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INLEIDING  

 BASISBEREIKBAARHEID EN VERVOERREGIO’S 

De nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen is basisbereikbaarheid. Ervoor zorgen dat 

belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen, 

optimaal bereikbaar zijn voor de reiziger. Met de introductie van basisbereikbaarheid gaan 

we naar een vraaggericht openbaar vervoer: het aanbod wordt beter afgestemd op de 

vervoersvraag van de reiziger en op de reële vervoerstromen. 

Om dit efficiënt te kunnen organiseren moeten reizigers vlot van het ene vervoermiddel op 

het andere te kunnen overstappen. Het openbaar vervoer op de drukke assen wordt ver-

sterkt, maar ook de bereikbaarheid van deze assen is belangrijk. Zo kunnen reizigers hun 

voor- of natraject afleggen met o.a. deelfietsen, deelauto’s of taxi’s. Om het volledige 

reistraject op een efficiënte manier af te leggen, moeten verschillende vervoersmogelijkhe-

den naadloos op elkaar aansluiten, aan herkenbare vervoersknooppunten. Het combineren 

van verschillende vormen van mobiliteit noemen we combimobiliteit. Verder gaat de aan-

dacht naar synchromodaliteit met het optimaal flexibel en duurzaam inzetten van verschil-

lende transportmodaliteiten voor transport van goederen. 

Mobiliteit is bij uitstek een thema dat de gemeentegrenzen overschrijdt. Met de inrichting 

van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen krijgen de gemeen-

ten een kader aangeboden waarbinnen ze op schaal van 28 gemeenten kunnen samenwer-

ken aan mobiliteitsuitdagingen. Binnen elke vervoerregio zoeken lokale en bovenlokale 

overheden samen naar oplossingen hoe ze de mobiliteit in de regio beter, veiliger en duur-

zamer kunnen organiseren. 

Wat is de vervoerregioraad? 

Elke vervoerregio wordt aangestuurd door een vervoerregioraad die de invulling van de 

basisbereikbaarheid bewaakt stuurt en evalueert. De vervoerregioraad is ook verantwoor-

delijk voor het voorbereiden, opmaken, opvolgen, evalueren en, in voorkomend geval, 

herzien van het regionaal mobiliteitsplan. Dankzij vervoerregioraden hebben de gemeenten 

nu een platform waarbinnen ze werk kunnen maken van dit regionaal mobiliteitsplan. 

MOW neemt de regierol op. 

In de vervoerregioraad komen de belangrijkste belanghebbenden uit alle bestuursniveaus 

samen.  

 De gemeentebesturen uit de regio 

 Het Departement Mobiliteit en Openbare werken, het Agentschap Wegen en Ver-

keer, De Lijn en De Vlaamse Waterweg.  
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 Ook de spoorwegen (NMBS en Infrabel), het departement Omgeving, de Mobili-

teitscentrale Aangepast Vervoer en de Provincie worden uitgenodigd.  

In de vervoerregio Kempen wordt ook gewerkt met een college met vertegenwoordigers 

van politieke fracties, IOK, MOW, provincie. Het college zorgt voor de voorbereiding van de 

samenkomsten van de vervoerregioraad.  

 VERVOERREGIO KEMPEN : EEN KENNISMAKING 

De Vervoerregio Kempen is een bijzonder boeiende regio met een grote verscheidenheid 

van landelijke gemeenten over kleinstedelijke gebieden tot een centrumstad / stadsregio. 

Er bestaat een sterke traditie van samenwerking onder deze 28 gemeenten in verschillende 

beleidsdomeinen en over beleidsniveaus heen. Deze traditie wordt doorgetrokken in de 

vervoerregio. 

Binnen de regio zijn er een aantal belangrijke structurerende assen: E313, E34, Albertka-

naal, kanaal Dessel – Schoten, spoorlijn Antwerpen-Mol-Hasselt en spoorlijn Antwerpen-

Lier, Lier-Turnhout. Langsheen de spoorlijnen en waterwegen zijn fietsostrades in uitbouw.  

De vervoerregio telt nagenoeg 475.000 inwoners en dagelijks verplaatsen nog veel meer 

personen zich in, naar en van deze uitgestrekte regio voor werk, school, vrijetijdsactivitei-

ten en zoveel meer. De regio is dan ook gekenmerkt door een waaier van attractiepolen: 

verscheidene hogescholen, grote tewerkstellingszones en zeer veel recreatiemogelijkhe-

den. 

De vervoerregio beslaat het grootste deel van Kempen en reikt van Hoogstraten en Ravels 

in het noorden tot Herselt en Laakdal in het zuiden. Aan de oostkant vormt de provincie-

grens met Limburg de grens van de vervoerregio. De westelijke grens wordt gevormd door 

Rijkevorsel, Beerse, Lille, Grobbendonk en Nijlen. Heist-op-den- Berg zit in de vervoerregio 

Mechelen maar heeft wel een stem in het college van de vervoerregio Kempen. De buur-

gemeenten worden voor relevante aangelegenheden bilateraal gecontacteerd . 
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Figuur 1: afbakening vervoerregio Kempen 
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 DEELGEBIEDEN 

De vervoerregio wordt verder opgedeeld in verschillende deelgebieden. Deze gebiedsinde-

ling heeft onder meer te maken met het feit dat er reeds een gebiedsgerichte werking is 

opgestart door de provincie. Dit heeft zich vertaald in de gebiedsgerichte studies voor de 

Noorderkempen en de Middenkempen. Recent is ook de gebiedsgerichte studie opgestart 

voor de Zuiderkempen. De gemeenten ten oosten van de vervoerregio worden opgenomen 

in het deelgebied Oosterkempen.  

  

 

Figuur 2: subregio’s van de vervoerregio Kempen: Noorderkempen (rood), Middenkempen (geel), Oosterkempen (groen), 
Zuiderkempen (blauw) 
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 REGIONAAL MOBILITEITSPLAN 

De vervoerregioraad stelt een mobiliteitsplan op voor de hele regio en zal dit ook verder 

opvolgen en evalueren. Het mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie vast voor een 

langere termijn, en dat voor alle vervoersmodi. Bovenregionale mobiliteitsthema’s zoals 

het kernnet buslijnen, fietsostrades, autosnelwegen worden op Vlaams niveau bepaald. 

Tegelijk blijven lokale mobiliteitsplannen van kracht om lokale mobiliteitsproblematieken 

aan te pakken (circulatieplannen, veilige schoolomgevingen, parkeren,..). Het regionaal 

mobiliteitsplan situeert zich tussen beide schaalniveaus. Dit plan vervolledigt het treinnet 

en kernnet met het aanvullend net en het vervoer op maat voor de korte termijn; en tekent 

de openbaarvervoervisie uit voor de lange termijn. Het bepaalt strategische maatregelen 

voor de verbetering van de doorstroming, verhogen van de verkeersveiligheid, realiseren 

van het fietsbeleid, vastleggen van het gewenst vrachtroutenetwerk en categorisering in de 

Kempen, bepalen van regionale mobipunten,…. 

Het regionaal mobiliteitsplan bestaat uit vier fases.  

 Fase 1: inventarisatie en onderzoek = Oriëntatiefase  

 Fase 2 : planopbouw d.m.v. ontwikkelingsscenario’s 

 Fase 3: visiedocument= het regionaal mobiliteitsplan 

 Fase 4 : evaluatie en monitoring 
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BESTAANDE TOESTAND 
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 SOCIO-DEMOGRAFISCHE GEGEVENS GEMEENTEN 

VERVOERREGIO KEMPEN 

 INLEIDING 

Op basis van een bevraging van de gemeentemonitor wordt hierna inzicht gegeven in socio-

demografische gegevens van de gemeenten in de vervoerregio. Het gaat om aantal inwo-

ners, bevolkingssamenstelling en dichtheden, wagenbezit, fietsbezit, tewerkstellingsplaat-

sen. Uit het verkeersmodel worden ook de bevolkingsprognose en tewerkstelling in 2030 

getoond. 

LEEFTIJD BEVOLKING 

Volgende grafieken geven de verdeling per leeftijdscategorie per gemeente. Het is duidelijk 

dat het aantal inwoners in Turnhout, Mol en Geel veel hoger ligt dan in de andere gemeen-

ten. We kunnen stellen dat over alle gemeenten heen ongeveer 20% van de bevolking 

jonger is dan 20 jaar en 20% ouder is dan 65 jaar. 

 

 

Figuur 3: leeftijdscategorieën per gemeente in absolute cijfers (bron: gemeentemonitor) 

 

Figuur 4: leeftijdscategorieën per gemeente percentages (bron: gemeentemonitor) 
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GEZINSGROOTTE 

De gemiddelde gezinsgrootte varieert per gemeente tussen 2.25 (Turnhout) tot 2.67 (Merk-

splas) inwoners per gezin. 

 

Figuur 5: gezinsgrootte per gemeente (bron: gemeentemonitor) 

BEVOLKINGSDICHTHEID 

Wanneer de bevolkingsgrootte ten opzichte van de grootte van de gemeente wordt bere-

kend, zien we dat de bevolkingsdichtheid het grootst is in Turnhout en Vosselaar. 

 

Figuur 6: bevolkingsdichtheid (bron: gemeentemonitor) 

BEZIT VERVOERMIDDELEN 

Volgende grafiek geeft het auto- en motobezit per gezin weer. Hieruit is duidelijk dat tussen 

de 88% (Turnhout) en 98% van de gezinnen minstens over één auto beschikken. Het moto-

bezit ligt een stuk lager, namelijk 8 tot 18% van de gezinnen. 
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Figuur 7: bezit vervoermiddelen (auto en moto) (bron: gemeentemonitor) 

 

Volgende grafiek geeft het (elektrisch) fietsbezit per bewoner weer. Hieruit is duidelijk dat 

87 tot 96% van de bevolking minstens over één fiets beschikt. Wat betreft elektrische 

fietsen, heeft 16 tot 37% van de bewoners een elektrische fiets. 

 

Figuur 8: bezit vervoermiddelen (gewone fiets, elektrische fiets) (bron: gemeentemonitor) 

FINANCIEEL 

Ten slotte wordt de financiële situatie per gemeente in beeld gebracht. Het gemiddelde 

jaarlijks inkomen per inwoner is vrij gelijk over de verschillende gemeenten en ligt tussen 

17.084 en 21.959 euro. 

 

Figuur 9: gemiddeld jaarlijks inkomen (bron: gemeentemonitor) 
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De werkloosheidsgraad ligt over het algemeen tussen 5.9% en 8.3%, met uitzondering van 

Turnhout met een werkloosheidsgraad van 13.3%. 

 

Figuur 10: werkeloosheidsgraad (bron: gemeentemonitor) 

BEVOLKINGSTOENAME EN AFNAME PER GEMEENTE 

Uit het verkeersmodel is een overzicht gehaald van de verwachte bevolkingstoename en 

afname met een planhorizon van 2030. Dit is gebaseerd op prognoses van het Federaal 

Planbureau. Het geeft een overzicht van de huidige bevolking per gemeente en een prog-

nose naar 2030. In de huidige prognoses is er een bijsturing, waaruit blijkt dat de vorige 

prognose een onderschatting is. 

 

Figuur 11: Bevolking per gemeente 2017 en prognose 2030 (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

 

Figuur 12 : Bevolkingstoename- of afname per gemeente van 2017 tot 2030 (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 
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Van de 28 gemeenten binnen de vervoerregio Kempen is Turnhout de meeste bevolkte met 

43.530 inwoners in 2017 oplopend tot 44.490 in 2030. Het regionaalstedelijk gebied telde 

in 2017 85.952 inwoners, in 2030 verwacht men een toename tot 91.815 inwoners. Daar-

naast zijn Mol en Geel de grotere kernen in de Kempen. De kleinste gemeente is Baarle-

Hertog met 2.670 inwoners. Deze gemeente ziet haar inwoneraantal dalen met meer dan 

18% tegen 2030 en kent daarmee de grootste daling. Ook Kasterlee, Merksplas en Oud-

Turnhout zien hun bevolking dalen tegen 2030. De andere gemeente kennen een stijging. 

Van de grotere kernen is Geel de sterkste stijger, van de kleinere gemeentes is Hulshout de 

sterkste stijger. 

In het vervolgtraject kan deze evolutie worden getoetst aan de ruimtelijke wenselijkheid, 

hoe kan op deze evolutie ruimtelijk worden ingespeeld, hoe moet hiermee verkeerskundig 

worden omgegaan?  

TEWERKSTELLING 

Uit het verkeersmodel is ook inzicht bekomen in de belangrijkste tewerkstelling per ge-

meente en eveneens de verwachte groei naar 2030. De gemeenten Mol, Olen, Westerlo, 

Herentals, Grobbendonk en Geel met de bedrijvenzones langs het Albertkanaal vormen een 

zeer belangrijke tewerkstellingspool voor de vervoerregio Kempen. In de toekomst wordt 

hier ook nog een groei verwacht. Daarnaast vormt ook Turnhout en de gemeenten van de 

stadsregio een belangrijke tewerkstellingsplaats. De overige gemeenten hebben een be-

perkte tewerkstellingsgraad. 

 

Figuur 13: Tewerkstelling per gemeente 2017 en prognose 2030 (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 
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 MODAL SPLIT VERVOERREGIO KEMPEN VER-

KEERSMODEL 

 INLEIDING 

De modal split resultaten geven inzicht in de verdeling van de verplaatsingen in de vervoer-

regio over verschillende vervoermiddelen en motieven.  

In onderstaande analyse zijn de verplaatsingen in de vervoerregio in zowel absolute als in 

relatieve aantallen opgenomen. Er zijn aparte tabellen opgenomen met de verplaatsingen 

van inwoners van de vervoerregio en met de verplaatsingen met een herkomst of bestem-

ming in de vervoerregio. 

In de tabellen zijn de volgende motieven en modi opgenomen: 

 7 verplaatsingsmotieven voor volwassenen: werk, zakelijk ( vb verkoper, of persoon 

dat zich naar een vergadering verplaatst. ), educatie, winkel, shop, recreatie en ove-

rige 

 3 verplaatsingsmotieven voor kinderen: school, winkel en overige 

 6 vervoersmodi: autobestuurder, autopassagier, trein, bus/tram/metro (BTM), fiets 

en te voet 

De tabellen met absolute aantallen verplaatsingen geven voor elke combinatie van motief 

en vervoermodaliteit het aantal verplaatsingen per dag weer. Verder is het totaal aantal 

verplaatsingen per motief en per modaliteit weergegeven. 

De tabellen met relatieve marktaandelen geven de modal split resultaten weer. Dit is weer-

gegeven voor elk motief afzonderlijk en voor het totaal van alle verplaatsingen. Daarnaast 

wordt ook een analyse gebracht van het aantal verplaatsingen per afstand en motief.  

 VERPLAATSINGEN BINNEN DE VERVOERREGIO 

De inwoners (volwassenen) van de vervoerregio Kempen maken per dag 781.630 autover-

plaatsingen als bestuurder en 151.980 autoverplaatsingen als passagier voor alle verplaat-

singsmotieven (werk, recreatie, educatie,…) samen. In percentages uitgedrukt gaat het om 

een aandeel van 68,1 % als autobestuurder en 13,2 % als autopassagier. In totaal bedraagt 

het aandeel van de auto in de verplaatsingswijze voor de inwoners van de vervoerregio 

Kempen 82,4 % voor alle verplaatsingsmotieven samen. Het aandeel fiets bedraagt 9% voor 

alle verplaatsingsmotieven en 12 % voor het woon-werkverkeer. Dit komt overeen met het 

Vlaams gemiddelde van 12 %. Het aandeel van de trein bedraagt 1,3 % en tram en bus 

bedraagt 2,6 %. In een volgende fase kan de omrekening worden gemaakt uitgaand van de 

ambitie van Vlaanderen met betrekking tot de modal shift: van 70/30 naar 60/40. Wat 

betekent dat in aantal bijkomende verplaatsingen per fiets en met openbaar vervoer als er 

dagelijks 781.630 (of 933.610 inclusief passagiers) minder autoverplaatsingen mogen zijn? 
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Figuur 14 : Modal split – absolute aantallen – motief en modus (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

 

Figuur 15: Modal split relatieve marktaandelen – motief en modus (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

 MODAL SPLIT PER GEMEENTE VOLGENS VERKEERSMODEL 

Onderstaande tabel geeft de huidige modal split weer van de verschillende gemeenten in 

de vervoerregio Kempen. Wat betreft het autoverkeer zijn bestuurder en passagier samen 

genomen. Dit laat zien dat met uitzondering van Turnhout de meeste gemeenten boven 

een autogebruik van 70 % komen. Een aantal gemeenten komt uit boven een aandeel van 

meer dan 80 % autogebruik.  
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Figuur 16: Modal split verplaatsingen tussen de gemeentes in de vervoerregio voor alle verplaatsingsmotieven samen (bron: 
regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

 

 

Figuur 17: modal split verplaatsingen van en naar gemeenten in de vervoerregio Kempen (bron: regionaal verkeersmodel 

versie 4.2.1) 
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Figuur 18: modal split verplaatsingen binnen de gemeenten in de vervoerregio (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

MODAL SPLIT EN VERPLAATSINGEN BINNEN DE STADSREGIO TURNHOUT EN ARENDONK. 

De stadsregio Turnhout vormt een belangrijk herkomst en bestemmingsgebied binnen de 

vervoerregio van de Kempen. Het samenwerkingsverband vindt haar oorsprong in het 

GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout = Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-

Turnhout . Om hier wat meer inzicht in te bekomen werd specifiek uit de H/B matrix van 

het verkeersmodel een uitsnede gemaakt. Arendonk is geen deel van Stadsregio Turnhout 

maar hebben we wel meegenomen in de analyse omwille van de verschillende verplaatsin-

gen tussen Arendonk en de Stadsregio. 

 

Figuur 19: Overzicht verplaatsingen (herkomst-bestemming) voor gemeenten Stadsregio Turnhout (bron: regionaal verkeers-
model versie 4.2.1) 

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van verplaatsingen (Herkomst-Bestemming) voor 

de verschillende gemeenten binnen de vervoersregio, per vervoerswijze. De tweede kolom 
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geeft het totaal aantal verplaatsingen weer. De vierde kolom de verplaatsingen binnen de 

vervoersregio Kempen (excl. verplaatsingen binnen de gemeente zelf) en de zesde kolom 

geeft de verplaatsingen weer binnen de stadsregio Kempen (excl. de verplaatsingen binnen 

de gemeente zelf). Deze kolom is ook grafisch weergegeven in onderstaande grafiek. 

In het geval van bijvoorbeeld Arendonk zijn er in totaal 35.436 verplaatsingen van en naar 

de gemeente. Daarvan zijn er 33.737 die binnen de vervoersregio Kempen blijven. Van de 

35.436 verplaatsingen zijn er 16.734 binnen de eigen gemeente. Binnen de stadsregio 

Turnhout zijn er 7.454 verplaatsingen die de herkomst-bestemming in Arendonk hebben 

(excl. de verplaatsingen binnen Arendonk zelf).  

 

Figuur 20: Verplaatsingen Herkomst-Bestemming gemeenten Stadsregio Turnhout (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

Bovenstaande grafiek toont het aantal verplaatsingen van de gemeenten binnen stadsregio 

Turnhout naar de andere gemeenten binnen die stadsregio (excl. de verplaatsingen binnen 

de eigen gemeente). 

Tussen de stad Turnhout en de andere gemeenten binnen de stadsregio Turnhout (excl. 

bewegingen binnen Turnhout) rijdt 74,6% met de auto, 5,82% met het OV, 15,31% met de 

fiets en 4,23% te voet. 

Tussen de gemeente Arendonk en de andere gemeenten binnen de stadsregio Turnhout 

(excl. bewegingen binnen Arendonk) rijdt 84,34% met de auto, 7,92% met OV, 7,40% met 

de fiets en 0,3% te voet. 

Tussen de gemeente Beerse en de andere gemeenten binnen de stadsregio Turnhout (excl. 

bewegingen binnen Beerse) rijdt 79,5% met de auto, 5,91% met OV, 11,40% met de fiets en 

3,19% te voet. 

Tussen de gemeente Vosselaar en de andere gemeenten binnen de stadsregio Turnhout 

(excl. bewegingen binnen Vosselaar) rijdt 79,13% met de auto, 3,77% met OV, 13,01% met 

de fiets en 4,09% te voet. 
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Tussen de gemeente Oud-Turnhout en de andere gemeenten binnen de stadsregio Turn-

hout (excl. bewegingen binnen Oud-Turnhout) rijdt 71,56% met de auto, 3,57% met OV, 

18,30% met de fiets en 6,6% te voet. 

 

Figuur 21: Modal split verplaatsingen binnen gemeente (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

Bovenstaande figuur zet de modal splits van de gemeenten uit de stadsregio Turnhout op 

een rij. Het gaat enkel om de verplaatsingen binnen de respectievelijke gemeente. Turn-

hout heeft de meest duurzame modal split met ongeveer 50% auto aandeel, 3,58% open-

baar vervoer, 26,28% fiets en 19,57% te voet. Beerse heeft een aandeel van 63% auto in 

haar modal split. 
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 VERPLAATSINGEN PER AFSTAND EN MOTIEF 

De volgende grafieken zijn opgemaakt uit verplaatsingsgebaseerde tabellen. Er wordt een 

verdeling gemaakt over afstand en motief, herkomst of bestemming in de vervoerregio 

Kempen. 

 

Figuur 22: Verplaatsingen volwassenen per afstand en motief (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

De gemiddelde lengte van een verplaatsing ligt voor volwassenen tussen 8.3 km in de 

categorie ‘overige’ en 19.9 km in de categorie ‘zakelijke verplaatsingen’. In het algemeen, 

gezien over alle motieven, geldt een gemiddelde lengte van 13,3 km.  

Voor het motief ‘werk’ beperkt de afstand zich in 40% van de gevallen tot max. 10 kilome-

ter. Nog eens 40% heeft een woon-werkafstand van 10-30 km en de overige 20% verplaatst 

zich meer dan 30 km voor het werk.  

Zakelijke verplaatsingen zijn langer dan werkgerelateerde verplaatsingen, met de grootste 

groep (42,6%) die 10-30 km doet voor een zakelijke verplaatsing. Ook het aandeel aan 

verplaatsingen boven 30 km ligt hier hoger dan bij de andere categorieën. 

Winkel (59,1%)-, shop (53,9%)- en recreatieve verplaatsingen (62,1%) kennen een groter 

aandeel aan verplaatsingsafstanden onder 10 km.  
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Figuur 23: Verplaatsingen kinderen per afstand en motief (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

Kinderen leggen veel kortere afstanden af dan volwassenen. De gemiddelde lengte varieert 

van 4,6 (winkel) tot 7,8 (school). In het algemeen, gezien over alle motieven, geldt een 

gemiddelde lengte van 7,7 km.  

Meer dan 70% van de kinderen heeft een woon-school verplaatsing lager dan 10 km. De 

categorie boven 30 km betreft 3,6% van de kinderen. Bij het winkelen doen 92,4% van de 

kinderen een verplaatsingsafstand van minder dan 10 km.  

In 2030 blijven de gemiddelde lengte van de verplaatsingen nagenoeg gelijk, zowel voor 

kinderen als volwassenen, daarom is deze grafiek niet weergegeven. 
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 VERPLAATSINGEN PER VERVOERSWIJZE 

 

Figuur 24: Gemiddelde lengte van verplaatsing per vervoersmodus (2017). Bestuurder en passagier slaat op auto’s (bron: 
regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

 

 

Figuur 25: Gemiddelde lengte van verplaatsing per vervoersmodus (2030). Bestuurder en passagier slaat op auto’s (bron: 
regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

De grootste gemiddelde verplaatsingsafstanden zijn de treinverplaatsingen met een lengte 

van 42,7 in 2017, met een verwachte daling naar 41,3 in 2030. Gevolgd door de rest van het 

openbaar vervoer, autopassagiers en autobestuurders. Fietsers en voetgangers hebben 

logischerwijze een beduidend lagere verplaatsingsafstand. Afgezien van de lengte van 

treinverplaatsingen nemen de afstanden niet significant toe tegen 2030. 
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De volgende figuren geven de verplaatsingen weer per vervoerswijze en per afstandscate-

gorie, met een vergelijking tussen 2017 en 2030. 

 

Figuur 26: Autoverplaatsingen 2017 en 2030 per afstandscategorie, bestuurder en passagier (bron: regionaal verkeersmodel 

versie 4.2.1) 

Het hoogste aantal autoverplaatsingen (zowel bestuurder als passagier) vinden we terug in 

de categorie 10-20 km. We zien het aantal verplaatsingen in deze categorie nog toenemen 

tegen 2030. Opvallend is het hoog percentage aan autoverplaatsingen voor afstanden lager 

dan 2 km en tussen 2-5 km. Deze beide categorieën dalen wel tegen 2030. De grootste 

toename aan verplaatsingen tegen 2030 vinden we onder de categorie 20-35 km. 

 

Figuur 27: Treinverplaatsingen 2017 en 2030 per afstandscategorie (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 
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Treinverplaatsingen bevinden zich logischerwijze in de hogere afstandscategorieën. De 

grootste categorieën zijn 20-35 km en 35-50 km, met elk een percentage in de buurt van 

25%. Beide categorieën nemen nog toe tegen 2030. Verplaatsingen met de trein boven de 

50 km nemen af tegen 2030. 

 

Figuur 28: Bus, tram en metroverplaatsingen per afstandscategorie voor 2017 en 2030 (bron: regionaal verkeersmodel versie 
4.2.1) 

Bij de rest van het openbaar vervoer hebben de afstandscategorieën 10-20 en 20-35 km 

samen een aandeel van meer dan 50% van de verplaatsingen. De verplaatsingen blijven 

stabiel in 2030 t.o.v. 2017. 

 

Figuur 29: Fietsverplaatsingen per afstandscategorie voor 2017 en 2030 (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 
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Verplaatsingen tot 5 km maken 70% uit van het totaal aantal fietsverplaatsingen. Tegen 

2030 stijgen de afstandscategorieën boven 5 km. De ruwe data tonen geen verplaatsingen 

boven de 35 km. De cijfers van 2030 zijn voorspellingen bij ongewijzigd beleid. 

 

Figuur 30: Verplaatsingen te voet per afstandscategorie voor 2017 en 2030 (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

Bijna 70% van de verplaatsingen te voet zijn minder dan 2 km lang. Er wordt geen signifi-

cante verandering verwacht in de verplaatsingsafstanden voor verkeersbewegingen ‘te 

voet’ tegen 2030. De ruwe data tonen geen verplaatsingen boven de 10 km. 
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 VERPLAATSINGEN MET HERKOMST OF BESTEMMING BINNEN DE 
VERVOERREGIO 

Ook in dit overzicht is een onderscheid gemaakt tussen volwassenen en kinderen. Voor de 

herkomsten en bestemmingen in de vervoerregio betreft het in totaal 939.950 autover-

plaatsingen per dag als bestuurder of 68,4 %. Er worden 192.780 verplaatsingen gemaakt 

als autopassagier (14%) 

Het aandeel van de trein in de verplaatsingen met herkomst of bestemming in de vervoer-

regio Kempen bedraagt 1,9 %. Tram en bus vertegenwoordigen 3,1 %. De fietsverplaatsin-

gen zijn goed voor een aandeel van 7,8 % 

65. 520 verplaatsingen door kinderen gebeuren als passagier. 

 

Figuur 31: Modal split - Absolute aantallen – motief en modus (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

 

Figuur 32: Modal split – relatieve marktaandelen – motief en modus (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 
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 VERKEER VAN VVR KEMPEN NAAR OMLIGGENDE VVR 

 

Figuur 33: Verkeer per vervoerswijze van VVR Kempen naar de omliggende VVR’s (2017) (bron: regionaal verkeersmodel versie 
4.2.1) 

Op de bovenstaande kaart wordt het dagelijks aantal verplaatsingen van de vervoerregio 

Kempen naar de omliggende vervoerregio’s getoond. Vervoerregio Antwerpen is de belang-

rijkste bestemming met 81.290 verplaatsingen, gevolgd door vervoerregio Limburg (51.550 

verplaatsingen), vervoerregio Mechelen (26.060 verplaatsingen) en vervoerregio Leuven 

(23.720 verplaatsingen). Het aantal verplaatsingen buiten de omliggende vervoerregio’s is 

veel beperkter met bv. 2610 verplaatsingen naar Brussel, 2970 naar de Vlaamse Rand en 

1870 naar Wallonië. 

Als we de modal split vergelijken zien we dat de autoverplaatsingen overal meer dan 80% 

van het totaal aantal verplaatsingen uitmaken, naar Limburg is dit zelfs 88%. Het hoogste 

aandeel openbaar vervoer is er naar vervoerregio Antwerpen met 18%. Verhoudingsgewijs 

wordt het grootste aantal fietsverplaatsingen gemaakt in relatie tot de vervoerregio’s 

Mechelen en Leuven, met elk 5% aandeel.  
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Figuur 34: Verkeer per vervoerswijze van VVR Kempen naar de omliggende VVR’s (2030) (bron: regionaal verkeersmodel versie 
4.2.1) 

In 2030 nemen de verplaatsingen toe tot 83.190 van de vervoerregio (VVR) Kempen naar de 

vervoerregio Antwerpen, tot 52.820 van de Kempen naar Limburg, tot 28.020 van de Kem-

pen naar Mechelen en naar 24.330 van VVR Kempen naar VVR Leuven. Verplaatsingen naar 

Brussel nemen toe tot 2990 verplaatsingen, naar de Vlaamse Rand (2870) en Wallonië 

(1640) is er een afname tegen 2030. 

De modal split verschuift verhoudingsgewijs weg van de auto, naar meer OV-gebruik. Het 

fietsgebruik blijft nagenoeg stabiel. 

Uit deze cijfers valt duidelijk op te maken dat er een grote inspanning nodig zal zijn om het 

autoaandeel in de verplaatsingen te doen dalen tot een verhouding van 60/40. 
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 VERPLAATSINGSMOTIEVEN 

Woon-werkverplaatsingen in de vervoerregio maken 26% uit van het totaal aantal verplaat-

singen. Woon-schoolverplaatsingen maken 73 % van de verplaatsingen uit bij kinderen en 

scholieren. Bij volwassenen bedraagt het aantal verplaatsingen voor educatie 2,06 %. 

Winkelverkeer omvat 16,24 % van de verplaatsingen. Recreatie bedraagt 17,92 % en overi-

ge verplaatsingen (vb iemand bezoeken) omvat 24,42 %. 

