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1 Inleiding
Leirekensroute loopt hoofdzakelijk over de vroegere spoorwegverbinding Londerzeel-Aalst. De route
biedt fietsers ook effectief een vrij rechte verbinding vanaf Steenhuffel tot Aalst en wordt door veel
fietsers en in zekere mate ook door wandelaars erg vaak gebruikt. Het tracé van de route wordt door
fietsers erg geapprecieerd en het fietsgebruik is zowel functioneel als recreatief, de route is ook deel
van het fietsknooppuntnetwerk. Onderzoek naar het aandeel van beide functies op deze route is niet
bekend.
De audit van de route werd gevraagd door de vzw
Leirekensroute met het oog op een objectivering van de
huidige kwaliteit van deze route en een mogelijke
verbetering ervan. De resultaten bieden een basis voor
gesprekken door de vzw met de betrokken gemeenten en
de betrokken provincies. De audit zelf alsook het rapport
bieden de gemeenten ook de kans om meer vertrouwd te
worden met audits van fietsinfrastructuur met de meetfiets
en met de via die audit beschikbare resultaten. Audits met
de meetfiets worden steeds meer op vraag van gemeenten
of provincies uitgevoerd en moeten de wegbeheerders
helpen om gerichter te investeren in hun fietsinfrastructuur.
De auditresultaten bieden enerzijds zowel een globale als een gedetailleerde evaluatie van de
verschillende aspecten, gegevens die kunnen gebruikt worden voor grotere investeringen op de
middellange termijn maar tevens beschikken de wegbeheerders na de audit ook over concrete
werklijsten met werkpunten die snel en zonder grote investeringen kunnen uitgevoerd worden, bv.
acute comfortproblemen die moeten aangepakt worden, overgroeide gedeelten, ontbrekende
markering bij kruisingen, foute markeringen, ontbrekende borden enz.
Dit rapport zelf heeft vier bedoelingen:
1-het beschrijft de wijze waarop de audit is gebeurd
2-het analyseert en bespreekt uitvoerig de resultaten,
3-het geeft concrete aanbevelingen om te komen tot een verbetering van de kwaliteit van de route.
4-het geeft ook aan hoe de webapplicatie te consulteren. Alle detailresultaten van de audit zijn
immers beschikbaar via de webapplicatie ‘Structureel beheer fietsinfrastructuur’
(http://vps37.futureweb.be:8080/apex/f?p=221:1:0::::).
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2 Beschrijving van de onderzoeks- en evaluatiemethode

2.1 Focus van het onderzoek
Tijdens de audit werd voornamelijk onderzoek gedaan voor de hele route naar:
1- het type oppervlakteverharding en het daaraan gekoppelde trillingscomfort, de kleuring evenals
specifieke aandacht voor comfort bij overgangen op kruisingen. Kruisingen betekenen in Vlaanderen
klassiek een comfortprobleem en indirect ook mogelijks een veiligheidsprobleem.
2- acute veiligheid- en comfortpunten (bv boomwortels, gevaarlijke vernauwingen, overgroeiing, te
smalle doorgangen, verzakkingen, ontbrekende markering bij invoeging van de fietser op de rijweg
enz.)
Voor de fietspad- en fietsweggedeelten werd daarnaast bijkomend onderzoek gedaan naar:
3- de breedte van de fietsinfrastructuur en de positionering ervan enerzijds in vergelijking met de
normering in het fietsvademecum voor gewone fietspaden en fietswegen, anderzijds met de recent
opgestelde normering voor fietssnelwegen. Er werd daarbij gekeken naar zowel de breedte bij aanleg
als de nog belangrijkere voor de fietser effectief beschikbare breedte.
4- de kruisingen van fietspaden en fietswegen met rijwegen: het type kruising, de positie van de
fietsinfrastructuur (vanuit verticaal en horizontaal oogpunt), de verkeersregeling en de markering.
5-voor fietspaden parallel gelegen aan rijwegen: de afscheiding rijweg-fietspad en dit via een analyse
van het type parallelweg, de snelheidszone, de tussenbreedte en het type buffer, en het
verhoogde/niet-verhoogde karakter van het fietspad
Voor de gemengd verkeergedeelten werd bijkomend onderzoek gedaan naar:
6. het type tracé en de geschiktheid van ervan voor fietsers op basis van het wegprofiel/de
wegbreedte, de effectieve verkeersintensiteit (normaal en tijdens piekuren) en de effectieve snelheid
alsook aspecten zoals parkeerintensiteit, kruisingen, weginrichting enz.

2.2 Werkwijze
2.2.1

Audit ter plaatse van fietsinfrastructuur

Elk fietstracé werd met de meetfiets geaudit op basis van precieze richtlijnen en meetprocedures (zie
auditprocedure te consulteren via de webapplicatie). Deze richtlijnen omvatten o.m. de precieze
wijze van opmeting van de breedte van een fietstracé en de tussenbreedte tussen fietspad en rijweg.
De Leirekensroute werd in de richting van Aalst tot Londerzeel afgereden (in één enkele richting). Op
de fietspad- en fietsweggedeeltes werd telkens zoals voorgeschreven precies in het midden van het
fietspad/de fietsweg gefietst –waar de meeste fietsers ook meestal fietsen bij afwezigheid van
tegenliggers. Deze zone is meestal ook de meest comfortabele zone. De trillingscomfortresultaten
zijn dus voor die zone geldig. Op heel wat plaatsen is er betrekkelijk weinig verschil in trillingscomfort
tussen die zone en de zones meer aan de zijkant van het fietspad/de fietsweg en zijn de
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trillingscomfortscores geldig voor het grootste gedeelte van de breedte maar op bepaalde plaatsen is
er wel meer verschil (o.m. op grondgebied Merchtem).

Bij gemengd verkeer werden de tracés waar quasi geen verkeer langskomt (bvb grens MerchtemOpwijk tot Dries) ook in het midden afgereden. In zones waar meestal wel verkeer aanwezig is -bv.
Leireken tussen Nieuwbaan en Peisegemstraat of het gemengd verkeergedeelte ten zuiden van
Kemmeken in Opwijk-, werd op zo’n 70 cm van de zijkant richting Londerzeel gefietst. Het gebruikelijke
fietsgedrag werd daarbij geïmiteerd.
Van elk fietstracé werden de parameterwaarden aan de start van die meting geregistreerd. Deze
parameterwaarden kunnen worden opgesplitst in de volgende groepen:
Voor alle gedeelten van de geaudite route (fietspaden, fietswegen, gemengd verkeer) :
1.Administratieve data zoals:
-de wegbeheerder
-het type route (BFF hoofdroute, functionele route, alternatieve route, niet-BFF)
-de ouderdom van de infrastructuur (verkregen via gepubliceerd historisch onderzoek over de
Leirekensroute en verder bevraging op het terrein - http://homdad.com/HOM-alg/hb/LeirekenOpwijk.pdf)
2.-de materiaalsoort en het trillingscomfort per 12,5m (berekend via standaarddeviatie op basis
van afwijking van de gravitatie)
-de kleuring (bij fietspaden/fietswegen)
3.-de verlichting

Voor de geaudite fietspad-/fietsweggedeelten op de route:
1.-het type tracé (bv D7, D9, D10, gemarkeerd tracé, fietsweg enz.)
2.Breedte gerelateerde info zoals:
-het richtingskarakter van het fietstracé (éénrichting, dubbelrichting, beperkte éénrichting)
-de breedte bij aanleg van het fietstracé in cm
-de mogelijke breedtemindering in cm
-de reden van deze breedtemindering (bv. te weinig schuwbreedte bij parkeervlakken, paaltjes, te
dichtbijstaande bomen of hagen, problemen inzake de zijkant van het wegdek in dwarsprofiel
zoals niet meer berijdbare zones aan de zijkant enz.)*
3. Afscheidingsgerelateerde info (enkel bij fietspaden) zoals:
-het type parallelweg (bv Lokaal type I)
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-de snelheidszone
-het type buffer (bv enkel stenenverharding, ribbelzone, haag, veiligheidsconstructie enz.)
-de effectieve tussenbreedte in cm
-het al dan niet verhoogde karakter van het tracé (bv. verhoging 6-8 cm met 45° boordsteen, licht
verhoogd 2-6 cm enz.)
4.-vaststellingen over mogelijke conflictzones (bv. tweerichtingsfietspad met veel inritten enz.)
*In samenspraak met het Vlaams Gewest werd enkel structurele breedtemindering aangerekend (zie
voorbeelden in de tabel). Overgroeiing wordt niet aanzien als een structurele mindering want kan
snel –mits onderhoud- worden opgelost. Toch moet worden opgemerkt dat die overgroeiing op
bepaalde zones van de route (Vooral Opwijk en Merchtem) een serieus probleem zijn en de route
soms tot met 30 cm versmallen van 195 tot 165 cm. Die overgroeiing verwijderen is één van de
concrete verbeterpunten die op korte termijn kunnen worden gerealiseerd.
Voor gedeelten in gemengd verkeer op de route:
1.Een aantal basisgegevens:
-het type weg verkeersmatig (geen verkeersbeperking, max. 3.5T, F45 zone ….)
- het administratief-verkeerskundig type weg (bv Lokaal type I)
- het richtingskarakter van de rijweg (1r, 2R)
- de toegelaten effectieve snelheid
2.Een aantal gegevens die de basisscore op 10 bepalen voor deze gemengde verkeerzones, met
name:
- de rijwegbreedte (bv. rijweg<4m, rijweg 4-5m, rijweg 5-7m (slechts 4-5m beschikbaar), rijweg 57m (volle breedte beschikbaar) enz
- de verkeersintensiteit (o.m. steekproefwijze ingeschat ter plaatse voor piekverkeer en normaal
verkeer)
-de effectieve snelheid (steekproefwijze gemeten met de Bushnell speedgun)
3.Bijkomende argumentatie die deze basisscore op 10 kan verhogen- of verlagen met max +1,5 of1,5 punten. Deze elementen zijn:
- parkeerintensiteit
-aantal & type kruisingen en verkeersintensiteit op kruisingen
- weginrichting (bv. snelheidsremmende maatregelen, materiaalgebruik enz.)
-aanwezigheid van fietssuggestiestroken of –zones enz. (inclusief type, breedte, en veiligheid
ervan)
-risico op filevorming

Vervolgens werd tijdens de meting elke variatie in één van deze geregistreerde parameters
geregistreerd. Ook gebeurde om de 12,5m een automatische registratie van de GPS positie en een
berekening van de trillingscomfortscore (via standaarddeviatie) voor de voorbije 12,5m fietstracé.
Bovendien werden bij elke kruising van fietspaden/fietswegen met de rijweg 4 infotypes
geregistreerd (type kruising, verkeerregeling, horizontale en verticale positie fietspad en markering
en werden –waar relevant ook op het hele tracé- acute comfortpunten (boomwortels, vervaagde
markering, vernauwing enz) geregistreerd.
2.2.2

Verwerking van de meetgegevens in de databank

Na verwerking van de gegevens in de databank en vertrekkend van de meest granulaire meetdata
(data per 12,5m tracé) werden de bereikte resultaten geaggregeerd en geëvalueerd in de databank.
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Dit gebeurde trapsgewijs:
1. Eerst werden de gemeten tracés per homogeen subsegment geëvalueerd:
bv. bij fietspaden: een deel van een gemeten tracé met dezelfde snelheidszone, zelfde type
verhoging, zelfde type buffer, zelfde tussenbreedte en zelfde richtingskenmerk (1R of 2R)
vermits al deze parameterwaarden samen de kwaliteit van de afscheiding van de rijweg voor
dat subsegment bepalen,
bv. bij fietspaden/fietswegen/gemengd verkeer: een subsegment met hetzelfde
materiaalkenmerk voor de bepaling van het trillingscomfort (bv. een deeltracé in asfalt)
bv. bij gemengd verkeer: subsegmenten met eenzelfde wegbreedte, verkeersintensiteit en
effectieve snelheid en waar de argumentatie voor op- en neerwaardering eveneens niet wijzigt.
2. Nadien werden de resultaten van de subsegmenten samengebracht om de scores te bepalen
per volledige meting. Een volledige meting betekent ofwel een geheel fietspad of fietsweg als
de meting van het hele tracé in één keer kon gebeuren of -wanneer onderbroken door grote
kruisingen of wanneer bestaand uit nieuwe en oudere delen- een deel van een fietspad of
fietsweg. Een volledige meting kan ook uit een korter of langer gedeelte gemengd verkeerzone
bestaan.
3. Daarop voortbouwend werden de resultaten dan enerzijds berekend voor het totaal van alle
gedeelten die fietsweg of fietspad waren en anderzijds voor het totaal van alle gedeelten die
gemengd verkeer waren,
4. Tot slot werden de totaalscores voor de hele route berekend.

