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Uitbreiding verlichting fietspad/trage weg tussen Schootstraat nr. 18 - 24 en N72 

Tussen de woningen Schootstraat nr. 18 en 24 loopt een verhard  fietspad tot aan de afrit van het fietspad 

“regionaal landschap Kempen” tussen knpt 304 - 311 (lossing Kolenhaven - Helzold) via de brug “ ’t Routeke”. 

 

De op- en afritten van deze regionale fietsroute zijn reeds verlicht. De verbinding tussen N72 (Graaf de 

Theuxlaan) en de Schootstraat (nr. 18-24) is helaas gedeeltelijk verlicht.  Zie groene markeringen op 

bovenstaande luchtfoto. 

Aangezien zowel scholieren en vele lokale functionele fietsers vanuit de gehuchten Boekt en Bolderberg 

vanaf de N72 (aan de brug) deze trage weg gebruiken om van en naar Heusden (en Berkenbos) te fietsen 

werden we als Fietsersbond meermaals aangesproken om dit gedeelte tussen “het routeke” en de 

“Schootstraat” ook te verlichten. Nu staan er slechts 2 lichten op deze smalle trage weg richting Schootstraat 

en helemaal aan het einde van deze trage weg staat er vlak bij de woningen (Schootstraat nr. 18-24) ook nog 

ééntje (groen gemarkeerd op de luchtfoto). 

Door 4 verlichtingspunten bij te plaatsen zou deze veilige fietsverbinding bij duisternis, vaker en veiliger door 

de functionele fietser en scholieren gebruikt kunnen worden.  De praktijk is nu dat men bij donker of/en 

slecht weer, verder langs de drukke N72 rijdt tot aan de aansluiting met de schootstraat (tegenover de 

Obbeekstraat) en dat men dan de volledige Schootstraat NO-richting vervolgt tot in Heusden (of Berkenbos). 

Verder verdient ook het “routeke” zelf (fietsroutenetwerk) een traject-verlichting te krijgen. Het is immers de 

drukste en belangrijkste OW-fietsverbinding van onze gemeente met vele aftakkingen. Vele scholieren 

gebruiken immers ook deze verbinding met een veilige oversteek t.h.v. Zolderse weg, Koolmijnlaan/ Pater-

Amideuslaan.  Het veiligheidsgevoel zou zeker bij de (vrouwelijke) scholieren merkelijk verhogen mocht dit 

traject verlicht worden. In een eerste fase toch al zeker tussen Helzold en N72. 
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Aansluiting N72 Graaf de Theulaan (verlicht)  Onverlichte deel v/d trage weg ( 2 palen         

voor aansluiting met fietsroute-complex)  

Vervuiling als gevolg van bladval en slijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting Schootstraat (nr. 24 L en nr 18 R)       Wegversmalling → aanvang trage weg 

1 lichtpunt tussen de 2 woningen         Quasi volledig onverlichte zone. 


