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Agendapunten

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Jo De Clercq neem de rol van voorzitter op tot de provincieraad een beslissing heeft genomen, nu 
Tom Troch een andere functie heeft.

Jo De Clercq  stelt vast dat er geen opmerkingen zijn op het vorige verslag en kan dit kan 
goedgekeurd worden.

Jo De Clercq vraagt of er iemand bezwaar heeft dat agendapunt 2 en 3 gewisseld worden. Er is geen 
bezwaar, de besprekingen worden omgewisseld.

2 Bestek Fietsostradenetwerk: uitrol routetaal op fietsostrades, leveren en plaatsen van 
verkeersborden en markeringen (provincie Antwerpen als opdrachtencentrale voor 
provincie Vlaams-Brabant) 

Sofie Pues geeft een toelichting bij het dossier aan de hand van een presentatie.

Sonia Van Laere vraagt of er nog andere provincies dan Vlaams-Brabant gaan intekenen op dit 
bestek. 

Sofie Pues antwoordt dat dit niet het geval is. Wel heeft de dienst mobiliteit de gemeenten uit Vlaams-
Brabant er mee op laten vermelden. Hierdoor kunnen ook gemeenten die borden of markeringen 
nodig hebben, gebruik maken van dit contract. Er doen momenteel geen andere provincies mee, o.a. 
om een monopolie te vermijden maar ook omdat deze nu niet geïnteresseerd waren hierin. Provincie 



Antwerpen en Vlaams-Brabant staan het verste in de uitvoering van de leesbaarheid. Oost-
Vlaanderen beent ook bij. In West-Vlaanderen en Limburg hebben ze een specifieke sterke 
samenwerking met de toeristische diensten voor de plaatsing van borden en markeringen (vb. 
Westtoer). Dit zijn veel sterker uitgebouwde toeristische diensten dan vb. in Vlaams-Brabant. Zij 
hadden dus geen interesse in samenwerking via een gezamenlijke aannemer. 

Jan Laeremans geeft aan dat het voor hem niet duidelijk is. Hij vraagt zich af of de gemeenten dan 
mee moeten betalen?

Sofie Pues licht toe dat de provincie instaat voor alle F-taal en deze kost volledig op zich neemt. De 
gemeenten kunnen, voor andere markeringen, vb. een stopstreep, gebruik maken van dit 
raamcontract. Maar dit hoeft helemaal niet. Het is eerder een extra aanbod. Dit heeft eigenlijk geen 
verband met leesbaarheid.

Vooral sommige kleinere gemeenten hebben geen contracten lopen met aannemers om eender welke 
signalisatie aan te brengen of een verkeersbord te plaatsen. Zij kunnen hier dan gebruik van maken. 
Dit is zeker geen verplichting.

Jan Laeremans vindt 50.000 euro per fietssnelweg op het eerste zicht duur. Rekening houdend dat er 
toch wel heel wat fietssnelwegen moeten leesbaar gemaakt worden, gaat dat toch over een groot 
budget. Over hoeveel borden en markeringen gaat dit, vraagt hij zich af.

Sofie Pues licht toe dat dit niet voor alle routes ineens kan maar dat er wel al meerdere fietssnelwegen 
ver genoeg staan om te gaan bewegwijzeren.

Vb. de route Leuven-Brussel is 20 km. Op sommige delen is er veel aanduiding nodig (bij veel 
kruispunten), op sommige delen spreekt de infrastructuur voor zich (lange stukken fietsweg 
rechtdoor). Uit het pas opgemaakte signalisatieplan voor de F3 Leuven-Brussel blijkt dat er een 200-
tal vloerstickers nodig zijn en een 350 borden. Daarbovenop komen nog routezuilen en 
informatieborden.  

Leen Van Aken vraagt hoe de planning zit tussen de provincies? Dit stopt toch niet aan de grens? Vb. 
voor Leirekensroute naar Oost-Vlaanderen. 

Sofie Pues geeft aan dat er eind 2017 nog een bestek klaar zal zijn voor de opmaak van meerdere 
signalisatieplannen ineens. Er zijn al meerdere routes geschikt om te bewegwijzeren, vb. de route 
Leuven-Brussel, de kanaalroute Mechelen-Leuven, kanaalroute Halle-Brussel en eventueel ook al 
Brussel-Vilvoorde-Mechelen, ook Leirekensroute en nadien ook Asse-Brussel waar de aanleg zal 
starten. Routes lopen door over de provinciegrens en dit wordt goed afgestemd, o.a. in de 2-
maandelijkse stuurgroep leesbaarheid met de 5 provincies. Ook de nummering is volledig afgestemd.

Sofie Pues vult nog aan dat bewegwijzering steeds geplaatst wordt van punt A naar punt B, niet te 
fragmentarisch. Er moet een voldoende lang zinvol stuk zijn dat je al goed kan fietsen. 