2.2.3

Evaluaties van fietstracés

De in deze audit gebruikte evaluatieprocedure is uniform ongeacht gemeente, provincie of
wegbeheerder. Dit was in het verleden niet altijd het geval, zoals bv. in het historisch opgebouwde
en nog steeds bestaande FietsGIS op gewestelijk niveau dat gevoed wordt door gegevens uit de
wegendatabank van AWV en de gegevens verzameld binnen elke provincie.
In tegenstelling tot enkel een conformiteittest waar een fietstracé enkel als conform of niet conform
wordt beschouwd zoals in het bestaande FietsGIS, biedt het gebruikte scoresysteem op 10 ook nog
andere voordelen. Het laat toe om te zien of het betreffende onderdeel van de fietsroute de norm
haalt maar bovendien geeft het duidelijk aan hoever boven of onder de norm en het fietstracé krijgt ook wanneer niet conform, of wanneer geen fietsinfrastructuur aanwezig is- nog steeds een
waardering. Bv. bij de evaluatie van de breedte van de fietspaden hebben 1R fietspaden met een
breedte van 140 cm nog steeds een score van 6,5/10 ondanks het feit dat ze niet conform zijn. Bij
een deel van de fietsroute in gemengd verkeer met zeer lage verkeerintensiteit en lage effectieve
snelheid kan ook een score van meer dan 7/10 worden behaald. Dit geeft de steden en gemeenten
een meer evenwichtig beeld van de waarde van hun infrastructuur en van de fietsroutes. Werken
met zulk gradatiesysteem laat ook toe om evenwichtige totaalscores te bepalen voor de hele
fietsinfrastructuur en de routes op het grondgebied van de gemeente of gemeente, in dit geval van
de audit van de Leirekensroute voor één hele route.
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Duiding van de scores
Bij fietspaden en fietswegen mag voor alle aspecten( trillingscomfort, breedte en afscheiding rijweg)
een score vanaf 7,5/10 als vrij goed worden bestempeld en vanaf 8,5-9/10 als goed tot zeer goed.
Bij gemengd verkeer geeft een score van 7,5 of hoger ook aan dat het gemengd verkeergedeelte
goed geschikt is voor fietsverkeer. Gedetailleerde duiding van de evaluaties gebeurt hieronder.
Duiding van scores voor trillingscomfort (alle tracés: fietspaden, fietswegen, jaagpaden,
fietsdoorsteken en gemengd verkeer):
Een score van 7,5/10 voor trillingscomfort duidt:
- een comfortabel fietstracé aan waarvan ook de overgangen met zijstraten vrij comfortabel zijn of
- een zeer comfortabel fietstracé met iets minder comfortabele overgangen dat in totaal nog een
score boven de 7,5/10 haalt (enkel fietspaden of fietswegen).
Een score van 9/10 daarentegen is een zeer comfortabel fietstracé zonder overgangen of een
waarvan ook overgangen met zijstraten comfortabel zijn.
Scores van 5/10 zijn scores bij situaties waar het comfort nog net ‘acceptabel’ is. Voor comfort bevat
hoofdstuk 4.3. van het vademecum Fietsvoorzieningen een duiding met bijbehorend fotomateriaal
voor 3 referentiescores: 10/10, 5/10 en 0/10.
De scores worden berekend op basis van het standaarddeviatieresultaat dat een statistische
verwerking is van de gemeten trillingen en schokken. Voor trillingscomfort kunnen ook negatieve
waarden worden berekend (bv. bij kasseien of bijzonder slechte fietspaden). Meer informatie over
de berekeningsmethode is beschikbaar via de webapplicatie.
Hieronder de info voor meetfiets generatie 3 die op de webapplicatie beschikbaar is en waar ook
verwezen wordt naar het Fietsvademecum Vlaanderen:
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Duiding van scores voor breedte (enkel bij fietspaden, fietswegen, jaagpaden en fietsdoorsteken):
7,5/10 voor breedte betekent het behalen van de officiële minimumnorm op basis van de
beschikbare breedte (beschikbare breedte=breedte bij aanleg min mogelijke breedtemindering op
het fietstracé). In overeenstemming met het vademecum Fietsvoorzieningen geeft:
- 150cm beschikbare breedte voor een 1R fietspad een score van 7,5/10
- 200cm beschikbare breedte voor een 2R fietspad een score van 7,5/10.
Een score van 10/10 betekent het behalen van de aanbevolen breedte (175cm voor 1R en 250cm
voor 2R).
Scores van 5/10 zijn scores die van toepassing zijn op situaties waar het comfort nog net acceptabel
is. Voor breedte is dit bv. 125 cm beschikbare breedte voor 1R fietspaden en 175cm voor 2R
fietspaden en 200 cm voor een fietssnelweg. Een score 0/10 wordt gegeven aan 1R fietspaden met
een beschikbare breedte van 75cm of minder en 125cm of minder bij 2R fietspaden. De regels voor
mindering zijn in detail beschreven in de auditprocedure.
De volledige tabel is op de volgende pagina aangegeven:
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Als het tracé een fietssnelweg is, zijn de striktere breedtevoorschriften van toepassing. Officieel
gelden de volgende normen: “Voor een fietssnelweg met als maatgevend gebruik 4 fietsers, bedraagt
de minimale breedte 4,00m. Wanneer het maatgevend gebruik 3 fietsers is, bedraagt de minimale
breedte 3,00m” (Fietsvademecum Vlaanderen hoofdstuk 2)
Bij maatgevend gebruik 3 fietsers geeft de aanwezigheid van de minimaal vereiste beschikbare
breedte van 300 cm een score van 7,5/10 bij de breedte-evaluatie als fietssnelweg en een breedte
van 400 cm resulteert in 10/10. Een fietssnelweg van 200 cm haalt nog een score van 5/10.
Fietssnelwegen van minder dan 150 cm krijgen een 0 score. Voor de Leirekensroute is de beschikbare
breedte zowel vanuit het standpunt van gewone fietsweg beoordeeld als vanuit het standpunt van
fietssnelweg met maatgevend gebruik 3 fietsers.
Er wordt in de huidige evaluatie voorlopig nog geen rekening gehouden met fietsintensiteit omdat
binnen het project geen metingen van fietsintensiteit waren voorzien.
Duiding van scores voor afscheiding (enkel bij fietspaden, fietswegen, jaagpaden en
fietsdoorsteken)
De waardering voor de afscheiding van de rijweg is tot dusver volledig gebaseerd op de vastgestelde
fysieke kenmerken en omgevingsfactoren: A) snelheidszone, B)het al dan niet verhoogde karakter
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van de fietsinfrastructuur (verhoogd = betere afscheiding), C) de tussenbreedte, D)het type buffer.
De audit beoogt ook een evenwichtige inschaling van de tussenbreedte ongeacht of de parallelweg
met witte streeplijn is afgebakend of niet. De goot naast de rijweg wordt daarom in de meeste
gevallen (bij een voldoende brede rijweg zoals 6m) aangerekend als deel van de tussenbreedte.
Daarom ook is de cesuurbepaling om 7,5/10 te halen strikter dan de minimale maatvoering opgelegd
door de overheid. De gevolgde principes bij de beoordeling zijn:
 hoe hoger de toegelaten snelheid hoe strikter de eis tot afscheiding
 tweerichtingsfietspaden vereisen een striktere afscheiding dan eenrichtingsfietspaden
 het type buffer (voorkeur voor verticale elementen zoals een haag) is –net zoals in het
vademecum- bepalend voor de vereiste tussenbreedte en aanwezigheid van verticaal
element verhoogt de score
 afhankelijk van de snelheidszone is er ook een minimale tussenbreedte vereist om een score
hoger dan ‘0’ te krijgen, dit is met name 25 cm bij 70 km/u en 100 cm bij 90 km/u.
 fietswegen, jaagpaden en fietsdoorsteken hebben een ideale afscheiding en krijgen
automatisch 10/10
In totaal werden voor alle 40 mogelijks op het terrein vaststelbare combinaties van de parameters
‘snelheidszone’, ‘richting’, ‘type buffer’ en ‘type verhoging’ aparte scoreformules bepaald. De op
basis van de combinatie van deze variabelen geselecteerde formule bepaalt dan –gecombineerd met
de effectief vastgestelde tussenbreedte (bv 30cm, 80 cm enz.)- de uiteindelijke score. De tabellen
met een overzicht van al deze waarden kunnen geconsulteerd worden in de databank (zie
achtergrondinformatie databank-webapplicatie>berekening tussenbreedtescore ).
Een score voor afscheiding van de rijweg vanaf 7,5/10 staat voor een vrij goede afscherming gelet op
de vastgestelde snelheidszone en het richtingskarakter van het fietspad. Voor afscheiding van de
rijweg staat een score van 5/10 opnieuw gelijk aan een situatie die nog net acceptabel is maar
eigenlijk niet goed. Deze is uiteraard afhankelijk van de combinatie van de parameters. Bv. in een 70
km snelheidszone is dat voor een eenrichtingsfietspad dat verhoogd is en zonder verticale scheiding
65 cm tussenbreedte (inclusief de goot), maar zonder verhoging is dat in dezelfde situatie 80 cm.
Hieronder een uittreksels uit de voorbeeldtabellen voor de berekening van de afscheiding, met name
tabel 2a voor eenrichtingsfietspaden in zone 50 km/u:
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Duiding van scores voor geschiktheid voor fietsers van gemengd verkeergedeelten
Dezelfde basisprincipes van een zo objectief mogelijke inschaling, uniformiteit en een graduele
inschaling i.p.v. een pure conformiteitstest worden gehanteerd bij de evaluatie van gemengd
verkeer.
De basisscores die de geschiktheid van de tracés voor fietsers aangeven worden bepaald op basis van
de elementen die eerder werden aangegeven in dit rapport. De basisscores zijn -afhankelijk van het
rijwegtype- de volgende:
A.Voor een rijwegbreedte van maximaal 4m (bvb smalle verkavelingsweg):
Intensiteit
parallelverkeer
categoriebepaling
door meetfietser
<150/dag

150-2000/dag

2000-4000/dag

4000-9000/dag &
normaal
vrachtverkeer
(<6%)
4000-9000/dag&
druk vrachtverkeer
(>6%)
9000+

Intensiteitbepaling
via telslang
verkeer/
dag
<50
50-100
100-150
150-250

Verkeer
per uur
<4
4-6
6-12
12-20

250-500

20-40

500-1000
1000-1500

40-77
77-115

1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4250
4250-5000

115-154
154-192
192-231
231-269
269-325
325-400

Gemiddel
de
interval
in
min/sec
15 min
15-10 min
10-5 min
5-3 min
3-1 1/2
min
90 -47
sec
47-31 sec
31- 23
sec
23-18 sec
18-15 sec
15-13 sec
13-11 sec
11-9 sec

5000-7000
7000-9000
4250-5000
5000-7000
7000-9000
>9000

400-510
510-700
325-400
400-510
510-700
>700

9-7 sec
7-5 sec
11-9 sec
9-7 sec
7-5 sec
5-1 sec
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gemiddelde
effectieve
snelheid
<40 km/u
8,5
7,5
7,5
6

gemiddelde
effectieve
snelheid
40-55 km/u
8
7
6,5
5

gemiddelde
effectieve
snelheid
>55 km/u
4
3
2.5
1.5

5

4

1

4
3

3
2

0
0

2
1
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
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B. Voor een rijwegbreedte tussen 4 en 5m (bredere verkavelingsweg of zeer lokale smalle weg)
Intensiteit
parallelverkeer
categoriebepaling
door meetfietser
<150/dag

