
 

 

 

Vooreest wenst het bestuur van de Fietsersbond afdeling Kontich u zijn allerbeste wensen voor een 
gezond en gelukkig 2016 over te maken! Dat we samen kunnen zorgen voor een aangenaam fietsklimaat 
en vele gezonde kilometers achter het fietsstuur. 

Zondag 17 januari - Winterwandeling 

Na de Edegemse beek in 2014 en de omgeving van Hof ter Linden in 2015, starten we 2016 met een derde 
winterwandeling. We komen samen om 10u met onze fiets ter hoogte van het sportcentrum Kattenbroek 
te Edegem. Onze fietsen worden daar op een vrachtwagen geladen en naar het eindpunt van de 
wandeling gebracht.  

We wandelen langs de bedding van de voormalige spoorlijn van Antwerpen-Zuid naar Mechelen. We 
doorkruisen eerst de Zandbergen en wandelen verder via het parkgebied doorheen Kontich-Centrum. Na 
4 km kruisen we de N1 en komen in het langste (6 km) en smalste natuurgebied van Vlaanderen. Stukken 
van de weg kunnen slijkerig zijn. Waterdichte wandelschoenen of laarzen zijn dus aangewezen. 

's Middags eten we onze boterhammetjes op in het 
natuureducatief centrum 't Mosterdpotje te Duffel. De 
Fietsersbond zorgt voor warme soep, brood en water. In de 
namiddag fietsen we verder zuidwaarts langs deze 
voormalige spoorweglijn en passeren o.a. langs abdij 
Roosendael. We zijn voor het donker terug thuis.  

We vragen een bijdrage van 5 euro voor leden en 7 euro 
voor niet-leden. Deze kan ter plaatse betaald worden. Gids, 
transport, soep en brood zijn inbegrepen.  

Inschrijven kan via onze vernieuwde website 
www.fietsersbond.be/kontich of rechtstreeks via deze link.  

http://www.fietsersbond.be/kontich
https://docs.google.com/forms/d/1sk1DN0sHXc-pdDbzGb2MpnRdEFkrtEoK5N1niSp2ay4/viewform?c=0&w=1


Vrijdag 5 februari - Jaarfeest  

Samen met onze zusterafdelingen van Aartselaar, Boechout, Hove, Edegem en Mortsel organiseren we 
ons jaarfeest in de Kaleidoscoop in de Molenstraat te Mortsel. We starten om 20u. 

 

De gastspreker is Kobe Boussauw (foto links). Hij is assistent-professor 
“ruimtelijke planning en mobiliteit” aan de VUB en bovendien een begenadigd 
en boeiend verteller. We hopen dat hij de specifieke problemen van de 
standsrand ook aan bod zal doen komen. We verwelkomen daarnaast Mikaël 
Van Eeckhoudt, intussen al één jaar algemeen directeur van de Fietsersbond. 
Het belooft weer een boeiende en leerrijke avond te worden! 

Verder presenteren de verschillende afdelingen kort hun programma voor 
2016. We eindigen traditiegetrouw met een kleine quiz en dan is er natuurlijk 
nog ruim tijd om na te praten. Alle leden en sympathisanten zijn welkom en 
de toegang is gratis. 

Maandag 21 maart - Applausactie 

We nemen opnieuw deel aan deze actie. De dagelijkse fietser 
verdient een applaus. 

We spreken om 7u30 af ter hoogte van het kruispunt van de 
Ooststatiestraat met de Koningin Astridlaan. Zo moedigen we 
fietsers aan op beide kruisende assen.  

 

Dinsdag 10 mei - Educatieve fietstocht 

 

Voor de twaalfde keer organiseren we deze 
verkeerseducatieve tocht voor de vijfdejaars van de 
Kontichse basisscholen. Elke school zorgt zelf voor een 
activiteit, gaande van een activiteit rond zichtbaarheid, een 
verkeersquiz of het inoefenen van basisvaardigheden op de 
fiets. Bij Transport Verbessem krijgen de leerlingen uitleg 
over de ”dode hoek” bij vrachtwagens. Samen met Sint-Jozef 
organiseren we een Groot Fietsexamen. Abraham Hans huurt 
gekke fietsen voor wat ontspanning in het gemeentepark. 

Zondag 22 mei - Orgelfietstocht 

De derde orgelfietstocht brengt een bezoek aan de kerk (met 
orgelconcert) van Niel en Aartselaar. We komen opnieuw samen om 
13u45 en zijn terug in Kontich om 17u30.  We fietsen minder dan 30 
km. Er blijft dus nog voldoende tijd over voor een drankpauze 
onderweg. 

