
Overzicht gevaarlijke of te mijden verkeersknooppunten. Richting Zelzate – Gent 
 

Verhoogde rotonde ter hoogte van 

Arcelor-Mittal: ’ s morgens en ’s avonds 

creëert dit een gigantische file. Zowel uit 

de richting Gent-Zelzate als Zelzate-Gent. 

Gevaarlijk! 

Zowel richting Zelzate-Gent als Gent- Zelzate liggen de 

fietssuggestiestroken er erbarmelijk bij. Vol steenslag. 

 

 

 

 

 

 

 

De fietspaden zouden 

moeten afgescheiden zijn. Vanaf Arcelor tot aan Moervaartbrug 

(Mendonk/Desteldonk) is er geen fysische scheiding. Ook hier viel 

reeds een dode te betreuren. 

 

Rij verder richting Gent naar de Moervaartbrug. 

Tot ter hoogte van de “oversteekplaats” blijkt het fietspad een “Stradé Bianchi”-parcours vol steentjes. Eens je 

overgestoken bent en je rijdt richting Gent, dan kom je aan een supergevaarlijk punt. Fietsers komende van 

Zelzate worden er niet verwacht  door autobestuurders die vanuit het industriepark komen. Auto’s en 

vrachtwagens komende vanuit Gent, verwachten niet dat fietsers rechtdoor rijden richting Zelzate terwijl zij 

willen afslaan naar het industriepark “Moervaart Zuid” 

 

Voor het Skaldenpark moet voorkomen worden dat men 

op het Hollands 

Complex, zelf kan 

oversteken. Het lijkt ons 

beter dat men enkel 

rechts af kan slaan, dan 

tot aan een rotonde kan 

rijden om zo op de juiste 

rijrichting terecht te 

komen. 

 



 

Nieuwe kluifrotonde aan Volvo Cars: De oversteekplaats voor 

fietsers ligt nu juist onderaan de afzink naar Oostakkerdorp. Dit is 

levensgevaarlijk. Automobilisten hebben snelheid op. Zowel zij als 

de fietsers zien mekaar niet tijdig komen. 

 

Oversteek zou verder moeten gelegd worden richting 

Oostakkerdorp. De snelheid is dan al een beetje gematigder. 

 

 

Op de kluifrotonde moeten fietsers een oversteekplaats 

trotseren. Bij de aflossing van de ploegen is dit 

levensgevaarlijk. Iedereen wil zo vlug als mogelijk 

huiswaarts. 

 

 

 

Als je nu terug richting Zelzate rijdt…..heb je een 

invoegstrook om op de Kennedylaan te komen tot 

aan de Piratenstraat. Wat als er iemand moet 

afslaan in de zijstraat naar Wittewalle of naar de 

Piratenstraat….. levensgevaarlijk wanneer men in 

de afzink remt om af te slaan. Zowel voor de 

desbetreffende chauffeur als voorde auto’s die hem 

volgen. 

 

Als je echter richting het veer van Langerbrugge rijdt vind je ongetwijfeld obstakels op het fietspad. 

Vrachtwagens of auto’s staan er ten onrechte geparkeerd. 

 

 

 

 

 