Intensiteitbepaling via
Interval
telslang
verkeer in
verkeer/ dag per uur min/sec
<50

<4

50-100

4-6

100-150
150-250

6-12
12-20

250-500

20-40

500-1000

40-77

1000-1500

77-115

1500-2000

115-154

2000-2500

154-192

2500-3000

192-231

3000-3500

231-269

3500-4250
4250-5000

269-325
325-400

5000-7000

(<6%)
4000-9000/dag&
druk vrachtverkeer
(>6%)
9000+

150-2000/dag

2000-4000/dag

4000-9000/dag &
normaal
vrachtverkeer

15 min
15-10
min

gemiddeld
e
gemiddelde effectieve
effectieve snelheid
snelheid
40-55
<40 km/u
km/u

gemiddeld
e
effectieve
snelheid
>55 km/u

8

7

2

7,5

6,5

2

7,5
7

6
5,5

1
0

6,5

5

0

6

4

0

5

3

0

4,5

2

0

3

1

0

2

0

0

1

0

0

0
0

0
0

0
0

400-510 9-7 sec

0

0

0

7000-9000
4250-5000

510-700 7-5 sec
325-400 11-9 sec

0
0

0
0

0
0

5000-7000
7000-9000

400-510 9-7 sec
510-700 7-5 sec

0
0

0
0

0
0

>9000

>700

0

0

0

10-5 min
5-3 min
3-1 1/2
min
90 -47
sec
47-31
sec
31- 23
sec
23-18
sec
18-15
sec
15-13
sec
13-11
sec
11-9 sec

5-1 sec

C. Voor een standaardrijwegbreedte van 5 tot 7m
Intensiteit
parallelverkeer
categoriebepaling
door meetfietser
<150/dag

150-2000/dag

Intensiteitbepaling via
Interval
telslang
verkeer in
verkeer/ dag per uur min/sec
<50

<4

50-100

4-6

15 min
15-10
min

100-150

6-12

150-250

12-20

250-500

20-40

500-1000

40-77
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gemiddeld
e
gemiddelde effectieve
effectieve snelheid
snelheid
40-55
<40 km/u
km/u

gemiddeld
e
effectieve
snelheid
>55 km/u

9

9

3

9

9

2

10-5 min

8,5

8,5

1.5

5-3 min
3-1 1/2
min
90 -47
sec

8,5

8,5

1

8

8

0

8

8

0
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1000-1500

77-115

1500-2000

115-154

2000-2500

154-192

2500-3000

192-231

3000-3500

231-269

2000-4000/dag

47-31
sec
31- 23
sec
23-18
sec
18-15
sec
15-13
sec
13-11
sec

7,5

7,5

0

6,5

6,5

0

5,5

5,5

0

4,5

4,5

0

4

4

0

3500-4250

269-325

3

3

0

4000-9000/dag &
normaal
vrachtverkeer

4250-5000

325-400 11-9 sec

2

2

0

5000-7000

400-510 9-7 sec

1

1

0

(<6%)
4000-9000/dag&
druk vrachtverkeer
(>6%)

7000-9000

510-700 7-5 sec

1

0

0

4250-5000

325-400 11-9 sec

0

0

0

5000-7000

400-510 9-7 sec

0

0

0

7000-9000

510-700 7-5 sec

0

0

0

9000+

>9000

>700

0

0

0

5-1 sec

D. Voor een rijwegbreedte van meer dan 7m (brede rijvakken, 1+2, 2+1; 2+2 rijvakken)
Intensiteit
parallelverkeer
categoriebepaling
door meetfietser
<150/dag

Intensiteitbepaling via
Interval
telslang
verkeer in
verkeer/ dag per uur min/sec
<50

<4

50-100

4-6

15 min
15-10
min

100-150

6-12

150-250

12-20

250-500

20-40

500-1000

40-77

1000-1500

77-115

1500-2000

115-154

2000-2500

154-192

2500-3000

192-231

3000-3500

231-269

3500-4250

269-325

4000-9000/dag &
normaal
vrachtverkeer

4250-5000

(<6%)

150-2000/dag

2000-4000/dag

gemiddeld
e
gemiddelde effectieve
effectieve snelheid
snelheid
40-55
<40 km/u
km/u

gemiddeld
e
effectieve
snelheid
>55 km/u

9

9

3

9

9

2

10-5 min

8,5

8,5

1.5

5-3 min
3-1 1/2
min
90 -47
sec
47-31
sec
31- 23
sec
23-18
sec
18-15
sec
15-13
sec
13-11
sec

8,5

8,5

0

8

8

0

8

8

0

7,5

7,5

0

6,5

6,5

0

5,5

5,5

0

4,5

4,5

0

4

4

0

3

3

0

325-400 11-9 sec

4

4

0

5000-7000

400-510 9-7 sec

3

3

0

7000-9000

510-700 7-5 sec

2

2

0

4250-5000

325-400 11-9 sec

1

1

0

5000-7000

400-510 9-7 sec

1

0.5

0
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4000-9000/dag&
druk vrachtverkeer
(>6%)

7000-9000

510-700 7-5 sec

1

0.5

0

9000+

>9000

>700

1

0.5

0

5-1 sec

Zoals ook eerder aangegeven kunnen de positieve of negatieve kenmerken inzake parkeerintensiteit,
kruisingen, weginrichting, filevorming enz. deze basisscores tot maximaal 1,5 punten verhogen of
verlagen. Indien de basisscore werd verhoogd of verlaagd werd de argumentatie voor de verhoging
of verlaging steeds aangegeven.

Duiding van de globale scores bij fietspaden, fietswegen, jaagpaden en fietsdoorsteken
De globale score voor een fietstracé wordt berekend door de scores voor de drie aspecten als volgt
samen te tellen: score trillingscomfort (50%) + score breedtecomfort (25%) + score afscheiding van
de rijweg (25%). Dit is dus een grijze score maar probeert toch een globale waardering weer te geven
voor de fietsinfrastructuur. Het is echter aanbevolen om naar elke score apart te kijken om de echte
waarde van een fietstracé te kunnen inschatten en te kunnen bepalen of er verbeteringen dienen
aangebracht.
Duiding van de globale scores bij gemengd verkeer
De globale score dag /piek is de som van trillingen (aandeel 40%) en de geschiktheidscore (aandeel
60%). Ook hier is het aanbevolen om toch naar elke score apart te kijken om de echte waarde van
een fietstracé te kunnen inschatten.
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3

De resultaten van de audit

3.1 De opgemeten fietsinfrastructuur
De hele Leirekensroute is een hoofdroute van het BFF en de wegbeheerder is de gemeente op
mogelijks een uitzondering na (90m Moorselbaan in Aalst). De totale lengte die werd geaudit vanaf
Hoge Vesten Aalst tot de Watermolenweg in Londerzeel (Steenhuffel) is 19,8 km waarvan 86,5%
(17,2 km) fietsweg en fietspad is en 13,5% gemengd verkeer (2,7 km).

Fietsinfrastructuur
De fietsinfrastructuur bestaat vooral uit fietswegen (aandeel per gemeente variërend van 82% tot
87.5% ) en de rest is meestal een D7-tracé. Die D7-tracés bevinden zich allen in een 50 km/u zone ,
op één uitzondering na: de 80m strook op de Moorselbaan in Aalst waar de snelheidszone 70 km/u is
en het tracé ook gemarkeerd is. De tabel hieronder geeft de details per gemeente:

Ouderdom fietsinfrastructuur
De route werd officieel geopend in 1994 maar een belangrijk deel van het hele tracé, nl. het gedeelte
in Merchtem en Opwijk werd reeds aangelegd door asfaltering van de oude treinbedding in 19771978. Daarmee is van de fietspad-fietsweggedeelten:
- 43% ouder dan 33 jaar
-24% tussen de 19 en 24 jaar
-bijna 19% tussen de 13 en 18 jaar
Zowat 8% werd recent vernieuwd (0-6 jaar).De overige 6,5% is verspreid over de ouderdomsgroepen
7-12 jaar en 25-32 jaar.
Zowat een kleine helft van de infrastructuur is daarmee vrij verouderd.
Gemengd verkeer
De 2,7 km gemengd verkeergedeelten van de route bevinden zich enkel in Opwijk (postcode 1745)
met een 500m tracé en vooral in Merchtem (postcode 1785) met 2,2 km gemengd verkeer.
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Tracés per gemeente
Per gemeente zijn de volgende lengtes voor de hele route van toepassing:
Aalst: 8,5 km (fietsweg, fietspad)=8,5 km
Opwijk: 4,2 km (fietsweg, fietspad)+ 0.5 km (gemengd verkeer) = 4,7 km
Merchtem: 1,4 km (fietsweg, fietspad)+ 2,2 km (gemengd verkeer)= 3,6 km
Londerzeel: 3,1 km (fietsweg, fietspad)=3,1 km

3.2 Resultaten audit Leirekensroute
De totaalresultaten voor de hele route zijn opgesplitst in enerzijds totaalresultaten voor de fietspaden fietsweggedeelten (86,5% van de route) en anderzijds totaalresultaten voor de delen gemengd
verkeer (13,5% van de route). Voor meer informatie over de wijze van scoreberekening verwijzen we
naar het tweede hoofdstuk.
3.2.1

Totaalresultaten gedeelten fietspad/fietsweg

De totaalresultaten voor de fietsweg- en fietspadgedeelten zijn aangegeven in de tabel hieronder. De
tabel bevat scores voor a) trillingscomfort, b) 2 scores voor breedte en c) afscheiding t.o.v. de
parallelle rijweg. De tabel bevat tot slot ook d) 2 totale scores.

Commentaar bij trillingscomfort
1.-voor trillingscomfort slaagt deze route voor het gedeelte fietspad-fietsweg net (5,47/10). Die score
ligt nog ver onder de te bereiken 7,5-8/10, een score die geldt voor een comfortabele route.
2.- er is erg veel variatie in de trillingscomfortscores met een venster van -0,5/10 tot 9/10 voor de
hele route. Wanneer opgeteld scoort 3262m fietsweg-fietspad (19,1% van de 17,2 km) hoger dan
7,5/10 voor trillingscomfort. Die 19% kan als echt comfortabel worden aanzien. 6816m fietswegfietspad (39,6% van de 17,2 km) scoort voor comfort tussen 5 en 7,5/10. De rest (7090 m of 41,3%)
scoort minder dan 5/10 waarvan 1104 m zelfs minder dan 2,5/10. De lijst met de scores voor
trillingscomfort per meting volgt verderop.
Commentaar bij breedtecomfort
1-de waarde ‘breedte’ in de tabel is de evaluatie van de breedte van het hele tracé op basis van de
normen van toepassing voor fietspaden en fietswegen (7,5/10 = 200 cm, minimumnorm bereikt bij
2R-fietspaden en fietswegen, 10/10 =250 cm en aanbevolen norm gerealiseerd). De waarde ‘Breedte
Fsnelweg’ geeft de evaluatie weer op basis van de nieuwe normen voor fietssnelwegen met
maatgevend gebruik van 3 fietsers (7,5/10= minimumnorm bereikt (300 cm) en 10/10= 400 cm).
Wanneer geaudit als gewone fietspaden en fietswegen is het totaalresultaat voor breedte zeker
aanvaardbaar –hoewel er op de route wel wat variatie bestaat inzake breedte, met scores die