In het woonwerk verkeer, het zakelijk verkeer en de overige verplaatsingen ligt het autoge-

bruik respectievelijk rond de 71,9 %, 89,3 % en 76 %. Dit zijn vrij hoge aandelen voor het 

autoverkeer. Bij recreatie ligt het autogebruik rond de 52 %, winkelverkeer bedraagt 62 % 

en shopping 61 %. 

Inzetten op een verduurzaming van het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer zal dus zeker 

zijn invloed hebben op de mobiliteit , maar ook voor de andere motieven is een bijsturing 

nodig.  

 

Figuur 21: Tabel met verdeling verplaatsingsmotieven (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 

Als we specifiek gaan kijken naar de stadsregio, dan valt op dat de woon-

werkverplaatsingen in de stadsregio 32 % uitmaken van het totaal aantal verplaatsingen. 

Woon-schoolverplaatsingen maken gemiddeld een 10% van de verplaatsingen uit. Dat 

maakt dus dat het grootste aandeel aan verplaatsingen, namelijk zo’n 68% andere verplaat-

singen zijn. 
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Figuur 22: verplaatsingsbehoefte binnen de stadsregio (bron: regionaal verkeersmodel versie 4.2.1) 
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 ANALYSE VERPLAATSINGEN TEWERKSTELLING 

VERVOERREGIO KEMPEN  

 VERPLAATSINGEN TEWERKSTELLINGSPOLEN VERVOERREGIO 
KEMPEN 

Uit het verkeersmodel hebben we inzicht bekomen in de verplaatsingen binnen de vervoer-

regio en naar de omliggende vervoerregio’s. We kennen ook het aandeel van het ver-

voersmiddel in deze verplaatsingen. Uit de analyse konden we alvast vaststellen dat er heel 

wat interne korte verplaatsingen gebeuren. Om hier wat meer inzicht in te bekomen heb-

ben we voor de tewerkstellingszone ENA Albertkanaal bestaande woon-werkgegevens van 

de FOD Mobiliteit bekeken. Onderstaande analyse is gebaseerd op informatie uit de Fede-

rale Enquête Woon-Werkverkeer, die driejaarlijks wordt georganiseerd door de FOD Mobi-

liteit en Vervoer bij ondernemingen en overheidsinstellingen die gemiddeld meer dan 100 

werknemers in dienst hebben. Dit onderzoek is verder aangevuld met resultaten uit de 

mobiliteitsstudie voor de stadsregio , waar de verschillende verplaatsingen van en naar de 

stadsregio in beeld zijn gebracht.  

 WOON-WERK VERPLAATSINGEN NAAR ALBERTKANAAL 

INLEIDING 

Naast algemene mobiliteit wordt er ook meer in detail gekeken naar het Albertkanaal en de 

bedrijventerreinen die errond gelegen zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens 

van de Federale Diagnostiek voor bedrijven gelegen binnen 1 km van het Albertkanaal. 

Binnen de ENA zone gaat het om 55 bedrijven met in totaal 6.835 werknemers. Gegevens 

over de vervoerswijzekeuzes en woongemeente van de werknemers zijn hierdoor beschik-

baar. Om privacy redenen zijn deze allen gegroepeerd per gemeente. Voor de bedrijven is 

hiervoor een punt geselecteerd binnen de gemeente op het kanaal. Voor de woongemeen-

te is het zwaartepunt genomen. Dit heeft als gevolg dat dit punt bijvoorbeeld voor Mol niet 

gelegen is binnen de gemeentegrens zelf. 

Aangezien een groot aandeel van de woon-werk bewegingen zeer diffuus is en het om een 

zeer laag aantal werknemers gaat, wordt regelmatig de vereenvoudiging gemaakt om enkel 

lijnen weer te geven waar meer dan 5 of 10 werknemers deze verplaatsing maken. Dit 

wordt echter enkel gedaan als het percentage weergegeven verplaatsingen hoger is dan 

50%. Het percentage van het totaal aantal bewegingen wordt hierbij ook telkens vermeld. 

Werknemers die vanuit het buitenland of Wallonië komen zijn niet weergegeven op de 

kaarten. 

Aangezien de gegevens apart zijn weergegeven per bedrijf, kan het dat er meerdere woon-

werk bewegingen tussen twee dezelfde gemeenten gebeuren. Een voorbeeld hiervan zijn 

de verplaatsingen tussen Antwerpen en Herentals. De grootste verplaatsing hier bedraagt 

843 werknemers die in Antwerpen wonen en in Herentals werken. Het totaal aantal bewe-

gingen tussen Antwerpen en Herentals bedraagt echter 2475 werknemers die wonen en 
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werken in beide steden. Alle andere aantallen verplaatsingen tussen twee steden zijn 

telkens kleiner dan 250 werknemers. Echter kan de som van verschillende bedrijven in 

éénzelfde gemeente dit aantal wel doen stijgen.  

Belangrijke woon-werk bewegingen naar het Albertkanaal worden gemaakt vanuit Gent, 

Antwerpen, Mol, Lommel en Turnhout.  

VERPLAATSINGEN VAN BUITEN DE VERVOERREGIO KEMPEN NAAR DE ENA ZONES BINNEN 

DE VERVOERREGIO KEMPEN 

Uit de analyse blijkt duidelijk dat de ENA-zones werknemers aantrekken vanuit een ruim 

gebied. De meeste werknemers komen echter van binnen de vervoerregio Kempen zelf. 

Wanneer we enkel de verplaatsingen bekijken van buiten de vervoerregio merken we 

herkomsten uit Gent, Leuven en Lommel. Andere stromen komen vanuit Diest, Tessenderlo 

en Scherpenheuvel-Zichem. 

VERPLAATSINGEN VAN BINNEN DE VERVOERREGIO NAAR DE ENA ZONES BINNEN DE VER-

VOERREGIO  

Wanneer we enkel de verplaatsingen bekijken van binnen de vervoerregio zien we vanuit 

het noorden een grote groep werknemers die komt uit Mol en die gaat zowel naar Geel -

West als Geel - Oost en naar de Nike-site. Ook vanuit Balen zijn er duidelijke verplaatsingen 

naar dezelfde drie ENA-sites. Daarnaast is er een stroom uit Baarle-Hertog, en ook vanuit 

Geel zijn er werknemers die opnieuw naar dezelfde drie ENA-sites gaan. 

Vanuit het zuiden zijn er duidelijke stromen vanuit Laakdal, Westerlo en Herselt. 

POTENTIEEL FIETS  

Inleiding  

Ondanks het overwegend diffuse beeld van vervoersbewegingen kunnen er toch enkele 

besluiten getrokken worden:  

 Potentieel fietsers: 62,8% of 20.067 werknemers wonen binnen de 15km van hun 

werk. Eén derde hiervan (21,3% of 6.819 werknemers) woont binnen de 5km van 

hun werk. Een vijfde van het totaal aantal werknemers kan dus momenteel al met 

de fiets naar het werk. De overige 40% werknemers die binnen de 15 km maar ver-

der dan 5 km van hun werk wonen, kunnen dankzij elektrische fietsen en speedpe-

delecs mogelijk ook de auto links laten liggen. Hiervoor is echter een kwalitatieve 

en veilige fietsinfrastructuur nodig.  

De afstand genomen voor de kaart van fietspotentieel is de afstand in vogelvlucht. Deze is 

genomen van de woongemeente tot het bedrijf zelf, en kan daarom lichtjes verschillen 

tussen bewegingen met de zelfde woon- en werkgemeente, als de bedrijven op een ver-

schillende afstand liggen. 

Kaart 1 woon-werk verplaatsingen Albertkanaal met herkomst binnen en buiten de vervoerregio 

Kaart 2 woon-werkverplaatsingen naar Albertkanaal door inwoners vervoerregio Kempen 

Kaart 3 potentiële verplaatsingen naar Albertkanaal met fiets Albertkanaal  

Kaart 4 : woon-werkverplaatsingen naar ENA-zones Albertkanaal – fiets -vervoerregio Kempen 
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 VERPLAATSINGEN NAAR STADSREGIO TURNHOUT 

H/B DATA VERKEERSMODEL 

In het mobiliteitsplan van de stadsregio Turnhout werd op basis van HB-data van het 

Vlaams Verkeersmodel (2017) inzicht bekomen in de verplaatsingen naar de stadsregio. Het 

gaat om dagintensiteiten en alle verplaatsingen, dus ook woon werk verplaatsingen.  

Daaruit blijkt vooral dat er in hoofdzaak heel wat interne verplaatsingen plaats vinden 

binnen de stadsregio zelf. Tweede vaststelling is dat de verplaatsingen van en naar de 

stadsregio vooral gericht zijn naar de buurgemeenten. De verplaatsingen naar andere 

gemeenten binnen de vervoerregio Kempen zijn minder uitgesproken. Daarbij kan je ook de 

bedenking maken dat heel wat van die verplaatsingen ook op fietsafstand liggen. Lille, 

Ravels , Kasterlee en Arendonk vormen de belangrijkste herkomstgemeenten vanwaar er 

een grote pendel is naar de stadsregio. Ook vanuit de gemeenten Rijkevorsel, Merksplas, 

Retie , Geel, Hoogstraten, Malle en Mol zien we een belangrijke inkomende pendel. Als we 

kijken naar de pendelbewegingen van buiten de stadsregio en vervoersregio Kempen, zien 

we vooral een sterke pendelbeweging tussen de stad Antwerpen en de overige gemeenten 

in de Provincie Antwerpen.  

 

Figuur 23: verplaatsingen binnen de stadsregio en verplaatsingen van buitenaf (bron: Vlaams Verkeersmodel (2017)) 
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Figuur 24: bron mobiliteitsplan stadsregio Turnhout met verplaatsingen van en naar de stadsregio. Blauwe pijlen “ naar de 
stadsregio” en rood “vertrekkend vanuit de stadsregio” (bron: Vlaams Verkeersmodel (2017)) 

 

Figuur 25: verplaatsingen vanuit de stadsregio naar omliggende regio’s (bron: Vlaams Verkeersmodel (2017)) 
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 ANALYSE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

 WONEN 

De bebouwde structuur kent verschillen binnen de vervoerregio. In het noordelijke deel zijn 

woonkernen duidelijker herkenbaar, ten zuiden van het Albertkanaal is de bebouwing 

diffuser en meer gespreid. In het noorden vormt de stadsregio Turnhout de voornaamste 

attractiepool, met de clustering van Turnhout met Oud-Turnhout, Beerse, Vosselaar. Meer 

centraal liggen de kleinstedelijke gebieden Herentals en Geel en de gemeente Mol. 

De grote woonuitbreidingsprojecten bevinden zich op één na in de stadsregio Turnhout. In 

de stadsregio Turnhout zijn slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden door de Vlaamse 

overheid geschrapt bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied. Bebouwing van de 

overblijvende woonreservegebieden mag enkel als er in heel de stadsregio een tekort aan 

woongebied is.  

Enkel in Ravels is er nog een bijkomend woonuitbreidingsproject dat in de pijplijn zit. De 

bereikbaarheid van woonuitbreidingsprojecten en de mate waarin ze bijdragen tot de 

versterking van de kern in kwestie is een belangrijk aandachtspunt. In de meeste kernen 

worden inbreidingsprojecten gepland.  

De toets met de ontwikkelingsperspectieven en de voorzieningenniveaus (Witboek Ruimte 

Vlaanderen) is hierbij van belang om leefbare dorpskernen te garanderen. 

Kaart 5 overzicht woonkernen, inbreidingsprojecten en woonuitbreidingsgebieden 

 WERKEN 

De hoofdmoot van bedrijventerreinen concentreert zich langs het Albertkanaal en ten 

zuiden van Turnhout. Verder zorgt de (historische) spreiding van kleinere terreinen op 

verschillende plekken voor mobiliteitsproblemen in de woonkernen. Een langetermijnvisie 

voor het verder clusteren is een opportuniteit. 

Enkele kleinere terreinen worden omgevormd. Aan de Hoge Mauw in Arendonk, aan 

Wolfstee en aan de ring van Turnhout worden uitbreidingen gepland. 

De grotere (stads)kernen vormen concentraties van tewerkstellingsplaatsen in de vervoer-

regio, waarbij de kernen van stadsregio Turnhout, Geel, Herentals en Mol zich het duide-

lijkst aftekenen. 

Kaart 6: bedrijventerreinen 

Kaart 7: tewerkstellingsdichtheid per hectare 

 OPEN RUIMTE EN NATUUR 

De Kempen hebben een divers natuur- en openruimtebeeld. Van noord naar zuid herken-

nen we de Brabantse Wal, een hoger gelegen plateau dat zich aftekent vanaf de Schelde-

polders, en uitloopt tot in het Limburgse plateau. De Mark is er de voornaamste waterloop. 

De as Malle – Turnhout volgt de rand van dit plateau. Het is een eerder open landbouw-
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landschap met grote bos- en natuurdomeinen (de Kolonies, Turnhouts Vennengebied, De 

Liereman, Hoge Vijversbos). 

Centraler vinden we de valleien van Kleine en Grote Nete, waartussen verschillende stuif-

zandruggen terug te vinden zijn. Heide- en boslandschappen op deze ruggen wisselen af 

met de natte valleinatuur, die vaker uit weiden en broekbossen bestaat. Buiten de valleien 

en zandruggen bestaat de open ruimte voornamelijk uit akkerlandschap. 

De verschillende natuurlijke en cultuurlandschappen hebben meerdere toeristische ont-

haalpoorten, verspreid over de regio en elk met zijn eigen karakter. Verschillende land-

schapsparken zitten in de pijplijn, al zijn er vaak nog geen concrete beslissingen over 

genomen. 

kaart 8: natuurgebieden - landschap 
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 LUCHT  

Onderstaande kaart toont de berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2018) op basis van 

de vaste meetstations voor vier verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof (PM10 

en PM2,5), stikstofdioxide en roet (black carbon). De vervoerregio haalt dezelfde waarden 

als het overgrote deel van Vlaanderen (21-25). Verspreid liggen enkele enclaves die een 

betere score halen: de groene zone net ten noorden van Herentals, het militair domein in 

Tielen, het groengebied ten oosten van Zoersel.  

Ter vergelijking: alleen enkele gebieden aan de Maaskant aan Maasmechelen en Riemst 

scoren beter met 11-15. De havengebieden van Gent en Antwerpen scoren slechter (26-30, 

met uitlopers tot 41-45). 

 

Figuur 26: berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 2018) (bron: Vlaamse Milieumaatschappij) 

Wanneer we gaan kijken naar effectieve metingen van de luchtkwaliteit, zoals die gebeur-

den met het citizen science project Curieuzeneuzen zien we toch een meer genuanceerd 

beeld. 
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Meteen valt op dat ook in kleinere kernen zoals Rijkevorsel, Lichtaart, Poederlee, Nijlen, 

Meerhout, Tongerlo…aan bepaalde meetpunten een waarde “ondermaats” tot zelfs 

“slecht” werd genoteerd. 

De slechtste score wordt nergens in het onderzoeksgebied gehaald. De op één na slechtste 

score “uiterst slecht” wordt gehaald op één meetpunt, nl. de De Merodelei in Turnhout. 

Kleinstedelijke gebieden zoals Geel en Mol vertonen een gemengd beeld, met waarden die 

variëren van “slecht” (Mol stationsomgeving) tot “goed” (Mol Jacob Smitslaan). Oorzaken 

zijn erg lokaal: type bebouwing, hoeveelheid verkeer, doorstroming van verkeer. 
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Figuur 27: luchtkwaliteit volgens Curieuzeneuzen (bron: www.curieuzeneuzen.be) 
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 GELUID 

Onderstaande kaart geeft de geluidsbelasting weer overdag (Lden 2016). Het is een strate-

gische geluidsbelastingskaart voor wegverkeer met meer dan 3 miljoen voertuigpassages 

per jaar volgens RL 2002/49/EG, samen met impact aanvullende wegen. Enkel autosnelwe-

gen en gewestwegen kwamen hierdoor in beeld, lokale wegen niet. Het referentiejaar van 

deze data is 2016. Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving 

wordt blootgesteld. De geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het 

Lden-niveau is een gewogen jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de 

avond- en nachtniveaus relatief gezien zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de 

vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts doorgaans als hinderlijker wordt 

ervaren. Uit Europees onderzoek blijkt dan ook dat een Lden een relatief goede voorspeller 

is van de mate waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden. Deze geluidsbelastings-

kaarten worden geactualiseerd om de 5 jaar. 

De grootste impact hebben vanzelfsprekend de autosnelwegen. Daarnaast komen een 

aantal gewestwegen naar voor (niet allemaal) en verschijnen een aantal luwere gebieden, 

zoals de zone ten noorden van Turnhout, ten noorden van Arendonk en het ganse gebied 

tussen Heist-op-den-Berg en Herentals. 
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Figuur 28: geluidsbelastingskaart 2016 (bron: Vlaamse overheid, Departement Omgeving) 
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 ELEKTRIFICATIE WAGENPARK 

De elektrificatie van het wagenpark van De Lijn en van het wagenpark in het algemeen (ook 

bij particulieren) biedt mogelijkheden om tot een verduurzaming te komen van het wagen-

park (zie ook https://www.delijn.be/nl/Memorandum/groenere-vloot/groenere-

vloot.html). Doordat er niet meer af en toe getankt moet worden, maar na elke beweging, 

verwachten we daar ook heel wat gevolgen op type verplaatsingen en infrastructuur. Bij de 

uitwerking van hubs en mobipunten zal hiermee rekening moeten worden gehouden.  

  

https://www.delijn.be/nl/Memorandum/groenere-vloot/groenere-vloot.html
https://www.delijn.be/nl/Memorandum/groenere-vloot/groenere-vloot.html
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 ANALYSE VERKEERSNETWERKEN 

 FIETS 

FIETSOSTRADES 

De vervoerregio wordt doorsneden door verschillende fietsostrades. De fietsostrades 

werden vastgelegd per ministerieel besluit (MB). 

De F15 is 43 km lang en loopt vanaf Turnhout langs het kanaal Dessel – Turnhout – Schoten 

naar Antwerpen. Op grondgebied Beerse is er nog een missing link ter hoogte van de be-

drijven aan de kanaalzone. Een aantal los- en laadinstallaties op de kanaaloever en onveili-

ge kruisingen aan bruggen hinderen een veilig en vlot gebruik van de F15. Het fietspad 

voldoet ook op andere plaatsen van het tracé (nog) niet aan de criteria van een fietsostra-

de. 

De F102 (19 km) loopt vanaf Turnhout langs de spoorweg naar Herentals. Dit is voorlopig 

nog een wenslijn, met slechts kleinere stukken die afgewerkt zijn. Het oorspronkelijke 

wenstracé liep door 2 natuurgebieden; er loopt momenteel een studie om een nieuw tracé 

uit te tekenen dat de natuurgebieden en militair domein ontwijkt. Vanuit Turnhout loopt 

het Bels Lijntje richting noorden. Het is niet de bedoeling om dit in te richten als fietsostra-

de. De trajectvisie zet in op het versterken van het Bels Lijntje als een continue en comfor-

tabele recreatieve fietsroute.  

De F103 (21 km) verbindt Lier met Herentals via Nijlen en Grobbendonk. Startnota is opge-

maakt om tracé vast te leggen. 

Vanaf Herentals loopt de F105 langs spoorlijn 15 via Geel, Mol en Balen richting Leopolds-

burg. Totale lengte is 36 km. Het project omvat 11 kunstwerken, 2 fietstunnels en 9 fiets-

bruggen, en 19 km nieuw aan te leggen fietsostrade. Inmiddels zijn 2 fietstunnels, in Geel 

onder de R14 en in Herentals onder het spoor, geplaatst. Ook 2 fietsbruggen in Herentals, 

één over het Kempisch kanaal en één over de Sint-Jobsstraat, zijn reeds geplaatst. Recent 

werd de fietsostrade tussen Olen en Geel, de eerste 3 km fietsostrade, geopend. De fietso-

strade tussen Geel en Mol wordt ook dit jaar nog gerealiseerd. In Mol centrum is de fietso-

strade “geknipt” voor autoverkeer .In de loop van 2021 volgt de realisatie van de 

fietsostrade tussen Herentals en Olen. Een jaar later, 2022, is de verbinding tussen Mol en 

Balen aan de beurt. Het centrum van Geel zal vermoedelijk als sluitstuk volgen. In de loop 

van 2023 willen we over het traject van het project fietsen.  

De F5 is 133 km lang en volgt het Albertkanaal van Antwerpen tot Hasselt. De route is 

volledig befietsbaar behalve t.h.v de Industrieweg te Grobbendonk. Het jaagpad is hier 

onderbroken voor watergebonden bedrijventerreinen; de F5 moet worden omgeleid via de 

Industrieweg. Startnota is opgemaakt. Ook t.h.v. Centerbeton in Herentals (op de noordelij-

ke oever) moet er momenteel een omleiding gevolgd worden via de zuidelijke oever tussen 

de Lierseweg en de Sluis in Olen. Op middellange termijn zal deze omleiding niet meer via 

de zuidelijke oever van het Albertkanaal lopen, maar via de Ringlaan vanaf dat deze door 

AWV veiliger en comfortabeler is gemaakt voor de fietsers (Dossier komt 20 mei 2020 op 

PCV). 
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De F106 volgt de vroegere spoorwegzate tussen Herentals en Aarschot, is 34 km lang en is 

volledig befietsbaar. De route komt ook doorheen Westerlo, Hulshout en Herselt. De vraag 

stelt zich hoe de fietsostrade kan worden geïntegreerd bij een mogelijke heropening van de 

spoorlijn.  
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BFF 2.0 

In het oorspronkelijke BFF waren er hoofdroutes (nu fietsostrades), functionele en alterna-

tieve routes geselecteerd. Wanneer we de ligging van deze routes op wegenkaarten na-

gaan, blijkt dat de functionele en alternatieve routes vooral op wegen liggen, de 

fietsostrades langs spoor- en waterwegen. 

In BFF 2.0. heeft de Provincie vastgesteld dat die fietsostrades langs lijninfrastructuren een 

hogere dichtheid hebben in het westen van de provincie, te verklaren door de 

(groot)stedelijke kernen (Vlaamse ruit/metropolitaans gebied). Uit die vaststelling is het 

concept ontstaan om alle stedelijke gebieden een kwalitatieve vlotte fietsverbinding te 

geven op niveau van een fietsostrade. Deze werden echter bewust niet fietsostrades ge-

noemd maar Schakelroutes omdat een fietsostrade een bepaald kwaliteitsniveau betreft: 

langs een spoorlijn wordt rechtlijnige dure infrastructuur aangelegd waar conflictpunten 

met bruggen en tunnels worden aangepakt, vaak bijna volledig nieuw aan te leggen infra-

structuur. 

Het opzet met dit nieuwe BFF 2.0 is niet zulke nieuwe dure rechtlijnige infrastructuur aan te 

leggen dwars door landbouw en natuur. De Provincie denkt eerder aan het concept van de 

groene route waarbij nagegaan wordt wat de kortste route is versus hoogste gebruikers 

potentieel (bv. korte omrijfactor via dorpskern) via bestaande (landbouw) wegen, ingrepen 

om de route veiliger en autoluw te maken. Maar dan wel op niveau van fietsostrade 3 à 4 m 

breed, terwijl voor een lokale groene route misschien een breedte van 2 m voldoende is. 

Omdat dit een trechtermethodiek vergt om de optimale Schakelroute in te richten worden 

deze enkel conceptueel aangeduid, lijnen in vogelvlucht tussen de steden. Onderstaande 

figuur met het BFF 2.0 is steeds als een conceptschets te gebruiken. 

 

Figuur 29 : BFF 2.0 (bron: provincie Antwerpen) 
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BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSNETWERK 

Het BFF zorgt voor een fijnmazige aanvulling van het netwerk van fietsostrades. Zowel de 

steden, zoals Turnhout, Hoogstraten, Geel, Mol, Herentals, als de meeste kleinere gemeen-

ten vormen telkens het middelpunt van routes die vertrekken naar alle richtingen: een 

stervormige structuur met fietsroutes die naar alle windrichtingen uitwaaieren. 

Soms vormen de ruime groengebieden, de beekvalleien of de lijninfrastructuren barrières 

waardoor geen of minder rechtstreekse routes kunnen worden aangeboden, bv. tussen Lille 

en Beerse, tussen Tielen en Kasterlee, tussen Kasterlee en Dessel. In de bovenlokale studie 

Noorderkempen en Middenkempen werden hiervoor een aantal suggesties gedaan (groene 

fietsroutes en exclusieve fietsbruggen over E34). 

Algemene conclusie blijft toch dat de verbindingen voldoende fijnmazig zijn en er geen te 

grote mazen ontstaan tussen logische bestemmingen.  

Voorlopig zijn volgende fietsroutes nog niet conform: 

Tussen Hoogstraten en Minderhout 

Tussen Rijkevorsel en Beerse 

Tussen Merksplas en Beerse, tussen Merksplas en Weelde Statie 

Tussen Turnhout en Weelde Statie, tussen Turnhout en Ravels, tussen Turnhout en Kas-

terlee, tussen Turnhout en Gierle (eerste deel) 

Tussen Arendonk en Oud-Turnhout 

Tussen Retie en Kasterlee 

Tussen Kasterlee en Lichtaart, tussen Kasterlee en Kleine Nete (richting Geel) 

Tussen Wechelderzande en Lille, tussen Wechelderzande en Sint-Jozef Rijkevorsel 

Tussen Lille/Poederlee en Tielen, tussen Poederlee en Herentals 

Tussen Herentals en Vorselaar, tussen Herentals en Herenthout 

Tussen Herenthout en Nijlen (fietspad op grondgebied Nijlen wordt opgeleverd eind 

mei. Wordt doorgetrokken op grondgebied Herenthout, daarna ook ANPR-controle) 

Tussen Morkhoven, Voortkapel, Tongerlo 

Tussen Zammel, Westerlo en Westmeerbeek 

Tussen Herselt en Aarschot, tussen Herselt en Wolfsdonk 

Tussen Laakdal en Geel-Oost, tussen Geel-Oost, Eindhout en Veerle-Laakdal 

Tussen Meerhout en Laakdal, tussen Meerhout en Olmen, tussen Meerhout en Mol 

Tussen Mol en Geel 

Tussen Beerse en N140 via Vosselaar is ook deels niet conform 

Tussen Lille en Beerse: Lilsedijk (alternatieve functionele fietsroute i.p.v. N132 Gierle-

seweg) 
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De opgesomde trajecten zijn niet de enige fietspaden die niet conform zijn en de gemeen-

ten zijn vandaag vragende partij om alle BFF-routes te realiseren. 

AUTOLUWE FIETSROUTES EN ONTVLECHTING ROUTES 

In navolging van het ruimtelijk structuurplan van Turnhout is de term “groene route” in de 

mobiliteitsstudie Noorderkempen terecht gekomen. Ook in de studie Middenkempen is dit 

concept toegepast. Omdat er nuanceverschillen zijn wat betreft de concrete betekenis, 

tussen de verschillende studies, wordt ervoor gekozen om te spreken over het algemenere 

“autoluwe fietsroutes”. 

Uit de studie Noorderkempen werden acht potentiële routes geselecteerd, waarvan er 6 

voor een groot gedeelte over het grondgebied van de gemeenten van het regionaalstedelijk 

gebied Turnhout lopen (cf. oriëntatienota p. 53). Ook in de mobiliteitsstudie Middenkem-

pen zijn er kansrijke autoluwe fietsroutes geselecteerd. In een nog op te starten vervolg-

studie moet worden onderzocht hoe de routes autoluw gemaakt worden en hoe de 

doorstroming voor de auto op de parallelroute geoptimaliseerd kan worden.  

Kaart 9: fietsnetwerk 

FIETSBAROMETER 

De provinciale Fietsbarometer levert gegevens aan over het fietsgebruik en de kwaliteit van 

de fietspaden in de provincie Antwerpen (in totaal ongeveer 4000 km). 

De meetfiets levert data i.v.m. breedte van het fietspad, afscheiding t.o.v. het autoverkeer 

en de trillingen. Daarnaast zijn er een aantal permanente en tijdelijke telposten die zicht 

bieden op het aantal fietsers en de rijrichtingen. Ook de fietsongevallen worden systema-

tisch geregistreerd. 

De 16 vaste telpunten registreerden een stijging in het fietsgebruik van 21,1% van 2015 

t.o.v. 2018. 

Fietstellingen 

De vaste fietstellingen worden weergegeven in het groen, de blauwe iconen zijn tijdelijke 

fietstelpunten. 

Bij de vaste fietstelpunten werd aan geen enkel punt meer dan 1000 fietsers per dag ge-

teld. Tussen 500 en 1000 fietsers per dag werden geteld aan de fietsersbrug over het kanaal 

in Turnhout, in Westerlo op Oevelse Dreef en in Herselt op Stationsstraat. 

Minder dan 500 fietsers werden geteld in Hoogstraten op de Lodewijk De Konincklaan, in 

Arendonk op Hertevelden, in Beerse op Antwerpseweg, in Geel op Oudemolsedijk en in 

Grobbendonk langs de Kleine Nete. 

Bij de tijdelijke telpunten waren er een aantal punten waar meer dan 1000 fietsers per dag 

werden geteld: 

 In Turnhout aan Steenweg op Antwerpen, Steenweg op Zevendonk, Steenweg op 

Turnhout en Steenweg op Oosthoven 

 In Mol op Turnhoutsebaan 

 In Westerlo op de Merodedreef 
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Tussen 1000 en 500 fietsers per dag werden geteld aan  

 In Ravels op Grote Baan 

 In Oud-Turnhout op Bergstraat 

 In Rijkevorsel langs het kanaal Dessel – Schoten 

 In Vorselaar op Vispluk 

 In Herentals op Poederleeseweg 

 In Grobbendonk op Hofeinde 

 In Nijlen op Statiestraat 

 In Baarle-Hertog op Parallelweg 

 In Balen op Molsesteenweg 

Tijdelijke telpunten met minder dan 500 fietsers per dag: 

 Hoogstraten op Bredaseweg 

 Baarle-Hertog op Zondereigen en Enclave Grens 

 Ravels op Geeneinde en Prinsenlaan 

 Turnhout op Steenweg op Merksplas 

 Arendonk op Schotelven, Grens en Kloosterbaan 

 Retie op Provinciebaan, Europalaan, Kastelsedijk en Molsebaan 

 Dessel op Eersels, Bergenstraat en Kastelsedijk 

 Kasterlee op Retiesebaan, Zevendonkseweg en Herentalsesteenweg 

 Rijkevorsel op Merksplassesteenweg en Oostmalsesteenweg 

 Lille op Wechelsebaan, Gierlebaan, Lilsesteenweg, Herentalsesteenweg, Poeder-

leeseweg 

 Vorselaar op Goorbergenlaan 

 Grobbendonk op Bevrijdingsstraat en Herenthoutse Steenweg 

 Nijlen op Bevelsesteenweg en Berlaarsesteenweg  

 Herentals op Veldhoven, oude spoorweg, Woud, Servaas Daemsstraat, Wiekevorst-

seweg, Molenstraat en Doornestraat 

 Hulshout op Kerkstraat en Vennekensstraat 

 Laakdal op Grote Steenweg, Eindhoutseweg en Geelsebaan 

 Balen op Dijk 
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Figuur 30: fietstellingen (bron: Fietsbarometer provincie Antwerpen) 

Fietsongevallen 

De Fietsbarometer geeft ook een overzicht van de locaties met fietsongevallen (cijfers van 

2017). Opvallend is dat de locaties met lichtgewonde slachtoffers niet zozeer langs de 

steenwegen liggen, maar dikwijls in de kernen, bv. in Vosselaar, Beerse en Hoogstraten. 

