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F207 in vraag en antwoord 
- juni 2019 -  

 
1. Timing: wat zijn de stappen die nog volgen? Wanneer is de route klaar?  
 
Momenteel wordt een GRUP opgemaakt door het Vlaams Gewest voor de spoorlijn en de fietssnelweg 

tegelijk. Een GRUP, of voluit ‘gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan’ is een bestemmingsplan. Het wijzigt 

of herbevestigt de bestemming van bepaalde percelen of gebieden.  

In het GRUP-proces wordt de fietssnelweg nog niet ontworpen. Er wordt een ruime zone ingekleurd op 

het plan waarbinnen de fietssnelweg in de toekomst kan komen. In het GRUP-proces wordt ook al 

gekeken naar de verschillende tracés die mogelijk zijn voor de fietssnelweg en kunnen alternatieven 

tegenover elkaar afgewogen worden. Binnen het GRUP-proces zijn 2 inspraakmomenten voor de 

bevolking voorzien.  

 Momenteel (april-juni 2019) vindt het eerste inspraakmoment plaats, waarbij de start- en 

projectnota van het GRUP aan de bevolking worden voorgelegd. Zie ook vraag 2.  

Parallel met de GRUP-procedure loopt de ontwerpfase waarin de realisatie van de fietssnelweg 

bestudeerd en technisch volledig uitgewerkt wordt.  

Daarna wordt een omgevingsvergunning (= de vroegere bouwvergunning) aangevraagd, één voor de 

fietssnelweg en één voor de spoorlijn. De aanvragen zullen worden ingediend bij de Vlaamse Regering. 

Hierna volgt een openbaar onderzoek (inspraakmoment burgers) en adviesverlening door bevoegde 

instanties.   

De voorziene termijn om de omgevingsvergunningen te bekomen, is 2021.  

Pas na het verwerven van de vergunningen kan de bouw van de extra sporen en van de fietssnelweg 

echt starten. De eerste bouwwerken zijn dus ten vroegste voorzien in 2021. De werken voor spoor en 

fietssnelweg lopen zo veel mogelijk samen en hebben dus een hoge techniciteit. De bouwwerken zullen 

meerdere jaren in beslag nemen. Het is te vroeg om hierover gedetailleerde informatie te kunnen geven.  
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Indien een gefaseerde realisatie en/of openstelling van de fietssnelweg mogelijk is, zal dit zeker 

overwogen worden, maar ook hiervoor is het te vroeg om uitspraken te doen. 

2. Inspraakronde voorjaar 2019: inzage documenten? Hoe reageren?  
 

Op 29 maart 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘GEN-spoor L124 en fietssnelweg F207’ goedgekeurd. Het voorgenomen plan is 

gesitueerd in Linkebeek en Sint-Genesius-Rode. 

Over deze startnota en procesnota wordt de bevolking nu geraadpleegd: vanaf 30 april 2019 tot en met 

28 juni 2019. Ook op het infomoment op 3 juni zijn de documenten ter beschikking en kan er toelichting 

bij gevraagd worden.  

Deze documenten liggen ook ter inzage op volgende adressen: 

 in het gemeentehuis van Linkebeek en Sint-Genesius-Rode; 

 afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten van het Departement 

Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel 

 op de website van Vlaanderen - ruimtelijke ordening: 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-

Detail/rid/RUP_02000_212_00511_00001  

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk donderdag 28 juni 2019 via bovenvermelde 

website. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs op bovenstaande 

adressen of verstuur hem naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.  

 

https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00511_00001
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00511_00001
https://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Diensten/GRUPS/GRUPS-Detail/rid/RUP_02000_212_00511_00001
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3. Traject: Is er al meer geweten over het exacte tracé van de F207? Welke kant van de spoorlijn?  
 

In de startnota van het GRUP die momenteel voorligt, worden een aantal tracévarianten aangehaald.  

Er worden meerdere tracé-scenario’s ten opzichte van elkaar afgewogen, ook mixscenario’s zijn 

mogelijk. De scenario’s bevinden zich allen langsheen de (uit te breiden) spoorlijn. Daarbij wordt ook 

gekeken naar interessante uitwisselingspunten waarbij tussen beide zijden van de spoorlijn kan worden 

gewisseld.  

In ieder van de scenario’s moeten er nog verdere keuzes worden gemaakt naar de verdere inpassing van 

het tracé, gezien er langs beide zijden van de spoorweg een aanzienlijk reliëf aanwezig is en moet er een 

voorkeurscenario gekozen worden. Dit wordt verder uitgewerkt in een projectnota voor de F207-

fietssnelweg (najaar 2019). 