Rapport audit Leirekensroute

Pagina 17

variëren van 5,5/10 tot 10/10. Maar wanneer de route als fietssnelweg wordt geëvalueerd, voldoet
de breedte echt niet (totaalscore 4,96/10).
2-bovendien dient opgemerkt dat indien de bermbegroeiing die op sommige plaatsen de fietsweg
gedeeltelijk heeft overgroeid (vooral Opwijk en Merchtem) zou mee zijn opgenomen als structurele
breedtemindering, de score nog lager zou zijn. Op sommige plaatsen blijft slechts 160 cm breedte
beschikbaar (3,5/10 indien deze mindering zou zijn meegerekend). Het is aanbevolen dat dit
probleem door de bevoegde technische diensten minstens jaarlijks wordt aangepakt. Details zijn
verderop in het rapport aangegeven.
3-ook is er op grondgebied Merchtem op het tracé tussen Dries en Peizegem heel veel vuil aanwezig
op bepaalde plaatsen op de route, meestal grond of opgehoopte vergane bladeren e.a.. Op bepaalde
plaatsen heeft de fietser amper 25 cm om nog te fietsen zonder zelf vuil te worden (deel Merchtem
tussen Dries en Peizegem). Het gedeeltelijk gebruik van de fietsweg door boeren gekoppeld aan een
te smalle breedte waardoor de banden vuil/grond op de fietsweg duwen en gebrek aan vegen is de
oorzaak, samen met –op sommige plaatsen- een probleem van waterafvoer (Dries – Merchtem).
4-bovendien is op een aantal plaatsen de oorspronkelijk aangelegde breedte van 200 cm niet enkel
overgroeid maar aan de zijkanten beschadigd door vooral het gebruik ervan door zwaar
landbouwverkeer waarbij de banden van de tractoren en karren net naast of net op de zijkant van de
fietsweg rijden . Door de gecreëerde barsten groeit het gras er doorheen het asfalt.
Commentaar bij afscheiding
1-de afscheiding t.o.v. parallelwegen is quasi perfect op deze route (9.77/10). Alle fietsweggedeelten
hebben een score van 10/10 voor afscheiding en op drie kleine stukjes tracé na (Moorselbaan,
Achterweg en een klein stukje nabij de Peizegemstraat in ¨Peizegem) zijn alle scores bij fietspaden
hoger dan 8,5/10. Dat is meteen ook het sterkste punt voor deze route.
2-bovendien is de route qua omgeving (groene corridor en open landschap) zeer aantrekkelijk.
Totaalscores
Mede dankzij de hoge score voor afscheiding is de totaalscore 7/10 wanneer de route niet aanzien
wordt als fietssnelweg en 6,4/10 wanneer wel aanzien/geëvalueerd als fietssnelweg. De totaalscore
is uiteraard een ‘grijze’ score en best worden de aparte scores bekeken.Wanneer enkel breedte en
trillingscomfort wordt samengenomen zou een globale score slechts 6,5/10 zijn en als fietssnelweg
5.2/10. Bovendien moet naar de aparte tracés worden gekeken: sommige zijn goed, anderen in vrij
slechte staat.
3.2.2

Totaalresultaten gemengd verkeer

De totaalscore voor de delen gemengd verkeer van de Leirekensroute (Merchtem en Opwijk) zijn
aangegeven in de tabel hieronder.

Commentaar:
1.-het trillingscomfort (std_score) is 5,09 op 10. De tracés bestaan volledig uit ouder asfalt
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(ouderdom tss 20 en 37 jaar).
2.-de basisscore_n_i berekend op basis van de ingeschatte (i) normale (n) verkeersintensiteit , de
vastgestelde wegbreedte en de steekproefwijs gemeten effectieve snelheid (steekproeven met
speedgun ter plaatse) is 6/10.
3-de basisscore_p_i voor piekverkeer (zelfde berekenwijze) is 4,73.
4.-het ontbreken van parkeeractiviteit op een deel van de route, evenals ontbreken van kruisingen
op een deel van de gemengd verkeer tracés verhogen die basisscore tot respectievelijk 6,9/10 en
5,61/10.
5. De globale score voor normale intensiteit is 6,2 op 10 en voor piekintensiteit is 5,4/10.
Details en argumentatie zijn beschikbaar per gemeente.
3.2.3

Detailscores per gemeente

3.2.3.1 Aalst
Wanneer geanalyseerd per tracé van Aalst tot Londerzeel, geeft dit de volgende resultaten voor de
route op het grondgebied Aalst voor fietspaden en fietswegen. De lengte (meter) en ouderdom staan
achteraan in de tabel. De scores zijn gegeven voor Trill(Trillingen), Br (Breedte), BrFsn (Breedte als
Fietssnelweg), Afsch (Afscheiding) en Globaal (totaalscore) en GlobaalFsn (totaalscore wanneer
geëvalueerd als fietssnelweg). Voor de twee korte eenrichtingsfietspaden op het tracé is geen score
als fietssnelweg gegeven vermits deze nooit als fietssnelweg kunnen fungeren (zie Fietsvademecum
hfdst 2). De tabel volgt de route vanaf de Hoge Vesten tot de grens met Opwijk.

Commentaar trillingscomfort:
-deel Hoge Vesten tot Bergemeersenstraat scoort goed
-het oude cementbeton gedeelte van de Zwembadlaan is wel erg breed maar zeker niet comfortabel (1,4/10)
-de Leirekensroute tussen Bergekouter en Moorselbaan scoort goed omdat er zeer goede gedeelten in zitten,
maar op vlak van comfort is er hier en daar opstuwing omdat er vlak naast het fietspad populieren staan en
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ook de overgang aan de brug over het water is niet comfortabel
-het korte stuk op de Moorselbaan (cementbeton) en de klinkers op Achterweg (inclusief overgangen) zijn
eveneens niet comfortabel (-0.5/10 en 2/10). Het hele fietspad op de Moorselbaan is trouwens zeer
oncomfortabel en gelukkig biedt Leirekensroute daar ten dele een alternatief voor.
-de lagere score trillingscomfort (5,8/10) op het tracé Beugemstraat – Eerdegemstraat is te wijten aan de
slechte herstellingen met gietasfalt vooral vanaf 300 m voorbij de Geensbeekstraat tot quasi de
Spruithoekstraat en de eerste 150 m voorbij de Spruithoekstraat
de zone Eerdegemstraat tot Grens Opwijk (6,9/10) heeft hier en daar last van opstuwing van boomwortels
(van 80 m tot 180m voorbij de Eerdegemstraat – hier is ook een acuut probleem van worstelstuwing door
een grote wilg vlak naast het fietspad.
-de andere zones (Achterweg tot grens postcode 9310 en het eerste stuk vanaf de Hoge Vesten) scoren goed
-een aantal overgangen met zijstraten zijn meestal vrij comfortabel aangelegd (vanaf Paddenvijverstraat
richting Opwijk is dit het geval), de overgangen in het verstedelijkte gedeelte van Aalst zijn minder goed. Wel
is de overgang aan de R41 aan en zijde duidelijk verbeterd t.o.v. vroeger.
Visueel geeft dit de volgende resultaten voor trillingscomfort per 12,5 m postcode 9300. Merk de
verkleuring tussen Bergekouter en Langestraat (impact populieren), de overgang aan de Langestraat
en de overgang op de brug alsook het tracé aan de Moorselbaan.

En voor postcode 9310 is dat. Merk de impact van de zeer oncomfortabele herstelling met gietasfalt:
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Commentaar breedte en afscheiding:
-voor breedte scoren de meeste tracés redelijk goed maar niet wanneer aanzien als fietssnelweg
waar ze maximaal 5/10 behalen als score.
-de scores voor afscheiding zijn zeer goed op het korte stuk op de Moorselbaan na.
De volgende maten werden opgemeten:

Ts_BR1-en TS_BR_2 zijn tussenbreedtewaarden. Waar het een fietsweg betreft, is de waarde ‘O’
aangegeven omdat er geen parallelweg is en de score sowieso 10/10 is voor afscheiding. De
breedtemindering geldt mogelijks omwille van paaltjes, te dichtbij geparkeerde auto’s, problemen
met het wegdek aan de uiterste zijkant of the hoog risico bij gebruik ervan. Details zijn beschikbaar
via de webapplicatie. De Afs StartM geeft de afstand aan tot het startpunt vanaf waar de
maatvoering geldt. Recup BM wordt meegerekend bij de afscheiding als de breedtemindering zich
aan rijwegzijde bevindt.Bermbegroeiing of vuil zijn niet meegerekend als structurele
breedtemindering hoewel er hier en daar wel een probleem bestaat.
Evaluatie van de breedte (normale fietspaden) voor postcode 9300 geeft het volgende beeld
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En voor postcode 9310:

Evaluatie van de breedte (als fietssnelweg) voor postcode 9300 geeft het volgende duidelijk andere
beeld:

En voor postcode 9310 is dat :
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Evaluatie van afscheiding postcode 9300 geeft het volgende beeld:

en
En voor postcode 9310 is dat:

Totaalscores voor de 8472 m route (fietspad-fietsweg) in Aalst zijn op basis van bovenstaande scores:

Breedte is de score wanneer Leirekensroute niet als fietssnelweg wordt aanzien. Indien dit wel het
geval is daalt de score voor breedte tot 5,45/10 door de hogere breedte-eisen voor fietssnelwegen.
De globale score daalt dan ook naar 6,86/10.
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3.2.3.2 Opwijk

Fietspaden en fietswegen
Voor Opwijk zijn de detailscores aangegeven in de tabel hieronder. De lengte (meter) en ouderdom
staan achteraan in de tabel. De scores zijn gegeven voor Trill(Trillingen), BR (Breedte), BrFsn (Breedte
als Fietssnelweg), Afsch (Afscheiding) en Globaal (totaalscore) en GlobaalFsn (totaalscore wanneer
geëvalueerd als fietssnelweg).

Commentaar trillingscomfort:
Het voetpadgedeelte tussen de tunnel onder de trein en het station (klinkers 22/22) is
comfortabeler dan het betonklinker 11/22 gedeelte op het fietspad. Dit gedeelte in betonklinkers
scoort niet goed voor een nieuw tracé (5,6/10). De klinkers liggen ook niet erg gelijk. De nieuwe
gedeelten in asfalt scoren wel goed op trillingscomfort (8,5/10 fietsenstalling tot Fabriekstraat en
9/10 Fabriekstraat tot Asbeekweg).
-de slechtste zone voor trillingscomfort is het gedeelte vanaf de Steenweg op Dendermonde tot
Heirbaan maar vooral de laatste 600 m voor de Heirbaan scoort zeer slecht met zelfs negatieve
scores.
Visueel geeft dit de volgende resultaten voor trillingscomfort per 12,5m voor postcode 1745:
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Via de webapplicatie kunnen voor elke meting de detailresultaten worden bekeken. Hieronder een
voorbeeld van de meting van Dendermondse steenweg tot Heirbaan. Referentiepunten zijn 750m
Wijngaardstraat en 1550 m Bolstraat):
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En het laatste deel (1680 tot einde aan de Heirbaan)

Commentaar breedte
- het nieuwe fietspad aan het station scoort zeer goed voor afscheiding en goed voor breedte. De
breedtemindering omwille van de haag aan spoorwegzijde tussen de tunnel onder de trein en het
station is beperkt gehouden omwille van de beschikbare bijkomende breedte (voetpad) aan de
straatzijde van het fietspad die vaak ter compensatie door fietsers wordt gebruikt.
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De laatste 600 m voor de Heirbaan is er een probleem met breedte door de overgroeiing en is er aan
de rechterzijde richting spoor een probleem met een te ver uitstekende haag net in de bocht.

