deel Zwartschaap – Oetingen: zie route 3 Gooik-Oetingen 

 

Kester-Oetingen (Route 5) 

• Kesterweg: tussen Bruneaustraat en Edingsesteenweg: fietsstraat 

• Kesterweg tussen Bruneaustraat en Berghomstraat: fietsstraat, tenzij er een knip kan 

geplaatst worden op de Kesterweg richting Oetingen voorbij de bewoning (tractorsluis) 

• Frankrijkstraat: bijplaatsen van spiegels in onoverzichtelijke bochten 

Aan AWV vraagt de gemeente om de oversteek op de Kesterweg over de Edingsesteenweg 

veiliger te maken voor fietsers.  

Kester-Strijland (Route 6) 

• Tot Berghomstraat : zie route 5 

• Vanaf Berghomstraat op Kesterweg: fietsstraat, tenzij er een knip kan geplaatst worden 

op de Kesterweg richting Oetingen voorbij de bewoning (tractorsluis) 

• Vierbergenstraat (tussen Kesterweg en Lenniksestraat): fietsstraat 

• Vanaf Lenniksestraat: zie routes 3 en 1 

Oetingen-Strijland (route 7) 

• Oetingen – Zwartschaap: zie route 3 

• Zwartschaap – Strijland: zie route 1  

Gooik centrum – Gooik Delhaize (route 8) 

• Fietsstraat tot Wijngaardstraat 

• Wijngaardstraat: nieuwe fietspaden 

        Aanvullingen dorpskernen 

• In Gooik centrum wenst de gemeente een fietszone in te richten. Deze omvat de reeds 

eerder vermelde Dorpsstraat en Koekoekstraat (tot gemeentehuis), de 

Gooikeveldstraat, de Bronnenweg en de Mgr. Abbeloosstraat tot de Kerkhofstraat en 

de omgeving rond de kerk. Eventueel kan ook overwogen worden om de Zijpstraat mee 

op te nemen in de fietszone.  

• In Leerbeek centrum wenst de gemeente ook de Winnepenninckxstraat en de 

Kerkveldstraat bijkomend een fietsstraat te maken, gezien de verbindingen naar het 

mobipunt De Lijn 

• In Kester centrum worden ook De Ham en de Cypriaan Verhavertstraat fietsstraat als 

aanvoerzone naar de school. Er wordt aan AWV een fietsoversteek gevraagd aan de 

kruising De Ham/Bruneaustraat. 
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• In Strijland wordt het fietspad in de Processiestraat doorlopend gemaakt en het 

gedeelte fietsstraat wordt daar opgeheven.  

Hierbij het overzicht van de gewenste fietsinfrastructuur: 

 

 

Figuur 21: Nieuwe fietsvoorzieningen lokaal netwerk (tussen dorpskernen) 

Legende: 

• Rode volle lijnen: fietsstraten 

• Rode stippellijnen: nieuwe of vernieuwde fietspaden 
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Over de concrete toepassing van fietsstraten en de fietszone werden op het Verkeersplatform van 

28/10/20 een aantal opmerkingen geformuleerd. Alle opmerkingen zijn terug te vinden in bijlage.  

Op vraag van het Verkeersplatform worden de vragen en opmerkingen over het onderdeel 

fietszone en fietsstraten hier eveneens vermeld: 

Vragen over het concept fietszone 

Is het niet beter om een fietszone in te richten in de volledige zone 30?   

Antw: een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten en is een vrij nieuw concept. Volledige 

zone 30 tot fietszone omdopen, vinden wij op dit ogenblik een stap te ver. Een fietszone moet best 

niet te groot zijn om het draagvlak voor de fietszone niet te ondermijnen. Uiteraard moet de 

aanduiding van het begin en einde van een fietszone zeer duidelijk zijn.  

Waarom is er voor Gooik geopteerd voor een fietszone en niet in de andere deelgemeenten of 

kernen?  

Antw: Gooik centrum is een sterk samenhangende kern waar fietsinfrastructuur aanleggen gezien 

de beperkte ruimte niet evident is. Toen we de fietsstraten kozen, kwamen we aan een geheel wat 

zich leent tot invoering van een fietszone. In de andere kernen is dat niet het geval, bvb omwille van 

straten die reeds fietspaden hebben of gewestwegen die doorheen de kern lopen.  

Vragen over de fietsstraten 

Is het zinvol om van de Kesterweg een lange fietsstraat te maken? Gaat dit werken?  

Antw: de Kesterweg is een belangrijke fietsverbinding tussen meerdere kernen. Er waren wel heel 

wat klachten over sluipverkeer. Voor de Kesterweg zijn er twee opties. De eerste optie is er een 

fietsstraat. Deze is inderdaad 2 km lang (tussen Vierbergen en Edingsesteenweg) en met een flinke 

helling ertussen.  

Een tweede optie is om een knip te plaatsen voorbij de bewoning richting Oetingen (tractorsluis). 

Deze kan echter pas ingevoerd worden nadat alle mogelijke neveneffecten geanalyseerd zijn en er 

overleg is geweest met de bewoners. Indien er een knip is, is een fietsstraat er niet nodig. Het 

gedeelte tussen de Edingsesteenweg en de Bruneaustraat kan wel in beide gevallen fietsstraat 

blijven.  

Mogen auto’s fietsers in een fietsstraat of fietszone wel inhalen als het gaat over een 

tweevaksbaan? Leidt dat niet tot een groot risico op verkeersovertredingen?  

Antw: neen, dat is niet toegelaten. Qua inrichting is het best om te opteren voor een overrijdbare 

middenstrook (vb kassei of klinkers) of een doorlopend middenlijn. Zo is het duidelijk dat er niet 

ingehaald mag worden. Het is vooral de lagere snelheid en het inhaalverbod dat zorgen voor de 

meeste veiligheid voor fietsers.  

Uit ervaring weten we dat op brede wegen waar er ook langs geparkeerd wordt, het risico op 

overtredingen het grootst is.  
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Is de Dorpsstraat, gezien ook de helling, geschikt om te fungeren als fietsstraat? 

Antw: de Dorpsstraat is een belangrijk element in het netwerk. Zonder een veilige oplossing voor 

het centrum van Gooik, zouden we een flink gat in de routes hebben. Een andere oplossing dan een 

fietsstraat ligt niet voor de hand. Er is geen ruimte voor degelijke fietspaden en gezien het ook een 

gebied is met nogal wat voetgangers, is het geen optie om ruimte van de voetgangers af te nemen 

ten voordele van fietsers. De enige andere mogelijkheid voor de Dorpsstraat is het  markeren van 

fietssuggestiestroken, in combinatie met een parkeerverbod op de rijbaan. (In combinatie met zone 

30)  

Hoe is de keuze van fietsstraten tot stand gekomen?  

Antw: We hebben eerst gekeken waar er geen fietspaden zijn en welke straten zich in het lokaal 

fietsnetwerk bevinden. Om niet alle straten fietsstraten te maken, hebben we de prioriteit gegeven 

aan de verbindingen tussen de kernen, aangevuld met routes naar het mobipunt in Leerbeek en 

veel gebruikte schoolroutes.  

Kunnen de Zijpstraat en de Letterbeekstraat ook ingesteld worden als fietsstraat? Voor de 

Zijpstraat is dit een belangrijke verbinding met dichte bewoning. Het centrum van Gooik als 

fietsstraat inrichten en de Zijpstraat niet, dreigt voor nog meer sluipverkeer te zorgen in de 

Zijpstraat.  

Antw: het is zeker een optie die kan overwogen worden bij de implementatie van het fietsplan, 

gezien de hierboven aangehaalde elementen. De gemeente kan er ook voor kiezen om de 

fietsstraten en fietszone niet in alle kernen tegelijk in te voeren, maar het stapsgewijs uit te rollen 

zodat de burgers het concept beter leren kennen en er aan wennen.  