 

Zaterdag 28 en zondag 29 mei - Fietstweedaagse Henegouwen  

Fietsersbond Edegem trekt dit jaar naar Henegouwen. De overnachting is voorzien in de jeugdherberg van 
Mons. We fietsen langs heel wat werelderfgoed zoals de spectaculaire scheepsliften van het historische 
centrumkanaal en de unieke mijn-site “Bois du Luc”. We fietsen door het natuurgebied “les Marais 
d’Harchies” en bezoeken een eeuwenoude kalkoven. 

De deelnameprijs bedraagt 75 euro per persoon. Daarvoor krijgt u trein- en fietsvervoer, warme 
maaltijden op zaterdagavond en zondagmiddag, overnachting in de jeugdherberg van Mons in een 4-
persoonskamer en drank onderweg. Meer info op www.fietsersbond.be/edegem. 

http://www.fietsersbond.be/edegem


Knip in de Ooststatiestraat 

 

Mogelijk storen sommigen van jullie zich wel eens 
aan de knip in de Ooststatiestraat en moet je met de 
auto een stuk omrijden. 

Deze knip zorgt echter wel voor veel minder 
autoverkeer in de Ooststatiestraat, de Hofstraat en 
het centrumgedeelte van de Antwerpsesteenweg. Zo 
wordt niet alleen de hoofdfietsas centrum – station 
veiliger, maar ook bijvoorbeeld de omgeving van het 
Gemeenteplein. De knip zorgt er zelfs voor dat er 150 
auto’s per spitsuur minder vanuit Lint doorheen 
Kontich-Kazerne en het centrum van Kontich rijden. 

Fietsers in de bebouwde kom 

Sinds de aanpassing van VIVO is onze gemeente een fietsstraat rijker. In een fietsstraat is de auto te gast 
en moet hij achter de fietser blijven. Maar heel veel verandert dit niet. Fietsers die tegen de autostroom 
inrijden, moeten uiteraard nog steeds voldoende plaats maken zodat ze veilig de auto kunnen kruisen. En 
ook in alle andere straten in de bebouwde kom mogen fietsers met twee naast elkaar fietsen en moeten 
ze geen plaats ruimen voor achteropkomende auto’s. In de Ferdinand Maesstraat, de Kapelstraat of de 
Mechelsesteenweg mag je dus perfect met twee naast elkaar fietsen. 

De winter staat voor de deur 

In de herfst hebben onze gemeentediensten hun bladzuiger en veegmachine gebruikt om de fietspaden 
berijdbaar te houden. 

Om de fietspaden sneeuw- en ijzelvrij te maken, beschikken ze 
over een multifunctionele smalspoortractor uitgerust met een 
sneeuwschop of sneeuwborstel en een strooischijf, en een 
tractor uitgerust met een sneeuwborstel en een strooischijf voor 
de bredere fietspaden. Voor de bevoorrading staan er twee 
zoutsilo’s met een opslagcapaciteit van 120 ton en daarnaast nog 
30 paletten strooizout in zakjes. Alle aangelegde fietspaden en 
fietsstraten worden sneeuwvrij gemaakt. De gemeentediensten 
ruimen ook sneeuw op de fietspaden naast de gewestwegen. 
Niet alle fietswegen worden sneeuwvrij gemaakt. Let dus op als 
je als fietser een binnenweg neemt.  

Vermijd paaltjes op fietspaden 

De Provincie Antwerpen bood de Fietsersbond recent de gelegenheid een pleidooi te houden tegen 
paaltjes op fietspaden. Dat was op een bijeenkomst met o.a. wegbeheerders. De boodschap is daar 
aangekomen, mede dankzij de steun van een vertegenwoordiger van de hulpdiensten. 

Snelfietsroutes 

Wout Baert van Fietsberaad pleit ervoor om de fietsers voorrang te geven op de snelfietsroutes. Zo 
ontstaat er een betere doorstroming. De eerste twee kruisingen in Mechelen worden alvast aangepast. 

Een werkgroep onderzoekt wie er al dan niet welkom is op zo’n snelfietsroute (in het Antwerpse meestal 
fietsostrade genoemd). De 5 provincies en de Fietsersbond maken er deel van uit, naast nog een aantal 
andere partners en experten. Intussen werden in Kontich al de borden met enkel een fietser erop 
vervangen door borden met naast een fietser ook een voetganger. 