Foto’s overgroeiing en uitstekende haag
De opgenomen maten zijn aangegeven in de tabel hieronder. Ts_BR1-en TS_BR_2 zijn
tussenbreedtewaarden. Waar het een fietsweg betreft, is de waarde ‘0’ aangegeven omdat er geen
parallelweg is en de score sowieso 10/10 is voor afscheiding. De breedtemindering geldt mogelijks
omwille van paaltjes, te dichtbij geparkeerde auto’s, problemen met het wegdek aan de uiterste
zijkant of the hoog risico bij gebruik ervan. Details zijn beschikbaar via de webapplicatie. De Afs
StartM geeft de afstand aan tot het startpunt vanaf waar de maatvoering geldt. Recup BM wordt
meegerekend bij de afscheiding als de breedtemindering zich aan rijwegzijde bevindt.
Bermbegroeiing of vuil zijn niet meegerekend als structurele breedtemindering hoewel er vooral de
laatste 600 m voor Heirbaan wel een probleem bestaat.
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Voor breedte geeft dit het volgende visuele beeld (zonder de overgroeiing mee te rekenen):

Globale En
Wanneer de breedte op basis van criteria voor fietssnelwegen wordt geëvalueerd is de score
evenwel veel lager:

En voor afscheiding is de visuele weergave uiteraard zeer positief:

De score voor de 4206 m route (fietspas- fietsweg) in Opwijk zijn op basis van bovenstaande scores:
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Breedte geeft de score wanneer Leirekensroute niet als fietssnelweg wordt aanzien. Indien dit wel
het geval is daalt de score voor breedte tot 4,9/10 door de striktere breedte-eisen voor
fietssnelwegen. De globale score daalt dan tot 6,6/10.

Gemengd verkeer
De individuele scores voor de gemengd verkeertracés zijn voor normale verkeersintensiteit:

De scores voor geschiktheid voor fietsverkeer hierboven zijn gebaseerd op aangegeven
vaststellingen:
-de wegbreedte
-de effectieve snelheid
-de verkeersintensiteit
-de scoreverlaging of scoreverhoging en argumentatie
Voor piekverkeer liggen de scores lager voor het tracé van de Asbeekweg tot de grens met Merchtem
omwille van de hogere verkeersintensiteit. De andere tracés behouden hun score.
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De tabel hieronder geeft ook het trillingscomfort aan en de globale score voor de gemengd
verkeertracés (40% trillingscomfort en 60% geschiktheid).

De scores voor alle gemengd verkeer tracés samen op het grondgebied van Opwijk zijn dan ook:
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3.2.3.3 Merchtem

Fietspaden en fietswegen
Voor Merchtem zijn de scores voor de fietsweg– en fietspadgedeelten aangegeven in de tabel
hieronder. De lengte (meter) en ouderdom staan achteraan in de tabel. De scores zijn gegeven voor
Trill(Trillingen), Br (Breedte), BrFsn (Breedte als Fietssnelweg), Afsch (Afscheiding) en Globaal
(totaalscore) en GlobaalFsn (totaalscore wanneer geëvalueerd als fietssnelweg).

Commentaar trillingscomfort:
-globaal genomen is het trillingscomfort niet meer echt goed met scores rond de 5/10. Toch moet
opgemerkt worden dat ook hier in Merchtem –ondanks de hoge ouderdom van deze tracés (38 jaar),
deze tracés omwille van de keuze voor asfalt destijds nog steeds comfortscores halen die slechts in
beperkte mate minder goed zijn dan de gloednieuwe fietspaden in betonklinkers (bv station Opwijk).
Dit geeft de volgende trillingscomfortwaarden per 12,5m: links het gedeelte van Kemmeken tot net
voor Dries en rechts het gedeelte van Dries tot de gemengd verkeerzone in Peizegem.

Commentaar breedte:
Globaal is de breedte van deze vrij oude tracés onvoldoende (score 5,5/10 voor fietswegen) maar
wel ok op het korte stuk fietspad (8/10). De opgemeten maatvoering is aangegeven in de tabel
hieronder.

Ts_BR1-en TS_BR_2 zijn tussenbreedtewaarden. Waar het een fietsweg betreft, is de waarde ‘O’
aangegeven omdat er geen parallelweg is en de score sowieso 10/10 is voor afscheiding. De
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breedtemindering geldt mogelijks omwille van paaltjes, te dichtbij geparkeerde auto’s, problemen
met het wegdek aan de uiterste zijkant of the hoog risico bij gebruik ervan. Details zijn beschikbaar
via de webapplicatie. De Afs StartM geeft de afstand aan tot het startpunt vanaf waar de
maatvoering geldt. Recup BM wordt meegerekend bij de afscheiding als de breedtemindering zich
aan rijwegzijde bevindt.
Bermbegroeiing of vuil zijn niet meegerekend als structurele breedtemindering hoewel er op het
gedeelte Dries tot de gemengdverkeerzone in Peizegem wel een probleem bestaat van beide.
Visueel geeft dit het volgende beeld (met uitleg over het gedeelte Dries tot Leireken gemengd
verkeer) voor de breedte (als gewone fietspaden en fietswegen):

Wanneer beoordeeld als fietssnelweg, geeft dit het volgende beeld:

Globaal zijn de scores voor de 1388m fietsweg en fietspad:

Breedte geeft de score wanneer Leirekensroute niet als fietssnelweg wordt aanzien. Indien dit wel
het geval is daalt de score voor breedte tot 3,9/10 door de hogere breedte-eisen voor
fietssnelwegen.
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Gemengd verkeer
De scores zijn de volgende voor Merchtem. Merk dat het tracé van einde fietsweg Leireken tot
Nieuwbaan in 3 delen is opgesplitst vermits de verkeersintensiteit/situatie in het centrum van
Peizegem er heel anders is. Enkel de reden tot opwaardering voor het tracé van de Nieuwbaan tot de
Peisegemstraat (+0,5) is discussieerbaar omdat er toch 1 belangrijke kruisingen en 1 kleinere kruising
moeten worden overgestoken, maar toch is een kleine opwaardering hier ok als residentiële zone.

De scores voor geschiktheid zijn gebaseerd op de volgende vaststellingen die aangegeven zijn in de
tabel:
-de wegbreedte
-de effectieve snelheid
-de verkeersintensiteit
-de scoreverlaging of scoreverhoging en argumentatie
Voor piekverkeer liggen de scores lager voor alle tracés behalve voor het tracé Kemmeken tot Dries
dat quasi autovrij is, ook tijdens de spits:
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De tabel hieronder geeft ook het trillingscomfort aan en de globale score (40% trillingscomfort en
60% geschiktheid) voor alle gedeelten in gemengd verkeer. De zones ten zuiden van Dries scoren
nog redelijk (6,5/10) maar de het gedeelte in Peizegem zelf haalt maar scores rond 3-4/10. Het
gedeelte van Nieuwbaan tot Peizzegemstraat ken ook de grootste verkeersintensiteit en de laagste
score (3,2/10 voor geschiktheid bij normaal verkeer).

De scores voor alle gemengd verkeer tracés op Merchtems grondgebied zijn:
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3.2.3.4 Londerzeel
Voor Londerzeel zijn de scores aangegeven in de volgende tabel. De lengte (meter) en ouderdom
staan achteraan in de tabel. De scores zijn gegeven voor Trill(Trillingen), Br (Breedte), BrFsn (Breedte
als Fietssnelweg), Afsch (Afscheiding) en Globaal (totaalscore) en GlobaalFsn (totaalscore wanneer
geëvalueerd als fietssnelweg).

Commentaar trillingscomfort:
-trillingen zijn een probleem op deze oudere tracés –hoewel er onderling variatie bestaat- en zeker
op het klinkerfietspad zijn de scores homogeen laag vanaf de Smisstraat, waar ook het oprijden van
het fietspad richting Leireken station vrij problematisch en zelfs gevaarlijk is.
Dit geeft visueel het volgende beeld van trillingscomfort per 12,5. Globaal genomen is de route
eerder paars/rood met het klinkergedeelte uniform rood gekleurd. Exacte resultaten per 12,5m zijn
beschikbaar via de webapplicatie.

Commentaar breedte
-afscheiding is perfect op de hele route
-in het deel Boskantstraat tot Haan en Brouwerijstraat tot Watermolenstraat wordt de
minimumnorm voor breedte niet gehaald wanneer de norm voor gewone fietspaden wordt
gehanteerd. Wanneer de route wordt bekeken als fietssnelweg is de score overal rond de 5/10 of
lager.
De ter plaatse opgemeten maatvoering is:
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Ts_BR1-en TS_BR_2 zijn tussenbreedtewaarden. Waar het een fietsweg betreft, is de waarde ‘O’
aangegeven omdat er geen parallelweg is en de score sowieso 10/10 is voor afscheiding. De
breedtemindering geldt mogelijks omwille van paaltjes, te dichtbij geparkeerde auto’s, problemen
met het wegdek aan de uiterste zijkant of the hoog risico bij gebruik ervan. Details zijn beschikbaar
via de webapplicatie. De Afs StartM geeft de afstand aan tot het startpunt vanaf waar de
maatvoering geldt. Recup BM wordt meegerekend bij de afscheiding als de breedtemindering zich
aan rijwegzijde bevindt.
Bermbegroeiing of vuil zijn niet meegerekend als structurele breedtemindering hoewel er op vele
plaatsen toch wel overgroeiing is.
Voor breedte geeft dit het volgende beeld:

Voor afscheiding is de situatie zeer goed:

De totaalscores voor de gemeente op de route
De totaalscore zijn:
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Breedte geeft de score wanneer Leirekensroute niet als fietssnelweg wordt aanzien. Indien dit wel
het geval is daalt de score voor breedte tot 4,5/10 door de hogere breedte-eisen voor
fietssnelwegen.

3.2.4

Groepering per leeftijdsgroep

Gegroepeerd per leeftijdsgroep (1-6 jaar, 7-12jaar, 13-18 jaar, 19-24 jaar, 25-32 jaar en 33-40 jaar
geeft dit het volgende beeld voor de hele route:

3.2.5

Trillingscomfort

3.2.5.1 Keuze van type materiaal

Globaal genomen is er dankzij de vrij grote homogeniteit in materiaal op de Leirekensroute ook een
vrij grote herkenbaarheid van de route. In elke betrokken gemeente zijn meer dan 90% van de
fietspaden en fietswegen van de route in niet-gekleurde asfalt aangelegd (enkel in Londerzeel is dat
iets minder, 86%). De overige delen bestaan uit betonklinkers en cementbeton (lengte 600 m beton
en 930m betonklinkers).
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Die keuze voor asfalt is positief gezien het gebruikelijk veel betere trillingscomfort voor fietsers in
vergelijking met andere materiaaltypes en ook omwille van de lagere rolweerstand voor fietsers. Dat
verschil is in alle reeds gebeurde audits (2900 km) cijfermatig vastgelegd op basis van een lineaire
herleiding van de standaardeviatieresultaten van de op al deze tracés gemeten trillingen naar een
score op 10 (zie p.8).
De tabel hieronder geeft die trillingscomfortscores per materiaaltype aan voor alle tot dusver in
generatie 2 en 3 geaudite tracés in Vlaanderen (2900 km) en dit per leeftijdscategorie (nieuwe
fietstracés versus oudere).
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Zonder leeftijd in overweging te nemen, zijn de scoreverschillen ook erg duidelijk:

Ook hier blijkt de veel hogere score van asfalt.
3.2.5.2 Kenmerken van asfalt op de Leirekensroute
De kenmerken van de asfaltzones op de Leirekensoute zijn:

1.-het merendeel van de asfaltzones werd aangelegd zonder gebruik van boordstenen. Enkel op
bepaalde plaatsen is die techniek wel gebruikt (bv. in Opwijk tussen de Dendermondse steenweg
en de Wijngaardstraat) en ook in bepaalde gedeelten van de route in Aalst. Noch de diepte van
de boordstenen noch de funderingsdiepte werden onderzocht tijdens de audit. Het vermoeden
is wel dat de fundering van deze oudere gedeeltes niet zo erg diep zit en niet stevig is omdat op
verschillende plaatsen –ook bij gebruik van boordstenen- de asfalt gebarsten is. Mogelijks is een
eerder dunne asfaltlaag i.p.v. de fundering de oorzaak. Nochtans wordt de route op heel wat
plaatsen ook occasioneel gebruikt door zware landbouwvoertuigen (of bosbouw) en was een
stevige fundering en voldoende dikke laag asfalt wellicht nodig.
2.-de gedeelten waar boordstenen werden gebruikt, kennen geen of quasi geen last van
opstuwing door boomwortels, zelfs indien de bomen zich daar op 80 cm-100cm van de fietsweg
bevinden. Gebruik van boordstenen gaat opstuwing ook goed tegen (ref studies KOAC-NPC
Nederland). Op andere plaatsen op de route is wel hier en daar opstuwing vastgesteld maar
telkens is dit waar geen boordstenen werden gebruikt. Die opstuwing zeker het geval waar grote
wilgen met een omtrek van 1-1,8m dichtbij het fietspad staan of grote populieren vlakbij staan.*
*De fietsweggedeelten van de route bevinden zich op de oude treintalud die een groene corridor
vormt. De struik- en boomsoorten op deze talud variëren maar omvatten spijtig genoeg ook enkele
boomsoorten die omwille van hun specifieke horizontaal-breedwortelend karakter altijd zoveel
mogelijk moeten vermeden worden naast fietspaden en fietswegen. Met name wilgen, acaciabomen,
populieren, berken en sparren zijn te vermijden. Op de Leirekensroute bevinden zich in bepaalde
zones toch heel wat wilgen en berken en ook populieren.