 

6.4. INTERGEMEENTELIJKE VERBINDINGEN 

Naast deze puur lokale verbindingen, dient het netwerk ook verbindingen te hebben met de 

buurgemeenten en verder naar de grotere attractiepolen Halle, Ninove en Brussel. Ook deze routes 

werden bepaald en kregen een nummer. Deze bovenlokale verbindingen sluiten aan op het lokaal 

functioneel fietsroutenetwerk. De buur(deel)gemeenten zijn: 

• Lennik 

• Pepingen 

• Heikruis 

• Herfelingen 

• Vollezele 

• Lieferinge 

• Neigem 

• Denderwindeke 

• Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek 
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Deze lopen verder door naar 

• Halle  

• Herne 

• Ninove 

• Roosdaal (Pamel) 

• Brussel  

De bovenlokale verbindingen die we geselecteerd hebben zijn: 

• Gooik-Lennik (Route 9) 

• Gooik-Pepingen (Route 10) 

• Gooik – Halle (Route 11) 

• Gooik-Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (en verder naar Roosdaal) (Route 12) 

• Gooik-Neigem (en verder naar Ninove) (Route 13) 

• Leerbeek-Lennik (Route 14) 

• Kester-Pepingen (en verder naar Halle) (Route 15) 

• Kester-Herfelingen (Route 16) 

• Kester-Heikruis (Route 17) 

• Kester-Herne (Route 18) 

• Oetingen-Vollezele (Route 19) 

• Oetingen-Lieferinge (en ook Neigem-Denderwindeke) (Route 20) 

• Oetingen-Herne (Route 21) 

• Oetingen-Herfelingen (Route 22)  

• Strijland-Neigem (en verder naar Ninove) (Route 23) 

• Strijland-Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek (en verder naar Roosdaal) (Route 24) 

De routes naar Ninove, Pamel, Halle en Sint-Martens-Lennik (via Lennik) zijn bovenlokale 
schoolroutes.  
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Figuur 22: Lokaal netwerk en intergemeentelijke verbindingen 

 

Ook hier werd er minstens 1 functionele route per verbinding bepaald. Aan sommige verbindingen 

werd eveneens een alternatieve route toegevoegd.  
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Voorkeurroute Alternatieve route

9 Gooik Sint-Kwintens-

Lennik

Mgr. Abbeloosstraat - Kerkhofstraat - Stuivenbergstraat 

- Sint-Kwintenbaan

Dorpsstraat - Wijngaardstraat - Edingsesteenweg - 

Sint-Kwintenbaan

10 Gooik Pepingen Gooikeveldstraat - Bosstraat - Edingsesteenweg - 

Ninoofsesteenweg

11 Gooik Halle  Gooikeveldstraat - Bosstraat - Edingsesteenweg - 

Ninoofsesteenweg

Gooikeveldstraat - Zijpstraat - Kwakenbeekstraat - 

Hallebaan - Prof. Fr. Heymansstraat - Fr. Luckxstraat

12 Gooik O.L.Vrouw-

Lombeek

Mgr. Abbeloosstraat - Populierenstraat - Holleweg - 

Oplombeekstraat - Oude Geraardsbergsebaan

13 Gooik Neigem Mgr. Abbeloosstraat - Stuivenbergstraat - Drie 

Egyptenbaan

Molenbeekroute

14 Leerbeek Lennik Winnepenninckxstraat - Langestraat Edingsesteenweg - Sint-Kwintenbaan

15 Kester Pepingen - Halle Molenstraat - Ninoofsesteenweg Molenstraat - Zwaantje - Hoesnaek

16 Kester   Herfelingen Patattestraat - Mottenbergstraat Patattestraat - Morrestraat (RVK)

17 Kester Heikruis Patattenstraat - Plutsingenstraat - Brusselbaan - 

Mollestraat - Molenhofstraat

18 Kester   Herne Bruneaustraat - Langestraat - Asseveldstraat - 

Hondsbergstraat

19 Oetingen   Vollezele Kloosterstraat - Tramroute - Vollezelestraat

20 Oetingen   Lieferinge - Neigem 

- Denderwindeke

Trambaan - Kapelstraat - Heerbaan Turkeyestraat - Kouterweg - Opperstebosstraat - 

Heerbaan

21 Oetingen   Herne Kloosterstraat - Hazelaarswijk - voetweg (over 

Frankrijkstraat - Viergatenstraat) - Bontestraat - Kleine 

Bontestraat

22 Oetingen Herfelingen Pastoriestraat - Kasteelstraat - Frankrijkstraat - 

Goteringenstraat - Asseveldstraat - Kamstraat

23 Strijland Neigem Letterbeekstraat - Kindekensstraat - Drie Egyptenbaan Molenbeekroute

24 Strijland O.L.Vrouw-

Lombeek

Kindekensstraat - Drie Egyptenbaan - Woestijnstraat Letterbeekstraat - Kindekensstraat - RVK tot 

Wijngaardbosstraat

Verbindingen met buurgemeenten
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Als we het lokaal netwerk aanvullen met de verbindingen met de buurgemeenten komen we tot 

volgend netwerk: 

 

Figuur 23: Volledig functioneel fietsnetwerk 

Legende: 

• Blauwe volle lijnen: lokale routes 

• Blauwe stippellijnen: alternatieve lokale routes 

• Paarse volle lijnen: intergemeentelijke verbindingen 

• Paarse stippellijnen: alternatieve intergemeentelijke verbindingen 
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6.5. GEWENSTE FIETSINFRASTRUCTUUR INTERGEMEENTELIJKE VERBINDINGEN  

 

De gemeente Gooik legt de eerste focus op de lokale routes. Toch zijn ook op de intergemeentelijke 

verbindingen een aantal verbeteringen voorzien, zeker gezien het potentieel voor woon-

schoolverkeer en woon-werkverkeer. De intergemeentelijk verbindingen maken ook gedeeltelijk 

gebruik van de lokale routes. De aanpassingen aan deze delen worden hier niet herhaald.  

Route 9: Gooik-Sint-Kwintens-Lennik: 

• Stuivenbergstraat: fietssuggestiestroken. Op termijn eventueel verbreding met fietspaden. 

• Bij AWV staat de vraag open op de oversteek aan de Belle Triene veiliger te maken. 

Verkeerslichten worden overwogen. 

Route 11: Gooik – Halle: (alternatieve route) 

• Vraag voor een veilige fietsoversteek aan de Zijpstraat over de Edingsesteenweg (vraag 

voor AWV) 

• Het sluipverkeer op de Kwakenbeekstraat en de Prof. Fr. Heymansstraat dient op termijn 

een oplossing te krijgen in overleg met de bewoners van deze straten.  

Route 12: Gooik – Neigem 

• Fietssuggestiestroken in Drie Egyptenbaan en Stuivenbergstraat. Op termijn eventueel 

verbreding met fietspaden 

Route 14: Leerbeek-Lennik 

• Winnepenninckxstraat tot Lennik: comfortverbeteringen op korte termijn, verharding en 

verlichting op lange termijn. Overleg met Lennik nodig voor zelfde aanpak op hun 

grondgebied. 

Route 15: Kester – Pepingen – Halle 

• Vraag aan AWV om de oversteek aan Kestergat veiliger te maken voor fietsers.  

Route 16: Kester – Herfelingen (alternatieve route) 

• Creatie van fietsverbinding tussen Patattestraat en Morrestraat (Ruilverkaveling) 

Route 18: Kester – Herne 

• De gemeente blijft vragende partij om de Langestraat volledig te voorzien van goede 

fietspaden (vraag aan AWV) 

Route 19: Oetingen - Vollezele 

• De tramroute richting Vollezele kan op korte termijn verbeterd worden op vlak van comfort. 

Op middellange termijn kan deze voorzien worden van tweesporenbeton en verlichting 

(Ruilverkavelingsproject) 
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• De Vollezelestraat tussen de Tramroute en de grens met Vollezele dient uitgerust te 

worden met veilige fietspaden. (BFF-project) Overleg met de gemeente Galmaarden voor 

het verderzetten van deze route op hun grondgebied is gewenst.  

Route 20: Oetingen – Lieferinge/Neigem/Denderwindeke (alternatieve route) 

• De Kouterweg en de Opperstebosstraat zijn slechte kasseibanen. De delen op deze route 

kunnen voorzien worden van een comfortstrook voor fietsers. 