Ook in stedelijke gebieden zoals Geel en Turnhout gebeuren het overgrote deel van fiets-

ongevallen in het gebied binnen de ring. Dit pleit ervoor om niet alleen in te zetten op 

veilige fietspaden langs de verbindende wegen tussen de gemeenten, maar zeker ook in de 

kernen in te zetten op autoluwe woonomgevingen en lage snelheden voor het gemotori-

seerd verkeer. 
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Ongevallen met zwaargewonde of dodelijke slachtoffers zijn geconcentreerd op gewestwe-

gen. 

Gemeenten waar een dodelijk fietsongeval gebeurde in 2017 zijn Rijkevorsel, Turnhout, 

Vosselaar, Kasterlee, Lille, Dessel, Mol, Meerhout en Westerlo. 

Opvallend is ook dat enkele gemeenten erg weinig ongevallen met fietsers noteerden: 

Meerhout, Retie en Vorselaar. 
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Figuur 31: fietsongevallen (bron: Fietsbarometer provincie Antwerpen) 
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 SPOORWEGEN 

LIJN ANTWERPEN – BREDA 

Station Noorderkempen ligt net buiten de vervoerregio maar is wel belangrijk voor de 

omringende gemeenten qua verplaatsingen naar Antwerpen en Brussel. Op de lijn is er een 

aanbod van één trein per uur tussen Brussel en Amsterdam, waarbij naast Rotterdam en 

Breda ook Antwerpen en Mechelen worden aangedaan. Daarnaast is er één trein per uur 

naar Antwerpen Luchtbal en Antwerpen Centraal.  

LIJN ANTWERPEN - HAMONT EN ANTWERPEN - HASSELT, VIA MOL 

Aan de zuidkant van de vervoerregio ligt de Kempische as Herentals – Geel – Mol – Lommel 

– Neerpelt. Lijn 15 werd geëlektrificeerd tussen Herentals en Mol in 2015; in 2018 startten 

de werken om ook het gedeelte tussen Mol en Hamont (lijn 19) te elektrificeren. In april 

2019 werd ook gestart met de werken om de lijn vanaf Mol naar Hasselt te elektrificeren. 

Vanaf Mol loopt lijn 15 richting Hasselt met nog een station in Balen. 

Er wordt onderzocht of de historische IJzeren Rijn kan worden hersteld tussen Antwerpen 

en het Ruhrgebied (via Mol, Hamont, Weert en Roermond).  

De lijn heeft een zestal treinen per uur die Hamont, Mol, Geel en Herentals verbinden met 

Lier, Antwerpen en Hasselt. 

AFTAKKING VANAF HERENTALS NAAR TURNHOUT (LIJN 29) 

Lijn 29 verbindt Herentals met Turnhout (kopstation); in Turnhout vertrekken twee treinen 

per uur naar Binche (via o.a. Herentals, Lier, Mechelen en Brussel) en naar Antwerpen 

Centraal. Het enige overige station op de lijn tussen Herentals en Turnhout is Tielen. 

SPOORLIJN HERENTALS AARSCHOT 

Deze lijn vormt een ontbrekende schakel op de noordzuidas van Turnhout tot Leuven. De 

bedding is nog geheel aanwezig en is bijna geheel onderdeel van het fietsknooppuntennet. 

Het traject Herentals – Aarschot is 23 km lang en bestaat uit vier segmenten: 

 Als onderdeel van de tweesporige lijn 15 van station Herentals tot de vertakking Al-

bertkanaal, dit over 1,8 km. 

 De bedding in S-bocht over circa 2 km. Dit ligt op een talud voor enkelspoor met 

wegverkeer onder de nog bestaande bruggen. Dit segment gaat tot net voorbij de 

brug van de Herenthoutseweg. De boogstralen van bocht en tegenbocht bedragen 

elk circa 500 m. Dit is goed voor een spoor met ontwerpsnelheid 70 km/h. 

 Het bijna kaarsrecht en vlak tracé voor enkelspoor tot de sporendriehoek Aarschot-

Noord (lijn 16). Ontwerpsnelheid tot 120 km/ is mogelijk. 

 Eindtraject tot station Aarschot over 2 km bestaand dubbelspoor met meerdere 

kruisende bewegingen met andere sporen. 
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GOEDERENLIJN 

Aan de zuidkant van het Albertkanaal ligt een goederenspoorlijn die in Herentals aftakt van 

lijn 15 en loopt tot de vestiging van Nike in Meerhout/Laakdal. 

Er zijn aftakkingen naar de industriezone Amoco (Geel), Meerhout (Polymers Plant) en Nike 

(Meerhout/Laakdal). Hier is overslag mogelijk van spoor op vrachtwagen. 

In het bedrijventerrein Ravenshout (Tessenderlo/Ham) (net buiten vervoerregio) ligt op-

nieuw een goederenspoor dat via Tessenderlo de verbinding maakt met spoorlijn 35 (Leu-

ven Hasselt) in Diest. Een interessante onderzoeksvraag zou kunnen zijn om beide 

goederensporen met mekaar te verknopen. 

GEBRUIK 

Het drukste station in de vervoerregio is duidelijk Herentals met meer dan 3000 opstappers 

per werkdag. Tussen 2009 en 2013 was er een sterke stijging tot 4620 opstappers, maar 

daarna daalde dit aantal weer tot 3698 in 2017. 

Tweede drukste station is dat van Mol met 2220 opstappers in 2017. Hier zien we een 

geleidelijke stijging van het aantal opstappers sinds 2013. Geel en Turnhout hebben onge-

veer evenveel reizigers (1650). Turnhout stagneert sinds 2013, terwijl Geel sinds 2013 

duidelijk reizigers heeft verloren. 

Noorderkempen is het enige station in de regio dat systematisch reizigers blijft bij winnen: 

van 696 in 2009 tot 1365 in 2017. 

Olen, Nijlen, Kessel en Bouwel zijn duidelijk kleinere stations met aantallen die schommelen 

tussen 350 en 650 opstappers. Balen is het kleinste station met een 250-tal opstappers per 

werkdag. 

 

Figuur 32: gemiddeld aantal opstappers aan stations 
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UITRUSTING STATIONS 

Enkele studenten van de UA onderzochten de stationsomgevingen van Geel, Herentals, 

Olen en Mol. We vullen de analyse verder aan met de overige stations in de Kempen. 

Balen 

Station gelegen in het centrum van Balen. Recente herinrichting publieke ruimte. Oud 

stationsgebouw fungeert als horecazaak. Parking en ruime fietsenstalling zijn aanwezig. 

Geen Blue bike fietsen aanwezig.  

Bouwel 

Het station van Bouwel ligt buiten de dorpskern van Grobbendonk in een landelijke omge-

ving. Het station is uitgerust met een overdekte fietsenstalling en parking. De fietsenstalling 

is weinig aantrekkelijk en te klein. Geen Blue bike fietsen aanwezig. Gelijkgrondse spoor-

wegovergang met geschrankte perrons. 

Geel  

Geen fietspaden of zebrapaden waardoor voetgangers overal oversteken en fietsers hun 

eigen plek dienen te zoeken. Voetpaden zijn dikwijls te smal waardoor voetgangers dikwijls 

in conflict komen met de fietsers. Het plein voor het station is ongelukkig ingedeeld, met te 

smalle busperrons. Er is veel verkeer naar de pendelparking aan de oostkant van het station 

wat zorgt voor een mix van weggebruikers. De kleine groenzones hebben weinig kwaliteit. 

De toegang naar de nieuwe pendelparking is ook erg druk met autoverkeer naar de parking 

en fietsers naar de Sint-Jozefschool. Er is wel een masterplan in opmaak voor de stations-

omgevingsomgeving. 

Als uitdagingen voor de stationsomgeving worden vermeld de aanleg van de fietsostrade, 

het verhogen van het treinaanbod en het betrekken van de Thomas More Hogeschool 

Herentals 

De tunnel naar perrons 2, 3 en 5 is te smal tijdens piekmomenten: zowel toekomende 

reizigers, vertrekkende reizigers en mensen die staan te wachten. Dit is de enige plek met 

een overdekte wachtruimte en wordt dus druk gebruikt. Aan het station zijn te weinig 

zitplaatsen. De pendelparking is gratis, de toegang voor autoverkeer wordt ook gebruikt 

door fietsers om bij de fietsenstalling te komen. De parking heeft geen goede ontsluitings-

weg. Aan het station is nergens een fijne ontmoetingsruimte; reizigers blijven niet langer 

dan nodig. Er is geen duidelijke kiss&ride. 

In de spits is de rotonde aan Olympiadelaan erg chaotisch. Er is een fietstunnel maar die 

wordt weinig gebruikt, wegens te steil. Er zijn geen wachthuisjes aan de busperrons; bij 

slecht weer wachten de meeste reizigers onder de bomen. Voetgangers en fietsers die van 

het station komen, nemen een doorsteek over het busplein naar Olympiadelaan. Wanneer 

de overweg gesloten is, stijgt de drukte: voetgangers hebben te weinig plek en wachten op 

het fietspad, fietsers wachten noodgedwongen op de rijweg. Bussen missen bij sluiting van 

de overweg geregeld de aansluiting op de trein. Er is een studie in voorbereiding om het 

probleem van de overwegen op te lossen. 
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Kessel 

Station gelegen buiten centrum Kessel in de wijk Kessel Statie. Station uitgerust met be-

taalautomaat. Perrons geschrankt met gelijkgrondse overweg. Ten zuiden van de spoorweg 

is een parking voorzien langs de Stationssteenweg. Overdekte fietsenstalling is aanwezig. 

Blue bike fietsen ontbreken.  

Mol 

De pendelparking wordt ook als kiss&ride gebruikt, de eigenlijke kiss&ride is slecht gelegen 

(langs enkelrichtingstraat). Er zijn dikwijls conflicten tussen afdraaiende bussen en fietsers 

die rechtdoor willen. Bussen die willen afslaan hebben soms te weinig ruimte door een 

wachtrij van wagens aan het kruispunt. De parking aan Keirlandse Zillen heeft weinig ruim-

telijke kwaliteit. Vanaf de parking is er geen goede looproute naar het station en de per-

rons. Er zijn blue-bikes beschikbaar. 

Op piekmomenten, bij het uitgaan van de klassen, ontstaan er chaotische situaties: voet-

gangers die oversteken tussen de wagens door. Er is een voetgangerstunnel onder de 

sporen, maar die wordt weinig gebruikt wegens weinig aantrekkelijk. Het busperron is 

gelegen voor de grote fietsenstalling. Op piekmomenten zorgt dit voor veel fietsers die 

willen vertrekken, hun weg zoeken tussen toekomende en vertrekkende bussen en tussen 

voetgangers die richting gewestweg gaan. 

Nijlen 

Het station van Nijlen is gelegen in het centrum van de gemeente. Het station is uitgerust 

met overdekte fietsenstallingen die reeds te klein zijn. Er zijn geen Blue bike fietsen aanwe-

zig. De parking is gelegen langs de K. Astridlaan. Men is een nieuwe parking aan het aanleg-

gen in de Molenstraat. De parking aan het August Hermansplein ligt ook slechts 5 min 

wandelen van het station. Slechte spreiding van het treinaanbod. De overwegen zijn gelijk-

gronds.  

Olen 

In het station is horeca aanwezig; dit wordt erg geapprecieerd door de reizigers en omwo-

nenden. Umicore heeft een aantal deelfietsen beschikbaar aan het station voor werkne-

mers. 

Er ontbreekt een duidelijke oversteekplaats voor fietsers aan de Pastoor Van Looystraat. 

Deze weg wordt door veel fietsers richting station gebruikt. Het voetpad stopt voor de 

overweg; voetgangers komen daardoor op het fietspad terecht. De fietsenstalling is enkel 

te bereiken voor fietsers door over het voetpad te fietsen. 

Turnhout 

Het station van Turnhout is een kopstation. Fietsenstallingen en Blue bike zijn aanwezig. Uit 

een recent onderzoek bleek dat de capaciteit van de fietsenstallingen ontoereikend is om 

de fietsers op te vangen die naar het station komen. Uit het plaatsbezoek bleek dat er veel 

fietsen in de openbare ruimte staan. Het parkeren situeert zich ten noorden van het station 

en langs de Diksmuidestraat. Het parkeren zit verspreid in verschillende straten rond het 

station. Het busstation situeert zich aan de oostzijde van het station. Spooroverwegen aan 



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   65 

de Stationsstraat en de De Merodelei zijn gelijkgronds. In totaal zijn er 6 spooroverwegen, 

waarvan 4 in het centrum. Alle overwegen zijn gelijkgronds. Infrabel zoekt naar een oplos-

sing om deze ongelijkvloers te voorzien.  

De stad heeft een masterplan opgemaakt voor de stationsomgeving.  

Wolfstee 

Het station van Wolfstee is gelegen in het bedrijventerrein Wolfstee, Klein-Gent. Er is een 

parking aanwezig en kleine overdekte fietsenstallingen. De toegankelijkheid van de perrons 

is een probleem met een tijdelijke trap over de sporen.  

Kaart 10: analyse spoorwegennet 
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 OPENBAAR VERVOER – BUS 

In februari 2020 werden de voorstellen voor het nieuwe kernnet en aanvullend OV-net van 

de vervoerregio Kempen principieel goedgekeurd. De grote lijnen van het nieuwe netwerk 

zien er, wat betreft de cadanslijnen als volgt uit. 

Vanuit Turnhout zijn er een aantal lijnen die onderdeel zijn van het kernnet: 

 Via Merksplas naar Rijkevorsel en Brecht enerzijds en Hoogstraten anderzijds 

 Turnhout – Antwerpen via N12 Vosselaar naar Malle en Zoersel naar de E34 tot 

Antwerpen Rooseveltplaats 

 Via Vosselaar naar Gierle en Lille (en dan als aanvullend net verder naar Vorselaar) 

 Via Kasterlee naar Geel 

 Via Oud-Turnhout en Retie naar Dessel en Mol 

 Een lijn via Oud-Turnhout naar Arendonk en een tweede lijn die verdergaat naar 

Reusel 

 Via Ravels en Weelde naar Tilburg 

Vanuit Turnhout zijn er nog de aanvullende lijnen: naar Baarle-Hertog, en Beerse (stadslijn) 

en de lijn Turnhout-Herentals-Leuven (twee delen aanvullend net, één deel kernnet). 

Vanuit Hoogstraten is er verder een noord-zuid gerichte aanvullende lijn die via Rijkevorsel, 

Vlimmeren en Malle naar Wechelderzande, Lille, Poederlee en helemaal tot Herentals gaat. 

Een kernnetlijn van VVR Antwerpen gaat nog via Brecht naar Antwerpen. 

Naast de lijn naar/van Turnhout, zijn er vanuit Geel nog lijnen die tot het kernnet behoren 

richting Eindhout en Groot-Vorst (Laakdal) en een lijn die via Meerhout en Klein-Vorst 

(Laakdal) naar Tessenderlo gaat. Verder is er nog een lijn die via Oevel, Westerlo en Herselt 

richting Aarschot gaat. (om dan vervolgens als aanvullend net nog tot Leuven te rijden), en 

de kernnetlijn naar Heist-op-den-Berg en Mechelen van VVR Mechelen.  

Mol heeft naast de al genoemde kernnetlijn vanuit Turnhout nog aanvullende lijnen richting 

Achterbos en SCK en een lijn via Ginderbuiten en Sluis naar Mol Rauw (deze lijn doet ook 

het provinciaal domein aan en Sun Parks aan). Dit zijn beide stadslijnen. Verder is er een 

aanvullende lijn naar Lommel die via Balen en Wezel gaat. Ook is er nog een aanvullende 

lijn naar Meerhout, en een aanvullende lijn van VVR Limburg naar Beringen 

 

Herentals heeft naast de hierboven reeds vermelde lijnen Turnhout-Herentals-Leuven en 

Hoogstraten-Herentals nog een aanvullende lijn via Herenthout en Nijlen naar Lier, alsook 

een kernnetlijn van VVR Mechelen via Noorderwijk en Morkhoven naar Heist-op-den-Berg 

en Mechelen. Vanuit Lier is er een aanvullende lijn die via Nijlen naar Grobbendonk en 

Vorselaar gaat. Richting Tessenderlo vertrekt een lijn die tussen Herentals en Westerlo 

kernnet is, en tussen Westerlo en Tessenderlo aanvullend net. 

Dit netwerk is nog vervolledigd door functionele lijnen voor woon-werk en (hoofdzakelijk) 

woon-schoolverkeer  
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De doorrekeningen inzake reizigerswinst en kost zijn lopend. 

 

Figuur 33: Stervormig netwerk rond Turnhout (bron: De Lijn) 

 

Figuur 34: Netwerk Geel en Mol (bron: De Lijn) 
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Figuur 35: Netwerk Herentals (bron: De Lijn) 

 

Kaart 11: gewenst netwerk bus 
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 WATERWEGEN 

ALBERTKANAAL 

Het Albertkanaal heeft een totale lengte van 129 km en vormt de verbinding tussen de 

haven van Antwerpen en het industriebekken van Luik. Met bijna 40 miljoen ton vervoerde 

goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste waterweg in Vlaanderen. Vooral het 

containervervoer kende het voorbije decennium een steile opgang. 

De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een bottle-

neck voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen over 

het Albertkanaal tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnen-

schepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Bovendien krijgt ook Short 

Sea Shipping op het Albertkanaal zo betere kansen. 

Het kanaalvak Wijnegem-Antwerpen wordt aangepast tot klasse VIb-bevaarbaarheid (be-

vaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). 

Langs het Albertkanaal zijn de voorbije jaren een groot aantal bedrijventerreinen gereali-

seerd in het kader van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). 

 Maximale 
lengte 

Maximale 
breedte 

Maximale 
diepgang 

Vaarafstand 
van de 
oever 

CEMT 
klasse 

Antwerpen (Straatsburg-
dok – kmp. 129,7) tot 
Schoten (kmp. 124,4) 

135,00 m 15,00 m 

 

3,40 m 

 

8,00 m 

 

Vb 

Antwerpen (Straatsburg-
dok – kmp. 129,7) tot 
Schoten (kmp. 124.400) 
indien uitgerust met 
boegschroef of koproer 

200,00 m 15,00 m 

  

3,40 m 

  

8,00 m 

  

Vb 

Schoten (kmp. 124.400) 
tot afwaarts sluizencom-
plex Olen(kmp. 96,0) 

200,00 m 23,00 m 3,40 m 15,00 m VIb 

sluizencomplex Olen tot 
Kanne (kmp. 18,8) 

197,00 m 23,00 m 3,40 m 15,00 m VIb 

Figuur 36: kenmerken Albertkanaal 
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KANAAL BOCHOLT - HERENTALS 

Het kanaal heeft een totale lengte van 57 km. Het hoogteverschil tussen Bocholt en Heren-

tals bedraagt 33 meter en wordt overwonnen door 10 sluizencomplexen. De capaciteit van 

het kanaal wordt sterk beperkt door de nog originele sluizen waarvan enkele van categorie 

II (tot 650 ton). De voorbije jaren speelt het kanaal Bocholt-Herentals steeds meer een 

recreatieve rol door het stijgende aantal plezierboten op de binnenvaart in België en Ne-

derland. O.a. Herentals, Geel, Ten Aard, Lommel-Kolonie en Neerpelt kregen plezierhavens 

voor watertoerisme. De nieuwe jachthaven aan de "Molse Meren" is via het kanaal Dessel-

Kwaadmechelen eveneens toegankelijk. Het kanaal wordt op diverse plaatsen ook gebruikt 

door plaatselijke kano- en kajakclubs. In het Masterplan voor de binnenvaart – Horizon 

2020 (uit 2012) wordt voorgesteld om de drie oude sluizen aan de Blauwe Kei te vervangen 

door één nieuw sluizencomplex in een nieuwe zijarm van het huidige kanaal. De capaciteit 

zou daardoor kunnen stijgen van de huidige 600 ton naar 1350 ton. De plannen voor de 

Bypass lijken te zijn stilgelegd. Hierdoor kan er mogelijk alsnog een fietsbrug worden aange-

legd ter hoogte van sas 3 en de huidige Baileybrug (N136) 

 
Maximale 

lengte 

Maximale 

breedte 

Maximale 

diepgang 

Vaarafstand 

van de oever 
CEMT 

sluis 18 Bocholt tot sluis 1N 
Lommel 

86,00 m 8,30 m 2,50 m 8,00 m IV 

sluis 1N Lommel tot sluis 3N 
Mol 

55,00 m 7,30 m 2,50 m 6,00 m II 

sluis 3N Mol tot sluis 4 
Dessel 

110,00 m 11,50 m 2,50 m 8,00 m Va 

sluis 4 Dessel tot sluis 9 
Geel 

51,50 m 6,70 m 2,50 m 6,00 m II 

sluis 9 Geel tot aansluiting 
Albertkanaal 

55,00 m 7,30 m 2,50 m 6,00 m II 

Figuur 37: kenmerken Kanaal Bocholt - Herentals 

De brug met de laagste doorvaarthoogte ligt in Bocholt (5,20m). Sluis 1N is beperkt tot 

vaartuigen van 650 ton. 
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KANAAL DESSEL – KWAADMECHELEN 

Het kanaal met het beginpunt in Dessel en eindpunt in Kwaadmechelen heeft een lengte 

van 15,5 km. Door dit kanaal ontstond in Dessel een uniek kruispunt van kanalen. Het is 

geschikt voor schepen tot 2000 ton en heeft geen enkele sluis. Ook dit kanaal heeft een 

belangrijke recreatieve rol, met bv. de toegang naar de Zilvermeerhaven. 

 
Maximale 

lengte 

Maximale 

breedte 

Maximale 

diepgang 

Vaarafstand 

van de oever 
CEMT  

Volledige lengte 110,00 m 11,50 m 2,80 m 12,50 m Va 

Figuur 38: kenmerken Kanaal Dessel - Kwaadmechelen 

KANAAL DESSEL – TURNHOUT - SCHOTEN 

Vanaf de kruising in Dessel loopt het kanaal via Turnhout naar Schoten, deze waterweg 

heeft een lengte van 64 kilometer. Ook de capaciteit van dit kanaal is beperkt tot 650 ton 

(CEMT II). 

 
Maximale 

lengte 

Maximale 

breedte 

Maximale 

diepgang 

Vaarafstand 

van de oever 
CEMT 

Dessel (kmp. 0) tot sluis 1 

Rijkevorsel (kmp. 38,3) 

55,00 m 6,70 m 2,10 m 4,00 m II 

sluis 1 Rijkevorsel (kmp. 

38,3) tot aansluiting Albert-

kanaal 

51,50 m 6,70 m 2,10 m 4,00 m II 

Figuur 39: kenmerken Kanaal Dessel – Turnhout - Schoten 

Brug 0 in Dessel heeft de laagste doorvaarthoogte (4,96 m). 

Ook kanaal Dessel-Schoten heeft een hoog recreatiegebruik, met jachthavens verspreid 

over de hele lengte, en de grote groenruimtes die het doorsnijdt als meerwaarde. Turnhout 

heeft een binnenstedelijke jachthaven. Het grote aantal oude sluizen tussen Rijkevorsel en 

Schoten verkleint de vervoersrelatie met de Antwerpse haven.  

In Beerse en Ravels zijn watergebonden bedrijventerreinen aanwezig en in reconversie, 

vooral gericht op bouwmaterialen. Speciale boten, zogenaamde ‘zulu’s’ worden ingezet. Er 

is overwogen om het kanaal Turnhout-Dessel-Herentals/Geel in te zetten voor afval-

transporten binnen de regio, naar de verwerkingsinstallaties in Beerse/Merksplas 

(groen/composteerbaar afval) en Geel (sorteerinstallatie). 

Verknoping van water met zowel spoor als weg is enkel mogelijk langs het Albertkanaal; 

aan de zuidkant van het kanaal loopt een goederenspoorlijn vanaf Herentals tot de Nike-

site in Laakdal-Meerhout. Op deze ENA-zones is dus overslag mogelijk tussen schepen, 

treinen en vrachtwagens. 

Kaart 12 : analyse waterwegen 
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GEBRUIK 

Het zal duidelijk zijn dat het economisch belang van het Albertkanaal het grootst is. In 

oktober 2019 werd meer dan 3.300.000 ton bulkgoederen vervoerd (een daling met 5.5% 

tov 2018). De vervoerde goederen waren vooral bouwmaterialen, petroleumproducten, 

nijverheidsproducten, landbouwproducten, metaal en meststoffen. Ter vergelijking: op de 

Kempische kanalen ging het om 373.000 ton; hier is de tendens stijgend (plus 9% tov 2018). 

Opvallend is dat de Kempische kanalen hiermee hoger scoren dan het kanaal Gent – Oost-

ende. Dit geeft duidelijk aan dat ook de Kempische kanalen potentieel hebben op econo-

misch vlak. 

 

Figuur 40: Vervoerde tonnage per corridor oktober 2019 

Wanneer we naar het vervoer van containers kijken, zien we dat het verschil tussen Albert-

kanaal en de Kempische kanalen nog groter is. In oktober 2019 werden op het Albertkanaal 

meer dan 53000 TEU containers vervoerd, op de Kempische kanalen waren dat er 299. 

 

Figuur 41: vervoerd aantal TEU containers oktober 2019 
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 VRACHTROUTES 

Het vrachtroutenetwerk zoals dat werd uitgetekend door de Vlaamse overheid vertrekt 

vanaf het hoofdwegennet (E34 en E313). Het netwerk is uitgetekend voor bedrijvenzones 

van meer dan 50 ha of sterk verkeersgenererende terreinen. De kleinere bedrijventerreinen 

dienen op het netwerk aan te sluiten, een oefening die nog dient te gebeuren. In een aantal 

gemeenten bestaat de bezorgdheid dat de ViaPass ervoor zorgt dat vrachtverkeer bepaalde 

routes ontwijkt en langs ongewenste routes rijdt (bv. N13 door Nijlen i.p.v. de N14). 

Van afrit 22 Beerse aan de E34 loopt een route noordwaarts langs de N132, N12 en 

Schransdriesstraat richting kanaal. De Vlimmersebaan/Heieinde vormt geen onderdeel van 

het vrachtroutenetwerk. Vanaf afrit 24 Turnhout centrum loopt een vrachtroute naar het 

zuiden langs N19 - N19g om via de ring van Geel naar op- en afrit 24 aan de E313 te gaan.  

Vanaf de E313 zijn er aftakkingen vanaf afrit 20 Herentals west langs de N13 tot de Beuke-

laer-Pareinlaan. Vanaf Herentals Oost loopt een route via de N142 naar de ring van Heren-

tals tot Augustijnenlaan. De ontsluiting van Umicore, Aurubis, met enkele kleine bedrijven 

op grondgebied Herentals met Group Peeters loopt via de N13, langs Gerheide en Gestel-

straat. Vanaf N132 takt ook Industrielaan af als een vrachtroute die de bedrijventerreinen 

ontsluit tussen kanaal en autosnelweg. De route loopt via Geel west en Geel oost tot de 

Nike-site in Meerhout-Laakdal. 

Vanaf de ring van Geel is er een aftakking naar N118 (nog te realiseren) om via N118 tot 

Stenehei te gaan in Witgoor-Dessel. Ook N71 vanaf Geel via Mol naar Lommel is onderdeel 

van het vrachtroutenetwerk. In Mol is er een aftakking die via N18 en Olmensebaan naar 

het bedrijventerrein langs het kanaal Dessel-Kwaadmechelen. Mol is vragende partij om 

een striktere afbakening te organiseren voor zones met tonnagebeperking. 

Ten zuiden van de E313 zijn er twee vrachtroutes bepaald. Vanaf Herentals oost loopt een 

route naar het zuiden via de N152 tot Zoerle-Parwijs. Van daar loopt een route naar het 

westen via Gevaertlaan en A. Cannaertstraat naar het bedrijventerrein aan Heultje-

Hulshout. Vanaf Zoerle-Parwijs loopt de route ook verder naar het zuiden via de N152, om 

via N15 naar het oosten te gaan en via N19 opnieuw naar het noorden te gaan tot op- en 

afrit 23 Geel oost aan de E313. Terwijl de overige routes in consensus geselecteerd werden, 

wordt over deze ontsluiting (bedrijvenzone Heultje-Hulshout) de oorspronkelijk bereikte 

consensus opnieuw in vraag gesteld. 

AANDEEL VRACHT IN TOTALE VERKEERSBELASTING 

Een bevraging van het verkeersmodel biedt zicht op het aandeel van het vrachtverkeer in 

het totale verkeer op een bepaalde as. Er is gewerkt met een grens van 10% aandeel vracht 

in het totale verkeer. 

In de ochtendspits zien we de ganse ring van Turnhout, de weg naar Baarle-Hertog (N119), 

en de N19 en N18 richting Retie die meer dan 10% vrachtverkeer hebben. Ook de N123, die 

de verbinding maakt tussen N18 en N19 haalt meer dan 10%, net zoals een deel van de N12 

tussen Turnhout en Oostmalle. Hoogstraten heeft in de 4 windrichtingen wegvakken die 

ook hoger scoren dan 10%. 
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Het beeld verandert eigenlijk erg weinig in de loop van de dag. Ochtend- en avondspits zijn 

erg vergelijkbaar, en ook de belasting tussen 11u en 12u verschilt amper. ’s Middags wordt 

er zelfs meer vrachtverkeer gemeld op de N118 tussen Arendonk en Ravels (meer dan in 

OSP en ASP). 

