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Fietssnelweg F417 en toekomst overwegen 
L122    Scheldewindeke - Balegem
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• Welkom : Johan Van Durme, burgemeester Oosterzele
• Inleiding Fietsbeleid Oosterzele : Christ Meuleman, schepen 

mobiliteit en openbare werken Oosterzele
• Fietssnelwegen – algemeen en ‘proces’ : Sven Taeldeman, beleid en 

procesbegeleider fietssnelwegen, Provincie Oost-Vlaanderen
• Toekomst overwegen L122 : Samuel Beernaert, Infrabel - Asset 

Management, Tom Vandendriessche, projectleider Infrabel, en Lothar 
Heymans, Local Affairs Officer Vlaanderen

• Fietssnelweg F417 – tracékeuze : Sven Taeldeman
• Fietssnelweg F417 - Ontwerp Scheldewindeke (Stationsstraat) –

Balegem (Houte) : Mieke Dries, projectingenieur Provincie Oost-
Vlaanderen

• Vragen ? moderator
• Slotwoord



Facts and figures
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Fietsen zit in de lift : 
→ 2018 -> 2021 : +20% fietsers op fietssnelwegen
→Meer fietsers, vraagt om meer en betere infrastructuur, 
nodigt uit tot meer fietsen, tijd is rijp

Waarom? 



Investeren in
Fietsnetwerken

1. Fietssnelwegen
2. Bovenlokale routes

3. Lokale routes
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Wat? 
→ Plan



Fietssnelwegen
-> investeringen (en subsidies)       

Bovenlokale Fietsroutes 
-> subsidies

Lokale fietsroutes 
-> subsidies
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± 65%

± 15%
± 10%

± 10% 6
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± 50%
348 km

± 20%
127 km

± 30%
202 km

Fietssnelwegen
Oost-Vlaanderen

677km
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Fietssnelweg : directe, comfortabele, veilige, aantrekkelijke fietsverbinding over 
langere afstand, bij voorkeur onder de vorm van een fietsweg
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Fietssnelwegen

personeelscapaciteit

Veel werk aan de winkel!
-> ‘Vlakke’ trajecten, elke 100m is anders, en nog tientallen kunstwerken te gaan !

2022 Lopende werven + 12,5 km
Op te starten werven: 7 km
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Fietssnelwegen

Bovenlokale 
partners en 
hun planning

Expertise      

Draagvlak bij 
bewoners/ 
gebruikers

Personeels-
capaciteit

Draagvlak bij 
openbaar bestuur

Goed beheer  
infrastructuur

Budget

HOE? 
POV : Regisseur, initiator, kwaliteitsbewaking 
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Fietssnelwegen

Stappenplan

Proces-
Begelei-
ding



Middelen – Toolbox
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1. Budget , fondsen : POV jaarlijks 15 mio€ (5 provincies samen ca 50mio€), Vlaanderen, lokale besturen 
en NMBS/Infrabel ook nog eens xx mio€ → samen goed voor tientallen mio€/jaar 
fietsinfrastructuurinvesteringen in Vlaanderen.

2. Personeel (POV ca 15 personen)
3. Samenwerken : overheden, middenveld, private sector, burgers
4. Kwaliteitsnormen : 

1. Vademecum fietsvoorzieningen
2. Verlichting
3. Routetaal Fietssnelwegen
4. E.a. standaarden (ook randvoorwaarden bv. vanuit natuur, stedenbouw)

5. Procedures : 
1. Decreet Basisbereikbaarheid (2019) en uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven
2. Oa BVR Projectmethodologie en Projectstuurgroepen (PSG)
3. Omgevingsvergunningsprocedures, Grondverwervingen, Aanbestedingsprocedures, … 
4. Richtlijnen ikv kwetsbare gebieden
5. E.a. 

6. Maatwerk en samenwerking : Creativiteit en empathisch vermogen

→ 1 boodschap : Waar een wil is, is een (fiets)weg! Samenwerking creëren, en de middelen inzetten.  



Wie? 
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Samen aan de kar trekken … in dezelfde richting en elk levert zijn/haar deel
-> methodes (BVR, PSG, …)

1. Alle overheden/publieke partners : 
- Lokale besturen en Intergemeentelijke Samenwerkingen : Oosterzele, Fluvius
- Provincie Oost-Vlaanderen : regisseur FSW, initiator, kwaliteitsbewaker (ism Vlaanderen, ikv Fietsfonds)
- Vlaanderen : MOW, AWV, ANB, Ruimte Vl, …
- Federaal : Infrabel, NMBS
2. Middenveld : Natuurpunt, Fietsersbond, bewonersgroepen, etc
3. Private partners : deelstudies
4. Personen/organisaties : eigenaars, buren/bewoners, organisaties/bedrijven, gebruikers, individuele belanghebbenden



Situering

F417
(Gent-) Melle – Oosterzele 
– Zottegem (14 km//L122)

Deelproject 
Scheldewindeke

(Stationsstraat) – Balegem
(Houte) (2,5 km)
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We beheren, onderhouden en vernieuwen de 
infrastructuur op het Belgische spoornet.