 

Beeld: schematische weergave van scenario’s voor de F207. Bron: startnota GRUP – ruimtelijkeordening.be.  

 

 

4. Traject: worden er ook opritten voorzien? Hoe zit het met de verbindingen met de dorpskernen? 
Loopt de route ook verder in Brussel en in Wallonië? 

 
Bij de tracékeuze van de fietssnelweg F207 is het samenspel van de fietsroute met de stations erg 

belangrijk.  Openbaar vervoer en fiets kunnen perfect samenspelen en elkaar versterken. 

Langeafstandsreizigers kunnen het traject tussen thuis en Brussel deels per trein, deels per fiets 

afleggen. Op die manier zorgen we voor minder autoverkeer en congestie op deze as. 

Op verschillende plaatsen zal er een aftakking voorzien worden met het lokale fietsnetwerk. Dit wordt  

mee opgenomen in de ontwerpstudie voor de fietssnelweg. De gemeente Waterloo en Ukkel, het Waals 

Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden mee betrokken bij de ontwerpstudie in functie 

van de aansluitingen in Wallonië en Brussel. 
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Hieronder vindt u een schema met de verschillende studies voor fietssnelwegen die opgestart zijn in de 

ruime omgeving van Linkebeek/Sint-Genesius-Rode. Noot: de studie van BELIRIS is nog onder 

voorbehoud van goedkeuring. 
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5. Impact: Welke impact gaat de bouw van de fietssnelweg hebben op de omgeving, op eigendommen 
en huizen, op de natuur?  
 

De spoorweg verbreden, en daarnaast een fietssnelweg aanleggen, vergt extra ruimte. Dit heeft 
uiteraard een invloed op de omliggende gronden, en op de natuur en de omwonenden.  
 
We kunnen op dit moment nog niet met zekerheid zeggen welke impact dit precies zal hebben. In deze 
fase is het nog niet mogelijk om aan te duiden welke gronden precies gebruikt zullen moeten worden, en 
of en waar er grondverwervingen zullen nodig zijn.  
 
Het project voor de fietssnelweg F207 zit momenteel in de beginfase waarbij de tracékeuze in overleg 
met alle betrokken actoren zal worden bepaald. Verschillende varianten aan beide zijden van de 
spoorweg worden nagekeken en overwogen, hierbij rekening houdend met de plannen voor de 
spoorverbreding. We houden onder meer rekening met deze aandachtspunten bij het bepalen van het 
tracé:  
- de noodzaak om al of niet huizen of delen van tuinen te verwerven, en dit natuurlijk liefst zo weinig 
mogelijk; 
- de impact op landschap, natuur en eigendommen, en deze natuurlijk zo laag mogelijk houden; 
- het aantal keer dat de fietssnelweg van kant wisselt, dit wordt zo veel mogelijk beperkt omdat elke 
wisseling gepaard gaat met een extra conflictpunt en omwille van rechtlijnigheid; 
- principe van rechtlijnigheid (geen onnodige omwegen) om een vlotte fietsverplaatsing mogelijk te 
maken; 
- aantakkingen met omliggende (woon)kernen of interessante punten. 
 
Pas wanneer ter plaatse op het terrein het traject opgemeten is en de ontwerpfase afgelopen is, is de 
precieze impact op grondgebruik geweten.  
 
Mocht er voor een bepaalde grond of eigendom een grondverwerving nodig zijn, dan worden de 
eigenaars persoonlijk gecontacteerd.  
  
6. Zijn er nog infomarkten over F207 gepland?  
 
In de GRUP-procedure zijn 2 wettelijke inspraakrondes voorzien. De eerste inspraakronde loopt vanaf 30 
april 2019 tot en met 28 juni 2019, met een infomoment op 3 juni in Sint-Genesius-Rode.  
 
Een volgende inspraakmoment wordt voorzien in het voorjaar van 2020.  
 
7. Op de hoogte blijven?  
 
Via onze e-brief Fiets houden we u op de hoogte van  inspraakrondes en van eventuele bijkomende 
infomomenten. Schrijf u in voor de e-brief via 
https://www.vlaamsbrabant.be/info/nieuwsbrieven/fiets.jsp en bevestig uw inschrijving via de e-mail 
die u toegestuurd krijgt.  

https://www.vlaamsbrabant.be/info/nieuwsbrieven/fiets.jsp