 

Figuur 42 : aandeel vrachtverkeer ochtendspits noordelijk deel vervoerregio (bron: Vlaams verkeersmodel) 

In het zuidelijk deel van de vervoerregio haalt in de ochtendspits de N19 vanaf het noorden 

via de ring van Geel, Westerlo en Herselt tot Aarschot een aandeel van meer dan 10%. 

Haaks op deze route zien we de N123 vanaf Retie via Kasterlee tot Herentals die ook meer 

dan 10% scoort. Ook de N71 vanuit Lommel via Mol tot Geel heeft een aandeel vrachtver-

keer van meer dan 10%. Opvallend in Mol is de parallelle route langs N71 via de N712 die 

ook rood kleurt. Retie is het midden van een stervorm van routes met meer dan 10% 

vracht. 

In de avondspits daalt het aandeel op enkele routes: op een deel van de N71 en de N118 

tussen Retie en Geel. Ook de N19 tussen de ring van Geel en Westerlo krijgt ’s avonds 

minder vrachtverkeer te verwerken. ’s Middags verschijnen enkele nieuwe routes die 10% 

halen: de “oude” N19 tussen Kasterlee en Geel, en de route tussen Mol, Meerhout en E313. 
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Figuur 43: aandeel vrachtverkeer avondspits zuidelijk deel vervoerregio (bron: Vlaams verkeersmodel) 

Kaart 13: analyse vrachtroutenetwerk 
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 GEMOTORISEERD VERKEER 

NETWERK 

De vervoerregio wordt doorsneden door 2 autosnelwegen: E313 verbindt Antwerpen met 

Luik en de E34 gaat richting Eindhoven. In het uiterste noordwesten gaat de E19 door de 

vervoerregio. 

Een primaire weg type 2 maakt de verbinding tussen Turnhout, Geel en de E313. De ring 

van Turnhout zelf (R13) is eveneens een primaire 2, net zoals de ring van Herentals (R15). In 

Herentals is ook de verbinding tussen de ring en complex 22 (Herentals oost) op de E313 

ingeschaald als primaire weg type 2.  

Zijn eveneens ingeschaald als primaire weg type 2: 

 De verbinding tussen complex 22 (Beerse ) op de E34 en de N12 

 De verbinding tussen complex 2 Loenhout op E19 en het bedrijventerrein in Hoog-

straten is eveneens een primaire 2 

 De ontsluiting van een aantal ENA-gebieden langs de E313 en het Albertkanaal 

Ten oosten van Geel wordt de categorisering van de N71 een primaire weg type 1 (richting 

Mol en Lommel). 

Ten zuiden van de E313 komen in de vervoerregio dus geen primaire wegen voor. Doch de 

N10 heeft een tussencategorie gekregen n.a.v. een studie van de provincie Antwerpen: 

secundaire weg I +. 

Dit netwerk wordt verder verfijnd met de secundaire wegen. Opvallend hierbij is dat He-

renthout geen secundaire wegen kent. Ook Vorselaar wordt niet ontsloten/verbonden door 

secundaire wegen. 
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CATEGORISERING 

Op een aantal punten is er tegenspraak wat betreft de categorisering van lokale wegen: 

 De gemeente Retie ziet de N123 Pontfort als lokale 1; in Kasterlee krijgt de weg een 

typering als lokale 2 

 In Mol is de Colburnlei een lokale 2 maar in Balen een lokale 1 

 In Geel is Meerhoutseweg ingeschaald als lokale 1 en in Meerhout als een lokale 2 

 Balen:  

o Ziet Savel als een lokale 2 maar in Meerhout is Lil een lokale 3 

o Meerhoutsebaan is in Balen een lokale 1 maar in Meerhout is Olmense een 

lokale 2 

 Herenthout heeft Doornestraat ingeschaald als een lokale 1 maar in Herentals is de 

weg een lokale 2 

 Hulshout ziet de routes langs 

o Hoog Heultje – Gravin de Merodestraat (grondgebied Westerlo) als lokale 2 

maar in Westerlo is dit een lokale 1 

o Grote Baan – Stippelberg (grondgebied Westerlo) als lokale 2 maar Wester-

lo ziet Stippelberg als lokale 3 

 In Olen is Watertorenstraat een lokale II, in Herentals (Sint-Jobsstraat) een lokale 

weg I 

 In Olen is de N13 een lokale I, in Herentals een lokale II 

Kaart 14 : analyse wegencategorisering 

BEVRAGING VERKEERSMODEL 

De belangrijkste toedelingsresultaten van het verkeersmodel worden weergegeven in 

enkele figuren. Deze gegevens geven een globale belasting weer , maar kunnen afwijken 

van concrete verkeerstellingen. De volgende figuren van netwerkresultaten worden opge-

leverd voor de modelperioden 8u-9u en 17u-18u: 

 PAE: verkeersbelasting in pae/u (personenauto-equivalenten per uur) 

 PW: aantal personenwagens/u 

 SAT: saturatie (I/C-verhouding) 

 VR: aantal vrachtwagens/u 

Om voldoende detail op de figuren weer te kunnen geven, zijn voor sommige vervoerre-

gio’s de resultaatfiguren opgesplitst in twee verschillende figuren (Noord/Zuid of 

Oost/West). 

Niet voor alle wegen zijn absolute aantallen weergegeven. Op basis van lijndikte en kleur 

wordt wel een overzicht gegeven van het algemene druktebeeld. Bedoeling is om in een 

latere fase scenario’s te laten doorrekenen op basis van dit geactualiseerde verkeersmodel.   
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Ochtendspits 8u 

De drukst gebruikte weg in het noorden van de vervoerregio is duidelijk de ring rond Turn-

hout met ongeveer 1850 pae (beide richtingen samen tussen N12 en N18). Verkeerstellin-

gen van de stad Turnhout geven aan dat de intensiteiten ter hoogte van het kruispunt 

R13xN19 nog hoger liggen ( 3.000 pae in beide richtingen samen). De N19g ter hoogte van 

Kasterlee heeft in totaal 1300 pae. Alle overige wegen zitten duidelijk lager wat belasting 

betreft. De N12 Antwerpsesteenweg haalt 900 pae, De N144 van Hoogstraten naar de E19 

heeft een verkeersbelasting van ruim 800 pae. Op de N119 van Turnhout naar Baarle-

Hertog worden 870 pae gemeld. Verder valt ook nog de N118 van Retie naar Geel op (870 

pae). 

Aanvullend op deze modelresultaten nemen we ook concrete verkeerstellingen op van de 

N132. In beide richtingen samen: 1144 pae - Bron: Telling uitgevoerd op 20 februari 2018 

door SUUNTA in opdracht van de gemeente Beerse voor project Ontsluiting kanaalzone 

Beerse (Westrand Fase I, Zie https://www.beerse.be/file_uploads/42218.pdf ) 

In het zuidelijk gedeelte valt meteen de Kempische As op, met 1750 pae op de ring van Geel 

en op het wegvak tussen Geel en Mol. Vanaf Mol naar het noorden op de N18 worden 

intensiteiten gemeld van ruim 1200 pae . Verder naar het noorden vallen de intensiteiten 

terug naar ongeveer 800 pae. De N118 van Geel naar Retie haalt ruim 900 pae. Ten zuiden 

van de E313 heeft enkel de N16 een hogere belasting (ong. 900 pae). Voor de ring van 

Herentals wordt geen belasting vermeld. 

De verzadigingsgraad op E34 ligt in de ochtendspits tussen 62% en 71% ter hoogte van 

Turnhout. De E313 scoort duidelijk hoger met verzadigingspercentages tussen 77% en 83%, 

oplopend tot 91% ter hoogte van de verkeerswisselaar in Lummen (buiten studiegebied). 

Kaart 15: ochtendspits PAE Kempen noord 

Kaart 16: ochtendspits PAE Kempen zuid 

Kaart 17: ochtendspits saturatie snelwegen Kempen noord 

Kaart 18: ochtendspits saturatie snelwegen Kempen zuid 

Avondspits 17u 

Nu worden op de ring van Turnhout 1760 pae gemeld, iets lager dan de ochtendspits. De 

weg blijft wel de drukste van het noordelijk deel van de vervoerregio. De N19g is even druk 

als in de ochtendspits. Ook de overige wegen van de ochtendspits worden even druk ge-

bruikt in de avondspits: de N12 (960 pae), de N144 in Hoogstraten (810 pae) en de N119 

naar Baarle-Hertog (890 pae). 

In het zuidelijk gedeelte valt ook nu weer de Kempische As op met 1700 pae. De N118 ter 

hoogte van het kanaal is nu iets drukker dan in de ochtendspits (990 pae) en ook de N18 ter 

hoogte van Boerentang haalt nu intensiteiten van ongeveer 1200 pae. De N19g is even druk 

als in de ochtendspits. Ook nu is ten zuiden van de E313 de N16 een drukkere weg (860 

pae). 

In de avondspits is de verzadigingsgraad op de E34 hoger richting Nederland (87% ter 

hoogte van Turnhout); voorbij Turnhout valt dit terug tot 65%. De E313 scoort ook nu hoger 

met in de richting van Lummen percentages tot 89% verzadiging. 
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Kaart 19: avondspits PAE Kempen noord 

Kaart 20 : avondspits PAE Kempen zuid 

Kaart 21: avondspits saturatie snelwegen Kempen noord 

Kaart 22: avondspits saturatie snelwegen Kempen zuid 
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VERKEERSVEILIGHEID 

Onderstaande kaarten geven de geaggregeerde ongevallen weer voor de periode 2015-

2017. 

In Turnhout vallen 6 zwarte punten op, waarvan 5 langs de ring. Deze opeenvolgende 

kruispunten hebben, in vergelijking met alle andere zwarte punten in Vlaanderen, een hoge 

ongevalscore. Een prioritaire aanpak hiervan is dus aangewezen. Binnen onze vervoerregio 

liggen de 3 gevaarlijkste kruispunten op de Ring van Turnhout. Binnen de stadsregio streeft 

men ernaar om in samenwerking met AWV om alle kruispunten op termijn conflictvrij te 

maken. 

Kruispunt R13 Parklaan – 

N19 Stwg op Zevendonk – 

Graatakker 

Prioriteitscore ongevallen 

51,2 

3de gevaarlijkste kruispunt 

van Vlaanderen; 

Gevaarlijkste kruispunt van 

VVR Kempen 

Kruispunt R13 Parklaan – 

Noord-Brabantlaan - N18 

Stwg op Mol  

Prioriteitscore ongevallen 

39 

10de gevaarlijkste kruispunt 

van Vlaanderen; 

2de gevaarlijkste kruispunt 

van VVR Kempen 

Kruispunt R13 Parklaan – 

Kempenlaan – N140 Stwg 

op Gierle 

Prioriteitscore ongevallen 

22,6 

nr. 89 van gevaarlijke pun-

ten in Vlaanderen; 

3de gevaarlijkste kruispunt 

van VVR Kempen 

 

Figuur 44: Tabel met overzicht drie gevaarlijkste kruispunten VVR Kempen 

In het noordelijk deel valt verder het zwarte punt op langsheen de N132 Steenweg op 

Weelde (prioriteit 21-30). De volledige doortocht door Hoogstraten en ook de centra van 

Rijkevorsel, Merksplas en (in iets mindere mate) Ravels, zijn een aaneenschakeling van 

ongevallocaties met prioriteit 1-5. Het buitengebied, met lokale wegen, tellen duidelijk 

minder ongevallocaties. Ook in Vosselaar en Beerse vinden we in het centrum een groot 

aantal locaties met ongevallen. Oud-Turnhout en Arendonk hebben minder onveilige pun-

ten. 

Daarnaast zijn er nog zwarte punten op Antwerpsesteenweg net voor Vosselaar en aan het 

kruispunt van Tieblokkenlaan met Steenweg op Tielen 
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Figuur 45: ongevallen noordelijk deel vervoerregio (bron: Departement MOW, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid) 

De ganse N153 met de doortocht door Lille, helemaal tot in Herentals is een lint van loca-

ties met ongevallen prioriteit 1 tot 5. Tielen en Gierle tellen duidelijk minder ongevallen. 

Lichtaart en de weg van Lichtaart naar Olen tellen weer wel een groot aantal ongevalloca-

ties. Ondanks het feit dat een zestal gewestwegen samen komen in Retie, is het aantal 

ongevallen kleiner. Postel valt op door de bijna afwezigheid van ongevallocaties. Dessel 

heeft een aantal punten op lokale wegen.  

In het centrum van Mol is dan weer een verzameling van ongevallocaties, met één zwart 

punt ter hoogte van het kruispunt met Sluis en Achterbos (prioriteit 21-30). Ook Geel en 

Herentals hebben een groot aantal locaties in het centrum met prioriteit 1-5. Geel heeft net 

binnen de ring, ter hoogte van de sportsite De Leunen, een zwart punt met prioriteit 15-20. 

Ook Grobbendonk, Nijlen en Herenthout zijn kernen met een groot aantal ongevallocaties. 

Buiten de kernen, op de lokale wegen, is het veiliger. Ter hoogte van Oevel wordt een zwart 

punt genoteerd (op E313?). In Balen is het opvallend dat het wegvak richting Mol veel 

ongevallocaties telt, maar richting Leopoldsburg er nog amper locaties zijn. 
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Figuur 46: ongevallen centraal deel vervoerregio (bron: Departement MOW, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid) 

Laakdal is een gemeente met vrij weinig ongevallocaties; enkel ter hoogte van de ENA-zone 

aan Nike is er een kleine concentratie, waarvan enkele ook op E313. Ook Meerhout heeft 

relatief weinig locaties met ongevallen. Westerlo en Tongerlo hebben dan weer wel meer 

ongevallocaties, net zoals Herselt en Hulshout. 

 

 

Figuur 47: ongevallen zuidelijk deel vervoerregio (bron: Departement MOW, Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid) 
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PLANNINGSCONTEXT 
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 RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

 EVOLUTIE VERSPREIDING BEBOUWING IN DE TIJD 

 

Figuur 48: Historische en toekomstige evolutie van de bebouwde oppervlakte op schaal van Vlaanderen (bron: Poelmans, 
2010), rood = bebouwde oppervlakte, wit = akkerland, lichtgroen = grasland, donkergroen = bos, blauw = wateroppervlak 

De toename van de bebouwing heeft een grote impact op het nederzettingspatroon en de 

resterende open ruimte. De urban sprawl, en met name lintbebouwing, zorgt voor een 

versnippering van de open ruimte, wat nefast is voor ecologische verbindingen, landbouw, 

maar even goed voor (lokale) mobiliteit. 

Sinds 1976 hebben de kernen die toen redelijk compact waren, zich stelselmatig verder 

verneveld.  

Hoewel de Kempen tot op heden nog een erg groene regio is, dreigen bij ongewijzigd beleid 

grote delen verder te verstedelijken. Desondanks – of dankzij de ligging net naast de 

Vlaamse Ruit – zal deze evolutie in de Kempen minder uitgesproken zijn dan andere delen 

van Vlaanderen.  
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 STRATEGISCHE VISIE BELEIDSPLAN RUIMTE VLAANDEREN 

Opdrachtgever: Vlaamse Regering, departement Omgeving 

Statuut: goedgekeurd 

Actualiteitswaarde: goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20 juli 2018  

De Vlaamse Regering formuleert doelstellingen, ruimtelijke ontwikkelingsprincipes en 

werven, die de basis zullen vormen om de ruimte van Vlaanderen te transformeren. De 

strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op lange 

termijn, met name de strategische doelstellingen. De Vlaamse Regering heeft hiermee een 

beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het ruimtelijke beleid wil 

inzetten. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om de bestaande ruimte beter en intensie-

ver te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te verminderen. Het doel is het gemid-

deld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen en tegen 2040 volledig te stoppen. 

De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en voorzieningen zal dus meer en 

meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden en dorpen. De klemtoon 

komt effectief terecht bij steden en grotere kernen, terwijl kleinere kernen vooral een 

kwalitatieve opdracht krijgen naar de versterking van de publieke en de open ruimte toe 

(en dus geen groeiopgave, die overigens ook vanuit mobiliteitsoogpunt niet langer gewenst 

is). 
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STUDIE ONTWIKKELINGSKANSEN OP BASIS VAN KNOOPPUNTWAARDE (VITO, 2015-2016) 

Kaarten komen uit studie VITO in opdracht van Departement Omgeving 

 

Figuur 49: voorzieningenniveau in Vlaanderen per ha (bron: studie VITO voor Departement Omgeving) 

 

Figuur 50: synthesekaart gedifferentieerde ontwikkelingskansen (bron: studie VITO voor Departement Omgeving) 

VERMINDEREN VAN HET BIJKOMEND RUIMTEBESLAG 

Het bijkomend gemiddeld dagelijks ruimtebeslag is tegen 2040 teruggedrongen tot 0 hecta-

re. Het verhogen van het ruimtelijk rendement in het bestaand ruimtebeslag is aantrekke-

lijker dan ruimtelijk uitbreiden. 
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EUROPEES STEDELIJK-ECONOMISCHE RUIMTE EN ENERGIENETWERKEN 

De internationale en metropolitaanse collectieve vervoersknooppunten met hoge knoop-

puntwaarde en voorzieningenniveau, die een strategische locatie vormen voor de verster-

king van de ruimtelijke ruggengraat, worden versterkt. Inzake verdichting worden 

doelstellingen naar voor gebracht, die echter in elke kern afzonderlijk moeten verfijnd 

worden, telkens op maat en schaal van de specifieke context. 

PALLET VAN LEEFOMGEVINGEN 

De realisatie van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten gebeurt zo veel mogelijk op basis van 

de kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling:  

− Gedeeld en meervoudig gebruik 

− Robuustheid en aanpasbaarheid 

− Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving 

− Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap 

− Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit 

− Klimaatbestendigheid 

− Energetische aspecten 

− Gezondheid 

− Inclusief samenleven 

− Economische vitaliteit 

WONEN EN WERKEN NABIJ COLLECTIEVE VERVOERSKNOPEN EN VOORZIENINGEN 

De dichtheid van woongelegenheden en werkplekken binnen 1000 meter van alle collectie-

ve vervoersknooppunten in heel Vlaanderen samen, met hoge knooppuntwaarde en voor-

zieningenniveau, zal in 2050 gestegen zijn met minstens 30%. 

ROBUUSTE OPEN RUIMTE  

De verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos is tegen 2050 minstens 

met 1/5 teruggedrongen ten opzichte van 2015. De totale bestemde oppervlakte voor de 

open ruimte bestemmingen zal in 2050 ca. 72,5% van de oppervlakte van Vlaanderen 

bedragen 

Na het in kaart brengen van het te realiseren fijnmazig netwerk van groenblauwe aders, is 

dit netwerk tegen 2050 maximaal ingericht. Dit betekent een substantiële vermeerdering 

van het aandeel wateroppervlakte en groen in open ruimte en steden en dorpen ten op-

zichte van 2015. 

NETWERK VAN GROENBLAUWE ADERS 

Na het in kaart brengen van het te realiseren fijnmazig netwerk van groenblauwe aders, is 

dit netwerk tegen 2050 maximaal ingericht. 



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   89 

 

Figuur 51: Vlaanderen in 2050 (bron: Strategische visie beleidsplan Ruimte Vlaanderen) 

 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

Opdrachtgever: Vlaamse overheid 

Statuut: goedgekeurd 

Actualiteitswaarde: door de Vlaamse Regering definitief vastgesteld op 23 september 
1997 en de eerste herziening ervan op 12 december 2003; tweede herziening definitief 
vastgesteld op 17 december 2010 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) gaat uit van 4 ruimtelijke principes die 

steeds samenhangend moeten worden bekeken: 

 Een gedeconcentreerde bundeling. De bundeling streeft een selectieve concentra-

tie na van de groei van het wonen, het werken en van de andere maatschappelijke 

functies in de steden en in de kernen van het buitengebied, steeds met respect 

voor de draagkracht van de stedelijke gebieden. Verweving van activiteiten en 

functies staat daarbij voorop; 

 Poorten als motor voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen 

 Infrastructuren als bindteken en basis voor locatie van activiteiten: Het grotendeels 

reeds bestaande stelsel van spoor- en autosnelwegen, aangevuld met waterwegen, 
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verbindt de Vlaamse groot- en regionaalstedelijke gebieden onderling, met Brussel 

en de stedelijke gebieden in Wallonië, Nederland, Frankrijk en Duitsland en via de 

Kanaaltunnel met Groot-Brittannië. 

 Fysisch systeem ruimtelijk structurerend: Ruimtelijk structurerend betekent dat de 

huidige, intrinsieke kenmerken van het bestaand fysisch systeem het richtingge-

vend kader zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling van de structuurbepalende func-

ties natuur, bos, landbouw en wonen en werken op het niveau van het 

buitengebied. 

De verdeling van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden gebeurt voor 60% in de 

gemeenten die geheel of gedeeltelijk tot het stedelijke gebied behoren en 40% in de kernen 

van de gemeenten die volledig tot het buitengebied behoren. Dit mag echter geen aanlei-

ding zijn om de taakstelling inzake bijkomende woningbouw voor een fusiegemeente die 

deels behoort tot het stedelijke gebied, zo in te vullen dat een verdere suburbanisatie van 

het buitengebiedgedeelte van die gemeente wordt bereikt. 

Doelstellingen voor het buitengebied zijn: 

 Het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies (landbouw, natuur, 

bos en wonen en werken op het niveau van het buitengebied) 

 Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied: De versnipperingen de 

verbrokkeling van haar structuur door bebouwing en infrastructuren moet worden 

tegengegaan  

 Het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied 

 Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen 

 Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied: in-

tegraal waterbeheer, behoud van waterbergend vermogen van rivier- en beekval-

leien door beperking van verharde oppervlakte… 

 Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fy-

sisch systeem 

 Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied 

 Verweving van vrijetijdsfuncties stimuleren aan de hand van een operationele be-

leidsstrategie 

Doelstellingen voor economische activiteiten: 

 Bundelen van economische activiteiten in economische knooppunten 

 0ndersteunen van de economische sterkte van iedere subregio 

 Ruimtelijk beleid ondersteunen met het economisch ontwikkelingsbeleid 

Op basis van hun belang voor de economische structuur moeten als economische knoop-

punten beschouwd worden:  

 De stedelijke gebieden; 

 De gemeenten gelegen in het economisch netwerk van het Albertkanaal; 
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 De specifieke economische knooppunten. 

De Noorderkempen worden gekenmerkt door een groot, aaneengesloten buitengebied met 

daarin het regionaalstedelijk gebied Turnhout. Delen van Hoogstraten werden bij de her-

ziening van het RSV in 2003 opgewaardeerd als kleinstedelijk gebied. De overige gebieden 

in de Noorderkempen zijn onderdeel van het buitengebied. Noorderkempen wordt ook 

genoemd als een van de belangrijkste gebieden van de agrarische structuur. 

Toerisme en recreatie bepalen in erg belangrijke mate de ontwikkelingsperspectieven van 

(de Vlaamse Kust en) de Kempische As. Beide stedelijke netwerken moeten dan ook als een 

toeristisch-recreatief netwerk worden beschouwd. 

Geel, Mol en Herentals worden geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk 

gebied. Behoren tot Kempische As met vooral industrieel-economische functie. Kempische 

As is geselecteerd als stedelijk netwerk op Vlaams niveau. 

Grote en Kleine Nete zijn structuurbepalend voor buitengebied. 

Cf het principe van gedeconcentreerde bundeling worden in buitengebied lokale bedrijven-

terreinen gelokaliseerd in de hoofddorpen. Bundelen van ontwikkelingen in plaatsen met 

functionele en morfologische concentratie en verdichting, bv. historische kernen, stations-

omgevingen, OV-knooppunten. Geen verdere groei van linten en verspreide bebouwing. 

Geen permanente bewoning in infrastructuur voor tijdelijk en recreatief verblijf. 

Te onderzoeken of de te verlengen en te herwaarderen IJzeren Rijn (Duinkerken-De Panne-

Gent-Antwerpen-Lier-Mol-Neerpelt-Weert) in aanmerking komt als hoofdspoorwegverbin-

ding voor personenvervoer 

In het RSV wordt ook de wegencategorisering vastgelegd. Deze is momenteel echter in 

herziening, wat dus een aantal aanpassingen kan en zal vergen, later in dit traject te ver-

werken binnen deze mobiliteitsstudie. Worden in het RSV als Hoofdwegen, Primaire wegen 

type I geselecteerd: 

Hoofdwegen  

 A21 – E34 van Ranst naar Eindhoven 

 A13 – E313 van R1 Wijnegem naar Luik 

Primaire wegen I  

 N19 vanaf aansluiting 23 A13 (Geel) tot R14 Geel 

 N 71 van N19 -R14 (Geel) tot N74 Neerpelt (te ontwerpen) 
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Figuur 52: selectie economische knooppunten en economische netwerken (bron: kaart 3 RSV) 
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 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN PROVINCIE ANTWERPEN 

Statuut: goedgekeurd 
Goedgekeurd in 2001 

Actualiteitswaarde: 

Het richtinggevend gedeelte bevat een aantal basisdoelstellingen die de provincie op ruim-

telijk vlak wil realiseren: 

 Opnieuw aansluiten bij de natuurlijke structuur 

 Omgaan met fragmentatie en verstedelijking 

Fragmentatie en verstedelijking veroorzaken een versnippering en maken een effi-

ciënt beleid nagenoeg onmogelijk. Het stimuleren van stedelijke vernieuwing, de 

samenhang tussen stedelijke fragmenten en het tegengaan versnippering en het 

organiseren van functies moet zorgen voor een aanpak van dit probleem. 

 Handhaven van een sterke en geconcentreerde ruimtelijk-economische structuur 

en het ondersteunen van gemeenten in het buitengebied 

 Differentiëren van de bereikbaarheid 

 Fundamenteel verhogen van stedelijke en open ruimte kwaliteiten door ontwerp 

en inrichting 

De Noorderkempen wordt omschreven als een gedifferentieerde open ruimte tussen 

Vlaamse Ruit en Randstad. 

Oostelijke netwerken als versterking van stedelijke en economische structuur 

Kempische As als stedelijk netwerk en Turnhout als regionaalstedelijke kern in Noorder-

kempen: 

 Kleinstedelijke gebieden: Uitbouwen en verdichten van stationsomgevingen 
 Turnhout: verbeteren bereikbaarheid voor o.a. OV en fiets, verbinding met Tilburg 

... 

Economische netwerken: Turnhout, Kempische As, ENA 

 Uitrusting en bereikbaarheid bedrijventerreinen: zowel voor multimodaal vracht-
verkeer (spoor, water, weg) als voor werknemers: OV en fiets. 

Ontwikkelingsvisie lintlandschappen: 

 Geen uitbreiding linten meer toelaten: geen uitbreiding of verdichting stimuleren 

 Vrijwaren van wegen met verbindingsfunctie  

 Betrekken van bepaalde linten bij stedelijke gebieden 

 Behouden van openheid 

Inpassing linten in omgeving door ‘kameleonprincipe’ (overnemen functie achterliggend 

gebied) 

De volgende wegencategorisering wordt vastgelegd: 

Secundaire weg type I: N19 vanaf op- en afrit 23 van E313 
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Secundaire weg type II: 

 N14 vanaf N15 tot op- en afrit 20 van A21 

 N119 vanaf R13 Turnhout tot grens met Nederland 

 N118 vanaf Hoge Mauw tot Geel (verbinding te bepalen met R14) 

 N152 vanaf op- en afrit 22 van A13 tot N19 

 N18 vanaf N136 in Balen tot N71 

Secundaire weg type III: 

 N115 vanaf N14 tot N133 

 N12 vanaf R13 Turnhout tot Antwerpen 

 N18 vanaf R13 Turnhout tot N71 Mol (weerstand in Mol centrum) 

 N13 vanaf R15 Herentals tot Antwerpen 

 

Figuur 53: wegencategorisering (bron: uittreksel kaart 50 van RSPA) 

Ook het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk wordt bepaald door de provincie (uitgebreide 

beschrijving onder hoofdstuk Netwerken). 
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Figuur 54: bovenlokaal functioneel fietsnetwerk (bron: kaart 56 RSPA) 
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 CONCEPTNOTA PROVINCIAAL BELEIDSPLAN RUIMTE PROVINCIE 
ANTWERPEN 

Statuut: goedgekeurd  

De provincieraad keurde op 23 mei 2019 een eerste versie van het 
Beleidsplan Ruimte, de conceptnota, goed. 

Actualiteitswaarde: 

VIER RUIMTELIJKE PRINCIPES: 

 Zuinig ruimtegebruik 

 Veerkracht  

 Nabijheid en bereikbaarheid  

 Eigenheid  

ZEVEN STRATEGIEËN, DE RUIMTELIJKE PRINCIPES VERTAALD: 

 Offensieve open ruimte  

 Versterkte vervoerscorridors  

 Sluitend locatiebeleid voor (hoog)dynamische functies  

 Levendige kernen  

 Samenhangend ecologisch netwerk  

 Energie-efficiëntie  

 Van versnippering naar bundeling 

3 BELEIDSKADERS 

De conceptnota omvat 3 beleidskaders: 

 Beleidskader Ruimtelijke vertaling van de strategische visie 

 Beleidskader Levendige kernen 

 Beleidskader Verdichten en ontdichten van de ruimte 

Deze beleidskaders maken de 4 ruimtelijke principes concreet en geven uitvoering aan de 7 

strategieën uit de strategische visie. Ze focussen op elementen waarop we willen inzetten 

of waarin we verder een rol kunnen spelen. Ze zijn thema-overschrijdend en ze volstaan om 

het RSPA te vervangen. 

  



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   97 

 STRUCTUURPLANNEN GEMEENTEN EN PROVINCIE 

 

Ruimtelijk 
Structuurplan  

Statuut (goed-
ge-keurd…) 

Relevante onderdelen voor VVR Kempen  Mogelijke conflictpunten en 
onderzoeksvragen  
  

Arendonk Definitieve 
vaststelling  
08/11/2004 

Een compact hoofddorp met uitlopers langs de 
steenwegen. De centrale as door het dorp is de 
drager van voorzieningen en zal het grootste 
deel van de bevolkingsgroei moeten kunnen 
opvangen: streven naar kwalitatieve verdich-
ting. Daarnaast zijn er nederzettingen met 
landelijk profiel. 
Doorgaand verkeer op N118 & N139 door kern 

 Verkeersleefbaarheid 
 Doorstroming OV 

Bedrijven langs kanaal zijn nu georiënteerd op 
E34 

 Vrachtverkeer door dorp is een hin-
dernis. 