We regelen het treinverkeer 
op het Belgisch spoornet. 



1. Wie zijn wij?
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Een duidelijke taakverdeling

Infrabel NMBS Overige operatoren Andere vervoersmiddelen en/of -operatoren

Rail Operations 
Center

Security 
Operations 

Center



Waarom overwegen afschaffen?

Impact op de veiligheid 

Impact op de stiptheid 

Verkeersopstopping
in de gemeente

Onderhoudskosten 
(gemiddelde: 36 000 

euro/OW/jaar)

Zwakke plek 
van het spoornet

Geluidsoverlast

Evolutie van het aantal overwegen op het spoornet
van 2005 tot 2021
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Visie Infrabel

18

Waarom streven naar een overwegvrij spoornet?

Opportuniteiten Infrabel:

- Verhogen veiligheid op en rond het spoornet
- Congestie aan overwegen zorgt voor verhoogde 

risico’s
- Stiptheid/robuustheid spoornet verbeteren 

Opportuniteiten Oosterzele:

- Verhogen veiligheid voor alle weggebruikers
- Stimuleren modal shift en STOP-principe
- Sluipverkeer weren
- Vlotte en veilige doorstroming op fietssnelweg
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Fietssnelwegen

F417 Scheldewindeke – Balegem, stand van zaken

Proces-
Begelei-
ding



F417 : doorlopen stappen

• 2 jaar bilateraal overleg POV – gemeente, gemeente – Infrabel, 
Infrabel – gemeente – POV

• 2 projectstuurgroepbijeenkomsten – consensus 
• Startnota traject F417 door Oosterzele

• Projectnota Scheldewindeke - Balegem

• 1 Infoavond 31/03/22

• 2 gesprekken met lokale natuurverenigingen ikv verlichting (2020)

• Infobord Moortsele met contact (nav Rodelanddag 2021)

• Bevraging gebruikers fietssnelweg ikv verlichtingsstudie (2021)
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Fietssnelweg F417 : 
Tracékeuze Scheldewindeke - Balegem
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Situering : → Fietssnelwegen.be



F417 (Gent-) Melle – Oosterzele – Zottegem
stand van zaken
• Planvorming

• Gehele tracé Melle-Zottegem bepalen : Startnota (2021-2022, actualisatie nota 2011)
• Deeltrajecten worden uitgewerkt met projectnota/deeltraject, maar …

• We vertrekken niet van ‘0’, we bouwen verder op :
• Melle : deels langs bestaande wegenis vanaf F2

• Oosterzele: Schellaertweg – Van Thorenburghlaan (500m, opgeleverd december 2019)

• Oosterzele: Van Thorenburghlaan – Roosbroekstraat (1430m, opgeleverd eind 2020)

• Oosterzele: Roosbroekstraat – Scheldewindeke station (270m, opgeleverd eind 2011)

• Oosterzele: Houte – Kalle (865m, opgeleverd september 2019)

• Oosterzele: Walzegem (noord) – Balegem-Zuid (620m, opgeleverd 2012)

• Oosterzele: Balegem-Zuid – Provinciebaan (N46) (440 meter, opgeleverd 2013)

• Zottegem : Oudenaardse Steenweg/Provinciebaan (N46) – Snijdreefken (800m, opgeleverd eind 2021)

• Totaal 16km F417, waarvan

• 7,2 km gerealiseerd (> 3 mio€ POV + Vlaanderen) + 3,2 km befietsbaar (waarvan 1,5km optimalisatieprojecten Zottegem 2024) = 65%

bruikbaar

• en 6,5 km nog te realiseren (waarvan 2,5 km Scheldewindeke-Balegem) = 35% nog te realiseren
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F417 (Gent-) Melle – Oosterzele – Zottegem
Tracékeuze (1)
• Uitgangspunten fietssnelweg : 

• Direct : // L 122

• Comfortabel : doorrijden, monolithe verharding, beperken aantal stops, reliëf 

• Veilig : conflicten vermijden (excl. Fiets), erftoegangen, kruispunten, 
zichtbaarheid, snelheid

• Aantrekkelijk : vormgeving, leesbaarheid

• in een netwerk (zie hoger, kaart) 

→ fietsverbinding over langere afstand, bij voorkeur fietsweg
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F417 (Gent-) Melle – Oosterzele – Zottegem
Tracékeuze (2)
• Startnota F417 : actualisatie (2021-2022) van versie 2011

