
FIETSSNELWEG 
LEUVEN-TIENEN 

WAAR VIND IK INFORMATIE? 

• Omwonenden ontvangen steeds een brief van de aannemer 
(Colas) of de bouwheer (Provincie Vlaams-Brabant).

• Omleidingen worden ruim op voorhand aangekondigd via 
wegsignalisatie.

• Alles over de aanleg, hinder en omleidingen lees je op 
www.fietssnelwegen.be/werkenF24.

• Schrijf je via die webpagina ook in op de digitale nieuwsbrief 
over de F24 en blijf op de hoogte van de meest actuele informatie. 

CONTACT
Heb je vragen over de werken? Neem contact op met 
Provincie Vlaams- Brabant via fiets@vlaamsbrabant.be of 
bel tijdens de kantooruren naar 016 26 75 44.

WWW.FIETSSNELWEGEN.BE

OVERZICHTSKAART  

BINNENIN

TWEE WERFZONES
De aannemer werkt gelijktijdig in twee grote zones:

ZONE 1: HAANHOFWEG 
(LEUVEN) - RIJSMORTELSTRAAT 
(BIERBEEK)

De eerdere werken aan de Hoe-
gaardsestraat in Leuven zijn bijna 
klaar. Vanaf daar leggen we de F24 
verder aan in de Herpendalstraat. 
Aan de zuidkant van de treinverbin-
ding Leuven-Tienen komt hier een 
gloednieuw fietspad naast de spo-
ren tot aan de kruising met de Bier-
beekstraat in Bierbeek. Daar komt 
een nieuwe fietsbrug tussen de Eike-
boomlaan en de Rijsmortelstraat. 

ZONE 2: STATIONSSTRAAT 
(BIERBEEK) - BOSTSTRAAT 
(BOUTERSEM)

Tussen de Stationsstraat in Bierbeek 
en de Boststraat in Boutersem komt 
de fietssnelweg weer aan de noord-
kant van het spoor te liggen. De 
Sint-Ermelindisstraat wordt verhard 
en langs de sporen doorgetrokken 
tot in Boutersem. De weg maakt een 
kleine afbuiging om een waardevol 
natuurgebied te sparen.

START VAN DE WERKEN IN BIERBEEK

Op dinsdag 19 april start de aanleg van de F24 fietssnelweg Leuven-
Tienen in Bierbeek en de aansluitingen met Leuven en Boutersem. De 
werken duren tot het einde van het jaar. Als alles goed verloopt, is er rond 
de jaarwisseling een veilig, vlot en comfortabel fietsalternatief voor de 
drukke Tiensesteenweg. 

In deze brochure krijg je een overzicht van de geplande werken, mogelijke 
hinder en waar je steeds de meest actuele informatie vindt. 

uitengewoon

uitengewoon

In totaal komt er 4,5 kilometer nieuwe fietssnelweg met: 

• 4 meter breed asfalt

• vleermuisvriendelijke verlichting met led-lampen die ‘s nachts kunnen doven

• tweerichtingsverkeer met middenmarkering

TIMING VAN DE WERKEN
• Start van de werken: 

dinsdag 19 april 2022. 

• Duur van de werken:
ongeveer 100 werkdagen, 
plus verlof- en verletdagen.

• Einde van de werken: 
december 2022.

HINDER
Grote delen van de fietssnelweg zijn 
nieuw aan te leggen of lopen over 
autoluwe wegen. 

• De aansluiting tussen de Herpen-
dalstraat in Bierbeek en de Haan-
hofweg en de Hoegaardsestraat in 
Leuven is vanaf augustus tot het 
einde van de werken onderbroken 
voor alle verkeer.

• De Eikeboomlaan in Bierbeek blijft 
gedurende de volledige duur van 
de werken toegankelijk, maar er 
kan hinder zijn door bijvoorbeeld 
een afgeschraapt wegdek.

• In Bierbeek zal er op de Bierbeek-
straat hinder zijn bij de werken 
aan de fietsbrug. Gedurende korte 
periodes kan er beurtelingse door-
gang zijn over één rijstrook met 
verkeerslichten. Of er kan kort een 
volledige onderbreking zijn. 

• De Rijsmortelstraat is de volledige 
duur van de werken afgesloten 
voor alle verkeer tussen de Bier-
beekstraat en de Langestraat. De 
aannemer richt hier een opslag-
zone in. Plaatselijk verkeer is enkel 
mogelijk via de oostkant. 

• In de Sint-Ermelindisstraat in Bier-
beek zal er hinder zijn door werken 
en werfverkeer.

• In de Boststraat in Boutersem kan 
werfverkeer tijdelijk en plaatselijk 
hinder veroorzaken. 

Ontwerp van de fietsbrug over de Bierbeekstraat tussen de Eikeboomlaan en de Rijsmortelstraat.

V.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
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