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Naar een fietsvriendelijke herinrichting van de omgeving van het Engels Plein 

en de Vaartkom 

 

De omgeving van het Engels Plein en de Vaartkom is op dit moment in volle ontwikkeling. Bij de 

(her)aanleg wordt evenwel niet altijd rekening gehouden met de fiets. De voorziene nieuwe 

inrichting is vaak niet afgestemd op fietsers en tijdelijke ingrepen op dit moment zijn in veel gevallen 

gevaarlijk. Dit gebied is nochtans een belangrijk kruispunt voor heel wat fietsstromen. Groen doet 

hierbij een aantal voorstellen om deze zone meer fietsvriendelijk te maken. 

 

1. Zone 30 

De hele zone zou moeten worden ingetekend als zone 30. 

 

 

De straat voor de Albert Heijn is vrij smal, wat een bescherming zou moeten kunnen vormen voor de 

fietsers, maar omdat er vaak vrij snel wordt gereden en voorbijgestoken is het toch niet altijd veilig 

voor fietsers. 
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2. Pas de bruggen aan 

Voor de fietsers zijn de twee bruggen (nieuw en vernieuwd) geen vooruitgang. Er komen veel meer 

potentiële conflictpunten bij en de capaciteit vermindert. Zeker bij de aangepaste brug is er een 

probleem. De fietsstrook die aan de brug wordt bevestigd en dienst moet doen voor fietsers en 

voetgangers is te smal voor de hoeveelheid fietsers die er zal moeten passeren. Er is te weinig 

opstelruimte voorzien en minstens ter hoogte van de pijler zou de strook breder moeten worden. 

Zeker ter hoogte van de pijler is de fietsstrook te smal: 
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De opstelstroken zouden ruimte moeten bieden aan meer fietsers, als ze staan te wachten voor de 

verkeerslichten of voor een open brug. 

 

 

3. Veilige en brede fietsroute met minder conflictpunten 

Het is belangrijk dat er een veilige en comfortabele fietsroute is door het gebied, onder meer voor de 

scholieren. Wij stellen voor daarvoor de noordkant te gebruiken van de Vaartkom. Een 

fietsvoorkeurstrook zou moeten worden aangegeven en de boordranden zouden moeten worden 

weggenomen. Ter hoogte van het OPEK-gebouw zouden voor de fietsroute zo weinig mogelijk 

hoeken mogen overblijven. 

Voorkeur voor hoofdroute fietsers: 
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Bij de aanleg van deze kant van de Vaartkom zouden de stoepranden moeten worden weggenomen 

en zou in het midden van wat nu de straat is een duidelijke fietsvoorkeurstrook moeten worden 

aangegeven, waardoor conflicten met voetgangers kunnen worden vermeden. 

 

Op dit moment zijn de stoepranden gevaarlijk voor veel fietsers. Veel fietsers die van het plein voor 

OPEK komen rijden niet op de weg, maar op de strook naast het water, tussen de banken. Om verder 

te gaan richting Begaultlaan moeten ze dan steeds via een te hoge rand verder. 

 

 

4. Doorgang alleen voor bussen en inrichting Havenkant 

Het zou goed zijn om wanneer de knip wordt gemaakt in de Burchtstraat een bijkomende knip te 

voorzien voor de auto’s ter hoogte van de Vaartkomparking. Alleen de bussen zouden daar dan nog 
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door kunnen en verder rijden naar de Havenkant. Als men die optie kiest, kan men voor de 

Havenkant tot aan de Vaartstraat kiezen voor een open inrichting, zonder aparte fietspaden. Doet 

men dat niet, dan moeten er zeker brede fietspaden komen aan beide kanten van de straat. 

 

Op dit moment blijft de situatie op de Havenkant erg gevaarlijk. Hoewel men ondertussen heeft 

aangegeven dat het fietspad naast de Vaart enkelrichting is, blijven toch veel fietsers die kant 

gebruiken in twee richtingen. Er is immers geen veilige oversteek en aan de overkant (richting 

Vaartstraat) blijft het gevaarlijk fietsen. Het zou toch minstens mogelijk moeten zijn daar een 

fietsvoorkeurstrook aan te geven. In het andere geval zou ervoor moeten gezorgd worden dat er aan 

de waterkant wel op een veilige en comfortabele manier in twee richtingen kan gefietst worden. 
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5. Beter aangeven voorkeurfietsroute 

De voorkeurfietsroute onder de brug, voor wie van de Begaultlaan komt, is erg onduidelijk 

aangegeven. Veel fietsers zijn al voorbij het bushokje als ze merken dat ze daar naar links moeten. 
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Wie te ver doorrijdt, wordt daarna geconfronteerd met een moeilijke situatie. Men moet dan van 

een hoge boordrand af, of over het voetpad verder rijden. 

 

 

6. Meer fietsstallingen 

Op plaatsen waar er veel fietsstallingen zouden moeten zijn, staan er te weinig (bv. ter hoogte van 

OPEK). 
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Op andere plaatsen zijn er dan weer fietsstallingen  geplaatst, terwijl helemaal niet duidelijk is 

waarom die net daar gezet zijn. 

 

 

7. Aangepaste stoepranden en betere verbindingen, aanpassen gevaarlijk obstakels 

Dit is een voorbeeld (naast OPEK) van een erg onpraktische en gevaarlijke verbinding voor fietsers. 

De stoeprand ligt slecht, waardoor men sterk moet vertragen. De doorgang tussen de plantenbakken 

en de stoepranden daarna zijn hinderend. 
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Op heel wat plaatsen zijn de stoepranden erg hoog. Wie bv. van de Vaartkom richting Begaultlaan wil 

gaan en de voorkeurfietsroute via de Ankerstraat heeft gemist, komt na de volgende straat ineens 

voor een hoge drempel. 
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Ook ter hoogte van OPEK, net op een heel drukke en gevaarlijke plaats, zijn de stoepranden veel te 

hoog, wat regelmatig tot problemen leidt. 

 

 

Sommige obstakels zijn misschien nuttig voor het weren van parkerende auto’s, maar kunnen 

gevaarlijk zijn voor fietsers, zeker als het donker is of als men het terrein onvoldoende kent. 
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8. Verbeteren gevaarlijk kruispunt 

Het kruispunt aan de achterkant van OPEK is erg moeilijk leesbaar, voor alle weggebruikers. De 

huidige voorrangsregeling zou logisch kunnen zijn als de knip in de Burchtstraat er al was, maar dat is 

niet het geval. Auto’s die van AH komen, richting Keizersberg, zouden eigenlijk rechts moeten pinken, 

wat ze bijna nooit doen. Wie van de andere richting komt en naar AH wil, kan maar zeer moeilijk 

inschatten of de auto’s in tegenrichting af zullen buigen naar de Havenkant of rechtdoor zullen 

rijden. 
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9. Verbeteren gevaarlijke kruisingen 

Op een aantal plaatsen zou het voor de automobilisten duidelijker moeten worden aangegeven dat 

zij een fietsroute gaan kruisen, bv. ter hoogte van Dreamland. 
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10. Gevaarlijke tijdelijke situatie aanpakken 

De oversteek aan de Begaultlaan door de werken aan de bruggen is momenteel erg gevaarlijk. Het 

moet mogelijk zijn deze oversteek, zo lang de werken nog duren, veel veiliger te maken. 
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Ook ter hoogte van OPEK is de tijdelijke opstelling erg gevaarlijk. Wie verder wil rijden richting 

Keizersberg moet ineens tussen het autoverkeer. Wie vanuit de andere kant naar het plein voor 

OPEK wil, heeft nauwelijks ruimte tussen de blokken. 
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