• Contextanalyse → randvoorwaarden
• Bestaande toestand : ruimtelijk en verkeerskundig

• Plannen en projecten

• Regelgeving : kwetsbare gebieden (natuur, water), stedenbouw, 
infrastructuurbeheerders

• Normering fietssnelwegen : Vademecum fietsvoorzieningen
• type-dwarsprofiel 4m met 2x1m schrikstrook 

• Verharding : minste rolweerstand

• Kruispuntoplossingen : vermijden stops

• Verlichting : vermijden shift naar auto

• Gebruik, snelheid : fiets! ontwerpsnelheid
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F417 (Gent-) Melle – Oosterzele – Zottegem
Tracékeuze (3) – resultaat : 
- Begin- en eindpunt : Melle westelijk van spoorlijn, Zottegem-station 

oostelijk van spoorlijn

- Beperken ‘kantwissels’ van spoorlijn : veiligheid

- Beschikbare ruimte, reliëf en kwetsbare natuur

- Resulteert in : 16km met

→3 kantwissels van spoor, thv Landskouter (toekomst), Kalle, en N46

→Passage Scheldewindeke – Balegem oostelijk van spoorlijn, met 
→Stationsstraat – Sint-Martensdries : vrijliggende fietsweg

→Sint-Martensdries - Poststraat – Houte Balegem : 
→Korte termijn : Poststraat – Houte→ fietsstraat (gemengd verkeer)

→Lange termijn : langs spoorlijn L122 → fietsweg (fietsers)
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F417 (Gent-) Melle – Oosterzele – Zottegem
Tracékeuze (5) – resultaat
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Inrichtingskeuzes F417 deeltraject 
Scheldewindeke – Balegem (2,5km)
• Stationsstraat – Sint-Martensdries : vrijliggende fietsweg

• Type-dwarsprofiel 4m, tenzij lokaal smaller 
• Oversteek gewestweg Stationsstraat uit de voorrang, andere kruisingen in de voorrang
• Verlichting (zie verder)
• Thv natuurgebieden en natuurverbindingsgebieden : geen verlichting, geen harde fysieke 

afsluiting tav spoordomein, en boscompensatie
• Bereikbaarheid landbouwpercelen en garage 

• Sint-Martensdries - Poststraat – Houte Balegem : 
→Korte termijn : Poststraat – Houte→ fietsstraat (gemengd verkeer)

→Zone 30
→Kruispunten fietsstraat in de voorrang tav kruisende straten
→Fietsstraat met gemiddeld 4m dwarsprofiel met middengeleider
→Parkeervakken sterker materialiseren met asverschuiving

→Lange termijn : langs spoorlijn L122 → fietsweg (fietsers)
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Aangepast verlichtingsvoorstel
• Passage open ruimte met kwetsbare natuurverbindingsgebieden 

Molenbeekvallei (oa Vleermuizen)

• Richtlijnen INBO :
- op kwetsbare plaatsen licht vermijden, 

- licht in die gebieden enkel laten branden indien/wanneer nodig, 

- lichtintensiteit reduceren, lichtverstrooiing wordt max vermeden,

- bij keuze voor verlichting op kwetsbare plaatsen, voor amberkleurige verlichting gekozen. 
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Resultaat verlichting
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- Warme witte verlichting (2700K) thv
perron Scheldewindeke

- Amberkleurige verlichting open 
ruimte, backlightcut

- Grondspots thv 450m 
natuurverbindingsgebieden (variant 
in onderzoek : 1m50 hoge 
verlichtingsarmaturen)

- Dimmen tot 50% of 30% 23u-5u 



Fietssnelweg F417 - Ontwerp Scheldewindeke
(Stationsstraat) – Balegem (Houte)

• 2 deeltrajecten
• Sint-Martensdries – Houte (1,1 km) fietsstraat

• Stationsstraat – Sint-Martensdries (1,4km) fietsweg

• samen 2,5 km fietssnelweg

• Verdere toelichting per zone : 
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Realisatie : timing en raming

• Timing Poststraat – Houte (1,1 km)

- Opmaak bestek en prijsvraag : voor zomer 2022

- Uitvoering start + einde : voorjaar 2023

- Raming : 250.000€

• Timing Station – Sint-Martensdries (1,4 km)

- Afwerken grondplan, grondverwerving en bezettingsplan, opmaak 
rooilijnplan : voorjaar 2022

- Onderhandelen grondverwervingen : zomer 2022

- Indienen omgevingsvergunning : najaar 2022 (+/- 6maanden tot vergunning)

- Opmaak bestek + prijsvraag : zomer 2023

- Start werken : najaar 2023 – voorjaar 2024

- Raming : 650.000€
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L122/F417 (Gent-) Melle – Oosterzele – Zottegem
Tracékeuze en Overwegen
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Vragen? 
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