
VLOT VAN LEUVEN 
NAAR BRUSSEL

MEER INFO OVER F3? 
Vind alle info over de lopende projecten,  

digitaal kaartmateriaal en een gpx-bestand op  
https://fietssnelwegen.be/f3  

Met vragen kan je ook steeds terecht bij:  
Infopunt Fiets provincie Vlaams-Brabant:  

fiets@vlaamsbrabant.be - tel. 016 26 75 44

Met dank aan alle gemeenten en wegbeheerders langs het traject van de F3: 
stad Leuven, gemeente Herent, gemeente Kortenberg, gemeente Zaventem, 
Agentschap Wegen&Verkeer. 
v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven.  
(Onr: 0253.973.219), versie juli 2020

WWW.FIETSSNELWEGEN.BE

Vlot en aangenaam fietsen tussen Leuven en 
Brussel? Het kan! Een vergadering in Brussel, 
shoppen in Leuven of een trip naar de lucht-
haven. Via de F3 ga je er al fietsend naartoe.

ONTDEK NU DE  
FIETSSNELWEG F3!
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9,5 km / 38 min.* 4,7 km / 18 min.* 10 km / 40 min.* 6 km / 24 min.* 

(* aan een gemiddelde snelheid van 15 km/u. 
Rij je met een elektrische fiets, speed pedelec 
of ben je een geoefend fietser, dan leg je het 
traject mogelijk sneller af.)

GROTE KAART 

BINNENIN

FIETSSNELWEG  
LEUVEN-BRUSSEL 

Aan de stations van Herent, Erps-
Kwerps en Kortenberg vind je een 
herstelzuil met fietspomp. Hier kan 
je kleine technische euvels aan je 
fiets zelf oplossen, of even wat lucht 
bijpompen. 

HELEMAAL KLAAR? 
De F3 biedt op veel stukken een 
hoge kwaliteit. Enkele stukken zijn 
nog te verbeteren en er zijn ook nog 
een aantal projecten die in studie of 
in realisatie zijn. Op de kaart aan de 
binnenzijde van de folder zie je wel-
ke delen gerealiseerd zijn en stellen 
we je een alternatieve fietsroute voor 
ter vervanging van de nog niet gere-
aliseerde delen. 

VOOR WIE? 
Een fietssnelweg is een route waar-
mee je je vlot en eenvoudig met je 
fiets verplaatst over (middel)lange af-
stand. Alle types fietsen zijn welkom 
op de F3: van kinderfiets tot speed 
pedelec. 

De F3 tussen Leuven en Brussel loopt 
vaak over landbouwwegen die aan-
geduid zijn met een blauw, vierkant 
F99-weg codebord. Dit betekent dat 
ook land bouwvoertuigen en voer-
tuigen van perceelseigenaars er 
welkom zijn, maar slechts 30 km/u 
mogen rijden. Ook speed pedelecs 
en andere ge bruikers van deze we-
gen moeten zich aan deze snelheids-
limiet hou den. Ook wandelaars of 
joggers gebruiken deze wegen. 

Hou je aan de verkeersregels en pas 
je rijstijl en snelheid aan als het druk 
is. Gebruik eventueel je bel bij het 
voorbijsteken en hou rekening met 
elkaar. Zo voelt iedereen zich thuis 
op de fietssnelweg.  

START- EN EINDPUNT? 
De F3 start (of eindigt) aan het 
station van Leuven (kant cen-
trum). Vanaf het station van 
Zaventem is een voorlopige rou-
te richting Brussel uitgetekend. 
Zodra de fietsbrug over de Brus-
selse Ring tussen Zaventem en 
Diegem, en de aansluiting met 
Brussel klaar is, zal de F3 een 
hele nieuwe weg inslaan. Op 
de kaart in deze folder vind je 
dus de voorlopige route terug 
die je naar het station van Brus-
sel-Noord leidt. 

FIETSCOMFORT
De F3 is bewegwijzerd vanaf 
het station van Leuven tot 
op de grens met Brussels 
Gewest (kerkhof Evere). Op 
Brussels grond gebied volgt ze 
de GFR-route 1B. GFR staat 
voor Gewestelijke FietsRoute, 
het GFR is het bewegwijzerde 
fietsnetwerk in het Brussels 
Gewest. 

F3 IN EEN NOTENDOP
De F3 is een mooie, veilige en autoluwe fiets-
route. Ze volgt grotendeels het spoor van de 
hogesnelheidstreinen (HST) en passeert langs 
de stations van Leuven, Herent, Veltem, Erps-
Kwerps, Kortenberg, Nossegem, Zaventem en 
langs talrijke kantoor- en industriezones.

PROBLEEM? 

Merk je een plaatselijk probleem op de route, 
zoals glas, modder of putten? Meld het probleem 
via meldpuntwegen.be. Je melding wordt dan 
overgemaakt aan de juiste wegbeheerder. 

Problemen met signalisatie of de herstelzuilen 
kan je melden bij fiets@vlaamsbrabant.be. 

Fietssnelweg F3 // totale lengte: 30 km // totale reistijd: 2 uur*

 Afstanden en rijtijden voor de huidige befietsbare route (zie kaart)
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