
Dossier AAAB Fietssnelweg = F220+F212
Snel, veilig en aangenaam van Aalst over Affligem en Asse naar 
Brussel fietsen en vice versa
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Waarom is er vraag om een AAAB fietssnelweg?:

Ten oosten en ten zuiden van Brussel werden er al fietssnelwegen gerealiseerd: Leuven –
Brussel en Halle – Brussel. De realisatie van een noordelijke fietssnelweg die Brussel via 
Vilvoorde met Mechelen zal verbinden is lopende. Ten westen van Brussel is men al 
begonnen met de aanleg van een fietssnelweg tot Asse centrum (de F212), maar er zijn 
nog geen concrete plannen om deze door te trekken tot Aalst. Daar willen de 
Fietsersbondafdelingen van Aalst, Affligem en Asse, verandering in brengen! 

De Fietsersbond vindt dat de al geplande F212 “AB-route” (Asse-Brussel) moet uitgebreid 
worden tot de “AAAB-route” (Aalst-Affligem-Asse-Brussel). Deze route is op de kaart van 
www.fietssnelwegen.be deels ingetekend als F220. De afstand van de AAAB-route is 
vergelijkbaar met de afstanden van de al gerealiseerde en geplande fietssnelwegen vanuit 
Brussel naar Leuven, Mechelen of Halle. Aalst is een stad met een gelijkaardig 
inwoneraantal. Er is bovendien al een zeer goede fietsverbinding tussen Aalst en Affligem
via de Affligemdreef. Tussen het station van Asse en de Affligemdreef is er echter 
momenteel geen enkele fietsvriendelijke verbindingsroute. 

à Het fietspad langs de N9 is slecht van kwaliteit, er zijn heel wat kruispunten en het 
gemotoriseerde verkeer veroorzaakt veel lawaai en stank

à Alternatieve routes ten zuiden van de N9 gaan onvermijdelijk over kasseistroken zoals de 
Varent, Putberg, Keierberg. Sommige varianten hebben ook veel hoogtemeters

à Ten noorden van de N9 is er vanuit Aalst een alternatief via Meldert tot Asse-Ter-Heide, daarna 
geen mogelijkheden

http://www.fietssnelwegen.be/


Ideale route voor de AAAB fietssnelweg volgens de Fietsersbond

à Verbindt het bestaande goed uitgeruste fietspad de ‘Affligemdreef’ met de in 

aanleg zijnde AB route (F212) naar Brussel. Is F220+F212!

à De AB route (F212) komt tussen Asse station en moeras van Jette-Ganshoren



Beschrijving ideale route voor de AAAB fietssnelweg:

De onverharde of semi-verharde ‘Trage Wegen’ zijn:
à Baantje tussen Nieveldweg en Grotendriesstraat, Grotendriesstraat, Woestijnweg, 

baantje tussen Assestraat en containerpark Asse

Aalst: Sint-Annabrug, Treinstraat, Bleekveld!, Bergemeersenstraat!, 
Zwembadlaan!, Bergekouter, Affligemdreef!

Aalst/Affligem: Affligemdreef!, Horingstraat, Nieveldweg en baantje 
die de verbinding legt met Grotendriesstraat

Aalst/Asse: Grotendriesstraat (deel Asse ")

Asse: Woestijnweg", Kapellestraat!, Assestraat", Koensborre, 
Bloklaan, Boekfos, Parklaan, Bergestraat en
AB route ! (F212; fasen 3-6 provisoire route)



Algemene gegevens:

Van de Werf in Aalst tot het moeras van Jette-Ganshoren:
• Traject voor auto via N9 en E40: 23,2 km
• Vogelvlucht: 19,1 km
• Traject via N9 (auto/fiets): 21,8 km (+14%)
• Traject via Meldert/baantjes: 22,8 km (+19%)
• Traject via Affligem/baantjes: 23,2 km (+21%)
• Wensroute (AAAB): 21,6 km (+13%)

Voordelen wensroute van de Fietsersbond:
• Veiligheid: Fietspaden liggen meestal los van algemene weg, weinig kruispunten
• Comfort: minimum aan stijgen/dalen, geen kasseien
• Aangenaam en gezond: niet langs de steenwegen (stank, herrie, NOx, fijnstof, etc.) 
• Veel infrastructuur bestaat reeds; het is eerder een upgrade naar fietssnelweg

Vervolg naar locaties in Brussel:
• Meiserplein: 8,5 km
• Noordstation: ≈ 6 km
• Zuidstation: 6,5 km
• Schuman: 8,5 km
• Anderlecht (Meir): 6,5 km

