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directie Ruimte 
dienst Mobiliteit  

Verslag aan de Provincieraad 

betreft Fietssnelwegen 

F417 - OOSTERZELE : Aanleg van een deel fietssnelweg 

F417 langs spoorlijn L122 tussen de Roosbroekstraat en de 

Van Thorenburghlaan  ontwerp - raming : 803 856,12 EUR 

incl. btw 

bevoegde gedeputeerde Riet Gillis 

Mevrouwen en mijne Heren, 

In het kader van de opdracht “F417 - Aanleg van een deel van 

fietssnelweg F417 langs spoorlijn L122 te Oosterzele tussen Roosbroekstraat 

en Van Thorenburghlaan” werd een bestek met nr. F417-2017-004 opgesteld 

door de Directie Ruimte, dienst Mobiliteit. 

Het aan te leggen traject ligt op de hoofdroute fietssnelweg F417 

tussen Melle en Zottegem en heeft een lengte van 1 410 m en een breedte van 

3 m. In de zone treinhalte Moortsele is de fietssnelweg lokaal 2 m breed. Voor 

deze zone kan geen subsidie van het fietsfond worden bekomen. 

Het project is één van de vier trajecten op deze fietssnelweg waar 

recent een omgevingvergunning werd voor bekomen. 

Het fietspad wordt aangelegd in een asfaltverharding omdat deze het 

meest fietsvriendelijk is, lokaal aan de zone treinhalte werd wel gekozen voor 

betonverharding aangezien de uitvoering van asfalt hier techisch moeilijk is. 

Naast het fietspad is een boordsteen voorzien die de levensduur van 

het fietspad gevoelig doet stijgen en comfort biedt naar onderhoud. 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 664 343,90 EUR 

excl. btw of 803 856,12 EUR incl. 21% btw (139 512,22 EUR Btw 

medecontractant). 

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare 

procedure. 

Een deel van de kostprijs wordt gesubsidieerd door Vlaamse overheid 

FIETSFONDS, Koning Albert II-laan 20 bus 2 te 1000 Brussel. Dit deel wordt 

geraamd op 301 493,52 EUR. 

De uitgave voor deze opdracht is voorzien in het investeringsbudget 

van 2019, op budgetcode 224007/03/0200 (actie/raming 

2019140357/2019141456). 

Indien u hiermee akkoord gaat wordt gevraagd het besluit houdende 

goedkeuring van dit ontwerp te ondertekenen. Het bestek, de meetstaat, 

raming, plannen, bodemonderzoek, conformverklaring grondonderzoek en 

grondverzet dienen geviseerd als bijlage aan dit besluit. 

dossiernummer:. 
1900748 
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Gent, . 

namens de Deputatie: 

De provinciegriffier, De bevoegde gedeputeerde, 
Albert De Smet Riet Gillis 
 


