
Advies Fietsersbond betreffende streefbeeld overwegen in Zwalm 

(Verkeerscommissie van 29/09/2020) 

 

Algemene bedenkingen vanuit perspectief van de fietser 
- Voor fietsers en wandelaars is een fijnmazig mobiliteitsnetwerk cruciaal om functioneel (zo snel 

mogelijk) zich van punt A naar punt B te kunnen verplaatsen. Indien dit niet het geval is, zal de auto 

altijd aantrekkelijker zijn. Historisch gezien zien we dat het gemotoriseerd vervoer steeds dit 

voordeel heeft gekregen (snelwegen, gewestwegen, drukke wegen zonder fietspad…) en de fietser 

vaak omwegen moet maken om zich enigszins veilig van punt A naar B te kunnen verplaatsen.  Het 

bestaande fijnmazig netwerk voor fietsers en voetgangers mag daarom zeker niet afgebouwd 

worden.  

- Alle beleidsniveaus (ook gemeente) stimuleren het gebruik van de fiets om de 

klimaatdoelstellingen te halen en verwacht wordt dat het fietsverkeer alleen maar zal toenemen. 

- Voor sommige overwegen zijn we daarom voorstander dat er enkel alternatieven komen voor zachte 

mobiliteit (o.a. fietstunnel). Dit is goedkoper en je bevoordeelt hierdoor de zachte mobiliteit. Als een 

sluiting van een overweg goed wordt uitgevoerd, inclusief alternatieven, kan het enigszins een 

opportuniteit zijn om de mobiliteit in Zwalm te sturen en autoverkeer een beetje te ontmoedigen. 

- Een overweg mag enkel afgesloten worden als het alternatief beschikbaar is. 

- Als regel voor de fietser kan je stellen dat het alternatief voor een sluiting van een overweg altijd 

dichter dan 500 meter van de oorspronkelijke overweg moet bevinden en dan nog moet elke situatie 

apart geëvalueerd worden in functie van omrijfactor en de fijnmazigheid van het mobiliteitsnetwerk. 

We doen hier geen uitspraak voor de voetganger waarbij de 500 meter regel veel zwaarder 

doorweegt en waarbij het gewenst wandelnetwerk een belangrijk criterium is. 

- Zelfs met alternatieven voor fietsers, zal de Zuidlaan meer autoverkeer te slikken krijgen en zal de 

reeds bestaande onveilige situatie voor zachte mobiliteit nog verslechteren  

- Een fietsmobiliteitsplan is nodig om de uitdagingen en de nodige fietsinfrastructuur in Zwalm te 

koppelen met de best mogelijke alternatieven van een sluiting van een overweg. 

- De fietser is gebaat bij een goed uitgebaat treinnetwerk waarbij een multimodaal 

mobiliteitssysteem ten volle wordt benut https://www.fietsersbond.be/multimodaliteit. In die zin is 

het treinstation en de treinverbindingen in Zwalm van zeer groot belang voor onze gemeente. Een 

goede bereikbaarheid met omliggende gemeenten (Zottegem en Oudenaarde) en steden (Kortrijk, 

Gent, Brussel) steunen op een performante en correcte dienstverlening van de NMBS en een goede 

infrastructuur beheerd door Infrabel. 

- Aanpassingen aan het spoorwegennetwerk die de performantie, veiligheid en stiptheid bevorderen, 

steunen we, maar enkel op voorwaarde dat het niet nadelig is ten opzichte van de lokale mobiliteit 

en specifiek van de zachte mobiliteit (wandelaars, fietsers, ruiters…). In die zin erkennen we dat het 

afsluiten van overwegen positief kan bijdragen tot een vlotter en veiliger treinverkeer, maar het mag 

in geen enkel geval nadelig zijn voor de lokale zachte mobiliteit. Daarom gaan we niet akkoord met 

regels van de wegencategorisering die Infrabel hanteert om te beslissen of een overweg al dan niet 

een alternatief krijgt. 

https://www.fietsersbond.be/multimodaliteit


Algemene bedenkingen vanuit perspectief van de inwoners van Zwalm 
- Overwegen afsluiten treft bijna elke Zwalmenaar die vaak gebruik maakt van het fijnmazig netwerk 

van verkavelingswegen om zich te verplaatsen van zijn woning naar ergens anders. De doorsnee 

Zwalmenaar gebruikt voornamelijk de auto voor zijn verplaatsingen en zelfs als er alternatieven met 

fietstunnels komen zal dit waarschijnlijk voor veel mensen niet bevredigend zijn. Voor de 

alternatieven zullen er waarschijnlijk ook onteigeningen moeten gebeuren. 