 Minimale OV-ontsluiting (ook Hoge 
Mauw) 

 Toekomstige ontwikkeling richten op 
lokale of watergebonden bedrijvigheid. 

Bedrijventerreinen Hoge Mauw 

 Regionaal bedrijventerrein, gekoppeld 
aan E34. 

Noordelijk openruimtelandschap  
 Grondgebonden landbouw, bos en na-

tuur bevestigen en vrijwaren: een dui-
delijke afbakening van de dorpskern is 
noodzakelijk.  

 Overgang van de verstedelijkte centra-
le as naar het open landschap moet 
verduidelijkt worden. 

Zuidelijk bovenlopengebied: 
 Structuur bepaald door grondgebon-
den landbouw, waarvan de versnippering 
tegengegaan moet worden.  

 Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?   

Baarle-
Hertog  

Definitieve 
vaststelling  
23/04/2014  

Kern Baarle voor centrum voor handel en 
toerisme. 
Ruimte voor wonen en optimaliseren woon-
aanbod: focus op kern Baarle met een gevari-
eerd aanbod. 
Bedrijvigheid op maat van een landelijke 
gemeente: selectieve groei, rondweg als kap-
stok voor dynamische ontwikkelingen en 
randparkings. 

Er is aansluiting met lijn 132 
naar Breda. 
Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?   

Balen  Goedkeuring 
06/09/2007  

Clustervormige groei: ontwikkelingen gespreid 
over de verschillende hoofdkernen van de 

 Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
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gemeente. Lokale centra versterken met 
voorzieningenapparaat in de nabijheid. 
Intensieve activiteiten bundelen langs hoog-
waardige infrastructuren. 
NMBS: 

 Station: zeer beperkt OV-aanbod 
 Geen station op lijn Mol – Neerpelt 

Ontsluiting geënt op N71 (Mol) 

Doortocht N18 

Bedrijventerrein: 
 Holven: regionaal bedrijventerrein 
 Molsesteenweg: kleinhandelsconcen-

tratie type 3  

ning?   

Beerse  Definitieve 
vaststelling 

21/12/2006  

Beerse als stedelijke kern, Vlimmeren als 
landelijke kern. 
Beerse-Zuid als regionale economische pool, 
gericht op N12. 

 Verdichtingsmogelijkheden binnen be-
staand bedrijventerrein. 

 Ontsluiting Beerse-Zuid naar snelweg 
(via N12-N132) is ondermaats  

Vrachtverkeer kanaalzone door kern:  
 verkeersleefbaarheid  
 bedrijven niet ingesteld op water-

transport  
N12 als stamlijn, maar niet ingericht t.v.v. OV, 
onveilige kruispunten 

 Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?   

Dessel  2010  Concentratie bedrijven langs Kempisch Kanaal  
Doortocht N18: infra beter maken voor OV en 
fiets  
Niet alle kernen bediend door OV  
Dessel: hoofddorp, Witgoor: ondersteunende 
kern, complementair. 
Lage woondichtheid in kern, inbreiding en 
kernversterking noodzakelijk. 

N18:  
effect ingrepen op kernen 
Retie, Mol  

Woonprogrammatie?  

Geel  Definitieve 
vaststelling  
11/06/2006  

Deelgebied Geel en omgeving: 
 In zuidwesten van het stedelijk gebied 

van Geel wordt een groen woon-
werkpark voorgesteld: binnen dit ge-
bied wordt een verweving voorgesteld 
van nieuwe woonfuncties, openbare 
nutsfuncties, groenvoorzieningen in-
clusief waterretentiemogelijkheden, 
lokale niet-productiegebonden bedrij-
vigheid en regionale bedrijven 

 De omgeving De Zegge – Mosselgoren: 
binnen deze zone zal er strenger wor-
den toegezien op de verdere evolutie 
van bestaande woningen, bedrijven, 
landbouw, landschapsopbouw, na-
tuur ... Rondom wordt een gemeente-

 Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?   
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lijke gevoelige zone afgebakend die 
niet wijst op natuurlijke gevoeligheid 
maar beperking inzake bebouwing in-
houdt. Nieuwe bedrijven en woningen 
zijn binnen deze kwetsbare zones en 
afgebakende gemeentelijke gevoelige 
zones niet toegestaan. 

 Verdere uitbreiding van lineaire woon-
concentraties buiten de juridische 
(woongebied, woongebied met lande-
lijk karakter, geldige verkaveling) is 
niet toegestaan. 

 Regionale bedrijvigheid ter hoogte van 
het Albertkanaal en de E313/A13: buf-
fering d.m.v. lokale bedrijvigheid ener-
zijds en landschapsopbouw anderzijds 
tussen de bedrijvigheid en Punt. 

Deelgebied Kleine Netegebied 

 Ten Aard zal verder worden besten-
digd en geoptimaliseerd als een neder-
zetting van het buitengebied.  

 Extra aandacht moet worden besteed 
aan het aanwezige boscomplex Bree-
ven. Binnen deze zone zal er strenger 
worden toegezien op de verdere evo-
lutie van bestaande woningen, bedrij-
ven, landbouw, landschapsopbouw, 
natuur,.... Nieuwe bedrijven en wonin-
gen zijn binnen deze zone niet toege-
staan. 

Grobbendonk Definitieve 
vaststelling 

25/01/2007 

Gewenst ruimtelijk beleid: 
 Landelijk gebied van Grobbendonk 

wordt multifunctioneel aangewend. 
Dit betekent dat landbouw, natuur, 
landschap, toerisme en recreatie een 
plaats dienen te krijgen en een af-
stemming tussen de functies dient te 
gebeuren 

 Wegens de landschappelijke kwalitei-
ten, de centrale ligging en de al aan-
wezige recreatieve kwaliteiten heeft 
Grobbendonk een grote rol in de re-
creatieve sfeer. Het recreatief mede-
gebruik van de open ruimte wordt 
ondersteund: recreatieve routes zullen 
worden uitgebouwd, het cultureel erf-
goed wordt opgewaardeerd en de po-
tenties inzake verblijfsrecreatie (bv 
hoevetoerisme) worden benut. 

 Regionale bedrijvigheid speelt even-
eens een rol binnen de gemeente. In 

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?   
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de gemeente zijn enkele grotere be-
drijven gevestigd. De gemeente wenst 
deze bedrijven in de gemeente te be-
houden gezien ze een belangrijke fac-
tor in de tewerkstelling zijn. In de 
woongebieden zitten tal van kleine 
bedrijfjes. Sommigen zijn hinderlijk, 
anderen kunnen omwille van hun lig-
ging niet uitbreiden. Tevens zijn er in 
de gemeente enkele zonevreemde be-
drijven gelegen. Het herlokaliseren van 
deze bedrijven kan de aantrekkelijk-
heid ten goede komen. 

  



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   101 

Herentals  Definitieve 
vaststelling  
29/06/2006  

Noordelijk buitengebied: 

 Ruimte voor openruimtefuncties 
dient gecreëerd te worden. Als 
openruimtefuncties worden in de 
eerste plaats landbouw, natuur en 
bos erkend.  

 Recreatie gekoppeld aan de open 
ruimte is er eveneens een belangrij-
ke functie. 

 Enkel binnen twee scharen die vast-
hangen aan hoogdynamisch Heren-
tals dienen iets dynamischere 
ontwikkelingen mogelijk te zijn  

Hoogdynamisch Herentals: 
 Krachtig centrum met een aantrek-

kelijke rand. Belangrijke signaalplek-
ken zijn de aansluiting op het 
Albertkanaal (kanaalwand en ‘t Ei-
landje) en de invalsweg (Augustij-
nenlaan).  

 Wijken aan beide zijden van Poeder-
leesesteenweg ruimtelijk beter ver-
binden 

 Groene verbinding tussen vallei van 
de Kleine Nete en de Kruisberg  

 Woonuitbreidingsgebied Kapellen-
blok –Lichtaartseweg (108) niet aan-
snijden  

 Veldhoven, Molekens en St. Janneke 
liggen tussen de activiteitenassen 
Albertkanaal en E313. Mag geen ei-
land zijn binnen de industriële activi-
teiten. Voorgesteld wordt om de 
sport- en recreatiezone aan het ka-
naal te betrekken bij het woonge-
bied en de toekomst van de 
woonfunctie op het Eilandje te ver-
zekeren. Bovendien moeten een 
hoogwaardig openbaar- vervoers-
aanbod en een veilige fietsverbin-
ding de verplaatsing van en naar het 
centrum verbeteren 

 Ontwikkeling stationsgebied  
Omgeving Albertkanaal en E313 

 Structuurschets opmaken voor her-
structureringsgebied Hannekenshoek-
Dikberd-Vennen aangezien dit gebied 
gekenmerkt wordt door een sterk ge-
mengde invulling van wonen, werken, 
handel en recreatie 

Oostelijke openruimtecorridor 

Welke nieuwe woonuitbreidingen 
zijn nog in de planning?   
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 Dient zo veel mogelijk als open ruim-
te behouden te blijven  

 Vormt een open ruimte tussen de 
verstedelijkte omgeving van Heren-
tals en de verstedelijkte omgeving 
van Geel-Olen  

 Vormt tevens een verbinding tussen 
de open ruimte van de vallei van de 
Kleine Nete en de open ruimte rond 
het zuidelijk landbouwgebied ten 
westen van Noorderwijk en Morkho-
ven 

 Waar mogelijk wordt de versnippe-
ring door grootschalige infrastruc-
turen (grote wegen, kanalen) 
verzacht, zowel voor natuur als voor 
recreatie  

Herenthout  Definitieve 
vaststelling  
28/06/2007  

Hoofddorp type 3: 

 Compacte kern, met weinig uitwaaie-
ring.  

 Nog ruimte voor inbreiding en kernver-
dichting. 

Open ruimte: 
 Riviervalleien als natuurlijke drager  
 Hoge versnipperingsgraad  

Radiale invalswegen zorgen voor verkeers-
overlast in dorpskern. 
Bedrijvigheid: 
 Gunstige ligging t.o.v. E313 voor bedrij-

venterreinen en woonkernen 
 Op maat van landelijke gemeente, ver-

weven waar mogelijk. 

Welke nieuwe woonuitbreidingen 
zijn nog in de planning?   

Herselt  Definitieve 
vaststelling  
25/06/2012  

“Landelijk rustpunt langs de Grote Nete op 
de grens tussen de Zuiderkempen en het 
Hageland” 

 Zachte groei in verschillende kernen, 
focus op hoofddorp: natuurlijke aan-
groei 

 Bedrijvigheid op maat van een lan-
delijke gemeente: geen rol voor re-
gionale of hoogdynamische 
activiteiten. Nieuw lokaal bedrijven-
terrein?  

 Leefbaar verkeer: onderzoek omlei-
dingsweg rond kern: verkeer uit 
doortocht halen  

 Verdichten in de kern, ontdichten in 
linten.  

Welke nieuwe woonuitbreidingen 
zijn nog in de planning?  
Stand van zaken nieuw bedrijven-
terrein?   

Hoogstraten  Definitieve 
vaststelling  
01/04/2005  

Pijlers van ontwikkeling: kleinstedelijk ge-
bied, transportzone E19, hoogdynamische 
landbouw 

Welke nieuwe woonuitbreidingen 
zijn nog in de planning?  
Stand van zaken nieuw bedrijven-
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Lokale pijlers: kernen (Meer, Wortel, Meer-
le), N14 De Kluis (lokale bedrijvigheid) 

Stedelijke ontwikkeling stimuleren rond OV-
knooppunt in centrum Hoogstraten, omlig-
gende kernen bedienen met belbussysteem  

terrein?  
  

Hulshout  Definitieve 
vaststelling  
29/01/2006  

3 woonkernen: Hulshout, Westmeerbeek, 
Houtvenne  
Geen station: Pendelaars zijn aangewezen 
op stations Heist-o-d-Berg, Herentals en 
Aarschot: afstemming OV nodig. 
Woonverdichting enkel in afgelijnde kernen, 
ontwikkelen nabij OV stimuleren, ontdichten 
van woonlinten. 
Terugdringen auto- en vrachtverkeer ifv 
leefbaarheid en veiligheid: openbaar domein 
in kernen richten op aangenaam fietsen, 
wonen en winkelen. Evenwichtige mobiliteit: 
ook voldoen aan mobiliteitsbehoefte zwak-
kere groepen. 
Duidelijke grenzen aan regionale bedrijvig-
heid: industriepark Groot Goor en La Cor-
beille.  
Grote Netevallei als drager van de ruimtelij-
ke structuur.  
Nieuwe fietsbrug als duurzame verbinding 
tussen Houtvenne en Hulshout. (Gereali-
seerd)  

 Welke nieuwe woonuitbreidingen 
zijn nog in de planning?   

 

Kasterlee  Definitieve 
vaststelling 

26/01/2006  

Integraal vrijwaren open ruimte ten noorden 
van Kasterlee als buffer tov stedelijk gebied 
Turnhout.  
Troeven van Kasterlee op toeristisch recreatief 
vlak zijn meteen ook haar kwetsbare punten: 
ongecontroleerde en verspreide inplanting van 
voorzieningen moet vermeden worden. 
Vrijwaren van de gave open ruimte onder-
steunt diverse gewenste ruimtelijke ontwikke-
lingen  
Lichtaart: 

 Ten zuiden van kern wordt openruim-
teverbinding behouden;  

 Lintbebouwing ten westen van de be-
staande bedrijvenzone Hoebenschot 
moet worden ontdicht;  

 Winkelapparaat kan zich verder ont-
wikkelen voor de lokale, dagelijkse be-
hoeften langs de Leistraat en de 
Tielensteenweg binnen de kern.  

Tielen: 
 Fysische vork van Aa en Kaliebeek als 

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?   
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natuurlijke grens  
 Commerciële centrum of dorpscentrum 

kan zich verder ontwikkelen langs Tie-
lendorp en de Kerkstraat. De handels-
activiteiten blijven gericht op de 
dagelijkse lokale behoeften;  

 Ten westen van de kern moet de door-
steek of de openruimteverbinding ge-
vormd door de winterbedding van de 
Kemelbeek behouden blijven.  

Lille  Definitieve 
vaststelling  
27/06/2007  

 Belangrijke openruimtegebieden zoals 
de noordelijke boscomplexen, de valleien 
van Laak, Oudendijkloop en Aa zoveel mo-
gelijk open houden als buffer ten opzichte 
van Herentals en Turnhout. Op die manier 
kan Lille haar landelijke kwaliteiten blijven 
behouden en zelfs versterken  
 Grensoverschrijdende grootschalige 
boscomplexen in noorden en veelheid van 
kleinere boscomplexen in zuiden verbinden 
door groene stapstenen  
 Gescheiden houden van Lille/Poederlee 
en Gierle  
 Door aangepaste categorisering en 
hieraan gekoppelde inrichting van het ge-
meentelijk wegennet kan een duurzaam 
evenwicht worden gezocht tussen de ver-
bindingsfunctie en verblijfsfunctie van we-
gen. Dorpskernherinrichtingen moeten 
afgestemd zijn op de zwakke weggebruiker  
 Lokaal karakter van bedrijvenzones 
Wechelderzande strikt bewaken  

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?   

Meerhout  Definitieve 
vaststelling  
24/10/2005  

Landbouwgemeente met verspreide kernen op 
de Diestiaanrug. Meerhout als grootste woon-
kern, aangevuld met 2 kleinere dorpen (Zit-
taart, Gestel), verder verspreide woonlinten en 
kleinere woongroepen. De kernen liggen tussen 
de Kempische stedenas en de infrastructuur-
bundel. 

 Woondichtheid in de kernen verhogen: 
compacter 

Infrastructuurbundel van Albertkanaal & E313 
met daarrond geclusterde regionale bedrijven 
van het ENA: ontsloten via een nieuwe primaire 
weg II.  

 E313 trekt veel noord-zuidverkeer door 
kernen  

Bedrijven: 
 Regionale hoofdactiviteit in ENA, 
 In noorden (Lil) terrein voor lokale be-

drijven  

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?   
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Merksplas  Definitieve 
vaststelling  
06/12/2007  

Landbouwgemeente met beperkte bedrijvig-
heid. Kolonie als regionale troef. Het woonge-
bied is gekenmerkt door een lage dichtheid.  

 Woonuitbreiding enkel realiseren bin-
nen de bestaande woonkernen door 
middel van verdichten en inbreiding.  

 Nood aan duidelijke grenzen aan en 
ontdichten van lintbebouwing.  

 Gebiedsgericht beperkingen opleggen 
aan verspreide bebouwing: ifv open-
heid landschap.  

N124 doorsnijdt het centrum en overbelast het 
met (vracht)verkeer: hoofdzakelijk tussen 
Turnhout & Hoogstraten  

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
  

Mol  Definitieve 
vaststelling  
24/08/2006  

Kleinstedelijk gebied van Mol onderdeel van 
Kempische as en bestaat uit een samengaan 
van een aantal gehuchten. Gevolg is een lage 
woondichtheid en sterk verspreide bebouwing, 
en daarbij een grote auto-afhankelijkheid.  

 Verdichtingsbeleid in kleinstedelijk ge-
bied  

 Stationsomgeving als stedelijke knoop.  
 Bedrijvigheid bundelen langs infrastruc-

tuurdragers, aan randen van stedelijk 
gebied: regionale bedrijven geënt op 
Donk, Zuiderring en kanalen.  

 Duidelijke grenzen door valleien van 
Molse Nete en Breiloop en openruim-
tegebieden.  

Vrijwaren van noordelijke open ruimte.  
Plassengebied ten noorden van de kern: ver-
weving grootschalige toeristische trekkers met 
natuur, landbouw en bedrijvigheid. 

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
  

Nijlen  Definitieve 
vaststelling  
15/07/2004  
Partiële herzie-
ning 
24/07/2015  

Nijlen & Kessel-Dorp hoofddorp, Kessel-station 
& Bevel zijn woonkernen.  

 Verdichting hoofdzakelijk in kern van 
Nijlen, vanuit aanwezigheid voorzienin-
gen. Station inbedden in woonweefsel. 

 Stationsomgeving Kessel 2e ontwikkel-
locatie omwille van OV: opwaarderen 
voorzieningen, kernverdichting. 

Bedrijvigheid op maat van een landelijke ge-
meente 

 Lokale handel in kernen, weinig genera-
tie zwaar verkeer  

 Beperkte bedrijvigheid: enkel lokale 
bedrijven, aandacht voor verweving 
met woongebied.  

Open ruimte: valleigebieden Grote en Kleine 
Nete, Kesselse Heide - Goor. 

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
  

Olen  Partiële herzie-  Verweving van lokale bedrijvigheid met Welke nieuwe woonuitbrei-
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ning 
05/02/2014  

de andere activiteiten in de woonker-
nen. Lokale bedrijven die omwille van 
hun schaal en/of aard van de activitei-
ten niet langer binnen de kernen kun-
nen blijven, moeten mogelijkheden 
krijgen op lokale bedrijventerreinen die 
aansluiten bij de kern. Daartoe wordt in 
de eerste plaats gestreefd naar een op-
timale benutting van het industriege-
bied aan de Stadsestraat en de nieuwe 
ontwikkeling van de KMO‐zone REME. 
Daarnaast kan een bestemmingswijzi-
ging van het militair domein aan de 
Geelseweg voor ontwikkelingsmoge-
lijkheden op langere termijn zorgen  

 Binnen het economisch netwerk van 
het Albertkanaal worden extra inspan-
ningen geleverd om Olen te laten evo-
lueren tot “Silicon Valley van de 
voedingsindustrie” door de resterende 
reserves op te vullen en een herstruc-
turering van de zone rond Hoogbuul. 
Tegen een verdere uitbreiding van het 
economisch netwerk “Albertkanaal” 
buiten de huidige zones van het ge-
westplan tekent de gemeente duidelijk 
voorbehoud aan.  

 Behoud Shopping Olen in Lammerdries 
(zone ENA)  

dingen zijn nog in de plan-
ning?  
  

 

Oud-
Turnhout  

Definitieve 
vaststelling  
10/05/2007  

Landelijke, groene gemeente naast Turnhout. 
Tussen Kanaal Dessel-Schoten en E34. N12 en 
N18 radiaal naar Turnhout, met doortocht door 
resp. Oosthoven en Oud-Turnhout. 
Woonbos met lage dichtheid (Zwaneven) ten 
oosten van dorpskern. 

 Oud-Turnhout: versterken woonfunc-
tie, geen verhoging niveau handels-
voorzieningen.  

 Oosthoven: lokaal voorzienend.  
 Kwalitatief verdichten met vrijwaren 

van landschappelijke structuur  
 Noordoostelijk openruimtegebied heeft 

een groene vinger tussen twee woon-
kernen, tot ring Turnhout. Bewaren van 
open karakter, door tegengaan bijko-
mende bebouwing (verlinting) en ont-
dichting.  

 Bedrijvigheid langs R13 (KMO Bentel) 
en aan E34-N18  

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
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 Mobiliteit afgestemd op centrum Turn-
hout: fiets, OV; auto naar E34 en R13.  

 Vrijwaren van valleigebieden: Aa, Rooi-
se Loop, Wamp. Deze worden aan el-
kaar geschakeld door natuurgebieden 
(Liereman, Hoge Mierdse Heide) en 
kleiputtengebied aan kanaal.  

Ravels  Definitieve 
vaststelling  
08/12/2008  

Landelijke gemeente met grootschalig land-
bouwgebied in het westen, beboste gordel in 
het oosten. Noord-zuidgeoriënteerde kernen 
langs N12: Ravels, Weelde en Poppel.  
Kleine kern Weelde-station aan Bels Lijntje en 
N119.  

 Verdichting wonen in de kern.  
 Sequenties in N12: afbouwen lintbe-

bouwing langs de N12, groene door-
zichten.  

Bedrijvigheid:  
 Kanaaldijk: watergebonden bedrijvig-

heid in zuidzijde van de gemeente  
 Nijverheidsstraat en Tilburgseweg 

(Poppel): nieuwe, maar geïsoleerde be-
drijventerreinen  

 Bundeling en verdichting in bestaande 
terreinen (Ravels heeft zeer groot aan-
deel zonevreemde bedrijven) 

 Keuze om het bijkomend lokaal bedrij-
venterrein te verdelen over de drie 
deelgemeenten.  

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
  

Retie  Definitieve 
vaststelling  
08/06/2006  

Landelijke gemeente met ondersteunende rol: 
7 Netes als ruimtelijke drager.  
Stapsteen op recreatieve corridor Kasterlee-
Postel  
Retie hoofddorp type 2, Schoonbroek kleinere 
kern. Verregaande verlinting in open landschap.  
Economie:  

 Geen regionale bedrijvigheid: lokale 
handel en bedrijvigheid, landbouw en 
recreatie als belangrijkste sectoren 

 Lokaal bedrijventerrein De Bempde-
kens in kern: zoeken naar mogelijkhe-
den voor herlokalisatie en/of 
uitdoofscenario voor niet verweefbare 
bedrijven  

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
  

Rijkevorsel  Definitieve 
vaststelling  
05/03/2009  

Landelijk en groen: agrarisch karakter bewaren, 
weilanden en akkers met evolutie naar serre-
complexen.  

 Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten als 
drager van nieuwe ontwikkelingen: 
verweving bedrijvigheid, natuur en re-
creatie.  

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
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 Merksplassesteenweg: bovenlokale 
maar geïsoleerde functies: Recreatie-
zone en kleinhandelslint Breebos, be-
drijventerrein en wonen.  

 Noordelijk openruimtegebied: geïso-
leerde bedrijvigheid: uitbreiden onder 
voorwaarden, focus op landbouw.  

 Wonen:  
o Kern Rijkevorsel moet woonbe-
hoefte opvangen.  
o Sint-Jozef: band met kanaal, 
verdere ontwikkeling van WUG De 
Dellen 

 Economie: beperkte regionale rol. Wa-
tergebonden bedrijven onder voorwaar-
den: geen extra hinder in dorpskernen, 
nadruk op lokale bedrijven. 
 Mobiliteit: opwaardering van de N14 
en de aanleg van lokale omleidingswegen 
ter hoogte van de doortochten Zoersel, 
Malle, Rijkevorsel en Hoogstraten, zijn en-
kele acties die werden voorgesteld in studie 
van de Noorderkempen 

Turnhout  Juli 2008  Regionaalstedelijk gebied als centrale stad in 
noordelijke Kempen  
Centrum:  
 Meerpolige binnenstad met handel en 

diensten: Markt, stationsomgeving, ka-
naaloever  

 Ring als concentratie van stedelijke ac-
tiviteiten: stedelijk plateau  

E34:  
 Drager van economische activiteiten  
 Uitbreiding van Veedijk, met reservatie 

van ruimte in Waterheide 
 Nieuw station Turnhout-Zuid om be-

reikbaarheid te verhogen 
Kanaal als attractiepool: 
 (water)Recreatie, stedelijke functies, 
park en as voor fietsers en voetgangers 

Open ruimte: 
 Contrast open – bebouwd versterken  
 Ruimte voor natuur, landbouw en re-

creatie.  
Verkeer: 
 Stationsomgeving: afstemmen overstap 

spoor – bus 
 OV-verbindingen met NL: via Brecht 

en/of Tilburg 
 Ring als stedelijk verdeelsysteem, E34 

als regionaal systeem. Bedrijvigheid uit-

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
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sluitend op E34, om druk op ring te 
verminderen. 

Vorselaar  Definitieve 
vaststelling  
21/09/2006  

 Versterken structuur bebouwingspa-
troon: de valleien van de Aa, de Huls-
loop, de Bosbeek en de boscomplexen 
Moleneinde en Kasteelpark vormen na-
tuurlijke harde grenzen die voorkomen 
dat deelkernen naar elkaar toe groeien  

 Handel en bedrijvigheid op maat van 
landelijke gemeente, bundelen van 
wonen, werken en diensten waar mo-
gelijk  

 Voor opvang van te herlokaliseren be-
drijven komen zowel Vispluk als Sas-
senhout in aanmerking 

 Recreatief medegebruik openruimte 
met respect voor draagkracht – geen 
hoogdynamische infrastructuren – geen 
bijkomende ruimte voor verblijfsrecre-
atie  

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
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Vosselaar Definitieve 
vaststelling 
07/12/2006 

 4 openruimtegebieden rond het cen-
trum: ZwartgoorHeide, Het Looy - vallei 
van de Laak, vallei van de Visbeek en 
het Grotenhoutbos  

 N12, N132 en N140 vormen de hoofd-
structuur van het lokale wegennet. De 
N12 is de belangrijkste multimodale 
ontsluitingsweg voor het dorp, met OV-
lijnen naar Turnhout en Antwerpen. 

 N12 (doortocht met stedelijke voorzie-
ningen: handel en kantoren) en cen-
trumplein als hart van de gemeente. 
Bolk met kleinhandelslint als zuidelijke 
uitloper. 

 Verspreid over de gemeente zijn nog 
enkele landbouwenclaves en een gro-
ter landbouweiland in het zuiden van 
de gemeente 

 Sportcomplex Diepvenneke als voor-
naamste recreatieve cluster, aangevuld 
met de recreatieve gordel van bos- en 
natuurgebieden. Aandacht voor fiets- 
en wandelverbindingen. 
 

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
 

Westerlo  Definitieve 
vaststelling  
26/06/2006  

ENA en stedelijke as aan noordzijde en zuidelij-
ke vallei van de Grote Nete structureren Wes-
terlo. Netwerk van 7 dorpen, dubbeldorp 
Westerlo-Tongerlo als zwaartepunt.  
2 noordzuidassen door gemeente: N152 (Zoer-
le-Parwijs) en N19 (Westerlo – Zammel).  
Industrie:  

 Zwaartepunt langs ENA: aandacht voor 
leefbaarheid Oevel. 

 Heultje: heroriëntatie nodig, moeilijke 
ontsluiting naar hoofdwegennet.  

N152 als regionale schakel, verbindt Ooster-
wijk, Voortkapel, Zoerle-Parwijs  
OV-knoop in Westerlo en Zoerle-Parwijs.  

Welke nieuwe woonuitbrei-
dingen zijn nog in de plan-
ning?  
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 PROVINCIE ANTWERPEN – GEBIEDSGERICHTE WERKING 

LANDSCHAPSPARK DE MERODE 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: 

Actualiteitswaarde: integraal plan 2013-2017 

Het projectgebied de Merode is begrensd door uitgesproken stedelijke en economische 

structuren, zoals de E313 in het noorden, de omgeving van de oude baan Diest-Aarschot en 

de N2 Diest-Hasselt tot aan de E314 in het zuiden en de N29 Diest-Beringen in het zuidoos-

ten. In het westen zijn de gemeentegrenzen van de gemeenten Westerlo, Hulshout, Her-

selt, Langdorp en Rillaar de grens van het projectgebied. 

Het is een gaaf gebleven, authentiek landschap met uitgestrekte bos- en natuurgebieden. 

Door de ligging op de overgang van de Zuiderkempen naar het Hageland en de daarbij 

horende verscheidenheid aan bodemsamenstelling en reliëf is er een grote diversiteit aan 

soorten, habitats en landschap. Door de historische landbouwactiviteit in de Merode is het 

ook een cultuurlandschap. De riviervalleien Demer en de Grote Nete met de tussenliggende 

interfluvia en parallelle duinenruggen bepalen mee het landschap. Dit schept talrijke oppor-

tuniteiten voor de lokale economie, de duurzame landbouw, het toerisme en de recreatie. 

Het doel is dit gebied uit te bouwen tot een landschapspark.  

Een aantal hoofdpoorten, zoals de Abdij van Tongerlo in Westerlo en de Kapittelberg in 

Herselt werd aangeduid. Aanvullend zijn er vertrekpunten en infopunten van waaruit recre-

anten aan hun wandel-, fiets- of ruitertocht kunnen beginnen.  

Buiten de grenzen van de Vervoerregio Kempen doorkruist de spoorlijn Aarschot – Diest het 

landschapspark, waardoor de stations op die lijn ook als groene halte functioneren. 
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Figuur 55: landschapspark De Merode (bron: provincie Antwerpen) 
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KADERPLAN KEMPENSE MEREN 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: visieontwikkeling voor regio 

Actualiteitswaarde: lopend project 

Het onderzoeksgebied ‘Kempense Meren’ betreft een toeristisch-recreatieve subregio 

binnen de Antwerpse Kempen die gevormd wordt door de gemeenten Retie, Dessel, Balen 

en Mol. Aanpalende toeristisch-recreatieve gebieden zijn het land van Turnhout, het groen 

Neteland, De Vallei van de Grote Nete, het Grensland Kempen (grensoverschrijdend met 

Nederland) en de Limburgse Kempen. Het onderzoeksgebied maakt ook deel uit van het 

regionale landschap Kleine en Grote Nete en paalt in het oosten aan het regionaal land-

schap Lage Kempen, meer specifiek aan het landschap Kempisch duin en bosland (onder-

deel van de provincie Limburg). 

