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Er komt in 2020 een fietstunnel op Leirekensroute. Met steun van de Vlaamse Overheid (294 030 EUR), het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling Vlaanderen (653 400 EUR) en Provincie Oost-Vlaanderen (196 020
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EUR) realiseert Stad Aalst tegen 2020 een fietstunnel onder de drukke Moorselbaan (N411) ter hoogte van de
Achterweg. De stad draagt zelf 490 050 EUR bij. Een monitoring van het fietsverkeer op de Leirekensroute in 2015
wees uit dat de gekende fietsroute – als aanknooppunt met het station van Aalst – heel wat woon- en
werkverkeer faciliteert. Tijdens de begeleidende bevraging gaf de meerderheid van de fietsers echter aan dat
de oversteek van de Moorselbaan hierbij een gevaarlijk knelpunt vormde en hen bovendien afschrikte 
om woon-werk- en woon-schoolverkeer per fiets af te leggen. Een fietstunnel moet zorgen voor een veilige oversteek
van de drukke Moorselbaan. 
Door een fietstunnel te realiseren langsheen fietssnelweg F27 wordt niet alleen de Leirekensroute 
opgewaardeerd, er ontstaan ook nieuwe raakpunten met andere fietssnelwegen en bestaande 
fietsroutes. Dit resulteert in een fijnmazig fietsnetwerk op lokaal, bovenlokaal en op langere 
termijn zelfs interregionaal niveau (Aalst-Opwijk-Londerzeel-Mechelen).
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