- Het eenzijdig afsluiten van kleinere overwegen zal de drukte op andere wegen doen toenemen 

(grotere rij-afstand en flessenhals effect). De 3 grote verkeersassen langs overwegen in en rond 

Zwalm zullen ongetwijfeld drukker worden (Zuidlaan, Heufkensstraat/Stationsstraat en 

Zottegemsesteenweg – grondgebied Zottegem). Voornamelijk de Zuidlaan en het centrum van 

Munkzwalm zal veel sterker belast worden en de leefbaarheid bij ongewijzigd beleid zal 

verslechteren. Ook zwaar verkeer en landbouwvoertuigen moeten langs de grotere verkeersassen 

wat nog meer onveiligheid creëert voor fietsers en voetgangers.  

- De overweg aan de Zuidlaan die pas op de heel lange termijn (> 20 jaar) een ondertunneling kan 

krijgen, is net de overgang waar de inwoners het meeste baten bij heeft met een ondertunneling 

door een betere doorstroming van doorgaand verkeer in het centrum van Munkzwalm. Samen met 

een specifiek mobiliteitsplan voor Munkzwalm (masterplan Munkzwalm) kan de mobiliteit danig 

verbeterd worden waarbij plaatselijk en doorgaand verkeer zo goed mogelijk wordt afgescheiden en 

waarbij de zachte mobiliteit zijn plaats kan krijgen waar het recht op heeft. De vraag dient echter ook 

gesteld te worden als er een tunnel zou komen aan de Zuidlaan, welke omleidingen nog mogelijk zijn 

tijdens de werken als van de stationsstraat tot aan de Zottegemsesteenweg geen 

spoorwegovergangen meer zijn in Zwalm. 

- Een goede, doordachte en open communicatie naar de inwoners is heel belangrijk in deze materie 

waarbij de gemeente een proactieve houding inneemt. Er dient voldoende aandacht te gaan naar 

het promoten van alternatieve mobiliteit en multimodaliteit. Een passieve houding waarbij de 

gemeente de bevoegdheid van de beslissing enkel in het mandje van Infrabel legt, is niet 

aangewezen. 

Concreet: advies bij voorstellen Infrabel per overweg 
Er zijn volgens ons 5 belangrijke randvoorwaarden die eerst vervuld moeten worden alvorens er sprake 

kan zijn van een afschaffing van een overweg: 

1. Een overweg kan pas afgeschaft worden als het alternatief klaar is 

2. De procedure van het gemeentewegendecreet voor een afschaffing van een weg wordt gevolgd 

zodat een beslissing terdege gemotiveerd is en de burger betrokken wordt. 

3. De impact van een sluiting van een overweg op de Zuidlaan zal altijd groot zijn. Zowel op korte als op 

lange termijn dient de Zuidlaan en aanpalende straten aangepakt te worden zodat het veiliger wordt 

voor de zachte weggebruiker en de toename in wagencapaciteit beter kan verwerken. Op korte 

termijn kunnen volgende zaken bekeken worden: zone 30, fietspaden of suggestiestroken of apart 

tracé voor zachte weggebruikers, duidelijke wegmarkeringen, weghalen parkeerplaatsen, 

éénrichtingsverkeer aanpalende straten, ontsluiting voetbalterrein…. M.a.w. er dient op korte 

termijn voor de Zuidlaan en aanpalende straten een mobiliteitsplan opgemaakt te worden met 

aandacht voor quick wins alsook noodzakelijk veiligheidsmaatregelen tbv de zachte mobiliteit. 



4. Een sluiting van een overweg kan pas als de wegenwerken op de Noordlaan alsook de geplande 

rioleringswerken op de Zuidlaan in het centrum afgelopen zijn om zo de druk op de kleinere wegen 

te verlagen. In de praktijk betekent dit dat overwegen niet op korte termijn gesloten mogen worden. 