Het kaderplan is geen juridisch document. Het is een studie waarin de visie voor de ontwik-

keling van de toeristisch-recreatieve regio Kempense Meren op grote lijnen wordt opge-

bouwd en waaraan een actieprogramma voor verder onderzoek wordt gekoppeld. In het 

kaderplan wordt een voorzet gedaan voor de uitbouw van de Kempense Meren tot toeris-

tisch-recreatieve topregio. In ruimtelijk opzicht dient de beleving van het gebied voor 

dagrecreanten en verblijfstoeristen te worden gestuurd. Daartoe wordt de uitbouw van 

goed gelokaliseerde recreatieve poorten voorgesteld. Deze poorten vormen de toegang tot 

de streek voor bezoekers van buitenaf en zijn instapplaatsen voor fiets- en wandelinfra-

structuur 

 

Figuur 56: kaderplan Kempense Meren (bron: provincie Antwerpen) 
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GEBIEDSPROGRAMMA KLEINE NETE  

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: 

Actualiteitswaarde: opgestart in 2018 – 3 jaar looptijd voor strategisch project, daarnaast 

gebiedsprogramma zonder looptijd 

Het gebiedsprogramma van de Kleine Nete is opgenomen in het samenwerkingsverband 

van de Kleine Nete. In dit samenwerkingsverband heeft Gouverneur Berx een Vlaamse 

coördinatieopdracht om de ruimtelijke structuur van de Kleine Netevallei te verbeteren. 

Het Vlaams gewest (departement Omgeving), het Regionaal Landschap en de provincie 

Antwerpen werken complementair mee aan deze coördinatieopdracht. De provincie heeft 

een gebiedsprogramma opgezet en het regionaal landschap heeft een strategische project 

toegewezen gekregen van de Vlaamse overheid. Het strategisch project Kleine Nete werd 

onderschreven door de Vlaamse overheid, 11 steden en gemeenten (Geel, Kasterlee, Lille, 

Olen, Herentals, Vorselaar, Grobbendonk, Nijlen, Zandhoven, Ranst en Lier), 3 regionale 

landschappen (Grote en Kleine Nete, de Voorkempen en Rivierenland), Kempens Land-

schap, Boerenbond, Natuurpunt en de provincie Antwerpen. 

Het gebiedsprogramma focust in de eerste fase op de uitvoering van het strategisch project 

‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ en omvat 6 hefboomprojecten: 

1. Landschapspark Pallieterland: Ontwikkeling van een randstedelijk groengebied langs de 

Benedennete stroomafwaarts Lier. 

2. Vallei van de Kleine Nete tussen Molternetebrug en Lier: Opmaak van een integrale 

landschapsvisie voor de vallei van de Kleine Nete, het Netekanaal en de Molenbeek-Bollaak 

en het uitvoeren van deze visie op het terrein. 

3. Graafweide-Schupleer: Opmaak van een globale gebiedsgerichte en geïntegreerde 

inrichtingsvisie als basis voor een concreet inrichtingsproject waarbij de natuur- en water-

doelen gerealiseerd worden, de landschaps- en erfgoedwaarden versterkt worden, de 

verwevenheid tussen landbouw, natuur en landschap vorm krijgt en de toeristisch-

recreatieve infrastructuur in het gebied verder uitgewerkt wordt. 

4. Vallei van de Aa: Het evenwicht tussen landbouw en water versterken, het aanbod aan 

verbindingen over de Aa tussen de dorpskernen vergroten en de aanwezige landschappelij-

ke erfgoedwaarden beter ontsluiten. 

5. Groenblauwe dooradering Herentals: Versterken van de continuïteit van de vallei van de 

Kleine Nete in het buitengebied en in het stedelijk gebied, kwalitatieve ontwikkeling van de 

vallei van de Kleine Nete binnen het kleinstedelijk gebied en versterken van het typische 

landschap van de Kempense Heuvelrug. 

6. Zeggeloop en andere zijlopen van de Kleine Nete tussen Geel en Herentals: Ontwikke-

len van de Zeggeloop (en eventueel andere zijlopen) als groenblauwe openruimtestructuur 

die vanuit het stadscentrum van Geel een verbinding maakt met de Kleine Nete. 
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ARO 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: 

Actualiteitswaarde: lopend project 

Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) vormen een grote open ruimte kamer binnen de 

Noorderkempen. Het gebied is herkenbaar afgebakend door de staatsgrens (noord en 

oost), de gewestweg Turnhout-Baarle (west) en de autosnelweg (zuid). Dit vormt ARO tot 

proeftuin voor een programma dat zoekt naar mogelijkheden voor verdere economische, 

toeristisch-recreatieve en maatschappelijke versterking van deze open ruimte. ARO werkt 

op drie sporen:  

- Natuur: ontsluiten en waarderen van de bestaande publieke groendomeinen 

zowel maatschappelijk, toeristisch als economisch. Binnen de Antwerpse Kem-

pen is hier een plek om te onthaasten en te ontspannen. 

- Landbouw: inzetten op acties gericht op landbouwproducten, verbreding en af-

zetmogelijkheden. Daarnaast de landbouw verankeren in de samenleving met 

evenementen, het tonen van de landbouw, door samenwerking tussen land-

bouwbedrijven. De bestaande economische positie van landbouw versterken.  

- Landgoederen: niet minder dan 10 uitgestrekte landgoederen maken ARO uniek. 

Samen met landgoedeigenaars op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen. Ne-

derlandse voorbeelden rond verdienmodellen zijn hierbij inspirerend. Om deze 

ambities te realiseren is lokaal ondernemerschap bij landbouwers, horeca, na-

tuurbeheerders, private eigenaars… vereist. Daarom worden inzichten en ideeën 

gedeeld met alle actoren: ondernemers in de open ruimte, overheden en on-

derwijsinstellingen. Om te inspireren, om de haalbaarheid te toetsen, om ze aan 

te vullen, om doeners te zoeken, om ondernemers te motiveren, om hinderpa-

len voor lokaal ondernemerschap in de open ruimte te kunnen slopen. 
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Figuur 57: ARO situering (bron: provincie Antwerpen) 
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TRAJECTVISIE BELS LIJNTJE 

Opdrachtgever: gemeenten Tilburg, Goirle-Riel, Alphen-Chaam, Baarle-Hertog, Baarle-

Nassau, Ravels, Turnhout 

Statuut: goedgekeurd 

Actualiteitswaarde: december 2018 

De oude spoorwegbedding tussen Tilburg en Turnhout is al zo’n 30 jaar opengesteld voor 

(recreatief) grensoverschrijdend fietsverkeer.  

Met deze visienota willen de gemeenten rond het Bels Lijntje de verbinding een sterke 

identiteit geven en de belevingswaarde verhogen. Hierbij vormen zowel het landschap als 

de aanwezige stakeholders een belangrijke factor. De thema’s mobiliteit, ecologie en toe-

risme worden samengebracht en verbonden in één verhaal. 

De fietsroute doorkruist steden en dorpen, openruimtelandschappen zoals heidevelden, 

bossen en vennengebieden. Net deze afwisselde setting vormt een van de sterktes van de 

lijn, die volop inzet op beleving, waarbij ook de cultuurhistorische elementen aan bod 

komen: grafheuvels, de spoorgeschiedenis, het smokkelverleden, de wereldoorlogen en de 

historische industrieën die zich ontwikkeld hebben in de regio.  

Rond het lijntje is een netwerk van samenwerkende stakeholders ontstaan, die een ontwik-

kelingsvisie uitgewerkt hebben. Zowel overheden, ondernemers als particulieren werken 

hier in samen, waarbij men zich voornamelijk op fiets- en natuurtoerisme richt. Langs het 

lijntje vormen verschillende natuurgebieden, dorpen, steden, recreatiegebieden een afwis-

selende keten. Verschillende plekken worden als knopen ontwikkeld, met dwarsverbindin-

gen naar nabijgelegen activiteiten. De treinstations aan beide eindpunten vormen de 

voornaamste startpunten, aangevuld met enkele parkeervoorzieningen. Langsheen het 

lijntje is de mogelijkheid om aan te takken op een netwerk van fiets- en wandelroutes, en 

zal de nodige aandacht geschonken worden aan het beveiligen van de kruisingen met 

reguliere straten en wegen. 
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VISIENOTA DETAILHANDEL STADSREGIO TURNHOUT 

Opdrachtgever: stadsregio Turnhout 

Statuut: goedgekeurd door de gemeenteraden van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en 

Vosselaar 

Actualiteitswaarde: eindrapport januari 2018 

De visienota omvat 2 doelstellingen: evolueren van interne concurrentie naar complemen-

tariteit, en nieuwe handelaars aantrekken naar de kernen door de beleving te bevorderen 

en de leefbaarheid van deze kernen te versterken. 

Er werden 4 uitdagingen geformuleerd: 

1. Monitoring van het aanbodoverschot aan supermarkten en de nood aan een con-

trolerend vergunningenbeleid. 

2. De ontwikkeling van baanwinkelconcentraties is niet meer wenselijk, er is nood aan 

winkelarme zones. 

3. De focus op grootschalige detailhandel die een schaalbreuk vormt met kernen. 

Hierbij is nood aan een locatiebeleid voor specifieke handel. 

4. Beleid op maat voor zowel de kernwinkelgebieden als de kleine kernen. 

In de visienota is ook een afbakening gemaakt van 5 types van winkelzones: 

1. De kernwinkelgebieden: de centra van Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-

Turnhout. 

2. Winkelgroeigebieden: zones waarin de kernwinkelgebieden nog kunnen uitbreiden. 

3. Zones voor grootschalige kleinhandel: deze zijn hoofdzakelijk geclusterd rond de 

grote verkeerswegen in de stadsregio 

4. Zones waar kleinhandel ongewenst is 

5. Zones voor buurtgerichte kleinhandel: deze zones bestaan hoofdzakelijk uit de be-

staande woonwijken. 
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MASTERPLAN STATIONSOMGEVING / PROJECT SLIM TURNHOUT 

Opdrachtgever: Stad Turnhout, uitvoering B&B Amsterdam en B Architecten Antwerpen 

Statuut: goedgekeurd en in uitvoering 

Actualiteitswaarde: masterplan 2012, in gefaseerde uitvoering (Vlaams Stadsvernieuwings-

project), in update voor betere aansluiting bij het station (fietsostrade, overwegen, fiets-

tunnel, busvoorzieningen) 

In 2004 werd de oude industrie achter het station met een geRUP omgevormd tot een 

gemengde stedelijke omgeving, met ruimte voor economie, wonen en bezoekersintensieve 

activiteiten. Stad Turnhout gaf in overleg met de belangrijkste eigenaars de opdracht tot 

opmaak van een masterplan. Dat voorziet in de bouw van een gemengde stadswijk. In het 

bestaande raster van straten werden drie publieke zones voorzien (een plein, een erf, een 

tuin) waaraan drie grote complexen gebouwd worden rond zorgvoorzieningen, wonen en 

kantoren. De overgangen en aansluitingen naar de omliggende buurt worden afgewerkt 

met woningen.  

     

In totaal zal het project ongeveer 700 woongelegenheden, tot 20.000m² kantoren en een 

aantal zorgvoorzieningen bevatten.  
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Voor de uitvoering is een PPS in de vorm van een gezamenlijke 

ontwikkelingsvennootschap opgericht, SLIM Turnhout. Die geeft 

delen van het project uit aan aparte realisatievennootschappen, 

overheden en bedrijven. Fase 1 (groen) is uitgevoerd, fase 2, 3 en 6 

zijn in ontwikkeling. 

Er wordt momenteel een update opgestart die de relatie met het 

station, de fietsostrade langs de westkant van het spoor, de over-

wegen en met de voorzieningen voor de lijnbussen moet verbete-

ren. Op al deze vlakken zijn recent de opties en initiatieven aan 

verandering onderhevig. Het NMBS-station als bovenlokaal mobi-

punt en als centrale knoop in het kernnet van De Lijn spelen daarin 

een belangrijke rol. Recent is het autoparkeren aan het station sterk verminderd, Tielen 

neemt de rol van auto-station grotendeels over. Maar het aantal fietsstallingen is sterk 

uitgebreid, en ook het comfort voor de voetganger en mensen met een beperking is toege-

nomen door de nieuwe verhoogde perrons. 

 

Figuur 58: masterplan stationsomgeving Turnhout (bron: stad Turnhout) 
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BAANBREKEND WINKELEN 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen, Vlaams-Brabant, Lier, Berlaar, Putte, Heist-op-den-

Berg, Begijnendijk en Aarschot 

Statuut:  

Actualiteitswaarde: 2018 

Tussen 2008 en 2017 was er een toename van 260% van detailhandelsconcentraties langs 

steenwegen in Vlaanderen. Dit betekent dat meer dan 1,6 miljoen m² aan winkelvloerop-

pervlakte in de detailhandel langs onze steenwegen ligt. Een steeds toenemend aanbod van 

retail staat in schril contrast met een toenemende leegstand, vooral in dorps- en stadsker-

nen. Bovendien zijn ook de gevolgen op ruimtelijk en mobiliteitsvlak niet min: onze Vlaamse 

steenwegen zijn een voorbeeld van een ongecoördineerd en gretig verbruik van de ruimte. 

Daarnaast staan we allen ook doorgaans langer in de files op onze steenwegen, die hun 

originele functie steeds minder kunnen waarmaken. 

Het ontwikkelingsperspectief dat werd uitgetekend om een oplossing te bieden voor deze 

problematiek, gaat uit van 4 zones. 

No go zones: zijn zones waar de open ruimte momenteel nog duidelijk overheerst en waar 

nauwelijks bebouwing aanwezig is. De open ruimte blijft hier behouden en/of wordt zo 

mogelijk terug hersteld. Er wordt geen detailhandel toegelaten. De bestaande, beperkt 

aanwezige detailhandel wordt binnen de bestaande juridische werkelijkheid en de be-

scherming van de vergunningstoestand gerespecteerd. Î Voor het beperkt aantal aanwezige 

handelspanden worden op termijn alternatieven gezocht, na beëindiging van de retailactivi-

teit binnen de vergunde categorie. Î De hoofdfunctie blijft prioritair voor het gebied. Î De 

N10 telt 4 gebieden waar open ruimte voor de toekomst wordt nagestreefd. 

Een winkelarm perspectief betekent dat het aanbod detailhandel niet of nauwelijks ver-

hoogd wordt en dus quasi status quo blijft. Deze beperking geldt zowel voor het aantal 

vierkante meters winkelvloeroppervlak als voor de productcategorieën. Bestaande aanwe-

zige detailhandel kan nog beperkt uitbreiden met maximum 10%. Nieuwe ontwikkelingen – 

t.b.v. lokaal ondernemerschap – zijn mogelijk tot max. 100m² op voorwaarde dat deze 

ondergeschikt en/of ondersteunend zijn aan de hoofdfunctie per pand en in relatie tot de 

gewestbestemming binnen stedelijk gebied. Het overgrote deel van de N10 wordt als 

winkelarm ingekleurd. 

Een clusterzone voorziet in een afgebakend gebied waar retail, die geen voldoende ruimte 

kan vinden in kernen, geconcentreerd op een zone langs de steenweg kan ontwikkelen. Een 

clusterzone voorziet prioritair ruimte voor herlocalisatie van detailhandel uit de winkelarme 

en no go zones, die ruimere ontwikkelingscapaciteit wensen. De ontwikkeling van de clus-

terzone is complementair met de kernen en zet in op een multifunctioneel gebruik. Daar-

naast is de multimodale bereikbaarheid van de site een expliciete doelstelling én 

voorwaarde: door goede aantakking op de aanwezige structuren van openbaar vervoer en 

fietsinfrastructuur. De N10 kent drie clusterzones die i.f.v. de vraag en mogelijke herschik-

king van de steenweg verder kunnen ontwikkeld worden. 
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Winkelrijke gebieden komen in kernen voor, maar niet alle kernsegmenten kunnen of 

zullen winkelrijk zijn. Zij zijn ondergeschikt en/of complementair aan afgebakende kernwin-

kelgebieden (die andere locaties kunnen omvatten) en aan een (goedgekeurde) strategisch 

commerciële visie. Een winkelrijk perspectief heeft als doel de ruimtelijke en economische 

leefbaarheid van locaties te waarborgen. Door detailhandel te stimuleren in combinatie 

met andere functies zoals wonen, worden beide functies versterkt. De enige winkelrijke 

zone langs N10 ligt in Berlaar Heikant. 

De vier gemeenten van stadsregio Turnhout hebben eenzelfde oefening gedaan. Vanuit een 

visie op kernversterking, zijn detailzones afgebakend. 

 CONCLUSIE RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT 

KERNVERSTERKING ALS RUIMTELIJKE BELEIDSVISIE 

In alle Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen van de hele Kempen staat kernverster-

king voorop. Bundeling van het wonen en een sterke concentratie van handel, diensten en 

voorzieningen in de (hoofd)kernen, dragen samen bij tot de leefbaarheid van grotere en 

kleinere kernen. Een tweede sterke klemtoon ligt in de belangrijke relatie tussen de kernen 

en de open ruimte rondom.  

Al lang voor de structuurplanning op gang kwam werd het concept ‘Taxandria’ gelanceerd, 

dat aantoonde dat de stad Turnhout (en het regionaalstedelijke gebied Turnhout) als enige 

in de hele Benelux in de vier windstreken omringd is door open ruimte, een bijzondere 

troef voor de centrumstad van de regio. In het structuurplan zelf zijn fietsroutes uitgete-

kend in alle richtingen, vertrekkend van op de Grote Markt en tot in de open ruimte. 

De stad Hoogstraten maakt vandaag, in uitvoering van het structuurplan, werk van een 

gerichter erfgoedbeleid. Ook daarin komt de relatie met het omliggende ‘erfgoedland-

schap’ sterk naar voor, niet alleen voor de hoofdkern van Hoogstraten zelf, maar ook voor 

kleinere kernen zoals Wortel bijvoorbeeld. Stadsregio Turnhout wil onder andere met haar 

visie en concrete richtlijnen rond de detailhandel meer inzetten op de kernversterking.  

Het zijn allemaal illustraties van het belang dat in de beleidsontwikkeling gehecht wordt 

aan de sterke wisselwerking tussen de kernen en de open ruimte. Tegelijk gericht werk 

maken van een sterkere samenhang in de open ruimte, is essentieel in dat verhaal, maar 

vergt uiteraard opnieuw een gemeentegrensoverschrijdende regionale aanpak. Alleen op 

die schaal is nieuwe dynamiek te creëren. 
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 VERKEERSKUNDIGE PLANNINGSCONTEXT 

 NAAR EEN SLIM, VEILIG EN ROBUUST WEGENNET ALS ONDER-
DEEL VAN EEN GEÏNTEGREERDE VISIE OP MOBILITEIT EN RUIMTELIJKE 
ONTWIKKELINGEN  

Opdrachtgever: Departement MOW, Afdeling Beleid 

Statuut: goedgekeurd 

Actualiteitswaarde: opgeleverd eind 2018 

De ambitie van Vlaanderen om tot een robuuster wegennetwerk te komen is gestoeld op 

drie belangrijke doelstellingen: het efficiënter afwikkelen van de verschillende vervoers-

stromen, het verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid, 

en dit zowel op het hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet. 

Robuustheid is het vermogen om storingen in het netwerk op te vangen en kan ingedeeld 

worden volgens drie lijnen: robuustheid van verbindingen (op conceptniveau hangt dit 

samen met al dan niet mogelijk zijn van maasdoorsnijdingen door bepaalde verkeercatego-

rieën, rasterstructuur versus boomstructuur e.d.), robuustheid van reistijd (hangt uiteraard 

samen met maar ook met de variatie ervan ten gevolge van spitspatronen, voorkomen van 

incidenten e.d.) en er is ook robuustheid van de capaciteit (hoe kan op netwerkniveau een 

bepaalde capaciteit van verkeer verwerkt worden). Robuustheid kan ook multimodaal 

benaderd worden en past dan binnen het ‘mobility as a serviceconcept’, waartoe de in het 

huidige beleid vastgelegde principes van combimobiliteit en synchromodaliteit een aanzet 

zijn. De intermodale verknoping van de netwerken en het ruimtelijk locatiebeleid t.a.v. deze 

knopen spelen daarbij een rol. Zodoende zal in deze studie zeker de relatie moeten gelegd 

worden met de logistieke knooppuntontwikkeling en het principe van transit oriented 

development (TOD) dat in het BRV is omschreven.  

De nieuwe functionele hiërarchie binnen het netwerk valt samen met het niveau van de 

verbindingen en is dus afhankelijk van de afstandsklasse van het verkeer dat hoofdzakelijk 

gebruik maakt van een verbinding. Bedoeling van de functionele categorisering van verbin-

dingen is het verkeer van een bepaalde afstandsklasse zoveel mogelijk te kanaliseren naar 

de wegen die daarvoor geselecteerd werden. Daarom wordt de selectie van het hiërar-

chisch niveau van een weg afgestemd op de verbindingen die deze maakt met type ruimte-

lijke knooppunten van een bepaald niveau (bv. tussen grootsteden, of van een kleine stad 

naar een grootstad).  

De indeling bestaat uit drie hiërarchische niveaus binnen het netwerk: het hoofdwegen-

netwerk, het dragend netwerk en het lokaal netwerk. Deze niveaus hebben te maken met 

de scheiding van de aard van het verkeer op basis van herkomst-bestemming, en zijn bepa-

lend voor het rijgedrag en de wenssnelheid, alsook de organisatie van verkeersmanage-

ment en beheer.  
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HOOFDWEGENNET 

Het hoofdwegennet bestaat uit enerzijds de Europese hoofdwegen (EHW) zoals vastgelegd 

in het TEN-T netwerk: deze vormen een op zichzelf staand netwerk op Europees niveau. 

Anderzijds versterken de Vlaamse hoofdwegen (VHW) dit netwerk op Vlaams niveau waar-

bij de twee categorieën samen een grofmazig raster vormen. 

 

Figuur 59: conceptschets hoofdwegennet (bron: Departement MOW, Afdeling Beleid) 

DRAGEND NETWERK 

Het dragend netwerk bestaat uit Regionale wegen (RW) en Interlokale wegen (IW). Regio-

nale wegen vervullen een rol voor verplaatsingen op het regionale niveau (lees: schaalni-

veau ter grootte van een provincie). Ze verbinden ruimtelijke knooppunten die op het 

regionaal niveau functioneren en versterken onder bepaalde omstandigheden het hoofd-

wegennet. De Regionale wegen vormen (samen met de hoofdwegen) regionale mazen. 

Interlokale wegen verbinden lokale knopen en kunnen eveneens ingeschakeld worden 

onder specifieke omstandigheden om bij verstoringen in het hoofdwegennet verkeer over 

langere afstand te kanaliseren. Dit om te vermijden dat het lokale netwerk en de lokale 

leefomgeving door sluipverkeer belast wordt. De Interlokale wegen vormen samen met de 

wegen van hogere orde een fijnmaziger raster (de interlokale mazen) dat om sluipverkeer 

te vermijden binnen het concept van het robuust wegennet als niet doordringbaar wordt 

opgevat. Het weren van sluipverkeer in de interlokale mazen houdt een omvangrijke op-

dracht in voor lokale besturen. 

 

Figuur 60: conceptschets dragend netwerk (bron: Departement MOW, Afdeling Beleid) 
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LOKAAL NETWERK 

Binnen de mazen gevormd door de interlokale wegen en bovenliggende niveaus van deze 

wegen bevindt zich het onderliggend lokaal netwerk bestaande uit boomstructuren of 

andere ontsluitingsconcepten (zoals verkeerslussen) die sluipverkeer weren. Op lokaal 

niveau wordt een functioneel onderscheid gemaakt tussen de Ontsluitingswegen (OW) en 

Erftoegangswegen (EW), in tegenstelling tot de hogere niveaus waar de nadruk uitdrukke-

lijk ligt op de verbindende netwerkfunctie.  

 

Figuur 61: conceptschets lokaal netwerk (bron: Departement MOW, Afdeling Beleid) 

TOEPASSING NIEUWE WEGENCATEGORISERING VOOR DE VERVOERREGIO KEMPEN 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten werd een eerste oefening gemaakt met toepas-

sing nieuwe categorisering voor de vervoerregio Kempen. Volgende wegen worden geselec-

teerd als Vlaamse Hoofdweg of regionale weg. In de volgende fase van de studie zullen we 

de haalbaarheid hiervan onderzoeken.  

 N19g en N71 als Vlaamse hoofdweg. Ook het zuidelijke tracé van de N19 tussen 

E313 en Aarschot wordt door Vlaanderen voorgesteld om te onderzoeken als 

Vlaamse Hoofdweg. Dit gaat in tegen eerdere visies in de studie van de Mid-

denkempen en Noorderkempen om geen noordzuid verbinding te voorzien in de 

Kempen. Bovendien is het ruimtelijk niet haalbaar om het huidige tracé van de N19 

om te vormen tot een Vlaamse Hoofdweg.  

 N153 opwaardering van lokale weg naar regionale weg. Voor het traject tussen He-

rentals en de E34 is een opwaardering van de N153 zinvol. Het verdere traject is 

niet te weerhouden. De studie Noorderkempen voorziet hier immers het afbouwen 

van de verkeersfunctie. Het is immers de bedoeling om de ontsluiting van de Noor-

derkempen via het traject N13 te laten verlopen met lokale omleidingen rond Zoer-

sel, Malle en Rijkevorsel.  

 Tussen Heist – Op- Den-Berg en Herentals staat ook een wenslijn ingetekend als re-

gionale weg .  

 N13 als regionale weg tussen E313 en Lier met de kernen Nijlen en Kessel.  
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 N119 of N12 als regionale weg tussen Turnhout en Tilburg.  

 N18 als regionale weg tussen Leopoldsburg-Mol en de E313. 

 N19 – N127 als regionale weg tussen Diest en de E313 

  

Figuur 62: robuust wegennet Vlaanderen - nieuwe wegencategorisering 
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 GEBIEDSGERICHTE VISIE NOORDERKEMPEN 

Opdrachtgever: Provincie Antwerpen 

Statuut: 

Actualiteitswaarde: 

Gebiedsgerichte mobiliteitsstudie 

Eindrapport opgeleverd maart 2012. Alle betrokken gemeen-

tebesturen en de deputatie hebben in 2019 de samenwer-

kingsovereenkomst hernieuwd voor de realisatie van het 

actieplan.  

LOGISTIEK 

Turnhout geldt als een logistieke hotspot binnen de Extended Gateway Vlaanderen. Een 

multimodale ontsluiting is hier een must om maximale kansen te benutten, de gegenereer-

de goederenstromen te kanaliseren en zo de maatschappelijke overlast tot een minimum te 

beperken.  

BEDRIJVIGHEID 

Een eerder drastische keuze dringt zich op. In plaats van economische activiteiten verder te 

spreiden, is er geen ontkomen aan een beleid van bundeling ervan. Specifiek gaat het hier 

wel om het soort activiteiten dat ook veel (zwaar) verkeer genereert. Voor de Noorder-

kempen komt dit neer op een beleid dat voorziet in de clustering van bedrijvigheid op de 

bestaande grote industrieterreinen zoals Meer (E19), Hoogstraten (De Kluis), Malle (De 

Schaaf-Delften), Beerse-Zuid, Turnhout (Veedijk) en Arendonk (Hoge Mouw). Door de (zo 

nodig verbeterde) ontsluiting van deze bedrijventerreinen van en naar de snelwegen, kan 

een leefbaarder evenwicht ontstaan tussen de ruimtelijke ontwikkeling van de regio in het 

algemeen en bedrijvigheid en mobiliteit in het bijzonder. 

NOORDERKEMPEN ALS MERK 

Ruimte voor landbouw, de economische hoofdfunctie voor de hele Noorderkempen, is in 

deze vernieuwde visie veel sterker te combineren met alle mogelijke activiteiten die daar 

ruimtelijk én qua mobiliteit in passen, bijvoorbeeld met alles wat toerisme en zachte recre-

atie aan dynamiek kunnen opleveren. Streektoerisme is een economische sector in volle 

ontwikkeling, met een zeer groot potentieel voor de hele streek (erfgoedwaarden, natuur-

ontwikkeling, streekproducten, …). Daarbij is hét uitgangspunt bij uitstek het ‘recreatief 

medegebruik’ van de ruimte door vormen van zachte recreatie (wandelen en fietsen), in 

combinatie met zeer uiteenlopende voorzieningen en veel meer verblijfsaccommodatie 

GROENE BEDRIJVIGHEID 

Inzake landbouwontwikkeling biedt duurzame ontwikkeling een bijkomende uitdaging om 

systemen te ontwikkelen rond ‘beheerslandbouw’, waarbij verwevenheid van landbouw, 

natuurontwikkeling en zachte recreatie kan vertaald worden in meervoudig ruimtegebruik, 

met een realistische economische grondslag.  

De uitbouw van bedrijvigheid veronderstelt dan duurzaam ruimtegebruik (compact bou-

wen, bouwen in de hoogte, parkeergebouwen, …), multi-modaliteit, beperking van energie- 

en waterverbruik, recuperatie van grondstoffen, vermijden van afvalstromen en nog zoveel 
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meer. In tegenstelling met de industriële landschappen langs het Albertkanaal bijvoorbeeld, 

hoort in de groene Noorderkempen een ander soort ‘groene bedrijvigheid’ thuis. 