Jan Laeremans stelt dat bewegwijzering langs de route 1 zaak is, maar dat je ook aandacht moet 
hebben voor nieuwe gebruikers en voor de kruisende automobilisten. Hoe gaan deze zien dat er een 
fietssnelweg ligt? Is dat ook voorzien?

Sofie Pues stelt dat dit inderdaad ook nodig is en voorzien is. Dit is ook de doelstelling: nieuwe 
mensen in aanraking brengen met het product ‘fiets’ en ‘fietssnelweg’. Dit is ook voorzien in de 
signalisatieplannen, vb. in Herent Bijlokstraat met een grote spandoek: Hier loopt de fietssnelweg naar 
Leuven en Brussel. Er komen ook aan de gewestwegen in de buurt wegwijzerborden die de fietsers 
en potentiële fietsers attent maken op de nabij gelegen fietssnelweg en hen ernaartoe leiden.

Er zijn geen verder vragen.

Jo De Clercq concludeert dat het dossier met een gunstig advies kan voorgelegd worden aan de 
provincieraad.



3 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk – wijzigingen juli 2017

Annelies Janssens geeft een toelichting aan de hand van een presentatie.

Jan Laeremans vraagt hoe bij de voorgestelde wijziging van Asse de R0 zal gekruist worden? Is dit 
langs het geplande ecoduct? 

Annelies Janssens bevestigt dit. Het voorgestelde tracé, meer noordelijk dus dan het oude 
aangeduide wenstracé, is doorgesproken met de gemeente Asse, en past ook binnen het VLM-project 
Hooghof en is ook afgestemd met het Vlaamse gewest. Het is echter een wenslijn die nog niet snel 
naar realisatie zal kunnen gaan. Alles hangt af van het ecoduct. 

Jan Laeremans vraagt waarom in Halle niet langer de gewestweg gevolgd wordt? Dit lijkt toch een 
meer rechtlijnige route?

Annelies Janssens licht toe dat de gewestwegen inderdaad meestal recht zijn en dus vaak ook korter 
maar meestal minder kwaliteit en comfort kunnen bieden voor fietsers, zeker voor lange 
afstandsfietsers. De bebouwing is zeer dicht en de steenwegen zijn zeer druk qua autoverkeer. Een 
aparte fietsroute is dus wenselijk. De invulling van de tussengebieden tussen kanaal en Colruyt 
bieden kansen hiervoor.

Jan Laeremans vraagt waarom er dan meer naar het zuiden wel langs de gewestweg N7 moet gefietst 
worden?

Annelies Janssens vult aan dat hier het stedelijk gebied van Halle al grotendeels voorbij is en dat de 
fietssnelweg vooral bedoeld is om de site van Colruyt en de omliggende bebouwing en bedrijven te 
bedienen. 

Sonia Van Laere stelt vast dat de fietssnelweg Brussel-Groenendaal nu verlengd wordt tot aan het 
station van Groenendaal. Dan rest er nog slechts enkele 100 meter op Vlaams-Brabants grondgebied 
tot de grens met Wallonië. Waarom wordt deze ook niet ineens geselecteerd als fietssnelweg?

Annelies Janssens geeft aan dat er momenteel geen nieuwe afstemming met het Waals gewest en de 
Waalse provincies is gebeurd, maar dat dit wel zal gebeuren voor alle routes naar het zuiden tegelijk. 
Dit zal binnenkort ingepland worden. 

De commissieleden vragen ook nog naar een timing van de verschillende projecten. Jo De Clercq stelt 
voor om dit bij het verslag toe te voegen. 

Indicatieve timing toegevoegd in verslag na vergadering
Steenokkerzeel: verlenging F214 naar Cargozone: uitvoering door AWV tegen 2020 (EFRO-project)
Leuven Martelarenlaan: verbinding F24 en F25: momenteel in uitvoering 2017-2018
Hoeilaart verlenging Groenendaal: ontwerp in opmaak in 2017.
Vilvoorde verbinding fietssnelweg F214 via Vuurkruisenlaan: ontwerp in opmaak in 2019. Samen met 
ringtrambus realisatie gepland tegen 2019. 
Vilvoorde Vlierkensstraat: samenhangend met trambusproject. Ontwerp moet nog opgestart worden.
Asse wenslijn FR0: afhankelijk van timing ecoduct over R0. Zeker na 2020.
Wemmel Limburg Stirumlaan. Ontwerp start in 2017.
Halle fietssnelweg richting Colruyt: projectnota met voorontwerp in 2018. Uitvoering nog niet bepaald

Jo De Clercq concludeert dat er geen verdere vragen meer zijn bij de toelichting en dat het dossier ter 
kennisgeving naar de provincieraad kan.



4 Rondvraag

Er zijn geen vragen of variapunten. 

Einduur van de vergadering 14:50 uur

De volgende vergadering: dinsdag 17 oktober om 14u.

De secretaris, De voorzitter,

Annelies Janssens Jo De Clercq