3.-de asfalt is soms vrij vlak, soms niet erg vlak aangelegd. Bv. oudere gedeelten in Opwijk van de
Dendermondse steenweg tot Heirbaan zijn erg onvlak en de aanleg gebeurde in die laatste
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gevallen wellicht met een vrij lichte wals die vaak minderwaardige resultaten geeft
-de asfalt is ook hier en daar lokaal vernieuwd en hersteld met ook in deze laatste gevallen een
minderwaardige vlakheid. Oorzaak zijn de combinatie van een niet lasergestuurde freesmachine
die de aanwezige welfbewegingen niet kon wegwerken tijdens het affrezen en het gebruik van
een lichter type wals bij het aanbrengen van de nieuwe laag asfalt
4.-op sommige plaatsen (Aalst) is gepoogd om met gietasfalt de scheuren op te vullen maar
heeft de aannemer niet de moeite gedaan om het gietasfalt dat bleef staan bovenop de asfalt
weg te werken (in tegenstelling tot Nederland waar bij dergelijke herstellingen de asfalt altijd
wordt ingetrokken in de scheurvoeg en het overtollige asfalt wordt afgetrokken). De vlakheid
van deze zones is daardoor erg achteruit gegaan. De scheuren zelf wijzen uiteraard op
problemen in de fundering.
5.-de nieuw aangelegde gedeelten in asfalt (bv. Opwijk) geven zeer goede scores (meer dan
9/10) en bieden een grote vlakheid. Ook in Aalst zijn er zeer comfortabele delen.

3.3 Analyse van de kruisingen
Fietswegen zijn ook verkeerswegen, weliswaar met een beperking qua gebruikers. Een kruising
van een fietsweg met een rijweg is dus een viertaks-kruising en geen oversteek zoals wel het
geval bij bv. een overgang van een eenrichtingsfietspad in 2 eenrichtingsfietspaden met
oversteek voor wie van rijwegzijde wisselt. De kruisingen zijn niet op een uniforme wijze over de
hele route aangepakt.
Aalst
Globaal genomen geldt voor de meeste kruisingen van fietswegen met rijwegen op het grondgebied
van de stad Aalst:
1-dat de fietsweg niet voorzien is van verkeersborden met uitzondering van de kruising aan de
Langestraat waar de fietser in beide richtingen een B17 ‘voorrang van rechts’ bord heeft en aan de
R41 waar hij/zij een B1 voorrangsbord krijgt. Voor de auto’s zijn er –op de R41 oversteek na- wel
altijd F50 borden voorzien behalve voor één kruising aan één zijde (zone 9310 – zie aanbevelingen).
2-op de R41 na- is elke kruising voorzien van een plateau die automobilisten erop wijst dat er een
kruising is en effectief helpt om de snelheid te verminderen.
3-met uitzondering van de oversteken in het verstedelijkt gebied waar er voorrangswegoversteken
zijn of enkel fietspadmarkering is, zijn alle kruisingen voorzien van fietspadmarkering en rode
coating.
4-in het centrum is de fietsinfrastructuur vaak indalend (van verhoogd naar gelijkgronds op de
kruising) maar buiten het centrum is ze gelijkgronds of quasi-gelijkgronds.
Een bestuurder mag een OVERSTEEKPLAATS VOOR FIETSERS en bestuurders van tweewielige
bromfietsen slechts met matige snelheid naderen teneinde de weggebruikers die er zich op
bevinden, niet in gevaar te brengen en ze niet te hinderen wanneer zij het oversteken van de
rijbaan met normale snelheid beëindigen. Zo nodig moet hij stoppen om ze te laten doorrijden.

F50 bord

Een bestuurder hoeft GEEN voorrang te verlenen aan een fietser die gebruik wil gaan
maken van een oversteekplaats voor fietsers. (Wel voorzichtig zijn om ongevallen te
voorkomen).
Een bestuurder moet WEL voorrang verlenen als een fietser zich al op deze oversteekplaats
bevindt.
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Dit geeft bv. voor 9300 het volgende beeld inzake verkeersregeling:

Opwijk
Globaal genomen zijn de meeste kruisingen van fietswegen met rijwegen op het grondgebied van de
gemeente Opwijk:
1- voorrangswegoversteken (vaak enkel door het gebruik van haaietanden aangegeven), en met een
F50 verkeersbord voor automobilisten
2-niet voorzien van een plateau
3-met blokmarkering en rode coating (behalve Dendermondse steenweg : geen markeringen)
4.-gelijkgronds of quasi gelijkgronds
Merchtem
De enige kruising van een fietsweg met een rijweg op het grondgebied van de gemeente Merchtem
bestaat uit
1- een stopteken en verkeersbord STOP voor automobilisten
2-niet voorzien van een plateau
3-zonder grondmarkering voor de fietsers
4-gelijkgronds
Londerzeel
De kruisingen in Londerzeel van de fietsweg met de rijwegen zijn gekenmerkt door:
1- voorrang van rechts voor de auto’s maar voor fietsers zijn het voorrangswegoversteken
(haaietanden op de fietweg).
2-niet voorzien van een plateau
3-met blokmarkering en rode coating in de meeste gevallen behalve aan de kruising met Meir (enkel
blokmarkering) en zonder markering bij de kruising met de Brouwerijstraat.
4-quasi allemaal gelijkgronds
De discussie rond kruisingen met fietswegen is niet makkelijk. De aanwezigheid van plateaus is in elk
geval goed en ze functioneert op het grondgebied van Aalst. In het geval van de Bolstraat in Opwijk –
waar de snelheid van automobilisten vaak veel te hoog is bij de kruising is die afwezigheid
problematisch. Bij de andere straten in Opwijk is de snelheid beperkt door de wegvorm die
automobilisten minder makkelijk toelaat om snel te rijden (smallere rijweg of nakende bocht). Alleen
bij de Wijgaardstraat is de snelheid van automobilisten soms ook te hoog.
Eenzelfde vaststelling is er in Londerzeel , hoewel de rijwegbreedte ook daar leidt tot minder snel
rijden.
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Op dit ogenblik is het niet duidelijk wie juridisch in fout zou zijn vermits de verkeersbordmarkeringen
en wegmarkeringen niet altijd op elkaar zijn afgesteld voor zowel automobilisten als fietsers. De
lijnmarkering op het grondgebied Aalst is bv niet in overeenstemming met het F50 bord en aan de
Lange straat staat er een voorrang van rechts bord hetgeen niet in overeenstemming is met het F50
bord voor de automobilist. De regeling in Aalst is anderzijds wel meer afgesteld op die van een
fietssnelweg waar bij kruising met een rijweg van zeer lokale aard gezocht wordt naar een evenwicht
tussen beide fietsers en auto’s. De regeling in de andere gemeenten –op de STOP voor
automobilisten in Merchtem na- is dat niet.
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4

Aanbevelingen

De aanbevelingen op de werklijsten kunnen op korte termijn worden opgevolgd.

4.1 Werklijsten
1.Snelheidszone
De snelheidszone op de Moorselbaan bij de oversteek van de Leirekensroute is 70 km/u. Het is
aanbevolen de snelheid daar tot 50 km/u te verlagen teneinde de situatie verkeersveiliger te maken.
Die zone is ook niet geschikt voor 70 km/u. Een aanpassing in het verkeersplan is hier nodig.
2.Ontbrekende of foutieve verkeersborden
1.De D7 verkeersborden die gebruikt worden op het grondgebied Aalst ter aanduiding van de
fietswegen dienen eigenlijk vervangen te worden door een F99 bord met enkel een voetganger en
fietser of -indien van toepassing- een F99 bord met enkel een fietser zoals geplaatst op de Fiets-ostrade (Berchem – Sint-Katelijne-Waver in de provincie Antwerpen).
Ook op andere plaatsen in andere gemeenten moet gekeken worden of het F99 bord niet de
bestaande bord zou moeten vervangen of er een F99 bord zou moeten geplaatst worden omdat een
verkeersbord ontbreekt (bv Merchtem aan Dries).
2.Aan de kruising Langestraat (Aalst) is het voorrang van rechts bord op de fietsweg niet echt
compatibel met het F50 bord geplaatst langs de rijweg.
3.Aan de Boekveldlaan (Aalst) ontbreekt een F50 bord aan de noordzijde (Fijfelweg)
4. Aan de steenweg naar Dendermonde ontbreekt ook het verkeersbord voorrang verlenen aan
beide zijden.
3.Markeringen
1.Aan de Coenstraat/Nijverseelstraat en Bolstraat (1745) is de markering sterk vervaagd. Op een
aantal andere plaatsen is er gedeeltelijke vervaging. Nazicht is zeker nodig na de winter.
2.Bij alle plaatsen waar paaltjes staan ontbreekt grondmarkering zoals vereist en aangegeven in de
publicatie Fietsroutes van de Vlaamse overheid. Paaltjes staan op de route op het grondgebied van
de meeste gemeenten. Een foto van een juiste markeringsaanpak is hieronder aangegeven:
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3. De lijnmarkering voor fietsers in Aalst klopt niet met het F50 verkeersbord voor de auto’s. Er zijn
echter geen duidelijke richtlijnen welke markering zou moeten geplaatst worden. Blokmarkering is
eigenlijk ook niet juridisch juist bij kruisingen maar markering en coating is in elk geval wel vereist om
de aandacht op de overplaats te trekken. Hier is eigenlijk geen echte oplossing voor.
4.Andere verbetering van kruisingen
Een plateau of ander snelheidsremmende weginrichting zou nuttig zijn in de Bolstraat en mogelijks in
de Wijngaardstraat (1745). De snelheid van voertuigen in de Bolstraat is veel te hoog om nog te
kunnen remmen indien kinderen toch zouden oversteken zonder kijken. De snelheid van de
voertuigen wordt op het grondgebied Aalst zeer effectief verlaagd door de verkeersdrempels die
nochtans vrij comfortabel zijn voor de automobilist.
Eenzelfde aanbeveling in Merchtem (Dries) indien geopteerd zou worden om de stop voor
automobilisten weg te nemen –discussie is daar gaande-. Zonder verkeersdrempel zullen
automobilisten daar opnieuw veel te snel rijden.
5.Vuil op fietspad
Er is op regelematige basis vuil te verwijderen:
-tussen Zwembadlaan en Langestraat (9300)
-tussen Dries en Peizegem (1785)
-tussen Boskantstraat en Haan (1840)
-vlakbij de Watermolenstraat (1840)
6.Bermbegroeiing is te verwijderen
-de laatste 600 m voor Heirbaan (1745)
-tussen Dries en Peizegem
-tussen Peizegemstraat en Boskantstraat (1785)
-tussen Smisstraat en Brouwerijstraat (1840)
-op bepaalde delen tussen Brouwerijstraat en Watermolenstraat
Die verwijdering is nodig om terug de maximale huidige breedte van 190cm te halen.