GROENE FIETSROUTES 

Aanvullend op het functioneel fietsnetwerk wordt een aanvullend netwerk van snelle en 

rustige routes voorzien. De rode routes volgen de belangrijkste verbindende en ontsluiten-

de wegen en de groene zijn de meer alternatieve routes. Het gaat om functionele routes 

die een snelle directe verbinding bieden en die een recreatieve meerwaarde hebben. Deze 

routes worden gekoppeld aan het concept van de afbakening van de groene kamers, waar-

bij de weginfrastructuren die doorheen deze groene kamers (heide, bosgebied) lopen 

trachten te ontsnipperen door herprofilering van de weg (tweesporenpad ) of het ‘knippen’ 

van de weg (tractorsluis). De volgende routes worden geselecteerd: 

 Tussen Malle-Beerse en Turnhout voorzien we een snelle groene fietsroute via de 

Beersendijk-Oostmalseweg-Oude Beersebaan 

 In het verlengde van de hierboven beschreven route bestaat de mogelijkheid om 

tussen Turnhout en Arendonk eveneens een snellere route aan te leggen via 

Schuurhovenberg en Heirbaan 

 De Zevendonkseweg vormt de verbinding tussen Tielen en Turnhout en sluit via de 

Steenweg op Tielen aan op de R13. De Zevendonkseweg loopt doorheen een mooi 

openruimtegebied. Op het grondgebied van Turnhout loopt de weg doorheen het 

bedrijventerrein Veedijk en enkele woonwijken 

 Via het fietspad aan de noordzijde van het kanaal wordt de kern Ravels verbonden 

met Turnhout 

 Het Bels Lijntje vormt een fantastische snelle en rustige verbinding tussen Baarle en 

Turnhout. Tegelijk zijn ook maatregelen nodig om een functionele fietsroute aan te 

leggen langs de N119 op plaatsen waar die bebouwd is 

 De N153 vormt een lokale verbinding tussen Wechelderzande en Malle. In de ge-

biedsgerichte visie wordt ervan uitgegaan dat de autoverbinding in de toekomst via 

de N14 en/of de N104-N12 dient te gebeuren. De N153 wordt afgebouwd als ver-

bindingsweg en krijgt het statuut van fietsweg 

LANDSCHAP EN OPEN RUIMTE 

In alle Gemeentelijke Ruimtelijke Structuurplannen van de hele Noorderkempen staat 

kernversterking voorop. Bundeling van het wonen en een sterke concentratie van handel, 

diensten en voorzieningen in de (hoofd)kernen, dragen samen bij tot de leefbaarheid van 

grotere en kleinere kernen. Een tweede sterke klemtoon ligt in de belangrijke relatie tussen 

de kernen en de open ruimte rondom. Daarin zit namelijk de kwaliteit van het wonen in de 

Noorderkempen. 

ROBUUST WEGENNET EN LOKALE OMLEIDINGEN 

Wat betreft mobiliteit worden volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Beter benutten E34-E19-A58 als hoofdontsluitingsstructuur 
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 Geen noord-zuidverbinding op primair niveau via Turnhout 

 Doorgaand regionaal verkeer via hoofdwegennet. In de visie NK staat dat "een 

vrachtwagen die Turnhout ter hoogte van Veedijk verlaat richting Tilburg of omge-

keerd, via de route Hilvarenbeek of via het hoofdwegennet dient te rijden" 

 Naar een nieuw robuust netwerk voor de Noorderkempen door optimalisering van 

de secundaire weg N14 + optimaliseren wegennet in het Turnhoutse tussen E34 en 

R13 

 Aanleg omleidingswegen op de N14 rond Zoersel, Malle en Rijkevorsel 

 Bundelen van verkeersstromen en vrijwaren van groene kamers voor gemotori-

seerd verkeer 

 Uitbouw vrachtroutenetwerk Noorderkempen 

STRATEGISCHE ACTIES STADREGIO TURNHOUT 

 Verdere uitbouw N12 als HOV as 

 Zuidelijke ring met stedelijk plateau + herinrichting N140 

 Westrand: ontsluiting bedrijvenzones Beerse 

 Bentelpark: ventwegen, fietstunnel, bedrijventerrein, groene vinger 

 Rotonde N18/N139 + P+R 

 Doortocht N12 ter hoogte van Vosselaar 
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 MOBILITEITSSTUDIE MIDDENKEMPEN 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: gebiedsgerichte mobiliteitsstudie 

Actualiteitswaarde: eindrapport gepubliceerd op 18 mei 2018. Alle betrokken gemeente-

besturen en de deputatie hebben in 2019 de samenwerkingsovereenkomst hernieuwd 

voor de realisatie van het actieplan 

VISIE RUIMTELIJKE STRUCTUUR 

Bedrijvigheid 

Ook hier zijn concentratie en verdichting aan de orde, eveneens in combinatie met ver-

groening en blauw-groene dooradering. Het rendement van de noodzakelijke investeringen 

in een betere ontsluiting van bestaande bedrijventerreinen, zal daarbij ook fors toenemen. 

Tegelijk wordt de organisatie van collectief bedrijfsvervoer evidenter en ook qua goederen-

transport zijn er efficiëntiewinsten te halen uit de bundeling van bedrijvigheid 

Sterk blauw-groen netwerk 

De groene fiets-assen die werden voorgesteld, passen ook in een ruimer en ruimtelijk 

verhaal. Het weren van doorgaand en sluipverkeer op de verbindingen tussen kernen 

onderling, biedt tegelijkertijd immers de mogelijkheid om, dwars over die wegen heen, 

versnipperde groene ruimtes terug beter onderling te verbinden. Hetzelfde geldt natuurlijk 

voor het downgraden van een aantal bruggen over de snelweg tot ecoducten, alleen be-

stemd voor fietsers en landbouwvoertuigen. Die ecologische verbindingen versterken niet 

alleen de samenhang tussen de open ruimte in de Middenkempen en de Noorderkempen, 

maar ook over de grenzen van die deelgebieden heen 

Compacte woonontwikkelingen in functie van kernversterking  

De hele aanpak inzake duurzame mobiliteit vraagt ook een ruimtelijke ontwikkeling, gericht 

op kernversterking. De gemiddelde bebouwingsdichtheid in de Kempische steden en ge-

meenten is over het algemeen zo laag, dat zorgvuldig verdichten kan, zonder het karakter 

van stad of dorp aan te tasten. De zogenaamde ‘appartementisering’ die overal welig tiert, 

moet daarbij dringend een halt worden toegeroepen en plaats maken voor verdichtings-

concepten op maat en schaal van de kern. 

Die aanpak speelt ook in de kaart van de duurzame mobiliteit. Openbaar vervoer wordt 

alleen maar efficiënter mogelijk, als de gebruikers ervan dicht genoeg bij de haltes wonen 

en werken. Diezelfde duurzame mobiliteit creëert tegelijk ruimte in de kernen, publieke 

ruimte die opnieuw in te richten is op maat van mensen te voet of per fiets, in plaats van op 

maat van de auto 
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MOBILITEIT 

Doorgaand verkeer via ontsluitingsdriehoek E34-E313-N19-N19g  

Er wordt uitgegaan van het principe dat er geen maasdoorsnijding mag zijn van de Mid-

denkempen tussen de E34 en de E313. Doorgaand verkeer dient te worden geweerd. Door-

gaand verkeer wordt afgeleid naar de N19-N19g en de E313 en de E34. Om de 

doorstroming op de N19 (wegvak tussen Eikenlaan en E34) te verbeteren dient er een 

scheiding te komen van het doorgaand verkeer en het lokaal verkeer. 

De huidige wegencategorisering in de Middenkempen gaat uit van lokale wegen. Er zijn 

geen secundaire wegen die doorheen de Middenkempen lopen. Twee noord-

zuidverbindingen vervullen een rol in de interne ontsluiting van de Middenkempen. Het 

gaat om de N153 en de N14. Voor de N153 wordt ingezet op het verbeteren van de door-

stroming. De ondertunneling van de spoorweg aan de Poederleeseweg – Lichtaartseweg 

vormt daarbij een belangrijke randvoorwaarde. De N14 op het grondgebied van Zandhoven 

is al grotendeels heringericht. De aanpassing van het op- en afrittencomplex in Massenho-

ven vormt het sluitstuk van de optimalisering van de N14 

Optimaliseren van de knoop van Ranst? 

In de conceptnota werden verschillende scenario’s onderzocht omtrent de optimalisatie 

van het knooppunt E34-E313. Het verkeersmodel toonde aan dat het verknopen van de 

E34-E313 weinig potentieel had. Vervolg wordt opgenomen door de vervoerregio Antwer-

pen. 

Bijkomende oost-westverbinding te Herentals 

Modelmatig verkeersonderzoek heeft aangetoond dat een bijkomende oost-west verbin-

ding te Herentals op termijn wenselijk is. Door het oost-west verkeer te bundelen met het 

Albertkanaal of de E313 ontstaat er een dubbele ringstructuur die enerzijds de R15 (ring 

rond Herentals) ontlast en anderzijds de verbinding tussen de verschillende bedrijventer-

reinen in het ENA optimaliseert; 

Parallelweg E313 Grobbendonk-Massenhoven 

Uit de modelstudie is echter gebleken dat de uitbouw van een volwaardige parallelweg 

voor een aanzuigeffect zou zorgen en verkeer aantrekt dat de verzadigde E313 ontwijkt. 

Een parallelweg zou enkel zinvol zijn indien deze een exclusieve ontsluitingsfunctie op-

neemt. Vanuit het onderzoek wordt geopteerd om in eerste instantie de knoop Herentals-

West te optimaliseren. Het Vlaams Gewest heeft hiervoor reeds een oplossing uitgewerkt. 

Deze bestaat erin dat de Industrieweg rechtstreeks wordt gekoppeld aan het op- en afrit-

tencomplex Herentals West met behulp van een rotonde. 

Optimalisatie ontsluiting Umicore-Bobbejaanland 

Om de verkeersleefbaarheid in Sint-Jozef-Olen en de Sint-Jobsstraat te verbeteren wordt 

gezocht naar een verbeterde ontsluiting van de bedrijvenzone langs de Watertorenstraat 

(Olen) – Zavelbosstraat (Herentals). Tegelijk is dit ook een manier om de bereikbaarheid 

van Bobbejaanland te verbeteren. Hierbij mag niet enkel worden gekeken naar de autobe-

reikbaarheid maar moet de aandacht ook gaan naar een multimodale bereikbaarheid (via 
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kanaal en spoor). Bij het zoeken van een verbeterde ontsluiting via de weg zal in eerste 

instantie worden uitgegaan van het optimaliseren van bestaande wegen en pas in tweede 

instantie van een nieuwe weg . Het is wenselijk dat het open ruimte gebied tussen de 

spoorweg en de Geelseweg maximaal wordt gevrijwaard. Bij een tracé-onderzoek zullen 

afwegingen gemaakt worden op o.a. de impact op het milieu, landschap, verkeersveiligheid 

en verkeersleefbaarheid 

 

Autoluwe fietsroutes 

Net zoals in de Noorderkempen wordt ook in de Middenkempen het concept van de auto-

luwe fietsroutes naar voor geschoven. De autoluwe fietsroutes vallen samen met het 

blauw-groen netwerk. Deze fietsverbindingen zijn niet alleen functioneel maar zijn ook een 

manier om de groengebieden, open ruimtegebieden te ontsnipperen. Het zijn directe 

functionele verbindingen die vaak onderhevig zijn aan sluipverkeer. 

Het voorstel bestaat erin om deze straten af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd 

verkeer, waardoor ze als autoluwe fietsverbinding gaan fungeren. Aangelanden en land-

bouwverkeer kunnen wel nog gebruik blijven maken van deze weg (bv. tractorsluizen). De 

autoluwe routes zijn interessante routes voor het woon-werk en woon-school verkeer. De 

geselecteerde fietsroutes verbinden dorpskernen met de stations en de scholen (secundai-

re en hoge school). Door het autoluwe karakter en de landschappelijke omgeving zijn het 

ook interessante routes voor recreatief fietsverkeer. 

Groene route Zandhoven-Turnhout: 

 Zandhoven: Keulsebaan 

 Grobbendonk: Warme Handstraat - Heirbaan 

 Vorselaar: Molenbaan – Vispluk - Berkelheide van lokale weg type I naar lokale weg 

type III 

 Lille: Zittaartse Heide - Baan 

 Kasterlee: Walravens – Hoek - Zevendonkseweg en Looizijde – Pijlstraat – Zwepen-

straat - Kraanschot. 

Recreatieve fietsroute dijk Kleine Nete, indien verenigbaar met landschap en natuur. Op te 

nemen met VMM en ANB. Alternatief autoluwe fietsroute route Vallei van de Kleine Nete: 

 Geel: Roerdompstraat 

 Olen: Heibloem - Bleek 

 Herentals: Peerdsbossen 

 Reeds bestaande autoluwe fietsroute Herentals – Grobbendonk - Vorselaar: Vogel-

zang – Lenteheide - Troon en Heikantstraat - Heiken 

Groene route Vorselaar - Wechelderzande: 

 Vorselaar: Heirbaan 

 Lille: Pulsebaan 
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Groene route Vorselaar - Zandhoven: 

 Vorselaar: Heirbaan - Rommelzwaan 

 Zandhoven: Reebergenlaan - Kruisdreef (aftakking Zoersel Eindhovensebaan) 

Groene route Bouwel - Herentals Industrie: 

 Grobbendonk: Capuynestraat - Klein Gentstraat (aftakking Herenthout Zelle) 

Groene route Lichtaart - Geel: 

 Kasterlee: Arkstraat 

 Geel: Zeggendijk – Stegen – Kanaaldijk – Ganzenstraat – Rauwelkoven 
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 STUDIE ONTSLUITING BEERSE-OOST 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: beëindigd bij startnota 

Actualiteitswaarde: startnota opgeleverd april 2015 

Deze studie is een vervolgstudie op de studie Noorderkempen; er werd gevraagd om een 

haalbaarheidsonderzoek te maken naar de ontsluiting van Beerse Oost, een bedrijfssite 

langs het kanaal, ten noordoosten van de kern van Beerse. De onderzoeksvraag was of 

bedrijven in kanaalzone Oost via ring van Turnhout zouden moeten ontsluiten in de toe-

komst. Oplossingen voor een betere ontsluiting dienen rekening te houden met de omge-

ving (landschap, natuur, leefbaarheid). Voor de ontsluiting van Beerse Oost stelt zich het 

probleem dat het zwaar verkeer dat Beerse Oost wenst te bereiken met een omrijfactor 

geconfronteerd wordt, doordat het via de kanaalzone moet blijven rijden. Een ontsluiting 

van Beerse-Oost via de geplande westelijke omleidingsweg vormt ook een omwegeffect 

maar is georiënteerd naar het afzetgebied. Bovendien is er al heel wat infrastructuur aan-

wezig, die echter moet worden aangepast om een vlotte doorstroming mogelijk te maken. 

Dit dient gekoppeld te worden aan maatregelen op de bruggen om het verkeer te sturen.  

Het functioneren van de bruggen vormt onderdeel uit van de studie in het kader van het 

verbreden en verdiepen van het stadsregionaal mobiliteitsplan. 
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 STUDIE NAAR DE ROL VAN N18 – N118 IN NETWERK 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: basis voor verdere beslissingen op lokaal en bovenlokaal niveau, voor de afba-

keningsprocessen Geel en Mol en voor de op te stellen ruimtelijke uitvoeringsplannen 

Actualiteitswaarde: opgeleverd 2007 

Een aantal van de voorstellen uit de studie is ondertussen gerealiseerd of in uitvoering: 

− de aanleg van de N19g om het doorgaande verkeer uit Ten Aard en Kasterlee te 

weren; 

− de vervollediging van de ring rond Retie (R18) die er het doorgaand verkeer rond 

het dorpscentrum leidt. 

De belangrijkste conclusie van de studie was echter dat het verkeer op de N18 (Turnhout-

sebaan) meer gebruik moet maken van de N118. Daarvoor zijn er verbindingen nodig 

tussen de ring van Geel (R14) en de N118, en tussen de N18 en de N118 ter hoogte van het 

kanaal. 

Uit de studie bleek dat een samenhangend pakket van maatregelen noodzakelijk is om 

zowel de vooropgestelde ruimtelijke ontwikkelingen als de vrijwaring van de verkeersleef-

baarheid van de kernen in het projectgebied te kunnen garanderen. Het onderzoek gaf 

tevens aan dat naast de voorgestelde infrastructurele aanpassingen begeleidende maatre-

gelen noodzakelijk zijn om centrumgebieden autoluwer te maken en om het zwaar verkeer 

uit de woonkernen te weren (tonnagebeperkingen). Deze randvoorwaarden zijn noodzake-

lijk om de verzamelfunctie van de N118 op bovenlokaal niveau te bewerkstelligen. 

Vandaag vormt de N18 voor Dessel en het noordelijk deel van de gemeente Mol de belang-

rijkste ontsluitingsweg. Voornamelijk de ontsluiting van het zwaar verkeer vormt in deze 

twee gemeenten een belangrijk probleem. Door de aanleg van een verbinding tussen de 

N118 en de N18 ter hoogte van Mol Donk – Dessel Goormansdijk wordt een alternatieve 

route voor het zwaar vervoer gecreëerd. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om tonnagebe-

perkingen in te stellen voor de woongebieden in beide gemeenten die vandaag belast 

worden met doorgaand zwaar verkeer.  

De keuze om deze verbinding te voorzien ter hoogte van Donk – Goormansdijk is gebaseerd 

op een aantal ruimtelijke en functionele aspecten:  

− De nieuwe vooropgestelde verbinding maakt een link tussen twee bedrijvencon-

centraties die enerzijds langsheen de N18 en anderzijds langsheen de N118 worden 

ontsloten. De bedrijventerreinen Stenehei, Belgoproces, Belgonucleaire SCK-VITO 

worden vandaag ontsloten langsheen de Kastelsedijk en Gravenstraat richting 

N118. De bedrijventerreinen Donk, Goormansdijk, Sibelco aan de andere zijde wor-

den vandaag ontsloten langsheen de N18. Door de nieuwe ontsluitingsstructuur 

ontstaat een clustering van de belangrijkste bedrijventerreinen in het projectge-

bied.  
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− Op de Kastelsedijk en Gravenstraat bestaat reeds over een belangrijke lengte een 

goed uitgeruste infrastructuur. De ontbrekende link omvat slechts 1/3 van de 

nieuwe vooropgestelde verbinding.  

− Uit de doorrekeningen van de scenario’s met het multimodaal verkeersmodel blijkt 

dat de vooropgestelde verbinding, indien ze samen met de flankerende maatrege-

len (tonnagebeperking – zone 30 in centrumgebieden) zou worden doorgevoerd, 

een verschuiving teweegbrengt van verkeer van de N18 naar de N118. Hierdoor 

worden de centrumgebieden van Mol, Dessel en Retie ontlast van (zwaar) verkeer.  

Voor de concrete invulling van ontbrekende schakel van deze verbinding tussen N118 en 

N18 zijn in het ontwerpend onderzoek drie tracévarianten uitgewerkt. 

 

Figuur 63:  ontwerpend onderzoek ontsluitingsvarianten tussen N18 en N118 (bron: studie naar de rol van N18 – N118 in het 

netwerk) 

Tracévariant A  

Deze tracévariant maakt gebruik van de bestaande privé-infrastructuur op de site Electrabel 

aan de zuidzijde van het Kanaal Bocholt – Herentals. Het tracé maakt via de Lichtsstraat de 

verbinding tussen de Gravenstraat en de N18.  

Hoewel er vandaag reeds infrastructuur aanwezig is over de ganse lengte van dit tracé, zijn 

er toch een aantal aanzienlijke knelpunten:  

− het privé-statuut van de huidige weg én de brug over het kanaal Bocholt – Heren-

tals;  

− de beperkte breedte van de brug voor kruisend vrachtverkeer die verder onderzoek 

naar de mogelijke aanpassing/vervanging van het kunstwerk noodzakelijk maakt;  
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− de huidige exploitatie van de site die niet te verzoenen is met de doortocht van ex-

tern verkeer.  

Tracévariant B  

Tracévariant 2 situeert zich ook op de site Electrabel aan de zuidzijde van het Kanaal Bo-

cholt – Herentals, maar volgt een traject langsheen de laad- en loskade.  

Naast de gelijkaardige knelpunten van variant 1 zijn er voor deze variant nog een aantal 

bijkomende knelpunten:  

− het wegvallen van de mogelijkheid van watergebonden bedrijvigheid op de Electra-

belsite omdat de laad- en loskade niet meer kan functioneren;  

− het bochtige tracé van de weg op de huidige overslagplaats voor steenkool om de 

voet van de brug over het kanaal Bocholt – Herentals te kunnen bereiken.  

Tracévariant C : aanpassing fietspad op de dijk  

De derde tracévariant bevindt zich aan de noordzijde van het Kanaal Bocholt – Herentals. 

Deze variant biedt een aantal voor- en nadelen ten opzichte van de vorige tracévarianten. 

Volgende voordelen kunnen naar voor worden geschoven:  

− De bestaande privé-brug over het kanaal maakt geen deel uit van het tracé.  

− Het traject kent een vlot en logisch verloop.  

− Er is geen interferentie met de exploitatie van de Electrabelsite.  

− De bestaande laad- en loskade aan de zuidzijde van het kanaal kan blijven functio-

neren. 

Daarnaast dient voor Geel St.-Dimphna een afweging te worden gemaakt tussen drie moge-

lijke oplossingen:  

− behoud / herinrichting van de doortocht N118 – N71 doorheen het centrumgebied;  

− aanleg van een nieuwe noordelijke verbinding tussen N118 en R14;  

− aanleg van een nieuwe oostelijke verbinding tussen N118 en R14 (zie hfst 5.3).  

In Retie wordt de ringweg ter hoogte van het bedrijventerrein Bempdekens doorgetrokken 

tot de N118. In dit scenario kan naast de tonnagebeperking in het centrum ook een tonna-

gebeperking worden ingesteld op de ringweg ten oosten van de N118 (Nieuwstraat). Dit 

biedt mogelijkheden om de relatie tussen het centrum en belangrijke woonlob gelegen 

tussen de N18 en de N118 ten noorden van de ringweg te verbeteren. 
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Figuur 64: concept 2 als route voor vrachtverkeer (bron: studie naar de rol van N18 – N118 in het netwerk) 
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 PRUP REGIONALE ONTSLUITING GEEL BIS 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut:  

Actualiteitswaarde: startnota gepubliceerd 2/10/2019 

Doelstelling van de studie is om het doorgaand (vracht)verkeer uit de kern van Geel te 

halen. Het PRUP ‘Regionale Ontsluiting Geel bis’ onderzoekt op welke wijze de regionale 

ontsluiting van Geel geoptimaliseerd kan worden, en meer specifiek waar een nieuwe 

verbindingsweg tussen de N118 (secundaire weg II) en het primair wegennet rond Geel 

(N19g - R14 - N71) gerealiseerd kan worden. De nieuwe verbindingsweg heeft als primaire 

doelstelling de verbetering van de verkeersleefbaarheid van de kern van Geel, en meer 

specifiek Sint-Dimpna. De nieuwe verbindingsweg maakt het eveneens mogelijk om de 

geplande bedrijventerreinen Kievermont en Stenehei te voorzien van een verbeterde 

ontsluiting. Het resultaat van het planinitiatief is het vastleggen van het uiteindelijk gekozen 

tracé in een bestemmingsplan. 

In de startnota worden 9 varianten onderzocht, na een eerste trechtering op basis van 

afwegingen rond wegfunctie en -categorisering en de meest bepalende juridische rand-

voorwaarden en op basis van oplossend vermogen, worden nog 5 tracés weerhouden. 

 

Figuur 65: overwogen alternatieven na trechtering (bron: PRUP regionale ontsluiting Geel bis) 

De impact van deze alternatieven zal worden onderzocht in het plan-MER.  
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Ook van belang voor de ontsluiting van Geel (en Mol) is de studie naar de mogelijke weg-

verbinding tussen N18 en N118 (zie PRUP hieronder). 

 PRUP WEGVERBINDING N18 – N118 

De provincie Antwerpen wil het vrachtverkeer uit de woonkernen van Mol, Dessel en Retie 

halen. Daarom maakt ze het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan of PRUP Wegverbinding 

N18-N118. Dat plan moet een nieuwe wegverbinding tussen de N18 en het omliggende 

wegennet mogelijk maken. 

In totaal werden 13 mogelijke tracés voorgesteld in de startnota, waarna op basis van een 

eerste evaluatie gekomen werd tot een selectie van nog 5 mogelijke routes. Van deze 5 

mogelijke tracés worden de potentiële negatieve milieu-effecten nagegaan. 

Voor het PRUP ‘Wegverbinding N18-N118’ worden de volgende alternatieven overwogen:  

 Alternatief M1, als secundaire II en lokale II  

 Alternatief M2, als secundaire II en lokale II  

 Alternatief M3, als secundaire II en lokale II  

 Alternatief M7, als secundaire II en lokale II  

 Alternatief M11, als secundaire II en lokale II 

Voor de milieubeoordeling van het PRUP worden alle MER-disciplines relevant geacht: 

Mens – mobiliteit, Bodem, Water, Geluid & trillingen, Lucht, Biodiversiteit, Landschap, 

bouwkundig erfgoed & archeologie, Mens – ruimtelijke aspecten, Mens – gezondheid en 

Klimaat. 

De effectenbeoordeling zelf gebeurt in een latere fase via de plan-MER. 

 

Figuur 66: Overwogen alternatieven na trechtering (bron: PRUP wegverbinding N18 – N118 
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 PRUP OLYMPIADELAAN HERENTALS 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: 

Actualiteitswaarde: in opmaak 

De Olympiadelaan vormt vandaag de grens van het kleinstedelijk gebied Herentals. Tussen 

deze weg en de spoorlijn ligt een grotendeels onbebouwd gebied met een bijzonder ka-

rakter: het is deel van de Netevallei, maar ook een uitgelezen plek voor duurzame stads-

ontwikkeling omdat het pal aan het station ligt. De uitdaging van het PRUP Olympiadelaan 

bestaat erin om de ruimte zodanig in te richten dat stedelijke functies in evenwicht zijn met 

recreatie, natuur, erfgoed en water. In het PRUP wordt ook onderzocht of het ziekenhuis 

hier kan verhuizen en uitbreiden.  

 PRUP RONDWEG BAARLE-HERTOG 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: 

Actualiteitswaarde: definitief vastgesteld door provincieraad op 27/11/2014 

Vrachtverkeer rijdt momenteel in Baarle-Hertog (België) en Baarle-Nassau (Nederland) door 

het centrum. Door de nauwe doorgang is het kruisen van vrachtwagens er moeilijk, waar-

door er veel verkeershinder ontstaat. In samenwerking met de Nederlandse provincie 

Noord-Brabant en de gemeentebesturen van Baarle-Hertog en Baarle-Nassau onderzocht 

de provincie Antwerpen verschillende oplossingen. Al snel was duidelijk dat de aanleg van 

een rondweg de verkeerssituatie zou verbeteren. 

De nieuwe rondweg wordt voorzien ten noorden, oosten en zuidoosten van de kern. Paral-

lel met de realisatie van de nieuwe omleidingsweg worden ook maatregelen genomen om 

het doorgaand verkeer via de huidige doortocht te ontmoedigen. In functie van het lokale 

landbouwverkeer wordt parallel met de omleidingsweg ter plaatse van de Visweg tevens 

deels een ventweg gerealiseerd en wordt ook de Visweg hergeprofileerd. 

Zowel de oostelijke als noordelijke tak worden ingericht als gebiedsontsluitingsweg (vol-

gens Nederlandse categorisering): rijstrookscheiding en geen (mede)gebruik door langzaam 

verkeer. De verkeersveiligheid van het (fiets)verkeer dat de omlegging kruist wordt ge-

waarborgd door rotondes met vrijliggende fietspaden en ongelijkvloerse kruisingen. Deze 

inrichtingsprincipes zijn evenzeer compatibel met de principes verbonden aan de selectie 

van de N119/N260 als een secundaire weg type II in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie 

Antwerpen (2x2 of 2x1 met gescheiden verkeer). 
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Figuur 67: situering rondweg op gewestplan België (bron: PRUP rondweg Baarle-Hertog) 
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 STUDIE FIETSGESCHIKTHEID BEDRIJVENTERREINEN 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen, Dienst Ruimtelijke Planning 

Statuut: informatief, geen beslist beleid 

Actualiteitswaarde: eindrapport maart 2018 

Doel van de studie is een algemeen kader uit te werken met factoren die de fietsgeschikt-

heid van routes van, naar en op bedrijventerreinen beïnvloeden. Dit kader brengt mogelijke 

problemen en knelpunten in kaart en stelt een korf aan maatregelen voor om te komen tot 

een fietsvriendelijke omgeving. 

Er worden 6 pijlers gedefinieerd die de fietsgeschiktheid van een bedrijvenzone kunnen 

bevorderen. Elke pijler kan vervolgens worden opgedeeld in drie niveaus extern aan (1), 

intern op een bedrijventerrein (2) en op bedrijfsniveau (3). 

 Fietsbereikbaarheid van de zone 

 Infrastructuur en diensten 

 Parkeren 

 Signalisatie 

 Fietscultuur en campagnes 

 Inspraak en overleg 
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 MASTERPLAN STEDELIJK PLATEAU TURNHOUT 

Het project stedelijk plateau is de bundeling van drie kruispunten op de Turnhoutse zuide-

lijke ring R13 die binnen een afstand van 500 meter van elkaar liggen. Het kruispunt R13-

Steenweg op Zevendonk is al jaren één van de gevaarlijkste kruispunten. Dit werd nogmaals 

aangetoond met de publicatie van de dynamische zwarte puntenlijst 2014-2016 waarbij het 

kruispunt als derde gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen naar boven kwam.  

Slagader van de Noorderkempen 

De zuidelijke ring staat via de Steenweg op Zevendonk (N19) in verbinding met de snelweg 

E34 en de Kempense Noord-zuid richting Geel. Hierdoor speelt de zuidelijke ring een crucia-

le rol in de Noorderkempen waarbij uit onderzoek blijkt dat gans de vervoerregio Kempen 

gebruikt maakt van dit kruispunt. 

 

Figuur 68: Selected link analyse die aangeeft van en naar waar passanten van het kruispunt R13-N19 gaan (bron: Masterplan 

stedelijk plateau Turnhout) 

Ten gevolg van deze bovenlokale rol rijden er dagelijks ca. 5000 voertuigen per spitsuur 

over het kruispunt wat tot stevige files op de zuidelijke ring en de Steenweg op Zevendonk 

leidt. Daarnaast merken we dat de zuidelijke wijken in de omgeving van deze gewestwegen 

de laatste jaren heel wat sluipverkeer te verduren kregen. Wanneer daarbij nog eens reke-

ning gehouden wordt met de voorspelde groei van het aantal huishoudens in de vervoerre-

gio, dan is een structurele oplossing absoluut noodzakelijk opdat dit kruispunt zijn rol voor 

de regio waar kan maken.  

