
Tweede evaluatie van de herinrichting van de N729 door de fietsersbond Heusden-Zolder 



Inhoud
▪ Waarom evalueren ?

▪ Dit is er aangepast tot op heden.

▪ Snelwegstraat en Westlaan.

▪ Andere verbetervoorstellen.

▪ Samenvatting verbetervoorstellen



Waarom evalueren ?
Eén van de doelstellingen van de fietsersbond is om het fietsgebruik te stimuleren. Dat kan enkel 
maar als er een veilige fietsinfrastructuur is.

De herinrichting van gewestweg N729, gedeelte Terlaemenlaan en in het bijzonder de aanleg 
van een dubbelrichtingsfietspad is de aanleiding om te focussen op de ingrepen vanuit het 
standpunt van de fietser. Is fietsen nu veilig(er) ? Klopt de signalisatie ? Zijn er verbeterpunten ?

Deze evaluatie heeft een constructief karakter. Ze kwam tot stand na terugkoppeling van 
fietsers, buurtbewoners en andere weggebruikers. 

Fietsersbond Heusden-Zolder

20 december 2022



Dit is er aangepast tot op heden…



Dubbel geplaatste B9 verwijderd.



Bijkomende C1 geplaatst.



Ontbrekende D7 geplaatst.



Overbodige C43-70 km/u verwijderd.



Bijkomend type 5-visgraatbord geplaatst.



Foutieve D7 vervangen door B1-bord
.



Dubbel zonebord verwijderd.



Dubbel B1-bord verwijderd.



Aanduiding D7-fietspad verwijderd.



B1/M10 verplaatst.



Snelwegstraat en Westlaan.



Onvoldoende zicht op fietsers én voertuigen



Asverschuiving verminderde zichtbaarheid

VOOR NA





Terlaemenlaan = 70 km/u 
Remafstand (bij droog weer) = 45 m
Remafstand fiets = 20 à 25 m

Vereiste zichtbaarheid = 25 tot 45 m



Snoei-en kapwerken aan dubbelrichtingsfietspad Terlaemen

AWV voerde de voorbije week groene onderhoudswerken uit aan de Terlaemenlaan in Heusden-

Zolder. Tussen de parking van het Circuit Zolder en de carpoolparking Terlaemen, werden 

beplantingen en bomen, aan de zijde van het recent ingerichte dubbelrichtingsfietspad, grondig 

gesnoeid en gekapt. De snoei- en kapwerken resulteren in een hogere veiligheid en betere 

zichtbaarheid van alle weggebruikers ter hoogte van de aansluiting met de zijstraten Snelwegstraat 

en Westlaan.

De gekapte bomen zullen eerstdaags nog verwijderd worden. Deze zone behoort tot een VEN-gebied, 

het groenonderhoud gebeurde bijgevolg in overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos.

In een latere fase zullen ook de signalisatieborden nog aangepast worden.

We blijven de verkeersveiligheid op deze locatie en eventuele bijkomende maatregelen verder 

opvolgen, samen met de gemeente Heusden-Zolder en de Fietsersbond.

Nieuwsbrief Heusden-Zolder

6 december 2022







Knip in Snelwegstraat.



Voorstel : knip nà in/uitrit carpool





Afrit 27 noord
Bijkomende signalisatie voor 
verlaters autostrade rijdend richting 
Snelwegstraat



Plaatsing van F50bis om 
voertuigverkeer dat bergaf rijdt 
richting Boekt en links afslaat naar 
Snelwegstraat te verwittigen voor het 
dubbelrichtingsfietsverkeer.



Plaatsing van F50bis om fietsers die 
bergaf rijden richting Boekt te 
verwittigen voor de linksaffers richting 
Snelwegstraat.



Waarschuwingsbord voor de fietsers 
die bergaf rijden richting Boekt en niet 
verwacht worden door linksaffers
richting Snelwegstraat.

FIETSERS LET OP !
GEVAARLIJK KRUISPUNT !



Mogelijke bijkomende signalisatie vóór 
kruising met fietspaden



Andere verbetervoorstellen



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)



Fietsoversteekplaats

Aanbrengen 
haaientanden



Aanbrengen haaientanden



50 km/u
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 
(zone) 50 km/u nog uitgebreid tot aan 
de ingang van de carpoolparking zoals 
vermeld in de flankerende maatregelen 
blz 24 ?  Tot op heden is 70 km/u van 
toepassing in Terlaemenlaan, vanaf 
Viverselweg tot Snelwegstraat…



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



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



Snelwegstraat
Snelwegstraat is voorrangsweg 
gemaakt d.m.v.  B9 ? Verderop is 
voorrang aan rechts van toepassing. 
Volgens de Aanvullende Reglementen 
is Snelwegstraat geen voorrangsweg.



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.



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



Dubbel geplaatste B9 verwijderen



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) 



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







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 ?



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



Draaicirkel zwaar vervoer, bussen…











Draaicirkels aanpassen



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 
zoals in de projectnota 
weergegeven.



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



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

Dubbele signalisatie B1.



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.



Afkalving van de vijverberm.



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





Samenvatting verbetervoorstellen

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

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

•Draaicirkels voor grote voertuigen aan Snelwegstraat, Westlaan en P69 aanpassen.

•Dubbele bebording verwijderen en ontbrekende haaientanden aanbrengen.

•Snelwegstraat : B9 verwijderen.

•Fietsoversteekplaatsen zichtbaarder maken.

•Fietsverbinding maken op P69 van Terlaemenlaan naar Kerkstraat.

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

• Groenonderhoud : afkalving dijk, omgereden reflectorpaaltjes, omega-elementen…

•Opvolgen ongevallenstatistieken fietsers en fietstellingen.
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