4.2 Algemene aanbevelingen rond structurele verbetering van
Leirekensroute
De route is erg gekend en vaak gebruikt. Maar Leirekensroute kan zeker op vlak van trillingscomfort
en breedte verbeterd worden, zeker als men de kwaliteit ervan wil opwaarderen in het kader van het
Vlaamse streven naar een groeiend aandeel kwaliteitsvolle fietssnelwegen. De route is ten dele ook
oud, het tracé in Londerzeel, Merchtem en gedeeltelijk in Opwijk meer dan 35 jaar oud wat de
gebruikelijke maximale houdbaarheidsdatum is voor fietsinfrastructuur die kwaliteitsvol moet zijn.
1-de problematiek van breedte hangt zowel samen met het breedtecomfort voor de fietser (bvb
kruising van 2 fietsers met elk een fietskar met kinderen) als met het tegengaan van de ontwaarding
en bevorderen van de duurzaamheid van het tracé. Het accidenteel rijden met zware tractoren en
opleggers op de rand van de fietsweg omwille van de huidige beperkte breedte is niet ok voor de
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duurzaamheid ervan. Bovendien is de effectief beschikbare breedte op heel wat plaatsen zelfs
structureel minder geworden dan 190-200 cm.
2.De aanlegmethode zonder boordstenen is op deze boomrijke talud niet optimaal geweest. Die
aanlegmethode had veel beschadiging kunnen vermijden. Boomwortels zoeken vocht op
(condensatie onder de gesloten asfalt) en boordstenen en een cementgebonden fundering stoppen
dat in een omgeving met een juiste groenaanpak. Heraanleg met boordstenen van die zones vereist
een groot structureel onderhoud dat ook de problematiek van breedte meteen kan helpen oplossen.
Daarom worden de volgende aanbevelingen gedaan:
a.-gebruik van monolithisch materiaal blijft aanbevolen en het materiaal asfalt geeft de fietser een
groot gevoel van herkenbaarheid en samenhang naast comfort. Gebruik van betonklinkers is
absoluut te vermijden. Dat materiaal is duurder in aankoop en aanleg en geeft lage
trillingscomfortresultaten en een hogere rolweerstand voor fietsers. De nieuwaanleg rond het
station in Opwijk toont dat ook aan.
-het gebruik van cementbeton bij vernieuwing is ook te vermijden tenzij extra aandacht wordt
gegeven aan het afvlakken ervan door de aannemer te verplichten grinding uit te voeren (nat
afslijpen van de beton) maar dit betekent een meerkost van 20 euro per m2 die moet worden
ingerekend in de projectkosten. Ook dient bij gebruik van cementbeton extra aandacht te worden
gegeven aan de kruisingen, want cementbeton sluit niet goed aan bij asfalt en die overgang geeft
discomfort aan fietsers Gebruik van diverse materiaalsoorten breekt ook de homogeniteit en
herkenbaarheid van de route en betekent hogere rolweerstand en lager comfort. Als daarom wordt
geopteerd om delen van de route opnieuw aan te leggen, dient best geopteerd voor asfalt met een
cementgebonden fundering en boordstenen.
b.-de zones in asfalt die de laagste score halen voor trillingscomfort zijn:
*de zone Dendermondse steenweg tot Heirbaan in Opwijk (1745)
*de zone Dries tot Peizegem (1785)
*de zone Boskantstraat tot Haan (1840)
*de zone Haan tot Smisstraat (1840)
*de zone Brouwerijstraat tot Watermolenstraat (1840)
Al deze zones zijn ook op het vlak van breedte de minst comfortabele en de oudste.
Indien niet geopteerd wordt voor verbreding of voor gefaseerde verbreding van de route, is het
aanbevolen om het gedeelte dat nu al met boordstenen is aangelegd (deel tracé in Opwijk
Dendermondse Steenweg tot Wijngaardstraat) af te frezen en een nieuwe bovenlaag asfalt te leggen.
Deze verbetering heeft een lage kost (11 euro per m2) en zal een veel hoger comfort bieden dan de
huidige oude oppervlakteverharding.
Indien geopteerd wordt om –voorlopig zonder verbreding- ook de andere aangegeven gedeelten van
een nieuwe bovenlaag te voorzien moet gewerkt worden met een frees die lasergestuurd is en de
welvingen wegwerkt i.p.v te volgen. Toch zullen die ingrepen slechts tijdelijk de problemen
gedeeltelijk kunnen verbergen.
Daarom is het aanbevolen dat deze zones zonder boordstenen via structureel onderhoud worden
heraangelegd met boordstenen van minstens 30 cm diep, in asfalt en met een cementgebonden
fundering indien bomen zich aan één of beide zijden van de fietsweg bevinden. Een geplande
breedte van 3 m (gangbaar voor fietssnelwegen) vermijdt ook het probleem dat vrachtwagens
geladen met asfalt de boordstenen zouden raken tijdens de werken.
Rapport audit Leirekensroute

Pagina 45

Bij de zones die moeten vernieuwd worden in Opwijk wordt –om kosten te besparen en de
duurzaamheid van de aanleg beter te garanderen- ook aanbevolen om het taludgedeelte waar het
fietspad ligt op te hogen vermits het nu vaak lager ligt dan de omringende groene zone (problemen
bij hevige regen en makkelijke toegang voor wortels):
-dit kan door links en/of rechts van het bestaande fietspad graafwerken te doen teneinde het te
verbreden en die aarde te gebruiken om de talud naast het fietspad wat te verhogen (geen kosten
van afvoer naar grondbank)
-de asfalt af te frezen en de huidige steenslagfundering te hergebruiken als basislaag waarop de
cementgebonden fundering komt te liggen (wellicht afgraven en homogeen herleggen)
-daarbovenop de asfaltlagen aan te brengen. T.o.v. van de huidige hoogte mag het fietspad zeker 15
tot 20 cm stijgen in niveau. Dit zal ook het comfort bij de overgangen met kruisende rijwegen
verbeteren en maakt de aanleg van plateaus daar mogelijk.
-de asfalt moet met een brede asfalteermachine en zware wals worden aangelegd en onder geen
beding met kleinere toestellen die altijd lagere comfortkwaliteit realiseren.
Indien toch zou geopteerd worden voor cementbeton – omwille van de boomwortels-, dan moet
absoluut in de afwerking grinding (het nat afslijpen) ingerekend worden om vlakheid te garanderen
en moet een meerkost van 20 tot 25 euro per m2 worden ingerekend in het project. Anders leidt het
gebruik van cementbeton tot een fietssnelweg met grotere rolweerstand en zal de investering
slechts leiden tot een beperkte verbetering van comfort met scores rond 6-7/10 i.p.v. scores van 89/10 die op dergelijke tracés voor asfalt worden gerealiseerd. Cementbeton geeft zonder grinding
zowat altijd lage comfortscores.
c.Herstellingen met gietasfalt kunnen niet gebeuren zoals totnogtoe is gebeurd. Het tracé vanaf 300
m voorbij de Geensbeekstraat tot quasi de Spruithoekstraat en de eerste 150 m voorbij de
Spruithoekstraat zou moeten afgefreesd worden en de bovenlaag vernieuwd, hoewel dat ook geen
duurzame oplossing is, omdat de fundering hier wellicht is aangetast. In elk geval moet bij gebruik
van gietsasfalt geëist worden dat het overtollige gietasfalt wordt afgetrokken zoals in Nederland
gebeurt bij herstellingen.
d.De struik- en boomsoorten op de voormalige spoorwegbermtalud variëren maar omvatten spijtig
genoeg ook enkele boomsoorten die omwille van hun specifieke horizontaal-breedwortelend
karakter altijd zoveel mogelijk moeten vermeden worden naast fietspaden en fietswegen. Met name
wilgen, acaciabomen, populieren, berken en sparren zijn te vermijden. Op de Leirekensroute
bevinden zich in bepaalde zones toch heel wat wilgen, populieren en berken.
Het moet ook bekeken worden of er geen actief verjongingsbeleid moet gevoerd worden op de oude
spoorwegtalud omdat te grote bomen onherroepelijk zullen druk blijven uitoefenen op het
verhardingsmateriaal- welke materiaalkeuze ook gemaakt wordt. Het is o.i. aanbevolen om te blijven
streven naar een selectieve verjonging van de groencorridor met gepaste boomsoorten en struiken.
Die strategie hangt mogelijks ook samen met de materiaalkeuze. In elk geval zorgt de keuze van
asfalt ook voor een goedkopere manier om de kwaliteit van het oppervlaktemateriaal hoog te
houden door na bv. 25 jaar enkel vernieuwing van de bovenlaag door te voeren– en dit in
tegenstelling tot cementbeton- dat ook ontwaart maar niet kan vernieuwd worden zonder het hele
fietspad te vernieuwen met een veel grotere kost als gevolg. De keuze voor een breedte van 3m zal
op termijn ook een definitieve keuze blijken en niet leiden tot een noodzakelijke structurele
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vernieuwing binnen 30-35 jaar zoals nu het geval is. In dat geval moeten opwaarderingskosten zo
laag mogelijk gehouden worden. Asfalt is daartoe de beste keuze.
-Inzake breedte wordt best geopteerd voor een breedte van 3m, die is aangepast aan de nieuwe
normen voor fietsnelwegen. Vooral op de oudste gedeelten van de tracés Londerzeel-MerchtemOpwijk is de nood het hoogst omdat hier zelden de 2m breedte wordt gehaald.
De tracés op het grondgebied van Aalst hebben dat probleem minder hoewel er daar net nog een
groter gebruik van de route is en fietsintensiteiten er hoger zijn. Delen van de route zijn daar al wel
breder dan 2m. dat is het geval van het centrum tot de Moorselbaan.

