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Ter gelegenheid van de voorbije Velofollies, de
jaarlijkse fietsbeurs voor de actieve fiets- en
wielerliefhebber in Kortrijk Xpo, pakte Westtoer uit
met een totale vernieuwing van zijn fietsnetwerk.
Kosten noch moeite werden gespaard om van
West-Vlaanderen de beste fietsprovincie van het
land te maken.
Niet dat West-Vlaanderen achterop hinkte. Het
West-Vlaams fietsnetwerk heeft zijn deugdelijkheid
reeds tien jaar bewezen maar de vernieuwing en
uitbreiding die nu realiteit wordt, spant de kroon.
Volgens Franky De Block, gedeputeerde en
voorzitter van Westtoer “is de vernieuwing nodig
want het recreatief fietsen is grondig veranderd”.
Mede dankzij de doorbraak van de ‘fiets-metondersteuning’ (1 op 3 van de verkochte fietsen is
elektrisch) wordt niet enkel meer, maar ook verder
en vlugger gefietst. En dat vergt een aanpassing.
Kilometers en knooppunten
Het fietsnetwerk in West-Vlaanderen groeit aan van 2580 naar 2850 km, dus 270 km
meer fietsplezier. Dat heeft tot gevolg dat er 390 knooppunten bijkomen; in het totaal
meer dan 1000 knooppunten. Er komen 3000 nieuwe paaltjes en 20 000 nieuwe
bordjes.
Bewegwijzering
De bordjes met de nummers van de knooppunten en pijlen krijgen bovendien een nieuw
kleedje. Pijlen en cijfers zijn vetter en donkerder zodat je ze beter en vanop grotere
afstand kan lezen. Nieuw zijn omleidingsbordjes in een andere kleur.
Naast de bordjes komen er 90 nieuwe palen met bewegwijzering bij en er komen 75
startpunten met nieuwe infoborden
Aansluiting
Er is voor aansluiting gezorgd met de fietsnetwerken van buurregio’s: nl. met OostVlaanderen, Zeeland en Wallonie Picarde (Wapi). Er zal ook verbinding zijn met een
eerste knooppuntennetwerk in Noord-Frankrijk, rond Cassel, dat nu in de maak is.

Comfort en veiligheid
Uiteraard komen er een pak lokale ondernemers bij:
fietsenmakers en –verhuurders, gelegenheden voor een
hapje en een drankje, …
Verder
- nieuwe autovrije fietspaden zoals het Stiltepad in
Kaaskerke en het Slopgatpad in Oudekapelle
- nieuwe fietsbruggen zoals over de Blankenbergse
vaart, de IJzerwegbrug in Avelgem, de Kallebrug in
Beveren aan de IJzer, de Maerebrug in Adinkerke
- nieuwe fietstunnels zoals onder de E40 in Adinkerke,
de spoortunnel in Heist
- nieuwe stukken oude spoorwegbeddingen
- nieuwe jaagpaden tussen Kortrijk en Harelbeke, langs
de Leie in Frankrijk
- nieuwe rust- en picknickplekken.
- attracties zoals de ontsluiting van natuurgebieden,
provinciedomeinen, WO I-sites; bijv. het Preshoekbos
in Kortrijk, de begraafplaats van Roeselare, het
provinciedomein Raversyde in Oostende.
Lanceerdag
28 maart 2016 (Paasmaandag) wordt de grote lanceerdag: een peloton wielertoeristen
fietst het vernieuwde en uitgebreide fietsnetwerk officieel in en er zijn fietstochten vanuit
Roeselare, Torhout, Nieuwpoort en Diksmuide.
Nieuwe kaarten
De bekroning van dit alles zijn vier nieuwe fietskaarten, 1 kaart per regio: Brugs
Ommeland, De Kust, Leiestreek en Westhoek. 8 € per kaart. Handig is de fietsbox met
de vier fietsnetwerkkaarten en een extra pocket met tien suggestieroutes, voor 25 €.
Volg alles op de ‘voet’ op www.westtoer.be (> Actief beleven > Fietsen)
Veel fietsplezier in West-Vlaanderen!
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