Route 21: Oetingen – Herne 

• De route tussen de Hazelaarswijk en de Bontestraat is veel te smal en dient verbreed en 

fietsbaar gemaakt te worden. (Project Ruilverkaveling) 

Route 23: Strijland – Neigem 

• Op korte termijn aanleg van fietssuggestiestroken op de Drie Egyptenbaan 

• Op langere termijn bekijken of deze straat voldoende kan verbreed worden voor de aanleg 

van een veilig en voldoende breed fietspad 

• De Molenbeekroute kan verder doorgetrokken worden tot Neigem (Ruilverkaveling) 

Route 24: Strijland – O.L.V.Lombeek (alternatieve route) 

• Er kan een nieuwe trage verbinding voorzien worden tussen de Kindekensstraat en de 

Wijngaardbosstraat (Project Ruilverkaveling) 

Aanvullend aan het netwerk, blijft de gemeente aandringen op een veiliger bovenlokaal 

fietsroutenetwerk. In die optiek zijn de herinrichting van de Langestraat en de Ninoofsesteenweg 

tussen Zwartschaap en Neigem belangrijke openstaande vragen. 
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6.6. GEWENSTE INFRASTRUCTUUR TOTAAL NETWERK   

De gewenste nieuwe infrastructuur voor de lokale verbindingen, samengevoegd met de gewenste 

nieuwe infrastructuur voor de intergemeentelijke verbindingen, op kaart samengebracht: 

 

Figuur 24: Gewenste nieuwe fietsinfrastructuur totaal lokaal netwerk 

Legende: 

Groene volle lijnen: nieuwe zone 30 

Rode volle lijnen: nieuwe fietsstraten 

Rode stippellijnen: nieuwe of vernieuwde fietspaden 

Gele lijnen: nieuwe fietssuggestiestroken 
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6.7. GEWENSTE + BESTAANDE FIETSINFRASTRUCTUUR 

Samen met de reeds bestaande fietsinfrastructuur geeft dit onderstaand overzicht: 

 

Figuur 25: Volledig gewenst lokaal fietsnetwerk 

Legende: 

Groene volle lijnen: nieuwe zone 30 

Rode volle lijnen: nieuwe fietsstraten 

Rode stippellijnen: nieuwe of vernieuwde fietspaden 

Gele lijnen: nieuwe fietssuggestiestroken 

Grijze volle lijn: bestaande fietsstraat 

Grijze stippellijnen: bestaande fietspaden 
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6.8. FIETSENSTALLINGEN 

De attractiepolen worden voorzien met voldoende capaciteit aan fietsparking met fietsnietjes (2 

fietsparkings per fietsnietje). Bestaande wielklemmen worden vervangen door fietsnietjes. Best 

staat de fietsparking kortbij de toegang van het attractiepunt.  

Er wordt in een afdak voorzien in het geval van een school, voor werknemers en bij 

mobiliteitsknooppunten (belangrijkste haltes van de Lijn). 

Gooik: 

 

Strijland: 

 

 

 

LOCATIE
Naam # Fietsnietjes Beheer Beschutting Opmerking

Bibliotheek 4 Gooik Openlucht

Gemeentehuis 4 Gooik Afdak Werknemers - binnen met afdak

Bushalte Gooik Koekoekstraat 4 Gooik Openlucht

Chiro jongens 10 Gooik Openlucht

Chiro meisjes 10 Gooik Openlucht Altenberge Plein

Familia zaal

De Bron basisschool School Afdak

De Bron kleuterschool

Eyckenborch Woonzorgcentrum Privaat

Sint-Niklaaskerk 4 Gooik Openlucht Kerkplein

Speeltuin kerk gooik Gooik Openlucht

Boerenmarkt parking 4 Gooik Afdak Bushalte

Bushalte Gooik Wijngaardstraat

De Cam 4 Gooik Openlucht Vooraan

De Vrede zaal jeugdhuis 4 Gooik Openlucht

Delhaize Privaat Openlucht

Houteman 4 Gooik Openlucht Pop-up parking

Muziekacademie 4 Gooik Openlucht

Paddenbroek Plattelandscentrum 4 Gooik Openlucht

Scouts Gooik 4 Gooik Openlucht

GEWENST

LOCATIE
Naam # Fietsnietjes Beheer Beschutting Opmerking

Bushalte kerk

Chiro

Kerk - speeltuin

Edele Brabant zaal

KLJ

De Oester basisschool School Afdak

Gebouw openbare werken Gooik Afdak

Koornmolen sporthal 20 Gooik Openlucht Opstelling 2 keer 10

Rusthuis Strijland Privaat

Speeltuin koning boudewijn 1 Gooik Openlucht

Voetbalsite 10 Gooik Openlucht

GEWENST

10 Gooik Afdak
Bushalte kerk                                      

50% Afdak 50% Openlucht
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Oetingen: 

 

Kester: 

 

Leerbeek: 

 

Samengevat: 

Met deze gewenste situatie groeit de fietsparking van de gemeente Gooik naar  378 

parkingplaatsen, door middel van 189 fietsnietjes. Komend van de huidige situatie met 230 

plaatsen, door middel van 35 fietsnietjes en 90 wielklemmen. 

Een dergelijke comfortabele en nabije fietsparkinginfrastructuur vormt een essentieel onderdeel 

van het Gooikse fietsbeleidsplan.  

De gemeente overweegt eveneens om voor locaties die niet onder eigen beheer vallen, een 

groepsaankoop van fietsenstallingen te organiseren, waar de private stakeholders kunnen aan 

deelnemen.  

LOCATIE
Naam # Fietsnietjes Beheer Beschutting Opmerking

Bakker Dirk 4 Gooik+Privaat Openlucht Kerkplein parking

Beenhouwer Bart en Sara

Kerkplein en handelszaken

Scouts

Kunstacademie 14 Gooik Openlucht Behouden

De Oester basisschool

iMove Privaat Openlucht

Speelterrein hazelaarswijk 1 Gooik Openlucht

Speelterrein & petanque statieplein 4 Gooik Openlucht Parking statieplein

De Lijn 4 Gooik Afdak

GEWENST

LOCATIE
Naam # Fietsnietjes Beheer Beschutting Opmerking

Chiro Kester 10 Gooik Openlucht Pastorie/Kerkplein

De Ham zaal 4 Gooik Openlucht

Dorpsschool Kester - De Ham School Afdak

Sint-Martinuskerk - speelterrein Gooik Openlucht

Boerenmarkt Kester 4 Gooik Openlucht Gewest

Dorpsschool Kester - Bruneaustraat School Afdak

Lokale Politie Gooik Openlucht

GEWENST

LOCATIE
Naam # Fietsnietjes Beheer Beschutting Opmerking

Stelplaats De Lijn 25 De Lijn Afdak Mobipunt

OCMW 4 Gooik Afdak OCMW

Speelterrein het zonnetje 4 Gooik Afdak

Het Nestje kleuterschool & Zonnetje

Horeca rond kruispunt Privaat Openlucht

Majoretten 1 Privaat

Kerkplein - Parecia zaal - bushalte 4 Gooik Openlucht Inclusief bushalte

Speelterrein Heideblik 1 Gooik Openlucht

GEWENST
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7. STIMULERINGSMAATREGELEN 

Enkel een betere en veilige fietsinfrastructuur zal niet volstaan om de Gooikenaars meer op de fiets 

te krijgen. Er zal ook een actief stimuleringsbeleid nodig zijn om de “modal shift” naar de fiets te 

ondersteunen en aan te moedigen.  

Niet alle stimuleringsmaatregelen moeten een initiatief zijn van de gemeente. Ook verenigingen, 

sportclubs, scholen… kunnen de organisator zijn, waarbij de gemeente een ondersteunde rol 

vervult. Zo ontstaan er meer mogelijkheden dan wanneer de gemeente alles zelf zou organiseren. 

Volgende ideeën worden opgenomen in het actieplan: 

• Fietsexamen (lagere scholen). Kinderen worden best van jongsaf aan geleerd om zich 

zoveel mogelijk en veilig met de fiets te verplaatsen. Daartoe kunnen de scholen een 

fietsexamen organiseren, waarbij de kinderen de belangrijkste verkeersregels worden 

aangeleerd en ze geleerd worden hoe ze zich veilig in het verkeer kunnen begeven. Ook 

‘dode hoek educatie’ kan een onderdeel hiervan vormen.  

• Kijk ik fiets. Een actie naar jongeren of volwassenen toe die nagaat of fietsen technisch in 

orde zijn. Bij het begin van de wintertijd kan deze zich specifiek op fietsverlichting richten.  