E. Er is quasi geen verlichting op de hele Leirekensroute behalve op een deel van de gemengd
verkeer gedeelten en aan de fietspaden. Verlichting plaatsen op Leireken of minstens reflecterend
materiaal zodat de fietser met eigen verlichting het tracé duidelijk kan volgen is toch wel een
verbetering die heel wat meer comfort zou bieden.
Het bijgevoegde document over materiaalkeuze geeft meer achtergrondinformatie over de
materialen.
Hieronder volgen nog een aantal algemene aanbevelingen rond materiaalkeuze die de
Fietsersbond altijd meegeeft:
1.-nieuwe fietspaden dienen zoveel mogelijk in asfalt te worden aangelegd. Dit materiaal heeft in
een niet of occasioneel belaste omgeving die typisch is voor fietspaden een grote duurzaamheid in
tegenstelling tot de (frequent belaste) rijweg. Asfalt biedt de fietser ook het minste rolweerstand.
-in een gemengde omgeving met ook bomen worden fietspaden in asfalt best ingebed tussen 2
boordstenen en moet met een cementgebonden fundering gewerkt worden om opstuwing door
boomwortels te vermijden. In dat geval kan ook cementbeton gebruikt worden. In een volledig door
bomen volledig omzoomd fietspad wordt sowieso best cementbeton gebruikt.
-de keuze voor asfalt in een omgeving met woningen en nutsvoorzieningen geeft ook de
mogelijkheid om –indien te veel ingrepen zijn gebeurd en het fietspad visueel verminkt is en minder
comfortabel- op kostengunstige wijze de bovenlaag af te frezen en te vervangen door een nieuwe
bovenlaag. Die geeft de fietser de indruk dat het fietspad volledig vernieuwd is, creëert opnieuw een
zeer goede comfortscore en kost de gemeente weinig geld. Die kostengunstige opwaardering is niet
mogelijk of zeer moeilijk voor fietspaden met verzakte klinkers of beschadigde cementbeton. Bij
cementbeton zij de uitgezaagde en herstelde zones (of ze nu over de hele breedte zijn uitgezaagd of
niet) nooit optimaal, degraderen vaak (te weinig getrild bv.) en kunnen niet worden opgewaardeerd.
2.-indien cementbeton toch wordt gebruikt, dienen de volgende richtlijnen te worden gevolgd:
-wanneer fietspaden in cementbeton worden aangelegd en in geval zij niet voldoende vlak zijn –
zoals vaak blijkt in de praktijk-, dient contractueel geen financiële boeteclausule te worden
voorzien die de aannemer meestal zo’n 5 euro minder per m2 oplevert. De aannemer dient
integendeel contractueel verplicht te worden om deze fietspaden op eigen kosten te ‘grinden’,
m.a.w. de niveauverschillen te laten wegslijpen. Fietspaden in cementbeton dienen daarom met
een voldoende sterke fundering te worden aangelegd om een machine van 6 ton te kunnen
dragen die deze oneffenheden van het fietspad als laatste werkstap in het aanlegproces
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wegslijpt tot een score van minimaal 7,5-8/10 is bereikt -indalingen en overgangen aan
kruisingen inbegrepen-. Die score vereist een score van 8,5-9/10 op het eigenlijke fietspad. Deze
procedure heet ‘grinding’ en is in de meeste gevallen vereist om een vlak fietspad in
cementbeton te hebben. Verschillende aannemers zijn daarin gespecialiseerd. Grotere
niveauverschillen kunnen ook met fijne frezen worden weggewerkt en dat geeft ook een vrij
goed resultaat maar de nieuwe fietspaden zijn er dan wel visueel ‘vrij beschadigd’ uit. In het
geval van grinding (nat afslijpen met diamantkoppen) moet wel gelet worden dat de vereiste
grofheid bewaard blijft. Dat is een opdracht voor de aannemer.
4.- de richtlijnen in het Vademecum Fietsvoorzieningen hoofdstuk 4.3 dienen zo strikt mogelijk
gevolgd te worden bij het realiseren van overgangen. Overgangen bij kruisingen vormen traditioneel
een probleem inzake comfort. Slechte overgangen hebben een sterke negatieve impact op de cijfers.
We vatten de belangrijkste richtlijnen samen voor ontwerp en aanleg zoals gedefinieerd in het
Vademecum:
-boordstenen moeten ten allen koste vermeden worden bij de overgangen. De aandacht van de
fietser dat hij/zij aan een kruising komt moet op een ander manier worden gevestigd dan via het
plaatsen van een boordsteen (bv. door duidelijke grondmarkeringen, gevaarborden enz).
-er moet gestreefd worden naar naadloze overgangen zoals bij de kruising van 2 straten in
asfalt. Dit is perfect mogelijk bij asfalt, moeilijk echter –zo blijkt op het terrein- bij cementbeton
en klinkers. Ook dit is een bijkomend voordeel van asfalt als oppervlaktemateriaal. In het
lastenboek moet ook duidelijk worden aangegeven dat de aannemer de bovenste asfaltlaag van
de rijweg ter hoogte van de overgang moet laten aansluiten op het niveau van het fietspad en
op die plaats mag de hoger gelegde asfalt geen gootafbakening vormen t.o.v. de betonstrook of
klinkerstrook aan de zijkant van de rijweg.
- de nood aan afvoer van water ter hoogte van de kruising moet vermeden worden door voor
de kruising fietspad-rijweg aan waterkomende zijde een waterslokker te plaatsen
-bij kruisingen van verhoogde fietspaden met kleinere zijstraten (minder breed dan 5,5m) moet
gestreefd worden naar het verhoogd doortrekken van die fietspaden of moeten platformen
aangelegd worden waar de fietser op gelijke hoogte met de automobilist de kruising neemt.
Indalingen moet in die gevallen vermeden worden.

5

De consultatie van de webapplicatie

5.1 Hoofdstructuur van de webapplicatie
Alle resultaten van algemeen tot zeer specifiek zijn aan de gemeente ter beschikking gesteld via de
web applicatie voor audits voor structureel beheer van fietstracés, via de link
http://vps37.futureweb.be:8080/apex/f?p=221:1:0:::: .
De toegang is paswoord beschermd en het paswoord kan verkregen worden indien nodig. Elke
gemeente heeft toegang tot de gegevens op haar eigen grondgebied. Enkel de provinciale
mobiliteitsambtenaren en overheidsambtenaren op gewestelijk niveau hebben eveneens toegang tot
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de data naast uiteraard de Fietsersbond die de databank en webapplicatie heeft opgebouwd. De
webapplicatie zelf heeft de volgende structuur

5.2 Cartografische weergave van de resultaten
De eerste optie geeft toegang tot de cartografische weergave van zowel de lijnsegmenten als
puntinformatie (kruisingen, acute comfortproblemen enz.).

Meestal wordt optie 2.1 en 2.2 geselecteerd. Gemeenten die uit meerdere postcodes bestaan
kunnen echter gebruik maken van 1.1. en 1.2. om de info van de hele gemeente gevisualiseerd te
zien. De visualisering kan per gemeente, per postcode, per N-route en per fietsroute. Op elk punt kan
een link gemaakt worden naar streetview en achtergronddata.
De gegevens kunnen echter ook als statistische gegevens worden opgevraagd zoals listings met
evaluatieresultaten of geaggregeerde totaalresultaten. Hieronder Menu 1 dat toegang geeft tot die
gemeentelijke data. De functionaliteit is opgesplitst in 4 secties. Nadien volgt een beschrijving van
wat elke sectie inhoudt:
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5.3 Data op gemeentelijk niveau
Om de data op gemeentelijk niveau te consulteren zijn er wegens de vele beschikbare functies twee
menu’s. Het eerste menu omvat de belangrijkste basisfuncties, het tweede menu de meer specifieke
functies. De links 1.1., 1.4 geven zowel de resultaten voor fietspaden en fietswegen als voor
gemengd verkeer. Bij statistieken en individuele resultaten en details zijn aparte links aangemaakt
(bvb 2.1. t.o.v. 2.3 of 3.1. t.o.v. 3.6).

Sectie 1.- TOTAALSCORES: voor wie geïnteresseerd is in:
1.1-de totaalresultaten op vlak van trillingscomfort, breedte van de fietsinfrastructuur en afscheiding
van de rijweg voor de hele gemeente/gemeente en dit opgesplitst voor fietspaden en fietswegen
enerzijds en gemengd verkeer anderzijds. De globale resultaten zijn tevens weergegeven per
wegbeheerder, per type tracé, per type route, per leeftijdsgebonden groep en voor alle combinaties
van deze parameters.
1.2-vergelijkende resultaten voor fietspaden en fietswegen waarbij de gemeente/de gemeente haar
eigen resultaten kan vergelijken met resultaten bij andere geaudite gemeenten zonder dat de
identiteit van die gemeenten zichtbaar is.
1.3-de totaalresultaten per basisgroep (bv. gemeentelijke fietspaden max 6 jaar oud) met een link
naar de individuele fietstracés per subgroep en hun scores.
1.4.- de totaalresultaten per type verharding op vlak van trillingscomfort met een link naar de
detailinformatie per gemeten fietstracé en eveneens gegevens die de scores linken aan de ouderdom
van de fietsinfrastructuur en het type materiaal. Een opsplitsing is gemaakt voor fietspaden en
fietswegen enerzijds en gemengd verkeer anderzijds.
Sectie 2.SCORES EN DETAILGEGEVENS: voor wie geïnteresseerd is in:
2.1.-de detailgegevens voor elk fietstracé (tot het laagste niveau van granulaire data – per 12,5 m)
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2.2.-de aggregeerde scores voor de fietsinfrastructuur per straat
2.3. en 2.4. de scores per subsegment voor breedte en afscheiding van de rijweg. Een subsegment is
een onderdeel van een fietstracé. Analyse van subsegmenten geeft de mogelijkheid om de variatie in
beoordeling voor breedte en afscheiding te zien over de lengte van één meting.
Sectie 3. STATISTIEKEN KENMERKEN: voor wie geïnteresseerd is in de statistieken over de:
3.1.-kenmerken van alle fietstracés samen (% verdeling en lengte per kenmerk),
3.2. & 3.3.-kenmerken van enkel de gemeentelijke of enkel de gewestelijk fietstracés
3.4.-kenmerken van kruisingen met fietstracés (% verdeling en lengte per kenmerk),
3.5.-ouderdomscategorieën opgesplitst(0-6,6-12,13-18,19-24,25-32,32-40, ouder dan 40 jaar).
Het tweede menu laat toe te zoeken naar specifieke tracés, bevat de werklijsten, een overzicht van
de geplande investeringen en hun impact op de totaalscores en tot slot geeft het toegang tot een
apart menu (met eigen paswoord) om de bestaande gegevens te actualiseren, investeringen in te
voeren en GIS data te downloaden

Sectie 5 .ZOEKEN NAAR FIETSTRACES DIE BEANTWOORDEN AAN BEPAALDE KENMERKEN: voor wie
zoekt naar tracés die aan bepaalde kenmerken voldoen (bv 2richtingsfietspaden in 70 km/u zones
zonder verticale buffer)
-een zoekfunctie waar makkelijk op basis van bepaalde combinaties van kenmerken kan gezocht
worden naar fietstracés die daar aan beantwoorden. Dit kan zowel breedte gerelateerd zijn (5.1.)als
gerelateerd aan de afscheiding van de rijweg (5.2.).
-een zoekfunctie die toegang geeft tot de mogelijkheden om te zoeken op combinaties van
kenmerken van kruisingen is eveneens mogelijk (5.3.)
-er kan eveneens gezocht worden naar de opgeslagen waarden voor 1 parameter (5.4.). Bv. geef de
categorisering per fietstracés in de gemeente voor het type route (hoofdroute BFF, functionele route
BFF, alternatieve route BFF enz.)
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Sectie 6.LISTINGS VERBETERPUNTEN: voor wie geïnteresseerd is in werklijsten met kleinere maar niet
onbelangrijke verbeterpunten
-geeft toegang tot werklijsten rond ontbrekende borden, acuut comfort problemen, problemen van
breedtemindering, ontbrekende pijlmarkering bij 2R fietspaden, ontbrekende grondmarkeringen bij
kruisingen van fietspaden op hoofdweg en te vermijden aanwezigheid van grondmarkering bij
kruisingen met voorrang van rechts.
Sectie 7. OVERZICHT VAN GEPLANDE INVESTERINGEN
-geeft voor de periode 2014-2019 per jaar de lijst van geplande projecten met hun verwachte scores
voor breedte, afscheiding en trillingscomfort en de impact ervan op de totaalscore. Deze sectie is
leeg voor Destelbergen op dit ogenblik vermits geen projecten werden ingevoerd tot dusver.
Sectie 8 ACTUALISEREN VAN KENMERKEN, INVOEREN GEPLANDE INVESTERINGEN EN DOWNLOAD
GIS-DATA:
Voor wie de data wil actualiseren
-geeft toegang tot de mogelijkheid om de kenmerken te actualiseren (bij een wijziging van de
snelheidszone, het wegwerken van probleempunten zoals acute comfortproblemen, het wijzigen van
het routestatuut van het tracé (bv. van BFF naar niet-BFF) of het wijzigen van wegbeheerder). De
data wordt geactualiseerd met automatische aanmaak van een historische kopie. Voor de wijziging is
een apart paswoord nodig.
Voor wie een fietsbeleid wil voeren met meetbare doelstellingen en streeft naar betere globale
resultaten in de komende jaren
-geeft toegang tot de mogelijkheid om toekomstprojecten in te voeren om de positieve impact ervan
op de totaalresultaten te meten enz. Het kan gaan om vernieuwingsprojecten of andere projecten
rond structureel onderhoud of projecten gericht op uitbreiding van de fietsinfrastructuur. De
databank berekent op basis van de ingevoerde gegevens de scores die wellicht zullen worden
behaald en herberekend de totaalscore voor de fietstracés in de gemeente.
Voor wie GIS-data wil downloaden
-geeft toegang tot een aantal bestanden (csv met , als afscheidingselement en “ “ als begrenzer) die
in GIS kunnen worden ingeladen:
-een bestand met alle breedte gerelateerde gegevens,
-een bestand met alle gegevens rond afscheiding,
-een bestand met alle gegevens rond trillingscomfort,
-een bestand met gegevens over type tracé, type route en wegbeheerder,
-een bestand met gegevens over acuut comfortpunten en kruisingen
en 2 bestanden met gegevens over gemengd verkeer enz.
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