Typische afstand Aalst – Brussel 
28 km



AAAB Fietssnelweg:
Ruggegraat voor aansluiting andere lokaties rondom route

à Affligem, Meldert, Hekelgem, Asbeek, Mazenzele, Krokegem, etc
à Opwijk, Merchtem, Mollem, Zellik, Relegem, etc
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AAAB fietssnelweg (F220 + F212):
Aansluiting op Fiets-GEN Brussel (prioritaire routes)



Voorwaarden voor goede functionele fietsroutes

1. Samenhang
• Verbindt attractiepolen
• Uniform en continue
• Aansluitroutes (visgraat) voor connecties

2. Direct
• Direct in tijd (weinig gelijkvloerse kruispunten / verkeerslichten)
• Direct in afstand (omrijfactor max 1,2 tov vogelvlucht)

3. Aantrekkelijk
• Afwisselende omgeving
• Weg van drukke verkeersassen

4. Veilig
• Conflicten zoveel mogelijk vermijden
• Fietsers scheiden van gemotoriseerd verkeer
• Eenzijdige fietsongevallen voorkomen
• Sociale veiligheid

5. Comfortabel
• Asfalt
• Hellingen beperken
• Wegbewijzering



AAAB fietssnelweg:
Oplijsting noodzakelijke aanpassingen en opwaarderingen

Hierna volgt opsomming van de noodzakelijke aanpassingen en opwaarderingen
• De route van Aalst naar Brussel, worden alle punten 1 voor 1 behandeld

Carnavalshallen

F212 – oud tramviaduct

Affligemdreef

F212 – station Zellik



AAAB fietssnelweg: Aalst
à Fietsknelpunt “Sint-Anna brug” over de Dender

Probleemstelling: 
1. Brug is te smal voor alle weggebruikers
2. Dubbele oversteken aan weerszijden van de brug
3. Zeer lange wachttijden voor de verkeerslichten
4. Route Molendries -> Werf/Molenstraat is bijzonder

omslachtig en tijdrovend voor fietsers

Mogelijke oplossingen: 
1. Vierkant groen op beide

kruispunten naast brug
2. Andere afstelling van 

verkeerslichten met
prioriteit voor kwetsbare
weggebruikers

3. Oversteek van Dokter André 
Sierensstraat (zijde bushaltes)
verplaatsen naar hoofdbaan
ipv afleiden

4. Volledige herinrichting met 
bredere brug



AAAB fietssnelweg: Aalst
à Fietsknelpunt “Bergekouter”
Probleemstelling: 
1. Fietspad slecht aangelegd; beide zijden
2. Smal, pad delen met voetgangers

Mogelijke oplossingen: 
1. Opnieuw aanleggen
2. Weg anders indelen, voetgangers en

fietser scheiden



AAAB fietssnelweg: Aalst/Affligem
à Fietsknelpunten Horingstraat, Nieveldweg

Probleemstelling: 
1. Smalle lokale straten

Mogelijke oplossingen: 
1. Geef fietsers ‘een plaats’ op deze wegen
2. Horingveld en Nieveldstraat omvormen tot “fietsstraten”
3. En naast de nodige signalisatie ook de nodige infrastructuuraanpassingen aanbrengen

(snelheidsremmers?)



AAAB fietssnelweg: Aalst/Affligem
à Fietsknelpunten trage weg tussen Nieveldweg en  
Grotendriesstraat

Probleemstelling: 
1. Mooi maar onverhard baantje

Mogelijke oplossingen: 
1. Verharding
2. Tractorsluizen voorzien tegen sluipverkeer



AAAB fietssnelweg: Aalst/Asse
à Fietsknelpunt “Grotendriesstraat”

Probleemstelling: 
1. Deel Aalst: Mooi maar onverhard baantje met 

diepe karresporen
2. Deel Asse: Semi-verhard baantje sinds winter 

2016/2017; er is reeds sleet
Mogelijke oplossingen: 
1. Betere, duurzamere verharding
2. Tractorsluizen voorzien tegen sluipverkeer

Gemeentegrens 
Aalst-Asse

Deel Asse



AAAB fietssnelweg: Asse
à Fietsknelpunt “Woestijnweg”

Probleemstelling: 
1. Semi-verhard baantje sinds winter 

2016/2017; er is reeds sleet
2. Sluipverkeer blokkade niet optimaal
Mogelijke oplossingen: 
1. Betere, duurzamere verharding
2. Verbeterde en zichtbaardere blokkade



AAAB fietssnelweg: Asse
à Fietsknelpunt “Kapellestraat”
Probleemstelling: 

1. Ongunstige oversteek van N9 naar Assestraat. Verkeerslichten voor

fietsers/voetgangers niet op as van de weg. Lange wachttijd.