• Lokale handel. De actie ‘met belgerinkel naar de winkel’ bestaat niet meer. Aan de lokale 

handelaars wordt daarom gevraagd om regelmatig een stimuleringsactie te voeren om hun 

klanten aan te sporen met de fiets naar de winkel te komen, bvb door het geven van een 

kleine incentive. Ook het aanbieden van degelijke fietsenstallingen aan winkels is een 

belangrijk element hierin.  

• Fietsdeelsysteem. Te onderzoeken of een fietsdeelsysteem voldoende potentieel biedt in 

de gemeente.  

• Fietsvergoeding en voorzieningen voor werknemers. De gemeente zelf, maar ook andere 

ondernemingen, kunnen aangespoord worden om stimuli voor hun werknemers te voorzien 

en te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen en aanverwante accommodatie 

(lockers, douches…) 

• Fietsbib. De gemeente organiseert een uitleensysteem voor kinderfietsen.  

• Groepsaankoop e-bikes. Deze actie werd in het verleden reeds met succes gevoerd en is 

voor herhaling vatbaar. Het kan het bezit van e-bikes laagdrempeliger maken.  

• Bewegwijzering. De gemeente wil werk maken van een gebruiksvriendelijke en goed 

zichtbare bewegwijzering van het lokaal fietsnetwerk, zodat de aanbevolen fietsroutes ook 

effectief de voorkeurroutes worden voor de lokale verplaatsingen.  

• Groepsaankoop fietsenstallingen. De gemeente overweegt om over te gaan tot een 

groepsaankoop voor fietsenstallingen. Op deze manier worden uniformiteit en kwaliteit 

gewaarborgd en wordt de drempel en kostprijs voor organisaties, verenigingen en lokale 

handelaars voor het plaatsen van een degelijke fietsenstalling verlaagd.  

• Regelmatige communicatie via Info Gooik en sociale media. De gemeente verbindt er 

zich toe om zeer regelmatig de fiets in de kijker te zetten via haar infokanalen. Ook 

stimuleringsacties worden op deze manier aangekondigd en gepromoot.  

• Opnemen in subsidievoorwaarden verenigingen. Een actief stimuleringsbeleid kan een 

voorwaarde zijn voor het bekomen van (hogere) subsidies door verenigingen.  

• Fietspompen en reparatiesets op hotspots. Op een aantal strategische en toeristische 

plaatsen kan het zinvol zijn om fietspompen en reparatiesets ter beschikking te stellen van 

de fietsers of passanten.  
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• Zadelhoesjes. Om het fietsen erg zichtbaar te maken kan de gemeente overgaan tot het 

bedrukken van zadelhoesjes die fietsen in Gooik in de kijker zet. De gemeente kan die dan 

verdelen op evenementen of via lokale handelaars. Het verkleint ook de noodzaak van 

overdekte fietsenstallingen. 

• Evenementen. De fiets in de kijker zetten kan een voorwaarde zijn voor het verkrijgen van 

de toestemming tot het organiseren van evenementen. Evenementen kunnen gevraagd 

worden om het nodige aantal tijdelijke fietsenstallingen te plaatsen.  
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8. ACTIEPLAN 

Om het gewenst fietsroutenetwerk te bekomen, is er een concreet en haalbaar actieplan 

uitgewerkt.  De acties zijn opgedeeld in korte termijn (quick wins, te realiseren in 2021), 

middellange termijn (2022-2025) en lange termijn (na 2025).  

Er is een inschatting gemaakt van de kostprijs van de verschillende projecten voor de gemeente. 

Deze is eveneens afhankelijk van de verschillende subsidiemogelijkheden. (BFF, knooppuntenroute, 

ruilverkaveling). Het inschatten van de kostprijs voor de projecten uit de ruilverkaveling, vraagt 

meer onderzoek, gezien het meestal om volledig nieuwe aanleg van verbindingen gaat. Voor routes 

gelegen op het BFF is een goedkeuring van de subsidiërende overheden vereist en dienen de 

normen van het fietsvademecum volledig gerespecteerd te worden, om van de subsidie te kunnen 

genieten.  

Projecten als het instellen van fietsstraten, bebording, spiegels e.d.m. werden niet ingeschat, 

omdat deze uit de reguliere beschikbare middelen van de gemeente komen. De nivelleringswerken 

om trage wegen op korte termijn te verbeteren, zijn reeds in een apart investeringsbudget van 

openbare werken begroot. De heraanleg van de Wijngaardstraat maakt deel uit van een groter 

herinrichtings- en rioleringsproject.  
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Nr Knelpunten of missing links Voorstel KT (1j) Voorstel MT 

(2022-2025)

Voorstel LT 

(na 2025)

Lengte/breedte Totale kostprijs

Su
b

s Budget gemeente

1 Dorpsstraat: geen 

fietsinfrastructuur

1 3 Zone 30, fietsstraat 

tot gemeentehuis

BFF

2 Koekoekstraat : geen 

fietsinfrastructuur

1 3 Zone 30 tot 

Paddenbroekstraat

1100 m BFF

3 Wolvenstraat (vanaf de 

Processiestraat tot centrum 

Strijland) heeft geen fietspad

1 6 7 Dubbelrichtings-

fietspad

200.000

10 Bruneaustraat: geen fietspaden 2 5 6 Nieuwe fietspaden 400 + 400 m 272.000 BFF (vanaf 

Kesterweg) 

149.600 (+ 

projectkosten BFF)

12 Lenniksestraat (Zwartschaap-

Heerbaan) : slechte fietspaden

3 4 6 7 Nieuwe fietspaden 800 m lang 272.000 BFF 27.200 (+ 

projectkosten)

13 Heerbaan: klachten sluipverkeer 3 4 7 20 Sluipverkeer te 

evalueren

KNP

15 Lenniksestraat tussen Heerbaan en 

centrum Oetingen: slechte 

fietspaden

3 4 7 Fietspaden 

heraanleggen + 

verbreden (BFF 

dossier opmaken)

1,43 km 486.000 BFF Indien BFF = 48.600 

(+projectkosten)

16 Kerkstraat en Kloosterstraat : geen 

fietsinfrastructuur

3 4 7 Fietsstraat of 

fietspaden

Kloosterstraat (tot 

Turkeyestraat): 

afgescheiden 

fietspad

115 m 39.000 BFF 3.900 + 

projectkosten BFF

20 Kesterweg : sluipverkeer 5 6 Fietsstraat of knip BFF

21 Frankrijkstraat – gevaarlijke bocht 5 22 Spiegels plaatsen KNP

22 Vierbergenstraat : klachten 

sluipverkeer

6 Deel fietsstraat BFF

23 Dorpsstraat – geen 

fietsinfrastructuur

8 9 12

24 Wijngaardstraat – geen 

fietsinfrastructuur en autoparkeren

8 9 Heraanleg met 

fietspaden

700m Apart project Eventueel 

BFF

25 Stuyvenbergstraat en Drie 

Egyptenbaan – geen 

fietsinfrastructuur

9 9 Fietssuggestie-

stroken

Verbreding en 

fietspaden (te 

onderzoeken)

4 km, 5,5 m 

breed

19.000 EUR elke 

2 jaar

27 Zijpstraat – klachten sluipverkeer 11 Zone 30

29 Prof Heymansstraat (op 

grondgebied Lennik) – klachten 

sluipverkeer

11 Sluipverkeer 

evalueren

30 Mgr. Abbeloosstraat - 

Kerkhofstraat

12 13 Schrappen uit BFF -

Fietsstraat

31 Drie Egyptenbaan : geen 

fietsinfrastructuur

13

32 Winnepenninckxstraat – deel in 

slechte staat

14 Nivelleren + 

fietsstraat tot aan 

Kerkveldstraat

Tweesporen-beton 

+ verlichting 

600 m tot Lennik 131.000 (incl 

verlichting)

KNP 78.600

33 Zwaantje – klachten sluipverkeer 15 Sluipverkeer te 

evalueren

BFF

37 Tramroute (Oetingen-Vollezele)– 

slechte staat

19 20 BFF maken Nivelleren Fietspad 2,5m of 

3m in asfalt + 

verlichting

1,25 km 306.000 Indien BFF : 30.600 

(+ projectkosten)

