
Evaluatie van de herinrichting van de N729 door de fietsersbond Heusden-Zolder 



Binnen de werking van de fietsersbond Heusden-Zolder worden infrastructuurwerken binnen de 
gemeente opgevolgd. Het liefst wordt de fietsersbond betrokken bij de opstart van elk (fiets)project 
maar dat bleek bij deze herinrichting geen optie te zijn. De fietsersbond kan in dit geval dus enkel 
evalueren.

De herinrichting van gewestweg N729, gedeelte Terlaemenlaan en in het bijzonder de aanleg van een 
dubbelrichtingsfietspad is de aanleiding voor de fietsersbond om te focussen op de ingrepen vanuit 
het standpunt van de fietser.

Deze evaluatie heeft een constructief karakter, kwam tot stand met terugkoppeling van gebruikers en 
kan mogelijks bijdragen tot de verkeersveiligheid van de fietser ! Deze presentatie wordt overgemaakt 
aan de omgevingsmanager en de gemeentelijke dienst mobiliteit. Op zijn beurt ontvangt de 
regiomanager (projectteam) eveneens de evaluatie.

Fietsersbond Heusden-Zolder

30 juni 2022



50 ?
Na de ingang van de carpoolparking en 
ter hoogte van de nieuwe zone 50 
schakelt het fietspad over van een 
dubbelrichtingsfietspad naar een 
aanliggend enkelrichtingsfietspad
(figuur 14 blz 20 projectnota). Wordt de 
“nieuwe zone 50” (nog) aangebracht ? 
Met een zonebord of C43 ? 



Kruispunt N729 
Laamheidestraat

- De oversteek wordt gemarkeerd in 
een rode slem.
- De aansluiting met Laamheidestraat
wordt met 2 m ingesnoerd tot 15 m. 
Een betere optie lijkt het fysiek afsluiten 
van Laamheidestraat aan de aansluiting  
met Terlaemenlaan , met uitzondering 
voor fietsers en bromfietsers klasse A.
-( zie fig. 15 blz. 21 van de projectnota is 
ook een fietslogo voorzien op de 

oversteek)



B9-signalisatie is (nu) onnodig dubbel 
geplaatst.



Fietsers krijgen een extra toegang tot de carpool ! Maar ook moto’s kunnen deze parking via deze uitrit verlaten. Een verbodsbord 
kan aangewezen zijn.



Begin 
dubbelrichtingsfietspad
De aanduiding van het 
dubbelrichtingsfietspad met een 
onderbord onder de D7  is wettelijk 
niet verplicht maar wel 
aangewezen. 

Volgende mogelijkheden zijn…



Dat kan met een blauw onderbord met witte pijlen : enkele voorbeelden langs gewestwegen en gemeentewegen



De aanduiding van 
tweerichtingsverkeer d.m.v. een 
onderbord is een aanvulling aan de 
pijlen op het fietspad.

Onderbord M4 is hiervoor een 
mogelijkheid,

Ook onderbord M5 (inclusief 
bromfietsers klasse A) kan worden 
gebruikt.



Langs het fietsroutenetwerk is zowel de M4 als het blauwe onderbord in gebruik om 
tweerichtingsverkeer aan te geven…



De eerste vaststellingen tonen dat 
sommige fietsers de snelheid van de 
bergaf van de brug gebruiken om de 
beveiligde fietsoversteek niet te 
nemen. Observatie leerde dat een 
belangrijk aantal de linkerzijde blijft 
volgen tot aan de FOP aan 
Viverselweg….of schuin de 
Terlaemenlaan oversteekt. Een C5-
verbodsbord kan dit onveilig gedrag 
helpen voorkomen.



Fietsoversteekplaats
Verkeersbord B1 wordt gecombineerd 
met haaientanden…



Fietsoversteekplaats
D7 ontbreekt bij het begin van het 
eenrichtingsfietspad.



Wordt er verticale signalisatie (F50) voorzien aan de fietsoversteekplaats ? Gevaarsbord (A25) op afstand ?



Aansluiting fietspad Snelwegstraat met N729 : B1 wordt gecombineerd met haaientanden maar deze ontbreken.