5. Zowel op federaal als Vlaams niveau moet er duidelijkheid komen of de huidige handelswijze voor 

de sluiting van de overwegen (o.a. princiepsakkoord gemeente met Infrabel) een legaal kader 

hebben en of dit niet in tegenstrijd is met het gemeentewegendecreet waarbij het fijnmazig 

netwerk en de bescherming van zachte mobiliteit een belangrijke pijler is. Daarnaast dient ook de 

vraag gesteld te worden of er hiervoor extra budgetten kunnen vrijgemaakt worden om voldoende 

en degelijke alternatieven uit te werken. 

Rekegemstraat – Bruggenhoek 

- We gaan akkoord met het alternatief voor het afsluiten van de overwegen aan de Bruggenhoek en 

Rekegemstraat/Zwalmlaan (ventweg tussen Bruggenhoek en Zwalmlaan + fietstunnel Bruggenhoek) 

met voorwaarden. 

- De afstand van de overweg aan de Rekegemstraat tot aan de Bruggenhoek is < 500 meter. Voor de 

fietser betekent het alternatief meestal een verbetering om vanuit Roborst en omgeving 

Bruggenhoek vlotter het centrum van Munkzwalm te bereiken. 

- Er dient rekening gehouden te worden met minstens 10% meer verkeer op de Zuidlaan rekening 

houdende met de verkeerstellingen van Infrabel. 

- Het sluiten van deze overweg kan pas als het alternatief helemaal klaar is en preferentieel is het 

traject van de fietssnelweg tussen de Zuidlaan en de Veldstraat tegen dan ook klaar. 

- Plaatselijke bewoners rondom de spoorweg worden wel getroffen in hun mobiliteit. In die zin is het 

belangrijk om te weten of de ventweg ook bedoeld is voor plaatselijk verkeer en voor de 

vrachtwagens komende van het RWZI. Indien vrachtwagens worden toegelaten op de Zwalmlaan, 

moeten er tijdsvensters worden ingevoerd om de schoolomgeving van de Zonnewijzer te vrijwaren 

van zwaar verkeer tijdens de start en einde van de schooluren. 

Neerkouter 

- We gaan niet akkoord met het sluiten van de overweg aan de Neerkouter zonder alternatief 

- De overweg aan de Zuidlaan ligt op 1.5 km en de overweg aan de Heufkensstraat op 1 km. De 

omrijfactor (verhouding afgelegde afstand tov de afstand in vogelvlucht) is te groot voor de zachte 

mobiliteit. Voor fietsroutes wordt er een maximale omrijfactor van 1.2 gebruikt om aanvaardbaar te 

zijn.  

- De overweg maakt deel uit van het LFF (lokaal functioneel fietsroutenetwerk) in Zwalm en de 

verbinding wordt dan ook vaak gebruikt voor functioneel fietsverkeer. 

- De overweg bevindt zich in een belangrijk wandelgebied aan de Zwalm; alle inspanningen die 

worden gedaan omtrent trage wegen zouden een flinke knauw krijgen als dit wandelgebied geen 

verbinding meer heeft met de beide Boekels. 

- De tellingen van Infrabel hebben geen rekening gehouden met fietsers en voetgangers. Dit had 

eigenlijk ook in kaart gebracht moeten worden. Maar indien zelfs slechts heel lage aantallen worden 

geteld, staat het fijnmazig netwerk voor zachte mobiliteit altijd voorop en recht van doorgang moet 

gevrijwaard worden. Dit is zeker zo rekening houdende met de bestendiging van de groei van het 

fietsverkeer. Een telling voor fietsers en voetgangers mag daarom in deze materie niet van 

doorslaggevend belang zijn en is bijgevolg ook niet prioritair. 



- We adviseren daarom om minstens een fietserstunnel te voorzien. Daarenboven vragen we een 

mobiliteitsanalyse om te bekijken of landbouwverkeer ook toegang tot een ondertunneling moet 

hebben.  