38 Vollezelestraat (tussen tramroute 

en grens Vollezele) – geen fietspad

19 500m 170.000 BFF 17.000 EUR + 

projectkosten

39 Kerkplein - Vollezelestraat 

(centrum tot Kloosterstraat) : geen 

fietsinfrastructuur

19 21 Zone 30 BFF

40 Vollezelestraat (Oetingen centrum-

Vollezele tot tramroute) - geen 

fietsinfrastructuur

19 Fietsoversteek thv 

Hazelaarswijk 

markeren

42 Blijkheerstraat – kassei 20 Betonstrookje 250 m 21.000 KNP 12.600

43 Opperstebosstraat – kassei 20 Betonstrookje 400m 34.000

47 Strijlandstraat (tussen 

Processiestraat en Terhagenweg) - 

geen fietsinfrastructuur

23 Fietsstraat tussen 

Processiestraat en 

K. Boudewijnstraat

Routes

Zie nr 25

PROJECTEN GEMEENTE

Zie nr 1
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Nr Knelpunten of missing links Voorstel KT (1j) Voorstel MT 

(2022-2025)

Voorstel LT 

(na 2025)

Lengte/breedte Totale kostprijs

Su
b

s Budget gemeente

4 Molenbeekroute  bestaat 

grotendeels nog niet

1 13 22 23 Tweesporenbeton

5 Tussen Gooikeveldstraat en 

Bosstraat: geen verharding

2 10 11 Nivelleren Tweesporen-beton 

+ verlichting 

700m 150.000 (incl 

verlichting)

14 Tramroute (Heerbaan-centrum 

Oetingen): comfortproblemen

3 4 7 Nivelleren Fietspad 2,5m of 3m 

verhard + verlichting 

(+ 3 m onverhard)

1,35 km 322.000 MT : Project 

ruilverkaveling

17 Tramroute (Heerbaan-

Zwartschaap) + oversteek 

Ninoofsesteenweg

3 4 7 Fietspad 2,5m of 

3m in asfalt + 

verlichting + 

onverhard 2,5m

18 Tramroute tussen Leerbeek en 

Zwartschaap niet fietsbaar

4 4 Fietspad 2,5m of 

3m in asfalt + 

verlichting + 

onverhard 2,5m

34 Doorsteek naar Morrestraat 

bestaat nog niet

# Tweesporen-beton 

+ verlichting

41 Kouterweg – ontbrekend deel 

(ruilverkaveling)

# Tweesporen beton

44 Verbinding Frankrijkstraat – 

Bontestraat ontbreekt - 

(ruilverkaveling)

# Tweesporen beton

48 Verbinding Kindekensstraat - 

Wijngaardbosstraat bestaat nog 

niet

# Tweesporen beton

6 Oversteek 

Bosstraat/Edingsesteenweg

2 4 10 11 Markeren

fietsoversteek

7 Oversteek Hogenberg : 

ontbrekende fietsoversteken

2 4 10 11 Markeren

fietsoversteek

8 Edingsesteenweg tussen 

Hogenberg en Bruneaustraat: 

slechte staat fietspad

2 Overlagen fietspad 

in asfalt

Heraanleg 

(verbreden)

9 Oversteek Edingsesteenweg-

Bruneaustraat

2 Middeneiland

11 Oversteek Zwartschaap is 

gevaarlijk

3 4 6 7 Verkeerslichten Fietstunnel

19 Kesterweg/Edingsesteenweg: 

gevaarlijke oversteek

5 6 Snelheid plaatselijk 

verlagen?

Middeneiland of 

tunnel

35 Kester Brugge – gevaarlijke 

oversteek Edingsesteenweg

18 Verkeerslichten?

36 Langestraat – geen 

fietsinfrastructuur

18 Fietspaden

26 Oversteek Belle Triene gevaarlijk 9 9 Verkeerslichten?

28 Zijpstraat/Edingsesteenweg – 

gevaarlijke oversteek

11 Fietsoversteek 

markeren

49 Ninoofsesteenweg (Zwartschaap - 

Grens Neigem)

Afgescheiden 

fietspaden

50 Bruneaustraat tussen Kester 

centrum en Kester Brugge

18 Fietspaden 

heraanleggen en 

verbreden

Routes

PROJECTEN RUILVERKAVELING

PROJECTEN VLAAMS GEWEST
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9. TOT SLOT 

Gooik wil tegen 2025 een fietsvriendelijke gemeente zijn waar inwoners, zeker voor lokale en korte 

afstanden vanzelfsprekend de fiets nemen. Gooik wil de bestaande fietsinfrastructuur verbeteren, 

uitbreiden, comfortabeler en veiliger maken. Tevens wil Gooik werk maken van een actief 

stimuleringsbeleid zodat meer mensen de fiets leren ontdekken en gebruiken.  

Dit plan kwam tot stand dankzij een uitstekende samenwerking met het Verkeersplatform, de 

focusgroep en de medewerkers van de gemeente Gooik. De bevolking werd via een online enquête 

en een participatieavond betrokken bij de opmaak van het plan.  

Dit plan mag geen eindpunt zijn, maar het begin van het grotere project om Gooik op fietsgebied 

een flinke ‘upgrade’ te geven. Maar alleen infrastructuur is niet genoeg. Het welslagen van het plan 

ligt niet alleen in handen van de gemeente of de Vlaamse Overheid. Onze korte verplaatsingen 

meer met de fiets doen, heeft ontzettend veel voordelen en we willen dan ook dat Gooikenaars 

stimuleren om mee ‘de klik’ maken en meer te gaan fietsen. Veel verplaatsingen zijn immers voor 

korte afstanden en daarvoor is de fiets uitermate geschikt.  

We wensen de gemeente Gooik, het Verkeersplatform, de leden van de focusgroep en zijn inwoners 

te bedanken voor de medewerking en aangename samenwerking en wensen iedereen dan ook veel 

fietsplezier toe de komende jaren! 
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10. BIJLAGEN 

10.1. BIJLAGE 1: VRAGEN/ANTWOORDEN VERGADERING VERKEERSPLATFORM  

Cijfers en evaluatie van het plan 

We baseren ons voor de doelstellingen op de gegevens uit de gemeentemonitor. Kan Telraam in 

Gooik gebruikt worden om de hoeveelheid verkeer en vooral dan ook het fietsverkeer objectief in 

kaart te brengen?  

Antw: Telraam is een burgerinitiatief waar burgers nu al aan kunnen deelnemen. Het is een prima 

voorstel om verder te onderzoeken op welke manier de gemeente zelf een rol kan spelen om 

Telraam te kunnen inzetten voor het verzamelen van data.  

 

Zone 30 

Het vergroten van de zone 30 is een prima idee. Maar moeten we dan niet deze straten herinrichten 

zodat de snelheid ook effectief daalt?  

Antw: het wegbeeld sluit best zo goed mogelijk aan bij de gewenste snelheid. Alle wegen in deze 

grotere zone 30 op korte termijn aanpassen, is echter technisch, praktisch en financieel onmogelijk. 

Daarom pleiten we voor een goede visuele weergave bij het binnenrijden van een zone 30 en het 

onderzoeken van de mogelijkheden tot het creëren van poorteffecten, zoals plaatselijke 

versmallingen.  

 

In een zone 30 zijn in theorie zebrapaden en fietspaden niet nodig. Toch zijn ze, zeker bvb in 

schoolomgevingen, nuttig. Wat is heir de aanbeveling voor?  

Antw: aan scholen of drukke oversteekpunten zijn zebrapaden wel degelijk zinvol, ook in zone 30. 

Maar anderzijds is ‘fix the mix’ wel een te volgen principe en gebeuren er ook veel ongelukken aan 

zebrapaden, omdat sommigen niet kijken voor ze oversteken. Voorwaarde om deze weg te halen is 

wel dat de intensiteiten van het autoverkeer niet te hoog liggen.  

 

Vragen over AWV (Agenstchap Wegen en Verkeer) 

Welke veilige oversteekplaatsen worden aan AWV gevraagd?  