Een fietser die vanaf Terlaemenlaan de Snelwegstraat inrijdt kan niet afslaan naar de Dikkelstraat : de tussenstrook is niet verhard. Een omkeerbeweging 
moet nu gemaakt worden verderop aan de in/uitrit van de carpool.



Snelwegstraat
Snelwegstraat is voorrangsweg 
gemaakt d.m.v.  B9 ? Verderop is 
voorrang aan rechts van toepassing.



Hét gevaar van een tweerichtingsfietspad is het niet verwachten van een fietser (met hoge snelheid) uit de andere richting. Het 
zicht voor de automobilist én de fietser, die bergaf van het viaduct een hoge snelheid kan ontwikkelen moet maximaal zijn. 
Observatie leert dat bestuurders komende uit Snelwegstraat op de oversteek stoppen. Het groen op deze plaats moet dan ook 
permanent onderhouden zijn. Opsnoeien van het groen is aangewezen.



Snelwegstraat
Er is onduidelijkheid ontstaan doordat 
de (verschoven) aansluiting van 
Snelwegstraat met Terlaemenlaan het 
kruisen van voertuigen komende van 
de (schuiner) tegenoverliggende afrit 
van de E314 verwarrender maakt.

Moet er gekruist worden voor of 
achter de voertuigen ?

Aarzelende bestuurders uit 
Snelwegstraat zouden de fietser hierbij 
kunnen hinderen.



(

Op dezelfde N729 wordt (zie foto 
boven in Stokrooie) de oversteek 
voorzien van 2 x 2 pijlen voor elke 
rijstrook. Waarom niet op de 
oversteken van het traject in de 
herinrichting ?



De rugdekking voor de fietser kan versterkt worden met verkeersbord A25.



In Snelwegstraat is de oversteek aan de zijde Dikkelstraat voorzien van een logo, aan de zijde van de carpool niet…



In- & uitrit Carpool
Dubbele signalisatie aan de uitrit van 
de carpool…



Uniformiteit van de oversteken : met 2 pijlen, mét logo, zonder logo, zonder markering… Waarom geen maximale aanduidingen : 
rode slem, 2 pijlen per rijstrook, één fietslogo ?



Het dubbelrichtingsfietspad blijft in de voorrang ten opzichte van de privé-toegangen langsheen de N729 van (gesloten) manège
Paddock en het kasteel van Terlaemen. Daarom wordt het fietspad doorgetrokken door middel van streepmarkeringen en 
gemarkeerd in het rood. Eveneens worden er haaientanden aangebracht op de aansluiting (fig. 12 blz 19 projectnota) 



Manège
De manège Paddock annex café wordt 
niet meer uitgebaat. Zowel het 
KIWANIS-bord als het uithangbord 
staan er eigenlijk overbodig (en 
onwettig).





Zoals ook aan de kruising van het dubbelrichtingsfietspad met Snelwegstraat moet het verkeer uit Westlaan een optimaal zicht 
hebben op het fiets- en bromfietsverkeer…Groenonderhoud is op deze plaats cruciaal.



Om een optimaal zicht te krijgen volstaan soms de haaientanden niet. Conflicten met fietsers kunnen ontstaan indien meerdere 
wagens staan opgesteld bij afvoer van evenementen op Circuit Zolder.



Auto’s die té ver stoppen om een betere zichtbaarheid te krijgen op het fietsverkeer kunnen soms door achterliggers 
geblokkeerd geraken. Bij afvoer van evenementen op Circuit Zolder is derhalve verkeerstoezicht vereist.



Aanduiding van dubbelrichtingsfietspad aan élke kruising door middel van pijlen en blauw onderbord, M4 of M5.



Zwaar vervoer rijdt over de tussenberm. Het bord gewichtsbeperking in Westlaan is slecht zichtbaar.



Westlaan
Draaicirkel zwaar vervoer, bussen…



Westlaan

Westlaan is voorrangsweg gemaakt 
d.m.v. B9. In art. 5 A van de 
Aanvullende Reglementen is Westlaan
als voorrangsweg aangeduid d.m.v. 
B15-borden.

De hoogtebeperking die is aangegeven 
is er in de praktijk niet.



