Project review
Fietsstraat Trekweg Mariakerke (Gent)

Projectomschrijving

Projectdetails

De Trekweg werd vroeger gebruikt als sluipweg van Gent
naar Vinderhoute. De weg was in verouderde staat en
diende heraangelegd te worden.









In het eerste deel van de weg werd voor de fietsers een
gescheiden fietspad gemaakt langs het kanaal en het
tweede smallere deel van de straat is omgevormd tot een
fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als
een fietsroute. Fietsers mogen er de hele breedte van de
rijbaan gebruiken. Motorvoertuigen zijn toegelaten maar
mogen de fietsers niet inhalen en mogen nooit sneller dan 30
kilometer per uur rijden. Het rode wegdek heeft een
signaalfunctie naar de autogebruikers toe dat ze
ondergeschikt zijn aan de fietsers. In de Gentse fietsstraat
mist het zijn effect niet. Het sluipverkeer hebben ze niet
kunnen bannen maar tijdens de spits blijven de meeste
auto’s braafjes achter de fietsers. Dit was dan ook het doel
om het principe van “de fietsstraat” in te voeren.
Het resultaat is een duurzame en slijtvaste
oppervlaktecoating met een hoge stroefheid. De bewoners
van de Trekweg zijn tevreden en hebben nu een mooie en
veilige fietsroute langs het water om naar het centrum van
Gent te rijden.

Project: Fietsstraat Trekweg
Plaats: Mariakerke (Gent)
Systeem: Preco Cryl Reibeplastik 2K, RAL 3009
Opdrachtgever: Stad Gent, Openbare werken en Mobiliteit
Applicateur: Traffic Services NV, Lokeren
Opgeleverd: september 2011
Oppervlakte: 2240m²

Projectfoto’s

Afgewerkte fietsstraat in RAL-kleur 3009

Overgang gescheiden fietspad -fietsstraat

Begin van de fietsstraat

Fietsers mogen de hele breedte benutten

Motorvoertuigen max. 30 km/u

Stroef oppervlak met hoge SRT waarde

Triflex Preco Cryl Reibeplastik 2K









Elastisch
UV bestendig
Slijtvast bij mechanische belasting
Bestendig tegen alkalische stoffen
Kleurvast
Hoge dagzichtbaarheid
Koud appliceerbaar
Grove korrel met als resultaat een stroef oppervlak
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1. Ondergrond
2. Primer (enkel bij beton)
3. Preco Cryl Reibeplastik
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