2. Sinds 2018 sterk verbeterd 2-richtingsfietspad, maar relatief small, OK of NOK?

Mogelijke oplossingen: 

1. Aanpassing van kruispunt met N9. 

2. Eventueel: fietsstraat + snelheidsremmers (piramideachtige waar fietsers vlot kunnen

langs rijden): Auto’s mogen fietsers niet voorbijsteken.



AAAB fietssnelweg: Asse
à Fietsknelpunt “Baantje tussen Assestraat en containerpark”

Probleemstelling: 
1. Semi-verhard baantje sinds najaar 2018; maar niet

landbouwvoertuig proof

Mogelijke oplossingen: 
1. Betere, duurzamere verharding
2. Afwijkende routes voor de vervoersmodi



AAAB fietssnelweg: Asse
à Fietsknelpunten “Koensborre/Bloklaan – kruising N285”

Probleemstelling: 
1. Fietser heeft geen plaats op de Koensborre
2. Geen oversteekplaats: omrijden via kruising Koensborre, dan naar zebrapad aan “De

Kleine Wereld” ipv direct oversteken over as Oudestraat - Bloklaan
Mogelijke oplossingen: 
1. Nieuwe, centrale oversteekplaats maken, met verkeerslichten
2. Koensborre als fietsstraat inrichten



AAAB fietssnelweg: Asse
à Fietsknelpunten “Bloklaan, Boekfos en Parklaan”

Probleemstelling: 

1. Geen fietspad in Bloklaan, slechte staat van de weg, intensief verkeer

2. Boekfos/Parklaan: fietspad/voetpad is te smal en in slechte staat, onveilig rond punt

3. In deze omgeving zijn meerdere scholen, ziekenhuis, kinderopvang (Spinibo), etc. Bijna

alle ruimte is voor de auto’s; om te (file)rijden en parkeren, voor rest is geen plaats

Mogelijke oplossingen: 

1. Allen omvormen tot fietsstraten (fietser heeft voorrang op auto’s, zone 30)

2. Heraanleg Bloklaan: asfalt, eenrichting voor auto’s, oversteek Nieuwstraat!

3. Autoparkeerplaatsen allen wegnemen zodat langs beide zijden een adequaat fietspad

gerealiseerd kan worden



AAAB fietssnelweg: Asse
F212 (AB-route) fasen 1, 2, 7 en 8 zijn gereed!



AAAB fietssnelweg: Asse
F212 fasen 3-6 nog aan te leggen -> Timing?!
• Sluiting vele spooroverwegen, onteigeningen, samenwerken met Infrabel

Fasen 3-6: van Kruiskouter tot 
Oude Merchtemsebaan

Provisoire route



AAAB fietssnelweg: Aalst/Affligem/Asse
à Fietsknelpunt “wegbewijzering”

Probleemstelling: 
1. Hoe loopt de route
2. Een fiets-GPS zou niet nodig moeten zijn
Mogelijke oplossingen: 
1. Goede bewegwijzering, ook van en naar “zijroutes”
2. Maak er een officiële route van!

www.fietssnelwegen.be

http://www.fietssnelwegen.be/


AAAB fietssnelweg: Aalst/Affligem/Asse
à Fietsknelpunt ‘Waar is het fietspad? Wie heeft voorrang?’

Probleemstelling: 
1. Vaak onduidelijk waar je moet fietsen: soms op baan, soms lijkt er fietspad te zijn

• Een fietspad dient duidelijk en eenduidig gemarkeerd te zijn
2. Combinatie fiets- en voetpaden zijn problematisch (D9, D10) !, niet enkel de smalle!
3. Snelheidsverschillen tussen sportieve fietsers / e-bikers en voetgangers zijn groot

• E-bikers rijden typisch 20-25 km/h (categorie A)
• Sportieve fietsers rijden typisch 25-35 km/h
• Voetgangers is incl. ouders met wandelwagen, huisdieren en minder validen

à Is allemaal geen probleem; zolang iedereen zich voorspelbaar gedraagd en er ruimte is
à Teveel fietsers / voetgangers weten helaas dat de realiteit anders is

D7 = Fietspad voor fietsers en bromfietsen categorie A (tot 25 km/h) *

D9 = Fietspad voor fietsers, bromfietsen cat A (25 km/h) en ook voetpad à voorrang? *

D10 = Is voetpad (voorrang), maar je moet er wel op fietsen, ook wielertoeristen

* Categorie B (snellere bromfietsen en speed pedelecs (45 km/h)): afh. omstandigheden op fietspad of hoofdrijbaan



AAAB fietssnelweg: Aalst/Affligem/Asse
à Fietsknelpunt ‘Waar is het fietspad? Wie heeft voorrang?’
Lijst van aandachts- en verbeterpunten; met wie wordt de baan gedeeld?