Antw: Op de Edingsesteenweg staat de vraag open voor veilige oversteken aan de Belle Triene, de 

Zijpstraat, Hogenberg (conflictvrije lichten), Bruneaustraat, Kesterweg en Kester Brugge. Op de 

Ninoofsesteenweg zijn Zwartschaap en Kestergat de aandachtspunten. Bruneaustraat wordt al in 

november aangepakt door de invoering van een middeneiland.  

 

Worden de markeringen van AWV (bloklijnen aan 1 kant) zoals in Kestergat als veilig erkend?  
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Antw: ze zijn beter dan niets en ze geven in ieder geval duidelijk aan dat de fietser geen voorrang 

heeft. Maar met een veilige oversteek bedoelen we minimum een middeneiland, verkeerslichten, 

een (fiets)tunnel of een (fiets)brug.  

Wat is de visie van AWV op de fietspaden op de Edingsesteenweg, Ninoofsesteenweg en 

Langestraat?  

Antw: het is de bedoeling dat de fietspaden tussen Bruneaustraat en Hogenberg in 2022 worden 

‘overlaagd’. De ganse steenweg zal op termijn heringericht worden, maar men begint vanaf Herne.  

De Ninoofsesteenweg zal prioritair aangepakt worden tussen Leerbeek en Pepingen. Daaraan 

gekoppeld ook de herinrichting van de kruispunten  Hogenberg en Kestergat en de aanleg van 

fietspaden aan elke kant. Uitvoering natuurlijk nog niet voor snel.  

Over de Ninoofsesteenweg tussen Zwartschaap en Neigem zijn er nog geen plannen. Voor de 

Langestraat zijn die er wel, maar alles zal afhangen van de prioriteiten die o.m. bepaald zullen 

worden door de Vervoerregio. Het is een duur project, gezien de vele onteigeningen.  

 

Vragen over het concept fietszone 

Is het niet beter om een fietszone in te richten in de volledige zone 30?   

Antw: een fietszone is een aaneenschakeling van fietsstraten en is een vrij nieuw concept. Volledige 

zone 30 tot fietszone omdopen, vinden wij op dit ogenblik een stap te ver. Een fietszone moet best 

niet te groot zijn om het draagvlak voor de fietszone niet te ondermijnen. Uiteraard moet de 

aanduiding van het begin en einde van een fietszone zeer duidelijk zijn.  

Waarom is er voor Gooik geopteerd voor een fietszone en niet in de andere deelgemeenten of 

kernen?  

Antw: Gooik centrum is een sterk samenhangende kern waar fietsinfrastructuur aanleggen gezien 

de beperkte ruimte niet evident is. Toen we de fietsstraten kozen, kwamen we aan een geheel wat 

zich leent tot invoering van een fietszone. In de andere kernen is dat niet het geval, bvb omwille van 

straten die reeds fietspaden hebben of gewestwegen die doorheen de kern lopen.  

 

Vragen over de fietsstraten 

Is het zinvol om van de Kesterweg een lange fietsstraat te maken? Gaat dit werken?  

Antw: de Kesterweg is een belangrijke fietsverbinding tussen meerdere kernen. Er waren wel heel 

wat klachten over sluipverkeer. Voor de Kesterweg zijn er twee opties. De eerste optie is er een 

fietsstraat. Deze is inderdaad 2 km lang (tussen Vierbergen en Edingsesteenweg) en met een flinke 

helling ertussen.  

Een tweede optie is om een knip te plaatsen voorbij de bewoning richting Oetingen (tractorsluis). 

Deze kan echter pas ingevoerd worden nadat alle mogelijke neveneffecten geanalyseerd zijn en er 

overleg is geweest met de bewoners. Indien er een knip is, is een fietsstraat er niet nodig. Het 
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gedeelte tussen de Edingsesteenweg en de Bruneaustraat kan wel in beide gevallen fietsstraat 

blijven.  

Mogen auto’s fietsers in een fietsstraat of fietszone wel inhalen als het gaat over een 

tweevaksbaan? Leidt dat niet tot een groot risico op verkeersovertredingen?  

Antw: neen, dat is niet toegelaten. Qua inrichting is het best om te opteren voor een overrijdbare 

middenstrook (vb kassei of klinkers) of een doorlopend middenlijn. Zo is het duidelijk dat er niet 

ingehaald mag worden. Het is vooral de lagere snelheid en het inhaalverbod dat zorgen voor de 

meeste veiligheid voor fietsers.  

Uit ervaring weten we dat op brede wegen waar er ook langs geparkeerd wordt, het risico op 

overtredingen het grootst is.  

Is de Dorpsstraat, gezien ook de helling, geschikt om te fungeren als fietsstraat? 

Antw: de Dorpsstraat is een belangrijk element in het netwerk. Zonder een veilige oplossing voor 

het centrum van Gooik, zouden we een flink gat in de routes hebben. Een andere oplossing dan een 

fietsstraat ligt niet voor de hand. Er is geen ruimte voor degelijke fietspaden en gezien het ook een 

gebied is met nogal wat voetgangers, is het geen optie om ruimte van de voetgangers af te nemen 

ten voordele van fietsers. De enige andere mogelijkheid voor de Dorpsstraat is het  markeren van 

fietssuggestiestroken, in combinatie met een parkeerverbod op de rijbaan. (In combinatie met zone 

30)  

Hoe is de keuze van fietsstraten tot stand gekomen?  

Antw: We hebben eerst gekeken waar er geen fietspaden zijn en welke straten zich in het lokaal 

fietsnetwerk bevinden. Om niet alle straten fietsstraten te maken, hebben we de prioriteit gegeven 

aan de verbindingen tussen de kernen, aangevuld met routes naar het mobipunt in Leerbeek en 

veel gebruikte schoolroutes.  

Kunnen de Zijpstraat en de Letterbeekstraat ook ingesteld worden als fietsstraat? Voor de 

Zijpstraat is dit een belangrijke verbinding met dichte bewoning. Het centrum van Gooik als 

fietsstraat inrichten en de Zijpstraat niet, dreigt voor nog meer sluipverkeer te zorgen in de 

Zijpstraat.  

Antw: het is zeker een optie die kan overwogen worden bij de implementatie van het fietsplan, 

gezien de hierboven aangehaalde elementen. De gemeente kan er ook voor kiezen om de 

fietsstraten en fietszone niet in alle kernen tegelijk in te voeren, maar het stapsgewijs uit te rollen 

zodat de burgers het concept beter leren kennen en er aan wennen.  

 

Over het fietsbeleidsplan zelf 

Waren de dienst openbare werken en de politie betrokken bij de opmaak van het plan?  

Antw: de dienst openbare werken was meestal aanwezig, de politie was steeds uitgenodigd maar 

kon niet altijd aanwezig zijn. We zullen nog aan de politie doorsturen zodat ze opmerkingen kunnen 

geven die we meenemen voor de verdere implementatie.  
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Zal het plan uitgevoerd worden zoals bepaald, of kan de implementatie nog afwijken?  

Antw: het fietsbeleidsplan is een visiedocument, geen implementatieplan. Uiteraard hopen we dat 

de gemeente het plan zoveel mogelijk zal uitvoeren.  

Kan het verkeersplatform betrokken blijven bij de uitvoering van het fietsbeleidsplan?  

Antw: uiteraard, dat is ook de bedoeling.  

Zal het Verkeersplatform zich ook verder bezig houden met andere thema’s of weggebruikers?  

Antw: zeker. Er zijn genoeg gespreksonderwerpen waar het Verkeersplatform om inbreng zal 

gevraagd worden. De gemeente is erg verheugd over de medewerking van het Verkeersplatform.  

Wat zijn de verdere stappen op korte termijn voor het fietsbeleidsplan?  

Antw: na de goedkeuring door het Verkeersplatform wordt het plan voor goedkeuring voorgelegd 

aan het Schepencollege en vervolgens aan de gemeenteraad van eind november. In december of 

januari voorzien we nog een infomoment voor de bevolking. Het plan zal ook integraal beschikbaar 

zijn op de website van de gemeente.  

 

Vraag voor goedkeuring aan het Verkeersplatform 

Het studiebureau en de gemeente vragen aan het Verkeersplatform om het fietsbeleidsplan goed te 

keuren. Er zijn drie mogelijke opties: 

• Optie 1: het plan wordt goedgekeurd en de opmerkingen van de vergadering + via mail 

worden in bijlage toegevoegd 

• Optie 2: de goedkeuring van het plan wordt verdaagd en de gekozen maatregelen met 

betrekking tot de fietsstraten en fietszone worden opnieuw met de focusgroep besproken.  

