
 

 

De Provincie West-Vlaanderen wil een veilig fietspad van 1,2 kilometer in de Rozeveldstraat 

in Torhout realiseren. De provincieraad beslist over de goedkeuring in haar zitting van 

donderdag 24 september.  

 

Enkel- en dubbelrichtingsfietspad 

De Rozeveldstraat verbindt Torhout met de Rembertstraat in Zedelgem. Aan de zijde van 

Torhout legt de Provincie enkelrichtingsfietspaden aan over een lengte van 400 meter in een 

cementbetonverharding met een breedte van 1,75 meter. De enkelrichtingsfietspaden 

komen samen via een veilige fietsoversteek. Aan de fietsoversteek zal een 

dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breedte aansluiten, ook in cementbetonverharding, 

over een lengte van 800 meter. Dit dubbelrichtingsfietspad zal aansluiten op het nieuwe 

fietspad in de Rembertstraat in Zedelgem. Dat werd vorig jaar reeds gerealiseerd.  

 

Afwatering 

Tussen het dubbelrichtingsfietspad en de rijbaan komt een veiligheidsstrook van drie meter 

dat zal dienen als afwatering via een wadi (infiltratievoorziening). Er worden ook bomen 

aangeplant.  

 

Timing en kosten 

De aanleg van het fietspad gaat gepaard met wegenis- en rioleringswerken ten laste van de 

stad Torhout en nutsbedrijf Fluvius. Het volledige project wordt geraamd op 1.363.594,50 

euro. De Provincie investeert zelf 343.883,51 euro in de aanleg van het fietspad. De 

Provincie rekent via het Fietsfonds op een tussenkomst van 50 procent van het Vlaamse 

Gewest. De resterende kosten worden gedragen door Torhout en Fluvius. 

 

De werken starten in het voorjaar van 2021 en zullen 100 werkdagen in beslag nemen. 

 

Meer info voor pers (niet voor publicatie): 

voor interviews, quotes, beleidsvragen: 

gedeputeerde voor mobiliteit, Jurgen Vanlerberghe 

jurgen.vanlerberghe@west-vlaanderen.be of 050 40 32 59 of 0475 61 13 88 

voor andere vragen: 

dienst communicatie, Sandro Delaere 

sandro.delaere@west-vlaanderen.be of 050 40 35 16 of 0497 72 31 84 
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Provincie West-Vlaanderen verlengt 
dubbelrichtingsfietspad langs Rozeveldstraat 
in Torhout 



 

Dienst Communicatie 

 

Dit bericht wordt verspreid door de dienst communicatie van het provinciebestuur West-Vlaanderen. 
Alle persberichten van de Provincie West-Vlaanderen vindt u op [ www.west-vlaanderen.be/pers ]. 

 

 