N729-P69
- Haaientanden ontbreken op de 

aansluiting van het fietspad met de 
Terlaemenlaan.

- Op de oversteek zijn geen pijlen 
voorzien die het 
tweerichtingsverkeer aangeven.



Vijverstraat-N729
Haaientanden ontbreken aan de 
aansluiting van Vijverstraat met 
Terlaemenlaan.

Dubbele signalisatie B1.



Geen B1, geen haaientanden, geen rode markering, geen logo’s, geen pijlen op de oversteek.

IN/UITRIT KASTEEL VAN TERLAEMEN IN/UITRIT MANEGE PADDOCK



De in/uitrit van (vorige) manège
Paddock is nochtans een openbare 
weg (Molenveld). Er sluit een officiële 
MTB-route aan waarbij massa’s 
mountainbikers geen signalisatie 
krijgen als ze aansluiten op het 
dubbelrichtingsfietspad.



Ruiters ?
De manège is niet meer operationeel 
als opleidingscentrum. Is het bijgevolg 
nog aangewezen om 2 gevaarsborden 
te plaatsen ?



Asfalt is prima als fietspadverharding ! Zijn “tussentijdse” pijlen niet aangewezen ?



Groenonderhoud
Percelen grenzen direct aan het 
tweerichtingsfietspad hetgeen een 
structureel groenonderhoud vereist.



Een visgraatbord aan het einde van het 
eenrichtingsfietspad is een beveiliging 
en aansporing om de 
fietsoversteekplaats te nemen. Een 
fietser kan een hoge snelheid (40 
km/u) ontwikkelen bergaf en moet 
quasi tot stilstand komen.



Van 40 naar 0 !

Van 40 km/u tot stilstand….



D7 moet een B1-bord zijn : voorrang verlenen.



Prima ruime opstelstrook.



Geen rugdekkingmarkering als fietser het fietspad moet verlaten en op de parking moet rijden. Zie situatie in Snelwegstraat. De 
aansluiting op P69 had anders kunnen lopen om conflict met (zwaar en snel) inrijdend verkeer te voorkomen.



P69
Dubbele bebording.

Aanduiding fietspad met D7 : is dit 
bedoeld voor P69 ?



De oversteek ter hoogte van P69 is niet voorzien van pijlen noch logo’s. Nochtans wordt dit in twee richtingen gebruikt.



Afkalving van de vijverberm.



Beveiliging
Maximale beveiliging van de 
fietsoversteekplaats is vereist door 
visualisatie van het sas.

Is deze aanrijding al opgenomen in de 
doelstelling om ongevallen te 
monitoren (punt 6 blz 23 projectnota),

De 2 omvergereden omega-elementen 
liggen er ondertussen (29/6/2020) al 
van ke de openstelling…



Onderhoud ?



Evaluatie
• Maximale zichtbaarheid verzekeren op kruispunten Snelwegstraat en Westlaan. 

• Aanduiding van de dubbelrichting op het fietspad met onderborden aan elke kruising is aangewezen.

• Pijlen aan elk begin/kruising van het dubbelrichtingsfietspad is aangewezen.

• Herhaling van dubbelrichtingspijlen tussen de vijvers is aangewezen.

• Oversteken aan kruispunten : fietslogo’s, rode markering en pijlen per rijstrook voorzien !

• Zijn de draaicirkels aan Westlaan en P69 voldoende voor het zware verkeer ?

• Opvolgen ongevallenstatistieken fietsers en fietstellingen ?

• Is de dubbele bebording op het traject nodig ?

• Ontbrekende haaientanden, foute plaatsing D7 en ontbrekende D7.

• Is Westlaan een B9-voorrangsweg of moet de voorrang met B15-borden aangegeven ?

• Is Snelwegstraat een B9-voorrangsweg ?

• Omega-beugels aan de fietsoversteekplaatsen zijn slecht zichtbaar.

• Geen rugdekking voor einde fietspad P69.

• Slemmen en markeren van oversteken aan uitritten kasteel en Molenveld….

• Remeffect aan fietsoversteekplaatsen

• Groenonderhoud, omgereden paaltjes, omega-elementen…