1. Treinstraat, Walstraat à Auto <-> fietser
2. Bergekouter à Voetganger <-> fietser
3. Affligemdreef à Voetganger <-> fietser (enkel volledig fietspad van Abdijstraat tot Nievelstraat)
4. Horingstraat à Auto <-> fietser
5. Nieveldweg à Auto <-> fietser
6. Koensborre à Auto <-> fietser
7. Bloklaan à Auto <-> fietser
8. Boekfos à Voetganger <-> fietser
9. Parklaan à Auto <-> fietser

D7 = Fietspad voor fietsers en bromfietsen categorie A (tot 25 km/h) *

D9 = Fietspad voor fietsers, bromfietsen cat A (25 km/h) en ook voetpad à voorrang? *

D10 = Is voetpad (voorrang), maar je moet er wel op fietsen, ook wielertoeristen

* Categorie B (snellere bromfietsen en speed pedelecs (45 km/h)): afh. omstandigheden op fietspad of hoofdrijbaan

Worden AB-route en indien van toepassing de 
te verharden delen (baantje tussen
Nieveldweg en Grotendriesstraat, 
Grotendriesstraat, Woestijnweg, baantje
tussen Assestraat en containerpark) volledige
fietspaden?



AAAB fietssnelweg:
Samenvatting belangrijkste aanpassingen en opwaarderingen
Algemeen:
1. AAAB fietssnelweg zo snel als mogelijk door de Provincieraad van Vlaams-Brabant en 

MOW als prioritair aan te leggen fietssnelweg laten erkennen

2. Aalst/Affligem/Asse: plaatsen wegbewijzering

3. Aalst/Affligem/Asse: herziening markering en voorrang fietspaden en –stroken

4. Aalst/Affligem/Asse: (dynamische) verlichting voorzien van fietspad

Benodigde opwaarderingen:
1. Aalst/Affligem: Verharden veldbaantje tussen Nieveldweg en Grotendriesstraat (0,6 km)

2. Aalst/Asse: Verharden/verbeteren veldbaantje Grotendriesstraat – Woestijnweg (0,8 km)

3. Asse: Verbeteren veldbaantje tussen Assestraat en Containerpark (2,0 km)

Benodigde aanpassingen:
1. Aalst: herinrichting infrastructuur rond Sint-Annabrug

2. Aalst: Verbeteren Bergekouter

3. Asse: Verbeteren kruispunt Koensborre/Blokstraat met Nieuwstraat (N285)

4. Asse: Verbeteren Bloklaan, Boekfos en Parklaan

FietsGEN – reeds voorziene fietssnelweg F212:
1. Asse: Afwerken F212 fasen 3-6 (planning ???), Infrabel? Provincie? MOW?



Annex: Provisorische route over binnenbaantjes – kaart – 1 tot 2 
km extra; via Meldert of Affligem

Variant Meldert

Variant Affligem

F212 fasen 3-6 provisoir



Annex: Provisorische route over binnenbaantjes - beschrijving

• Tracé van Aalst tot en met Doment (Nievel/Abdijstraat): identiek aan wensroute

• Tracé van Doment naar Asse-Ter-Heide: 
• Ofwel via Affligem: via Abdijstraat, Nieuwe Kassei, Oude Baan (deel onverhard!) 

en Neerheide
• Ofwel via Meldert: via Affligemdreef, Nedermolenstraat, Meeterstraat, 

Kempinnestraat, Putstraat, Dorpveld, Kapellestraat

• Tracé van Asse-Ter-Heide naar Asse station: identiek aan wensroute (Assestraat = 
gravel)

• Tracé van Asse naar Zellik deels over F212 en rest binnenbaantjes via: F212 fasen 1&2, 
via knooppunten 9-12-4 (Walfergem), Isidoor Crokaertstraat, F212 fasen 7&8

à Is 22,8 km (via Meldert) of 23,2 km (via Affligem) tegen 21,6 km via wensroute of 21,8 
km langs N9

à Is verre van perfect, qua fietsknelpunten sterk voor verbetering vatbaar, maar 
doenbaar voor een geoefende fietser


