
Heraangelegde kruispunten scoren niet goed in enquête 

Jongeren vinden de kluifrotonde het gevaarlijkste kruispunt in Kortrijk, zo blijkt uit een 

enquête van Jong Groen Kortrijk bij 151 jongeren. Daarna volgen de Menenpoort en de 

Oudenaardsesteenweg. Net die kruispunten zijn recent (her)aangelegd. Freddy Vermoere  

'Kortrijk zuigt auto's aan naar de stad. Steden die wel het goede voorbeeld geven en wagens 

uit de stad proberen te houden zijn Brugge en Gent.'

 

Matti Vandemaele, voorzitter Jong Groen 
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De jongeren die de enquête invulden, verplaatsen zich bij voorkeur met de fiets of te voet. 

'Dus geven de resultaten globaal weer hoe de zwakke weggebruiker tegen de mobiliteit in 

Kortrijk aankijkt', zegt Matti Vandemaele, voorzitter van Jong Groen Kortrijk. Hij zette de 

enquête mee op poten. 'Bovendien hebben we ook een lijstje van kruispunten gepresenteerd, 

zodat je een goed beeld krijgt van welke kruispunten jongeren als problematisch ervaren.' 

Dertien procent van de jongeren zet de kluifrotonde de Appel op één, gevolgd door de 

Menenpoort (zeven procent) en de Oudenaardsesteenweg (5,5 procent). 

Kortrijk kiest auto's 

'De stad Kortrijk kiest duidelijk voor de auto', reageert Matti Vandemaele. 'Ze zuigen de 

auto's naar het centrum van de stad en zo ontstaan er problematische kruispunten. Op de 

kluifrotonde komen veel te veel wegen op uit. Steden die wel het goede voorbeeld geven zijn 

Gent en Brugge. Die proberen de auto in de mate van het mogelijke uit het centrum te 

houden.' 

Ook de Menenpoort scoort slecht, ondanks de recente heraanleg. 'De enquête is nochtans 

afgenomen na de heraanleg', zegt Vandemaele. 'Daar moet de indraaiende fietser vaak een 

rijweg oversteken en zich tussen de auto's wagen.' 

Nog volgens Vandemaele 'heeft de overheid zich bij de heraanleg van de 

Oudenaardsesteenweg laten ringeloren door de commerçanten. Was er consequent gekozen 



voor een fietspad, dan waren er nu een zestal parkeerplaatsen minder en dat bleek 

onoverkomelijk. Nu heb je daar de ene keer een fietspad, de andere keer een suggestiestrook 

voor fietsers. Ze moeten bijna zigzaggend rijden.' 

Negatieve score 

Schepen van Mobiliteit Guy Leleu (CD&V) wijst er in zijn antwoord op dat het om drie 

Vlaamse gewestwegen gaat. Al vindt hij dat er goed werk geleverd is aan de Menenpoort en 

de Oudenaardsesteenweg. 'De negatieve score verbaast me omdat er overal driekleurige 

verkeerslichten zijn die het de voetganger of fietser toelaten veiliger over te steken.' 

De kluifrotonde de Appel vindt ook in de ogen van Leleu geen genade. 'We willen daar een 

oplossing voor en bekijken de mogelijkheden van een fietsers- en voetgangersbrug over de 

Zandstraat en een tunnel onder de kluifrotonde. Daarmee moet dat probleem van de baan zijn.' 
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