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455 fietsers willen meer comfort en veilige kruispunten op 

Leirekensroute 

 

In september kon elke fietser zijn mening kwijt over de Leirekensroute, de fietsweg 

op de oude spoorlijn tussen Londerzeel en Aalst. De provincie Vlaams-Brabant 
organiseerde een online bevraging en voerde tellingen uit op het hele traject. Dankzij 
de sterke promotie door lokale partners en vrijwilligers werd de bevraging een groot 

succes. 455 fietsers gaven hun kijk op de Leirekensroute. 

Wie is de Leirekensfietser? 

 

‘Uit de bevraging blijkt dat meer dan de helft van de Leirekensfietsers met een eenvoudige stadsfiets 

rijdt. Af en toe kom je een fietskar of een bakfiets tegen. 12% rijdt met een koersfiets en opvallend, 

14% van de deelnemers rijdt op een elektrische fiets’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor 

mobiliteit.  

 

Heel wat mensen gebruiken de Leirekensroute om naar het werk te fietsen, naar school te gaan of om 

boodschappen te gaan doen. De gemiddelde afstand van zo’n rit is 10,7 kilometer. Twee derde staat 

in minder dan een half uur op zijn bestemming. De route is ook heel geliefd bij de recreatieve fietser. 

251 mensen gaven aan dat ze enkel in hun vrije tijd de route gebruiken. 

 

De Leirekensfietser haalt de groene omgeving, het autovrije karakter en de rust op de route aan als de 

grote troeven ervan. Verbeterpunten zijn de staat van het wegdek, de inrichting van kruispunten, 

onderhoud van de begroeiing, verlichting en een verbreding om tegenliggers veiliger te kruisen. 

 

In het weekend is de Leirekensfietser vaak te vinden in de horecazaken of op een picknickbank. 

Gemiddeld wordt 7,36 euro per persoon in het gezelschap uitgegeven. Alles samen werd er voor 

3.820 euro uitgegeven aan cafébezoek, fietsverhuur of bij de lokale handelaars door de 

ondervraagden. 

 

168.000 fietsen 

 

In mei en juni werden in totaal 168.000 fietsen geteld op 13 meetpunten over het hele traject. De 

tellingen tonen aan dat de Leirekensroute alvast even erg in trek is op werkdagen als in het weekend.  

 

Aan de zwembadlaan in Aalst rijden gemiddeld 1.258 fietsers op een weekdag. Ook in het weekend 

kan het erg druk zijn, met soms meer dan 1.000 fietsers op één dag aan Bistro Leireken in 

Steenhuffel.  

 



In het weekend fietsen er veel meer mensen op een kortere tijdspanne over het traject. Bovendien 

kruisen die elkaar vaker en zijn er meer tragere fietsers (< 15 km/u) op de baan. De grotere drukte en 

het verschil in snelheid met sportieve fietsers, maakt de kans op conflicten groter.  

 

Proefproject veilige kruisingen. 

 

De verschillende inrichting op kruispunten en de diverse voorrangsregelingen zorgen voor veel 

verwarring bij de Leirekensfietser. 4% van de fietsers gaf aan dat ze in de laatste 12 maanden een 

aanrijding hadden met een kruisend voertuig.  

‘Fietsberaad Vlaanderen zal in overleg met de lokale politie, de gemeentebesturen en een 

verkeersexpert enkele aanbevelingen opstellen voor het verbeteren van de fietsoversteken. De 

aanbevelingen worden uitgetest met een proefopstelling in het voorjaar van 2016 en geëvalueerd met 

observaties ter plaatse’. zegt Wout Baert van fietsberaad Vlaanderen. 

 

Landschapsbeleving als troef 

 

De werkgroep Leirekensroute is blij met al het studiewerk en de op stapel staande projecten. 

‘De Leirekensroute is een troef voor de hele regio. We blijven ijveren voor de verbetering als 

fietsverbinding met sterke aandacht voor het groene karakter van de Leirekensroute en voor de 

verkeersveiligheid’, aldus Willy Price van de werkgroep. 

 

Meer info: www.vlaamsbrabant.be/fietstellingen  

 

 
 
 

INFORMATIE VOOR DE PERS 

 

BELEIDSVERANTWOORDELIJKE 

Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit, 

0475 21 03 96,  kabinet.dehaene@vlaamsbrabant.be 

 

DIENST MOBILITEIT 

Steven Fagard,   

016 26 75 27, steven.fagard@vlaamsbrabant.be 

 

FIETSBERAAD VLAANDEREN 

Wout Baert 

0478 29 26 34  

 

WERKGROEP LEIREKENSROUTE  

Willy Price 

0473-25.49.08 en willy.price@skynet.be 

 

COMMUNICATIEDIENST 

Frank Ilsbroux, persverantwoordelijke 

0477 44 82 25, info@vlaamsbrabant.be 

www.vlaamsbrabant.be 
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