PROCESVERLOOP VAN EEN FIETSSNELWEGPROJECT
Om een fietssnelweg aan te leggen, moeten verschillende stappen worden genomen.
De doorlooptijd van al die stappen verschilt vaak erg van project tot project. Een overzicht:
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Abdijlaan - Aansluiting naar Leuven
Dit project begint aan de ontwerpfase.
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Aanleg
1 jaar

Aannemer
aanduiden

Werken

Abdijlaan Station Wezemaal
Dit project is klaar.

Station Wezemaal - Aansluiting naar Aarschot
Dit project begint aan de procedures.

Station Wezemaal
Dit project begint aan de procedures.
De vergunning werd verleend. Een detail
studie is lopende, daarna wordt een
aannemer aangeduid. Eind 2022 kunnen
normaal de (voorbereidings)werken starten.

Surf naar FIETSSNELWEGEN.BE/ NIEUWS/ROTSELAAR
voor:
• Uitgebreide informatie over de verschillende projecten
• Downloadbare plannen
• Linken naar websites van de verschillende partners
Heb je nog vragen? Wil je de plannen graag met een
medewerker bekijken? Kom dan naar onze infomarkt waar alle
partners aanwezig zullen zijn om je meer uitleg geven.

INFOMARKT
F25 ROTSELAAR
DONDERDAG 14 OKTOBER
2021, DOORLOPEND VAN
13 TOT 21 UUR
PAROCHIEZAAL WEZEMAAL,
HOLSBEEKSEBAAN 1,
WEZEMAAL

KAN JE NIET AANWEZIG ZIJN? HEB JE NOG VRAGEN? NEEM DAN CONTACT OP MET:
• De provincie via fiets@vlaamsbrabant.be of op 016 26 75 44
(Leuven-Abdijlaan, Station Wezemaal - Aarschot en fietssnelwegen algemeen)
• De gemeente via mobiliteit@rotselaar.be of op 016 61 64 30 (Abdijlaan-Station Wezemaal)
• Infrabel via contact@infrabel.be of op 02 525 22 11 (Vervanging overweg Langestraat)
• NMBS via www.nmbs.be (Stationsomgeving Wezemaal)

OF BLIJF ALS EERSTE OP DE HOOGTE OVER ALLE NIEUWS OVER DE F25. SCHRIJF JE IN OP DE
APARTE NIEUWSBRIEF OVER DEZE FIETSSNELWEG VIA WWW.VLAAMSBRABANT.BE/NIEUWSBRIEF-F25.
v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. (Onr: 0253.973.219)

FIETSSNELWEG
LEUVEN - AARSCHOT
Benieuwd naar de stand van zaken over de
fietssnelweg F25 in onze gemeente? We
geven je graag een overzicht van hoe alles
momenteel loopt. Het totaalproject bestaat
uit vier deelprojecten die sterk met elkaar
verbonden zijn.
De provincie Vlaams-Brabant heeft de
plannen klaar voor het stuk fietssnelweg
tussen het station van Wezemaal en
Aarschot. Je kan die plannen online bekijken
via fietssnelwegen.be/nieuws/rotselaar. Wie
meer uitleg wil, nodigen we uit om op
14 oktober naar de infomarkt te komen.
Infrabel en NMBS starten eind 2022 met de
herinrichting van de stationsomgeving in
Wezemaal. De overweg aan de Langestraat
wordt daarbij vervangen door een weg
tunnel. De F25 krijgt hier een fietsbrug

parallel aan de sporen. Beide aanpassingen
geven fietsers een veilige doorgang.
Nieuw is dat de provincie Vlaams-Brabant
een wenslijn vastlegde voor het traject tussen
de Abdijlaan en de grens met Leuven.
Tot slot fietste je misschien al over het eerste
afgewerkt project? De gemeente Rotselaar
legde vorig jaar al 1,2 kilometer nieuwe
fietssnelweg aan tussen de Abdijlaan en het
station van Wezemaal.
De realisatie van de F25 kadert in het
voornemen van de gemeente en de provincie
om fietsen te stimuleren door kwalitatieve
fietsroutes aan te leggen, zowel voor woonwerkverkeer als recreatief gebruik.
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De provincie Vlaams-Brabant legde een nieuw
traject voor de fietssnelweg tussen het station
van Wezemaal en Aarschot vast in een definitief
plan.
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• Vanaf het station van Wezemaal loopt de fietssnelweg langs de Kruisboogstraat.
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• Er komt een nieuwe fietsverbinding tussen de
Kruisboogstraat en de Valleilaan.
• Net voor de Valleilaan komt er een fietstunnel
schuin onder de sporen.
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De gemeente Rotselaar werkte in 2021 een
nieuw stuk fietssnelweg af tussen de Abdijlaan
en het station van Wezemaal. Dit stuk is volledig verlicht, heeft een aangenaam rustpunt en
wordt reeds druk befietst.
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• De fietssnelweg sluit hier aan op de Heirbaan
ter hoogte van de Eekhoornlaan.
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• Na het kruispunt van de Heirbaan met de
Eekhoornlaan vervolgt de fietssnelweg het bestaande tracé van de Heirbaan tot in Aarschot.
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Deze nieuwe route van de fietssnelweg vervangt
het vorige traject langs de Valleilaan. Het is een
veiliger alternatief dat bovendien zorgt voor meer
natuurbehoud. Tegelijk wordt er een fietsverbinding voorzien tussen Station Wezemaal, Middelberg en Heikant.
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Op basis van dit plan starten we alle procedures
op om tot realisatie te komen.

NIEUW: WENSLIJN

ABDIJLAAN
AANSLUITING NAAR LEUVEN

B Fietsstraat in de Kruisboogstraat
C Nieuwe fietsdoorsteek:
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Kruisboogstraat – Valleilaan

D Schuine tunnel onder het spoor
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De provincie Vlaams-Brabant legde een wenslijn
vast voor de F25 tussen de tunnel aan de Abdij
laan en de grens met Leuven. Die lijn is een
allereerste stap in het ontwerp van dit project.
Vanaf nu kunnen er verdere onderzoeken gebeuren om tot een eerste plan te komen.

A Fietsbrug parallel aan B spoor
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Fietsstraat in de Heirbaan
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AANLEG 2023

STATIONSOMGEVING WEZEMAAL
Infrabel is klaar met het ontwerp voor de vervanging van de overweg in de Langestraat in Wezemaal door een
wegtunnel. Samen met de NMBS investeert Infrabel in de heraanleg van de stationsomgeving.
• Parallel aan de sporen krijgt de fietssnelweg hier een fietsbrug over de Langestraat. Die zorgt voor vlotter en
veiliger verkeer in de stationsomgeving van Wezemaal.
• Een wegtunnel zorgt voor meer veiligheid voor de pendelaars en een vlotte doorstroming van auto’s en
fietsverkeer in de Langestraat.
De omgevingsvergunning voor de bouw van de wegtunnel en de fietsbrug en de heraanleg van de stationsomgeving werd in het voorjaar van 2021 afgeleverd. Als alles vlot verloopt, beginnen de eerste voorbereidende werken eind 2022. Begin 2023 gaan de grote bouwkundige werken dan van start.