• Optie 3: het plan wordt licht aangepast. De vragen en antwoorden komen in bijlage bij het 

plan, maar de opmerkingen met betrekking tot fietsstraten en fietszones worden ook 

toegevoegd aan het plan zelf (onder hoofdstuk 6.3 – gewenst netwerk voor lokale 

verbindingen)  

Het Verkeersplatform gaat akkoord met optie 3. De opmerkingen over fietsstraten en fietszones 

zijn belangrijk en we wensen dat deze ook in het plan zelf worden toegevoegd. Het verslag en de 

opmerkingen per mail worden in bijlage toegevoegd. (Hieronder volgen nog de mails en de 

antwoorden hierop) Bij de latere implementatie van het plan kunnen de bijkomende vragen en 

voorstellen in aanmerking genomen worden.  

 

Gooik, 28/10/20 
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10.2. BIJLAGE 2: VRAGEN/ANTWOORDEN PER MAIL  

Mail 1 

In het voorliggende plan is er in elke kern een zone afgebakend waarin ingezet wordt om de 

fietsveiligheid en daaruit voortvloeiend fietsgebruik te verhogen. Deze zone bestaat uit fietsstraten 

enerzijds en zone 30-straten anderzijds. 

Op vraag van schepen Simon De Boeck werd gezocht concrete overal toepasbare criteria 

Vaststellingen: 

• het voorstel afbakening (door bureau, schepen en administratie) fietszone= fietsstraat + 

Zone 30 samen, is voor +/- 95% identiek aan Bebouwde kom in elk van de 5 leefkernen  

• Meeste fietsattractiepolen (36)  liggen in de BK (8 Liggen niet in BK: sporthal, voetbalsite, 

OW, Paddenbroek, Scouts, Delhaize (P), Den Haas (P), I-Move (P) 

• Straten met meeste inwoners liggen veelal in BK (12/18) 

• Straten met dichtste bewoning liggen meestal in BK (12/18) 

Voorstel: is om in elke leefkern fietszones te maken met daarin, zowel de voorgestelde fietsstraten 

als de straten 'zone 30' (o.a. Pastoriestraat (O); Raoul Merckxstraat (K); Zijpstraat (G) en 

Letterbeekstraat (S). 

Fietszones zijn oa in fietsland bij uitstek: Nederland al geruime tijd een realiteit. Ze zijn de 

fietsinrichting van de toekomst. In diverse steden, maar ook gemeenten wordt in deze richting 

gewerkt. Voorbeelden van gemeenten zijn oa Bonheiden (15.000 inw), Zoutleeuw (7.500 inw), 

Marke (7.933 inw); Heule (13.750 inw); Zutendaal (7.230 inw); ... 

Dit voorstel zorgt een coherent geheel wat op zijn beurt zorgt voor uniformiteit en duidelijkheid in 

de fietszone zowel voor de (al dan niet jonge) fietser als voor de automobilist. 

Twee types gelijkaardige straten met 2 specifieke wegcodes in een aaneengesloten fietszone is 

vragen om problemen. Naast de verwarring zal dit ook de kans op toenemend sluipverkeer sterk 

beïnvloeden. 

Met dit voorstel kan Gooik het voortouw nemen in het fietsbeleid en als voorbeeld gelden voor het 

Pajottenland. 

Fietszones die nauw aansluiten bij de Bebouwde kom zijn een duidelijke en gekende afbakening. En 

vermijden hierdoor moeilijke discussies over de afbakening van de zone. 

Antw: behandeld in de vergadering. Een bebouwde kom heeft niet geheel dezelfde functie als een 

zone 30 en een fietszone. Het zijn drie verschillende methodes met niet allemaal dezelfde doelen. 

Alles fietszone maken zou het draagvlak ondermijnen. Daarom hebben we in het plan dit 

onderscheid behouden. Uiteraard zullen we de bevolking goed moeten informeren en moet de 

signalisatie duidelijk zijn.  
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Lokale verbindingswegen 

 Pastoriestraat/Zijpstraat/Letterbeekstraat/Raoul Merckxstraat zijn geen 'verbindingsstraat'! ?? 

Lokale verbindingen ts deelgemeenten is theoretisch gegeven. Ontsluiting van achterliggende 

gehuchten is zeer zinvol (grotere betrokkenheid met eigen kern) 

Antw: gedeeltelijk beantwoord in de vergadering. Wat de Raoul Merckxstraat betreft, is deze in het 

plan voorgesteld als woonerf.  

De wegcode 

De verkeersregels zijn verschillend binnen en buiten de bebouwde kom. 

Lokale realiteit:   fietsstraat op straten met 2 rijstroken! Doorgaand verkeer! ?? 

Fietsstraten met 1 rijstrook van 4m breedte (voldoende breed om voorbij te steken) 

Straten met 1 rijstrook van 3m breedte (al dan niet met verhoogd trottoir) – onvoldoende afstand 

om voorbij te steken 

Wat is bezwaar om ook de straten 'Zone 30' in de B.K. het statuut van fietsstraat te geven? 

Antw: behandeld in de vergadering 

 

Mail 2 

De Zijpstraat (ook Letterbeekstraat?) is een ideale fietsstraat. Het is een straat waar de  

verblijfsfunctie dominant is. De Zijpstraat staat op plaats 17 (op 140) straten wat bewonersaantallen 

betreft (115 >18j).  De Zijpstraat staat op plaats 19 (op 140) straten wat bewonersdichtheid betreft 

(11/100m). Er is de laatste jaren veel nieuwbouw bijgekomen (veel jonge gezinnen met kinderen). In 

40% van de huizen wonen fietsers (school, werk, jeugdverenigingen, recreatief) (lijst beschikbaar) 

De straat is gelegen in de bebouwde kom (wel een kader, geen keurslijf) De wegcode is er 

verschillend dan buiten de bebouwde kom. Fietsers ouder dan 9j mogen niet op trottoir fietsen. Het 

is een zeer smalle straat (rijweg is slechts 3m breed). Op meerdere plaatsen zijn er opstaande 

boordstenen (trottoir) 

In zone 30 mogen wagen de fietsers voorbij steken!!! (In fietsstraat niet!). Gezien de breedte van de 

weg is het onmogelijk voor wagens om fietsers  voorbij te rijden zonder hun veiligheid in gedrang te 

brengen én de wegcode te respecteren. Het huidige voorstel laat de kans liggen om  het 

verkeersreglement correct te kunnen toepassen. 

Het is een straat met (potentieel) druk fietsverkeer. De straat situeert zich in de nabijheid van de 

dorpsscholen. Uit een bevraging bij de directie van de school woont 28% van de leerlingen 3, 4, 5 en 

6 leerjaar in straten waarvan de bewoners via de Zijpstraat naar school gaan (26% via 

Wijngaardstraat; 21% vanuit Lindestraat; 15% via Mgr. Abbeloosstr en 9% via Koekoekstraat 

(Terlo)) 
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Nabijheid van fietsattractiepolen: Gemeentehuis, bib, De Cam, evenementen (Gooikoorts, 

jaarmarkt, hamertjesworp), chirojongens en chiromeisjes, scouts, jeugdhuis, post, scholen, rusthuis, 

muziekacademie. 

Op Strava al bekend als veel gebruikte fietsweg. 

Na de aanleg van het fietspad (Bosstraat – Gooik centrum) wordt de Zijpstraat het verlengstuk naar 

de fietsattractiepolen in de buurt van het Gemeentehuis. Het is een drukke verbindingsweg, ook 

fietsers. 

Bovenlokale verbinding met Lennik en Halle (ook fietsers vanuit Terlo naar Delhaize). 

Verbindingsweg tussen Koekoekstraat en de Edingsesteenweg nu al veel sluipverkeer. 

Nadat Koekoekstraat fietsstraat wordt zal het sluipverkeer  toenemen omdat wagens niet achter de 

fietsers zullen willen blijven en de Zijpstraat als  alternatief zullen kiezen. Het doorgaand verkeer 

wordt verlegd naar een straat die hiervoor niet is ingericht. 