Fietstunnel aan Sint-Rita 

De startnota voor aanleg van een 
fietstunnel werd intussen goedgekeurd 
door de Gemeentelijke Begeleidings-
commissie en door de Regionale 
Mobiliteitscommissie. De Fietsersbond 
pleit voor een ruimere bocht bij de 
overgang van de toegangshelling naast de 
Rubensstraat naar de schuine tunnel onder 
de Expresweg in de richting van Sint-Rita. 
De Fietsersbond pleit ook voor een 
vlottere verbinding vanuit de fietstunnel 
naar het nieuwe fietspad naast de 
Expresweg tot aan de Spoorwegstraat.  

Fietspaden in Keizershoek 

Rond 1 maart starten de werken voor het aanleggen van fietspaden in de Keizershoek, tussen de brug van 
de E19 en de Expresweg N171. Aan beide zijden van de weg wordt er een fietspad aangelegd in 
doorlopend rood beton. Op de meeste plaatsen is er maar een beperkte afscherming tussen de rijweg en 
het fietspad. De Fietsersbond vraagt paaltjes te voorzien in de bufferstrook. Enkel op een beperkt aantal 
plaatsen wordt er gekozen voor een echt vrijliggend fietspad. 

 

Fietspaden in Ooststatiestraat 

Ook de heraanleg van de fietspaden in de Ooststatiestraat, tussen de Kauwlei en de N1, staat op het 
programma. Deze zijn in slechte staat. De Fietsersbond betreurt de keuze voor klinkers. Asfalt of 
doorlopend beton zijn de meest comfortabele verhardingen. In elk geval moet vermeden worden dat er 
een andere verharding gekozen wordt ter hoogte van opritten of zijstraten. Het doortrekken van voet- en 
fietspaden ter hoogte van de kruispunten accentueert het karakter van voorrangsweg voor de 
Ooststatiestraat. De zijstraten worden best omgevormd tot zone 30. In het najaar van 2016 of in het 
voorjaar van 2017 start de aanleg van twee fietspaden in de Ooststatiestraat, tussen de Kauwlei en het 
spoorwegstation. 

Fietspaden in Edegemsesteenweg en de Villermontstraat 

 

De bestaande fietspaden in 
de Edegemsesteenweg 
worden samen met de 
rijbaan heraangelegd, wat 
heel dringend nodig is. Ook 
de de Villermontstraat 
krijgt een fietspad. Dit 
fietspad dient conflictvrij  

de Expresweg te kruisen en aansluiten op het al bestaande fietspad in de de Villermontstraat tussen de 
Expresweg en de Prins Boudewijnlaan. Hopelijk geraakt hierdoor het grootste fietsknelpunt van Kontich 
eindelijk opgelost. 



Nieuwe halfverharding voor binnenwegen 

In het Hessepoelbos werd er een nieuwe 
verharding aangebracht. Duromix bestaat uit een 
nieuw recyclagemateriaal uit een mergelsteen-
groeve in het noorden van Nederland. Dit 
materiaal is zeer waterdoorlatend en kan toch 
stabiel als afwerklaag gebruikt worden voor 
landwegen en bospaden.  

Achter het kerkhof werd een binnenweg aangelegd 
met ternair zand gebruiken. Ook deze verharding 
blijft vlakker en heeft minder plasvorming dan 
dolomiet of grint.   

 

Ook in andere landen kiest men voor de fiets 

Bicycle sales outpace cars as European 'bike revolution' gains speed 

Boris Johnson gives green light to London's cycling superhighway 

Cambridge to become a world-leading cycling city 

Germany is fast becoming one of Europe’s most impressive (and largest) cycling nations 

The bicycle revolution in Paris, five years later 

Huge cycle boom in Budapest 

 

 
 

 

Bart Van der Spiegel 
www.fietsersbond.be/kontich 

http://www.commondreams.org/news/2013/12/04/bicycle-sales-outpace-cars-european-bike-revolution-gains-speed
http://www.theguardian.com/environment/bike-blog/2015/jan/28/londons-cycling-superhighway-may-inspire-similar-schemes-across-the-uk
http://www.bikebiz.com/news/read/cambridge-to-become-a-world-leading-cycling-city-says-chris-boardman/017590
http://www.uci.ch/cyclingforall/hamburg-high-europe-list-bike-friendly-cities/
http://www.ipsnews.net/2012/07/the-bicycle-revolution-in-paris-five-years-later/
http://www.ecf.com/news/huge-cycle-boom-in-budapest/
http://www.fietsersbond.be/kontich