- Naar budget zou Infrabel moeten instaan om deze kosten helemaal op zich te nemen. Maar er kan 

eventueel ook nagekeken worden of de subsidie voor fietsvoorzieningen van de provincie kan 

ingebracht worden omdat deze overweg zich op een LFF bevindt. Meer info hierover https://oost-

vlaanderen.be/wonen-en-leven/mobiliteit/subsidies/subsidie-voor-fietsvoorzieningen-op-het-lokaal-

functioneel-fiets.html 

Paddestraat – Borstekouterstraat 

- We gaan niet akkoord met het sluiten van de overweg aan de Borstekouterstraat / Paddestraat 

zonder alternatief. 

- De Paddestraat is een belangrijke historische kassei verbinding tussen Roborst en Velzeke/Zottegem 

die ook frequent wordt gebruikt door wielertoeristen die specifiek hiervoor komen.  

- De Paddestraat wordt vaak opgenomen in de voorjaarskoersen (RVV, Omloop het Nieuwsblad, E3 

Harelbeke en Driedaagse van De Panne-Koksijde) en deze historische en socio-culturele context voor 

de Paddestraat is te belangrijk om deze zonder alternatieven af te sluiten. Zelfs een 

fietsondertunneling zal niet volstaan om deze koersen door Roborst te laten gaan.  

- Belangrijke wandelgebieden worden van elkaar afgesneden, o.a. de vernieuwde tragewegen in 

Roborst langs het kasteel, het Zwalmpad en verder naar Velzeke het Jan De Lichte pad. 

- De ontsluiting van Roborst met het noordelijk gebied naar de Hundelgemsesteenweg en Velzeke/ 

Hundelgem wordt doorbroken, ook voor autoverkeer.  

- Zelfs als de fietssnelweg er komt is de omrijfactor te groot. Tot de Bruggenhoek is de afstand in 

vogelvlucht 0.75 km, en tot de Zottegemsesteenweg is het 1.1 km. 

- Ook de provincie heeft mondeling een negatief advies gegeven voor de sluiting van de Paddestraat. 

- We vragen om deze redenen een ondertunneling van de Borstekouter/Paddestraat voor 

autoverkeer en met voldoende plaats voor voetgangers. 

Zuidlaan en Heufkesstraat 

- Een geplande ondertunneling is nu gebaseerd op een zeer lange termijnvisie van > 20 jaar en dus 

eigenlijk niet aan de orde. 

- We adviseren om de kosten-baten van een ondertunneling nu al te onderzoeken in een 

allesomvattende lange termijn mobiliteitsplan voor het centrum van Munkzwalm. 

- Indien er plannen worden gemaakt voor een ondertunneling, denk in de eerste plaats ook aan de 

fietser en de voetganger die de tunnel moeten kunnen nemen. Of maak een aparte ondertunneling 

voor zachte mobiliteit. 

- Op korte termijn (voor mogelijke afschaffingen van overwegen) dienen er ingrepen te komen (quick 

wins) om de Zuidlaan en het centrum van Munkzwalm aangenamer en veiliger te maken voor de 

zachte mobiliteit. Een korte termijn mobiliteitsplan dient hiervoor opgesteld te worden en de aanzet 

(o.a. gebruikersvereisten) kan in de VC behandeld worden. 

 

Samenvatting advies 
- Een overweg kan pas afgeschaft worden als het alternatief klaar is. 

- De procedure van het gemeentewegendecreet voor een afschaffing van een weg moet gevolgd 

worden. 



- Zolang er geen verbetering inzake veiligheid ten behoeve van de zachte mobiliteit in het centrum van 

Munkzwalm is, mogen overwegen (ook met alternatieven) niet afgeschaft worden in Zwalm. Zowel 

een korte termijn (zonder ondertunneling) als een lange termijn (met ondertunneling) 

mobiliteitsplan dient opgesteld te worden. 

- Akkoord met het alternatief (ventweg en fietserstunnel aan Bruggenhoek) voor het afsluiten van de 

overwegen aan de Bruggenhoek en Rekegemstraat/Zwalmlaan met voorwaarden. 

- Geen akkoord voor het afsluiten zonder alternatieven van de Neerkouter; minstens een fietstunnel 

dient voorzien te worden. 

- Geen akkoord voor het afsluiten zonder alternatieven van de Borstekouter/Paddestraat; een tunnel 

voor autoverkeer dient voorzien te worden. 


