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Rechtsaf door rood 

 

Fietsersbond Kontich vraagt de 
toevoeging van het verkeersbord 
“rechtsaf door rood” ter hoogte 
van het verkeerslicht aan het 
kruispunt van de Singel met de 
Duffelsesteenweg. Zo kunnen 
fietsers bij rood toch rechtsaf het 
fietspad opdraaien richting Duffel.  

Slecht zicht op hoek Liersebaan met Lintsesteenweg 

  

Automobilisten die de Lintsesteenweg indraaien in de richting van het station hebben door de beplanting 
een slecht zicht op de fietsers op de fietsostrade. Dit knelpunt werd al meerdere keren aangekaart op het 
wijkoverleg Kontich-Kazerne en aan het gemeentebestuur gemeld. We stellen voor om een stopbord te 
voorzien voor voertuigen uit de Liersebaan net voor deze op de fietsostrade komen. Bijkomend vragen we 
om lagere planten te voorzien nabij de hoeken. 

Midzomeravondfietstocht naar Fort van Duffel 

 

Op donderdag 23 juni fietsen we met de 
Fietsersbond afdeling Edegem naar het Fort van 
Duffel. Samenkomst is om 19u30 op het 
Gemeenteplein van Edegem.  Eerst fietsen we 30 
km. Na een drankje in het Fort, nemen we de 
fietsostrade terug huiswaarts. Doe liefst een fluo-
hesje aan en zorg dat je verlichting in orde is! 

Blij met minder paaltjes 

In Nederland vallen er jaarlijks 50 doden en 46.000 gewonden bij 
enkelvoudige fietsongelukken, dat zijn ongelukken waarbij alleen de 
fietser betrokken is. Bij één op de vier speelt het paaltje een rol. 
Veel paaltjes staan op een verkeerde plaats of hebben een 
ongelukkige kleur, zoals bruin of zwart. Bij vele doorsteken zijn ze 
volkomen nutteloos, gewoon omdat de doorsteek te smal is voor 
een auto of er al aan de andere kant een paaltje staat. Wij vragen 
aan het gemeentebestuur een inventaris op te stellen van de 
bestaande paaltjes en de nutteloze paaltjes zoals aan de doorsteek 
van de Holle Eikaard naar het Konijnenveld te verwijderen. 

 
Nutteloze paaltjes op doorsteek van 
Holle Eikaard naar Konijnenveld 



Fotozoektocht langs kastelen 

Deze zomer hernemen we één van onze beste 
fotozoektochten namelijk deze uit 2010. Deze tocht 
leidt langs kastelen en landhuizen in en rond 
Kontich. We zorgen wel voor een nieuwe brochure 
met uitleg over de route en de kastelen en met 
nieuwe foto’s. Vanaf begin juli kan je deze 
terugvinden op www.fietsersbond.be/kontich, in de 
Kontichse bibliotheken, en bij ’t Ventiel, 
Bloemendecor en bij Bosch Sport. 

  

Extra fietsroute 

Op de website www.toerismezuidrand.be vind je nog inspiratie voor fietstochten dicht bij huis?  Kijk eens 
naar de nieuwe Fietsroute Zuidrand. Die leidt je langs: 

 kasteeldomeinen zoals Hof ter Linden, Cleydael in Aartselaar, kasteelpark Lint 

 groene beekvalleien zoals de Koude Beek in Borsbeek, de Kontichse Babbelkroonbeek 

 pareltjes zoals de Frijthout tussen Hove, Mortsel en Boechout met o.a. een honingautomaat 

 pleisterplaatsen zoals de bloemenplukweide aan de Grote Struisbeek, ijsjesboerderijen, een 
melkautomaat aan de Boshoek, ... 

Het basistraject is 61 km lang, met ingekorte lussen van 27 of 40 km. 

Twee miljoen euro voor nieuwe fietstunnel onder spoor 
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Op de fietsostrade van Antwerpen naar Lier wordt er een 
nieuwe fietstunnel onder de spoorlijn voorzien nabij de 
grens tussen Mortsel en Boechout (zie foto links). De 
Vlaamse overheid investeert met de steun van het Europese 
Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 21,7 miljoen euro 
in 13 fietsverbindingen in Vlaanderen. Net geen 2,1 miljoen 
euro van dat geld zal gebruikt worden voor deze nieuwe 
tunnel. In Boechout is de fietsostrade al gereed en wordt ze 
al veel gebruikt. De burgemeester van Boechout wenst 
bijkomend een tunnel onder de Alexander Franckstraat, een 
drukke weg waar dagelijks 8000 voertuigen voorbijrijden. 
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