
 

Het woon-werkverkeer met de fiets neemt toe. Ook in onze 
vrije tijd springen we vaker in het zadel. Meer dan ooit zijn 
herkenbare, ononderbroken en comfortabele fietspaden 
een must. De fietspadsteen voldoet aan alle bovenstaande 
vereisten.

De ondergrond van fietspaden moet echter toegankelijk 
blijven. Zeker in de bebouwde kom waar nutsleidingen 
en rioleringsaansluitingen zich vaak onder het fietspad 
bevinden. De fietspadsteen is uiterst geschikt voor 
herstellingswerken. Hij is vlot te verwijderen én makkelijk 
terug te plaatsen. Bij een goede plaatsing is het fietspad 
terug vlak, wat niet altijd het geval is met monoliet gegoten 
verhardingen.

Fietspadsteen

Andere troeven
• Flexibel door eenvoudige plaatsing

• Tijd- en kostenbesparend bij 
aanpassingen 

• Esthetischer dan asfalt en gietbeton

• Overal aan te leggen, ook op moeilijk 
bereikbare plekken

• Veilige en typische rode fietspadkleur
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 ◼ Kenmerken 

• De fietspadsteen is een rode betonstraatsteen met een 
formaat van 30 x 15 cm en een dikte van 8 of 10 cm. 

• De steen heeft geen vellingkant. 

• Hij is voorzien van minimale afstandsvlakken.

• De oppervlaktestructuur is doorgaans onbehandeld.

• Hij heeft een fijne slijtlaag van minimaal 4 mm, is samen- 
gesteld op basis van kwaliteitsvol zand, granulaat en grijs of 
wit cement en wordt in de massa gekleurd.

• De onderlaag en de slijtlaag worden in één bewerking 
verdicht. Ze zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden.

Stabiel, vlak en comfortabel
Leg de elementen best halfsteens aan in de 
fietsrichting. Door de stenen in de lengte te 
plaatsen, kruist de fietser minder voegen. De 
betonstraatstenen liggen heel dicht tegen 
elkaar. De weinige voegen die er zijn, storen 
niet. Dankzij de combinatie van het type steen 
en het legverband lijdt het fietspad weinig 
onder kruisend verkeer van auto’s en vracht-
wagens bij inritten en straten. Een fietspad 
met fietspadsteen blijft dus stabiel, vlak én 
comfortabel.

“ Zo vlak als  
een biljart”
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 ◼ Voorbeeldprojecten     

Fietspad in Zingem

Fietspad in Middelkerke
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Fietspad in Essen