De Zijpstraat is de enige fietsweg voor de 230 bewoners (>18j) van het gehucht Kwakenbeek naar 

de vele fietsattractiepolen in het centrum. De Zijpstraat wordt gebruikt als alternatieve route bij 

jaarmarkt, Hamertjesworp edm. Gelegen in zone waar we de veiligheid fietsers willen verbeteren. 

Geen eenduidigheid, verwarrende situatie voor de (jonge) fietser en de automobilist: “ Een fietser 

vertrekt in de Gooikeveldstraat (fietsstraat: en mag dus niet voorbij gereden worden door een 

wagen, ondanks de breedte van de weg dit toelaat) slaat rechts af in de Zijpstraat (zone 30: de 

wagen mag de fietser voorbij steken, alhoewel de breedte van de rijbaan dit niet toelaat) en slaat na 

een paar 100m opnieuw rechts af de Koekoekstraat in richting gemeentehuis (Fietsstraat: en mag 

daar opnieuw niet door de wagen voorbij gereden worden alhoewel de breedte van de weg dit zeker 

toelaat.)   

Wat zijn de tegenargumenten? 

Een (één) extra fietsstraat zal het draagvlak in gevaar brengen.  Ik vermoed dat de inrichting van de 

Koekoekstraat en Dorpsstraat moeilijker te verdedigen zal zijn. 

De Zijpstraat is een té lange fietsstraat.  De zijpstraat is +/- 1,1 km lang, met een mogelijke afslag 

(Gooikeveldstraat) na +/- 450/650m. De Paddenbroekstraat is 1,2 km lang met mogelijke afslag na 

700/500m, De Zwartschaap is 900m lang, zonder enige afslagmogelijkheid. In Bonheiden, de pionier 

en grote voorbeeld is er een fietsstraat van 6km.  

Te groot fietszone. De meeste fietsattractiepolen (met fiets 56 parkeerplaatsen in Gooik, 18 in 

Kester, 39 in Leerbeek en 27 in Oetingen) bevinden zich ik Gooik centrum, en is de hoofdgemeente 

van ons dorp. De fietsattractiepolen liggen er verder uit elkaar. Logisch dat daar meer ruimte aan de 

fietser wordt gegeven.  

Antw: reeds behandeld in de vergadering (met dank voor de extra argumentatie). Zoals 

afgesproken wordt een deel van het verslag toegevoegd aan het plan en de volledige opmerkingen 

in bijlage.  
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Mail 3 

Zelf heb ik nog 2 bijkomende aandachtspunten, een inhoudelijk en een procesmatig/participatief: 

1) Inhoudelijk: niet langer dan gisteren volgde ik een webinar over ‘veiligheid en fietscomfort aan 
verkeerslichten’, georganiseerd door Fietsberaad Vlaanderen. Dat deed me beseffen dat ook 
daarmee het comfort en de doorstroming voor fietsers gevoelig kan verhoogd worden en dat 
dient de uiteindelijke doelstelling van waaruit de opzet van jullie fietsbeleidsplan vertrok: “meer 
mensen op de fiets krijgen”. Het hele dossier kan je hier vinden: 
https://fietsberaad.be/documenten/veiligheid-en-fietscomfort-aan-verkeerslichten/ Misschien 
eens bekijken waar in het fietsbeleidsplan nog ‘verbeteringen’ aan te brengen zijn qua 
fietsdetectie en fietsers in de voorrang te steken (op gewestwegen altijd met AWV uiteraard)? 
Fietsberaad heeft heel goede regelfiches, veel expertise vanuit onderzoek en 
praktijkvoorbeelden. 

Antw: we zullen dit verder opnemen met AWV 

 

2) Procesmatig: Verkeersplatform Gooik was projectstuurgroep voor het fietsbeleidsplan. In die 
hoedanigheid keuren zij vanavond (laat ons hopen!) dat plan goed. Het is mijn voorstel en mijn 
uitdrukkelijke wens dat het platform ook in de realisatie verder actief wordt betrokken. Daarom 
zou ik vanavond aan het eind van de bespreking+goedkeuring vragen aan de groep hoe zij 
(alvast voor de quick wins) concreet willen blijven opvolgen en wat ze eraan kunnen bijdragen. 
Dit is win-win: als beleid kan je dan bij die specifieke personen van het platform terecht het 
Verkeersplatform bepaalt meteen als groep de concrete items en acties voor het platform in de 
toekomst. 

 

Antw: reeds behandeld in de vergadering.  

 

Mail 4 

 
• Aan de sporthal Koornmolen is er ook nood aan een (beperkt) aantal overdekte fietsstallingen.  

• Daar was er ook vraag naar een oplaadpunt en een eventuele fietsherstelzuil. 

• Op de voetbalsite KVKester-Gooik zijn 10 nietjes (20 fietsplaatsten) onvoldoende gezien het 
grote aantal jeugdspelers EN het goot aantal toeschouwers tijdens (jeugd)wedstrijden !  

o Daar is nood aan minstens 40 à 50 fietsplaatsen voor + fiets-oplaadpunten + een fiets-
herstelzuil 

o Volgens afspraak is daar ook nood aan een overdekte fietsstalling (was eventueel 
voorzien in combinatie met zonnepanelen) 

Antw: we zullen hier rekening me houden bij de implementatie van de fietsenstallingen 

• In het verslag is er een verschil tussen pag. 24 en 38 voor wat betreft de zone 30 in Strijland = de 
zone 30 zou de HELE driehoek tussen Processiestraat en Wolvenstraat moeten bevatten (zoals 
op pag. 38). 

 

Antw: er is voor gekozen om enkel het bebouwd gedeelte op te nemen in de zone 30, mede gezien 

het feit dat er fietspaden aanwezig zijn.  

https://fietsberaad.be/documenten/veiligheid-en-fietscomfort-aan-verkeerslichten/
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10.3. BIJLAGE 3: RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE 
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10.4. OPMERKINGEN KINDERGEMEENTERAAD  21/10/2019 

De gemeente Gooik gaat dit najaar een fietsplan opstellen. Met de opstelling van een fietsplan 

maakt de gemeente keuzes voor de komende jaren met als doel een fietsvriendelijke gemeente te 

worden. Info Kinderjeugdraad: 

- De Wijngaardstraat en Dorpsstraat is een drukkere baan waar een fietspad zeker een 

meerwaarde zou zijn. Nu is er enkel aan het rondpunt een stukje. 

- Het fietspad aan de Edingsesteenweg van leerbeek naar Kester zit vol met putten. Dit zou 

eens aangepakt moeten worden. Wel goed dat er tussen de rijden de auto’s en de fietsers 

een pechstrook is. Dit zorgt ervoor dat het wat veiliger aanvoelt. Groen zoals een haag zou 

echter nog beter zijn. 

- De oversteekplaats aan de Zwartschaapstraat met de Ninoofsesteenweg is gevaarlijk. Rode 

lichten zou de oversteek veel veiliger maken. 

- De trambanen in Oetingen worden veel gebruikt om veilig te fietsen. Uiteraard is dit minder 

geschikt wanneer het geregend heeft omdat men dan wel eens vuil kan zijn. 

- In de Hoevestraat zou er vaker op snelheid gecontroleerd moeten worden. Hier rijdt men 

vaak veel te snel. 

- De bloembakken aan de school in Strijland zouden beter verlicht moeten worden. Blijkbaar 

zou dit wel al eens voor problemen gezorgd hebben. 

- Goed dat er in Strijland fietspaden aangelegd worden. Toch gaf men aan dat een 1-

richtingsbaan behouden hen een veiliger gevoel zou geven. Ook merkte men op dat er door 

de 2-richtingen veel opstoppingen zijn op drukke uren. 

- De kiss en ride in Strijland wordt niet gevolgd. Misschien zou het goed zijn dat de school 

hier nog wat meer bewustmaking rond doet. 

- Algemeen: Best steeds zorgen voor gescheiden fietspaden dat hoger ligt dan de straat. 

Indien echt niet kan is een fietssuggestiestrook misschien wel een mogelijkheid maar ook 

dan zouden ze voorstellen om dit iets hoger te leggen. Een haag tussen of een 

parkeerstrook is goed omdat fietsers en rijdende auto’s dan zo ver mogelijk van elkaar 

zitten.  