3de gevaarlijkste kruispunt van Vlaanderen 

Naast een belangrijke bovenlokale rol speelt de zuidelijke ring ook een belangrijke lokale rol 

omwille van zijn centrale ligging midden in de stad. Zo zijn er rond de zuidelijke ring heel 

wat belangrijke bestemmingen, zoals het stadspark, hypermarkt, zwembad, ziekenhuis, 

scholen, … Tegelijkertijd wonen er in de buurten rondom de zuidelijke ring heel wat scholie-

ren en werkenden die o.a. via de zuidelijke ring op een veelal nabije bestemming geraken. 
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De onveiligheid van de drie kruispunten aan de zuidelijke ring zorgt echter voor een bijzon-

der grote barrièrewerking. Reeds bij de eerste voorstelling van de zwartepuntenlijst in 2002 

kwamen deze 3 kruispunten als zwarte punten naar boven, het kruispunt van de steenweg 

op Zevendonk met de ring had maar liefst een puntenscore van 54. Deze structurele onvei-

ligheid, van om en bij de 50 punten, trekt zich tot op vandaag door met bijzonder veel 

slachtoffers door de jaren als gevolg. Op de dynamische zwarte punten lijst (2014-2016) 

staat het kruispunt op een betreurenswaardige 3de plaats in Vlaanderen.  

Het gevolg is dat vele mensen, bv. ouders, er voor kiezen om de verplaatsing met de auto te 

maken in plaats van met de fiets of te voet. Dit blijkt ook uit onderzoek. Een structurele 

oplossing zal leiden tot een verkeersveiligere zuidelijke ring. Door hierbij in te zetten op een 

sterk zuidelijk fietsroutenetwerk en het comfort van de zwakke weggebruiker, kan een 

modal shift gerealiseerd worden waarbij de kinderen uit de zuidelijke wijken eindelijk 

opnieuw zelfstandig op een veilige manier naar de school aan de overkant in de binnenstad 

geraken. 

Nood aan een structurele oplossing 

Op korte termijn zijn er enkele maatregelen mogelijk die de verkeersveiligheid kunnen 

verhogen. Het is echter duidelijk dat, door de verschillende rollen die de zuidelijke ring 

opneemt, nood is aan een structurele oplossing die tegemoet komt aan de complexiteit van 

de zuidelijke ring en die rekening houdt met de groei van de Kempen. Deze structurele 

oplossing werd gevonden in het concept van het Stedelijk plateau, waarbij rekening wordt 

gehouden met verkeersveiligheid, de doorstroming en de groei van de regio. Hierbij wor-

den er kansen gecreëerd om een modal shift te realiseren door in te zetten op ontvlochten 

fietsroutes en het comfort van de zwakke weggebruiker. Om de groeikansen van de regio te 

kunnen benutten is het van groot belang om voor de mobiliteitsslagader van de Kempen 

voor een structurele oplossing te kiezen.  
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Figuur 69: Concept van de volledige ondertunneling via het stedelijk plateau (bron: Masterplan stedelijk plateau Turnhout) 

Concrete vraag 

De uitwerking van de verschillende scenario’s van het stedelijk plateau, zijnde een verkorte 

of volledige ondertunneling van de 3 kruispunten, vergt diepgaander studieonderzoek. In 

dit kader start AWV in 2020 de studieopdracht ‘start- en projectnota voor het stedelijk 

plateau te Turnhout’. Deze studie zou de aanzet moeten geven om tegen 2023-2024 een 

realisatiebudget te voorzien waardoor op relatief korte termijn de structurele oplossing 

voor het veiligheids- en doorstromingsvraagstuk van de zuidelijke ring gerealiseerd kan 

worden. 

 TOEKOMSTGERICHTE HERINRICHTING BEDRIJVENTERREIN E34 

Opdrachtgever: Stad Turnhout, uitvoering IDEAConsult & OMGEVING 

Statuut: opgemaakt in overleg met ondernemers, goedgekeurd door CBS 

Actualiteitswaarde: eind 2019 

De studie van OMGEVING en Idea Consult geeft aan hoe de oudere bedrijventerreinen 

langs de E34 kunnen inspelen op de actuele maatschappelijke en economische trends. 

Daarbij komen onder andere de sneller evoluerende schaalwijzigingen, andere logistieke 

behoefte, functievervaging, werkomstandigheden, mobiliteit en duurzaamheid aan bod. 

Terwijl de industrieterreinen oorspronkelijk op het gewestplan bedoeld waren om bedrij-

ven die storend zijn in een woonomgeving een geïsoleerde ligging te bieden vanuit milieus-

tandpunt, is de economische sector veel gevarieerder geworden en niet meer zo duidelijk 

op te splitsen in storend of niet-storend. Veel bedrijven ontvluchten zo vlug mogelijk een 

stedelijke omgeving omwille van grondprijzen en om vrijer te kunnen functioneren. Ook de 

commercialisering van bedrijfsruimten speelt hierin een rol, waar korte termijn-

ontwikkeling belangrijker is. De huidige autonome inrichting van percelen met bijhorende 

infrastructuur en vergunningspraktijk is moeilijk te koppelen aan duurzaam ruimtegebruik, 

versterken van innovatie en samenwerking, uitbouw van smart logistics, smart industry en 

circulaire economie. Daarom is een visie ontwikkeld die de sterktes van de bedrijventerrei-

nen koppelt aan vernieuwende elementen. 
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Figuur 70: situering bedrijventerreinen langs E34 (bron: studie toekomstgerichte herinrichting bedrijventerrein E34) 

De specifieke zone voor grootschalige winkelbedrijven langs de N140 heeft tot een sterke 

uitbouw geleid. De uitbreiding Veedijk met versterking van de logistieke bedrijven, de 

schaalvergroting van Soudal, de herstructurering van de Signify-site (vroegere Philips) en de 

verkoop van de Meubelambachtsite zijn aanleiding om nu tot een nieuwe aanpak over te 

gaan. Ondertussen zijn nieuwe trends al aangezet: collectief groen- en waterbeheer in 

Veedijk, een privaat KMO-park aan de Everdongenlaan, de Open Manufacturing Campus op 

Signify en de aanleg van gescheiden fietspaden.  

Onder de zwaktes van de bedrijventerreinen komen mobiliteitspunten naar boven: relatief 

groot autogebruik in pendelverkeer, slechte fietsontsluiting (te smal, onveilige aansluiting 

op omliggende gewestwegen, beperkte verbindingen op middellange afstand), beperkt OV-

aanbod, geen aansluiting op spoor of kanaal, geen wachtvoorzieningen voor vrachtwagens 

en chauffeurs, de doorstromingsproblemen op de gewestwegen tussen E34 en R13. Toch is 

de ligging bij de E34 een sterkte voor de logistieke sector, en wordt zo geen sluikverkeer in 

woonbuurten veroorzaakt. 
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Figuur 71: Inkomende pendel in Turnhout (absolute cijfers) (bron: Steunpunt Werk, 2016) 

Er worden vier ambities geformuleerd, in thema en in kaart 

Versterken van de profilering naar type, verhogen van het ruimtelijk rendement in de 

oudste zones, verminderen van de mobiliteitsdruk, vergroenen en verduurzamen van de 

omgeving. 

 

Figuur 72: Ambitiekaart 1 (bron: studie toekomstgerichte herinrichting bedrijventerrein E34) 
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Figuur 73: Ambitiekaart 3 (bron: studie toekomstgerichte herinrichting bedrijventerrein E34) 

Er zijn casestudy’s gemaakt voor structurerende ingrepen en voorzieningen die deze ambi-

ties waarmaken. 

 

Figuur 74: case study industriepoort Noord (bron: studie toekomstgerichte herinrichting bedrijventerrein E34) 
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CASE INDUSTRIEPOORT NOORD 

De herstructurering van de Signify-site maakt het mogelijk het centrum van de bedrijven-

terreinen Tieblokken-Everdongen beter te verbinden met het op- en afrittencomplex E34-

N14 (afrit Turnhout-West) dat daardoor een prominente rol krijgt voor ontsluiting van de 

bedrijvenzones. Op de site kan een mobipunt ingericht worden voor woon-werkverkeer, 

met voorzieningen die dat ondersteunen en met service die de omschakeling naar elek-

trisch rijden en waterstoftechnologie onderbouwt vanuit het OMC.  

 

Figuur 75: case study industriepoort zuid (bron: studie toekomstgerichte herinrichting bedrijventerrein E34) 

CASE INDUSTRIEPOORT ZUID 

De Veedijk vanaf E34-N140 wordt als hoofdroute voor de logistieke zone geschikt gemaakt 

voor supertrucks naar de grote logistieke bedrijven. Er wordt een grote voorziening voor 

vrachtwagens en chauffeurs uitgebouwd, zodat de huidige problemen rond foutparkeren, 

aanschuiven van tankende vrachtwagens op de openbare weg en onhygiënische overnach-

tingen worden opgelost. De nu onbestemde “Sunnyland-site” bij het oprijden van het 

bedrijventerrein is hiervoor zeer geschikt. De fietspaden en het kruispunt van de Veedijk-

N140 worden verbeterd. 
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Figuur 76: case study stadspoort (bron: studie toekomstgerichte herinrichting bedrijventerrein E34) 

CASE STADSPOORT N19 

De recente ontwikkeling van een villaperceel tot KMO-zone en de verkoop van een meubel-

zaak hebben de transitie van deze hoek in gang gezet. Aansluitend op de primaire Kempi-

sche noordzuidas N19, het complex E34-N19 en dicht bij de R13 is dit een goede plaats om 

de bedrijvenzones een gezicht naar de stad en de regio te geven. De vereiste “storende 

bedrijvigheid” wordt hier vervangen door “ondersteuning voor de bedrijvigheid”. Collectie-

ve voorzieningen kunnen hier gecombineerd worden met een mobipunt voor het pendel-

verkeer. Een nieuwe groene fietsroute vanaf de Everdongenlaan via Parkwijk, Stadspark en 

de Elisabethsite naar het stadscentrum is al gepland. De bushalte op de hoofdas Turnhout-

Geel sluit aan op het fietsnetwerk vanuit de buurgemeenten en naar het stadscentrum. Er 

is een aanzet om hier met autodelen, deelsteps en –fietsen, horeca en kantoorachtigen een 

concentratie van dienstverlening voor de bedrijven uit te bouwen. Zijn vooral van belang in 

het programma vervoersregio: 

Fietsen 

 uitbouw fietsnetwerk over grotere afstand, met fietsostrade Turnhout-Herentals als 

NZ-as, en bijkomende verbindingen richting alle buurgemeenten 

 verbetering van de fietskwaliteit en veiligheid op de omliggende gewestwegen, incl 

kruispunten 

 vrijliggende fietspaden op de bruggen over de E34: N140, N19, Steenweg op Tielen  

 nieuwe groene fietsverbinding tussen oostelijke kant bedrijvenzone en stadscen-

trum 

Openbaar vervoer 
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 ontsluiting door kernnet en aanvullend net, aangevuld met vervoer op maat, o.a. 

voor maatwerkbedrijf A-kwadraat en de nieuwe mobipunten (vroeger AMIVAL) 

 opwaardering van de bushaltes op de aanpalende gewestwegen N19 (Meubelam-

bacht) en N140 (Signify) 

 organiseren van mobipunten bij de belangrijkste toegangen tot de bedrijvenzones 

Gemotoriseerd verkeer 

 mobipunten bij poorten installeren als overstap tussen auto-OV-Fiets en als over-

gang van individuele naar gemeenschappelijke voorzieningen 

 aanpassing van N140 en kruispunten met Veedijk (grondgebied Vosselaar) en Zie-

renbos-Tieblokken 

 complex Turnhout-West als belangrijkste aansluiting van bedrijvenzone voor 

vrachtverkeer 

 geschikt maken van route E34-N140-Veedijk voor supertrucks 

 doorstroming en veiligheid op N140-R13-N19 

 STADSREGIONALE STRATEGISCHE PROJECTEN: BENTELPARK, 
ZUIDELIJKE RING EN WESTRAND 

Opdrachtgever: Stadsregio Turnhout 

Statuut: goedgekeurd 

Actualiteitswaarde: goedgekeurd door de gemeenteraden van Beerse, Oud-Turnhout, 

Turnhout en Vosselaar en de Raad van Bestuur van Stadsregio Turnhout 

De langetermijnvisie van de stadsregio Turnhout wordt gedragen door tien strategische 

hefbomen voor de ontwikkeling van het regionaalstedelijk gebied: ze vormen één geheel, 

zijn onderling verbonden, maar hebben een eigen uitwerking en dynamiek. Het globale doel 

van de tien hefbomen is het regionaalstedelijk gebied als systeem goed te laten functione-

ren zodat we de uitdagingen van nu en van de toekomst aankunnen via een bestuurskrach-

tige stadsregionale aanpak.  

De gewenste ruimtelijke structuur van het RUP Afbakening blijft hiervoor de basis, maar het 

functioneren en de betekenis van multifunctionele gebieden willen we vergroten. De grote 

verkeersinfrastructuren als noodzaak tot een drager van ruimtelijke ontwikkeling moeten 

daarbij erkend worden. 

STADSREGIONALE STRATEGISCHE PROJECTEN  

Het GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout (2004) heeft toekomstgericht 

ruimte voorzien voor de activiteiten die de stadsregio nodig heeft om een regionaalstedelij-

ke kern op Vlaams niveau te ontwikkelen met ruimte voor industriële bedrijven en dien-

sten, voor wonen en voor recreatie. Veel deelprojecten zijn gerealiseerd of lopende.  

De meeste deelgebieden zijn projectmatig te ontwikkelen op lokaal niveau, die processen 

zitten in verschillende fases. De bruikbaarheid van die gebieden is echter niet altijd goed, 
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onder andere omdat de bestaande bereikbaarheidsinfrastructuur hier niet op berekend is. 

Ook het woon-werkverkeer en de verplaatsingen naar de voorzieningen in het stadscen-

trum zijn onvoldoende duurzaam gegarandeerd. Als gevolg hiervan blijven een aantal 

discussies leven, bijvoorbeeld rond de noordelijke ontsluiting van Turnhout en de ont-

sluiting van de bedrijvenzones in Beerse naar de snelweg. Het bestaande intergemeentelij-

ke mobiliteitsplan is vooral georiënteerd op de huidige toestand, de gebiedsgerichte studie 

Noorderkempen biedt een zicht op de langere termijn. 

Om de bewoners, bedrijven en bezoekers van de stadsregio optimaal te laten gebruik 

maken van de kansen van het GRUP zijn een aantal projecten strategisch. Enkel zo kan de 

stadsregio ook functioneren zoals voorzien in het RSV en het GRUP. 

Rekening houdend met de ervaringen uit het verleden willen we vermijden dat de verschil-

lende plannen, acties, projecten… los van elkaar en gemeente per gemeente moeten aan-

gepakt worden. Daarom hanteren we een geïntegreerde aanpak die (deel)gebiedsgericht 

aangepakt wordt en waarbij we bouwen aan een samenhangend ontwikkelingsprogramma. 

We brengen de relevante belanghebbenden samen om per deelgebied vanuit gemeen-

schappelijke doelstellingen tot (een programma van) realisaties op korte en middellange 

termijn te komen. 

De drie strategische deelgebieden zijn : 

1. Bentelpark 
2. Zuidelijke ring 
3. Westrand 

 

Figuur 77: situering strategische deelgebieden stadsregio Turnhout (bron: studie stadsregionale strategische projecten) 

1 Bentel Park: in het GRUP is voldoende oppervlakte voor (semi-)industriële bedrijven 

voorzien, en ondertussen gerealiseerd. Er is echter een tekort aan ruimte voor de klei-

nere KMO’s. Bentel-Noord kan hier een oplossing aan bieden. Gelet op de ligging van 
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Bentel op een van de aangeduide groene corridors werd in het GRUP de bijhorende 

groene vinger aangeduid als randstedelijk groengebied. Een gepaste ontwikkeling van 

het gebied kan bijdragen tot een meer klimaatrobuuste stadsregio. Via een fiets- en 

voetgangerstunnel onder de ring kan mits aanleg van wandel- en fietspad, doorheen de 

‘groene vinger’, een veilige verbinding tussen Arendonk, Oud-Turnhout en Turnhout ge-

realiseerd worden. Dit geeft een veilig alternatief voor het zwarte kruispunt R13/N18. 

2 Zuidelijke ring: de stadsring van Turnhout kan de combinatie van zijn vier functies niet 

meer aan (zie ook nota stedelijk plateau). Vooral op de zuidelijke ring zijn de nodige 

maatregelen qua verkeersveiligheid tegengesteld aan die voor doorstroming.  

a. Het kruispunt R13- Graatakker-N19 is strategisch voor de ontsluiting van de 

binnenstad en voor de verbinding van de bredere regio met de snelweg. Alle 

studies tot op heden geven aan dat gewone kruispuntaanpassingen hier niet 

voldoen. Enkel het concept van stedelijk plateau met intunneling biedt een op-

lossing. Dat is dus niet enkel een project in het belang van stad Turnhout, maar 

ook strategisch voor de hele stadsregio en de Noorderkempen. 

b. De N140 (Steenweg op Gierle) is een belangrijke toegang van het hoofdwegen-

net naar het stedelijk gebied. Het functioneren was al ondermaats, maar door 

de creatie in het GRUP Afbakening van een bedrijventerrein voor grootschalige 

kleinhandel is de verkeersbelasting explosief toegenomen zodat het functione-

ren van de N140 als verbinding tussen het stedelijk gebied en alle bedrijventer-

reinen langs de E34 in het gedrang is gekomen. Ook het functioneren van de 

R13 als regionale draaischijf is bedreigd aan het kruispunt R13-N140. Het AWV-

streefbeeld heeft een optie genomen voor gepaste maatregelen, die moeten 

op korte termijn uitgevoerd worden. 

3 Westrand - Ontsluiting van de Kanaalzone en bedrijvenzones in Beerse-Zuid: De bedrij-

ven aan de oostkant van het stedelijke gebied hebben een slechte structurele ont-

sluiting met het hoofdwegennet. Ze zijn afhankelijk van het secundaire of lokale 

wegennet voor hun vrachtvervoer (N132-N12-lokale wegen- woon- en centrumstraten-

parallelwegen kanaal). In samenhang met een structurele oplossing voor het bedrijfs-

verkeer kan voor het hele gebied van aan de E34 tot aan het kanaal in Beerse, moet de 

visie ook op het vlak van groen, woonkwaliteit, recreatie, fietsroutes, …. vastgelegd 

worden.  

Om op lange termijn het woon-werkverkeer en bestemmingsverkeer naar de diensten-

concentratie in de binnenstad van Turnhout zo comfortabel mogelijk te houden zijn verbe-

tering voor fiets- en openbaar vervoer noodzakelijk.  

In de studie Noorderkempen zijn er deelprojecten die hieraan werken: 

 Corridorstudie N12: opwaardering van de secundaire weg tot hoogwaardige open-
baar vervoersas 

 G-routes: zoeken van groene fietsroutes van de buurgemeenten en bovenlokale re-
creatiepolen naar het stadscentrum, inclusief veilige oversteken van de R13 (tun-
nels waar nodig) 
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 ADVIESNOTA HOGE MAUW 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen, Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 

Statuut: informatief, geen beslist beleid 

Actualiteitswaarde: januari 2009 

De aanleg van de N19g als een primaire weg cat. II betekende dat er tussen de N123 te 

Kasterlee en de R14 te Geel geen aansluitingen zijn met het onderliggende wegennet. Om 

de bestaande (lokale) relaties (ook in functie van het landbouwverkeer) te behouden zijn er 

enkele ongelijkvloerse kruisingen voorzien. Aanvankelijk werd in het programma van eisen 

voorzien dat de Mgr. Heylenstraat, na realisatie van de tunnel onder Hoge Mauw, zou 

worden hersteld in functie van de relatie tussen de woongemeenschap Goor en Kasterlee 

centrum.  

Gelet op de uitzonderlijk recreatieve waarde van Hoge Mauw (waaronder ook de Mgr. 

Heylenstraat) is de provincie Antwerpen de mening toegedaan dat deze straat toekomstig 

onderdeel zou moeten uitmaken van het geklasseerde landschap Hoge Mauw. Dit impli-

ceerde dat, na realisatie van de tunnel onder Hoge Mauw, de fiets- en voetgangersrelatie 

behouden kon blijven maar dat de relatie voor het gemotoriseerde verkeer omgeleid 

wordt. In deze nota wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om de relatie tussen de 

kern van Goor en het centrum van Kasterlee te behouden, niet alleen met het centrum van 

Kasterlee doch ook met de omliggende kernen en gemeenten/steden. 

De volgende mogelijkheden dienen zich aan: ontsluiting langs de Holle Weg, langs de Ven-

heide of langs de Zaardenstraat. De oplossing van de Zaardenstraat wordt het meest oppor-

tuun geacht, hoewel deze oplossing de hoogste omrijfactor kent op de relatie Goor ↔ 

Kasterlee centrum. 
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Figuur 76: Zaardenstraat als ontsluiting tussen Goor en Kasterlee (bron: Adviesnota Hoge Mauw) 

  



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   157 

 EVALUATIE VERKEERS- EN VERVOERSSTRUCTUUR RSPA 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen, Dienst Mobiliteit 

Statuut: informatief, geen beslist beleid 

Actualiteitswaarde: december 2016 

De Provincie Antwerpen beschikt over een uitgebreid netwerk van openbaar vervoer, 

autosnelwegen en kwalitatieve fietsinfrastructuren. Toch heeft de ruimtelijke spreiding van 

woningen en voorzieningen geleid tot een mobiliteitssysteem dat voornamelijk op het 

gemotoriseerd privé-vervoer is gebaseerd. Een toenemende bezorgdheid rond luchtkwali-

teit en leefbaarheid, de toenemende noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te ver-

minderen, toenemende verkeerscongestie, een hoge verkeersonveiligheid, en het gebrek 

aan parkeerplaatsen zorgen ervoor dat het mobiliteitssysteem in de Provincie Antwerpen 

onder druk staat. Een vraagvolgend beleid dat zou leiden tot steeds verder ruimtebeslag 

van verharde infrastructuur is niet langer houdbaar. Indien we de bereikbaarheid in de 

provincie Antwerpen willen blijven garanderen dient mobiliteit en ruimtelijke ordening 

beter op elkaar te worden afgestemd. Uit de analyse werden volgende conclusies per 

vervoersmodus geformuleerd: 

WEGVERKEER 

De selectie van de secundaire wegen heeft geen structurerende rol gespeeld bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen. Het beleid is vooral gericht geweest op de inrichtingsprincipes 

van deze wegen zelf, het instrument van de streefbeelden werd breed ingezet maar de 

focus op de ruimtelijke ontwikkeling van de wegomgeving bleef daarin zeer beperkt tot 

onbestaande. De beleidsimplementatie gaat (erg) traag. Gefragmenteerde herinrichtings-

projecten beginnen nu pas voldoende toepassing te kennen om structurele doorwerking 

van de categorisering op het terrein te bewerkstelligen. In grote delen van de provincie zijn 

enkel het spoorvervoer, vervoer over water en het fietsverkeer alternatieven met behoor-

lijke doorstromingskwaliteit voor (boven)lokale verplaatsingen. Omdat grote delen van het 

secundaire net (meest uitgesproken in en rond de stedelijke gebieden) af te rekenen heb-

ben met vertragingsgraden van meer dan 60% is de kwaliteit van de doorstroming er een 

structureel probleem. 

OPENBAAR VERVOER 

Vanuit een mobiliteitsstandpunt bekeken, zijn de typologieën zoals vooropgesteld in het 

RSPA niet voldoende. De verscheidenheid aan locaties van de knooppunten maakt dat de 

categorisering van het RSPA er niet in slaagt om het ruimtelijk potentieel van de knooppun-

ten ten volle te benutten. De klemtoon bij de secundaire wegen III lag bij de uitbouw tot 

drager van het OV. De laatste jaren werd dit echter afgezwakt en in sommige gevallen zelfs 

volledig teruggeschroefd. Het aandeel aan investeringen is marginaal wanneer het op 

doorstroming aankomt in verhouding tot investeringen in haltes (vrijliggende busbanen 

bv.). Met de streefbeeldstudies is er hard gewerkt en onderzocht hoe deze wegen als 

dragers van openbaar vervoer en fiets kunnen uitgebouwd worden, maar in de praktijk is 

dit nog niet vertaald. De termijn tussen RSPA – opstart van de streefbeeldstudies en de 
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uiteindelijke implementatie ervan is in feite nog niet afgerond. Uit een bevraging van de 

treingebruikers, blijkt dat de gemiddelde afstand die men per fiets aflegt naar het station 

tussen de 3 à 5 km bedraagt en dat 80% van het cliënteel op minder dan 10 km van het 

station woont. 

FIETS 

De toeleiding van en naar het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk is een van de grote 

knelpunten: bij zowel de ontsluiting van de bedrijventerreinen als de ontsluiting van de 

stedelijke gebieden ontbreekt een aansluiting op het netwerk. Op de bedrijventerreinen 

zelf zijn er nauwelijks of geen fietsvoorzieningen aanwezig noch is de inrichting van het 

openbaar domein er aangepast aan de fietser. Ook binnen de stedelijke gebieden – die 

nochtans goed worden ontsloten door het BFF – sluit de interne fietsinfrastructuur niet aan 

op het provinciale netwerk. In de stedelijke kern heeft de fietser dus geen duidelijk beeld 

waar hij naartoe kan. 

WATERWEGEN 

Ongeveer één zesde van de totale hoeveelheid van de goederen die langs de Vlaamse 

waterwegen jaarlijks geladen of gelost worden, wordt langs de kleine waterwegen overge-

slagen. Het geheel van de ladingen en lossingen op de kleine waterwegen vindt daarenbo-

ven plaats op de waterwegen van Klasse II. Bij ongewijzigd beleid zal het aandeel van kleine 

schepen en dus het aandeel aan goederenvervoer op de kleine waterwegen blijven afne-

men. 50% van het waterwegennetwerk kan immers enkel bevaren worden door kleine 

schepen. Een beter gebruik en herontwikkeling van dit waterwegennetwerk zou echter op 

een aantal routes kunnen bijdragen tot de ontlasting van het wegennet voor vrachtvervoer. 

Volgende aanbevelingen worden gegeven: 

1 De huidige wegencategorisering als bindende basis behouden tot ze vervangen is 

door een eveneens bindende herwerkte bepaling van de netwerkstructuur en bijhorende 

inrichtingsprincipes. Bij deze herwerking gelden volgende uitgangspunten:  

 een dynamischere opvatting van het functioneren van het wegsysteem, dit be-

tekent geen overal toegepaste rigide boomstructuur maar bv. een dragend 

onderliggend netwerk dat wanneer er overdruk op het hoofdwegennet ont-

staat als eigenstandig netwerk kan functioneren (cfr MOZO-studie(1))  

 een multimodaal geïnterconnecteerd infrastructuurnetwerk 

 ruimtelijke afstemming van weginrichting binnen het kader van de corridorbe-

nadering 

2 Reorganisatie van het openbaar vervoer door de ruimtelijke knooppuntenbenade-

ring. De vervoerregio’s dienen een beleid te ontwikkelen waarbij mobiliteit en ruimtelijke 

ontwikkeling op mekaar worden afgestemd. 

3 Het netwerk van fietsostrades verder uitbouwen en onderzoeken waar er bijko-

mende fietsostrades moeten komen om alle mazen van de provincie en de attractiepolen 

zoveel mogelijk te verbinden 
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4 Een uitgebreidere waterwegencategorisering opnemen op provinciaal niveau in de 

‘Nota Ruimte. Met name dient er voor het secundaire net een visie ontwikkeld te worden 

waarin zowel vervoerseconomische, recreatieve als landschappelijke criteria afgewogen 

worden. Daarenboven kan (met aanvullend onderzoek) het vlindermodel voor het perso-

nenvervoer (zie aanbeveling 3) ook worden toegepast op logistieke overslagknopen om zo 

tot multimodale logistieke knooppunten te komen. 

5 Multimodaliteit en combimobiliteit in deze netwerken verankeren 

6 In het beleidsdocument ‘Nota Ruimte’ een strategie formuleren om tot een betere 

afstemming te komen tussen ruimte en mobiliteit. Daarbij dient de focus te liggen op de 

knooppunten en infrastructuurcorridors 

7 Bij de in het beleidsdocument ‘Nota Ruimte’ te formuleren knooppuntstrategie 

uitgaan van een categorisering van knooppunten waarin ook rekening gehouden worden 

met een evenwichtige balans van bereikbaarheid en ruimtelijke ontwikkeling: 

 Het in deze nota ontwikkelde knoop-plaatsmodel en de onderscheiden catego-

rieën kunnen als basis dienen voor het te hanteren model 

 Als streefwaarden kan vertrokken worden van de in de nota geïdentificeerde 

wensbeelden voorgesteld in de vlindermodellen 

8 Bij de in het beleidsdocument ‘Nota Ruimte’ te formuleren corridorstrategie uit-

gaan van een categorisering van corridors waarin de infrastructuren van de verschillende 

modi die in corridors aanwezig zijn of uitgebouwd dienen te worden afgestemd worden op 

duurzame mobiliteitsontwikkeling. Ook de ruimtelijke ontwikkeling dient op het goed 

functioneren en optimaal gebruik van deze infrastructuren afgestemd te worden.  

 Het in deze nota ontwikkelde streefbeeldmodel voor een multimodale infra-

structuurbenadering en betrekken van de ruimtelijke omgeving in deze corri-

dors kan als basis dienen voor de te ontwikkelen methodologie  

 Bij de selectie van de corridors kan vertrokken worden van de secundaire we-

gen en de parallelle infrastructuren die bereikbaarheid tussen de ontsloten 

knooppunten bepalen. Eventueel kunnen ook de corridors rond de primaire 

wegen beschouwd worden. 

 Als streefwaarden kan vertrokken worden van de richtwaarden die voor de 

hoogwaardige verbinding op regionaal schaalniveau voor de te beschouwen 

modi gangbaar of te ontwikkelen zijn (i.e. commerciële snelheid van 35 à 40 

km/u voor busverbindingen, ontwerprichtlijnen Fietsvademecum voor fietso-

strades, inrichtingsprincipes voor secundaire wegen zoals beschreven in het 

ontwerp Handboek Secundaire Wegen) 
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 QUICK SCAN GEWESTPLANTRACÉS 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen, Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit 

Statuut: studie kadert in de uitvoering van het RSPA 

Actualiteitswaarde: eindrapport 2008 

Op basis van de quick-scanmethodiek werd besloten dat een aantal gewestplantracés en 

reservatiegebieden afgeschaft kan worden, bijvoorbeeld omdat ze reeds gerealiseerd zijn 

(en het reservatiegebied niet meer nodig is) of omdat er op regionaal en lokaal niveau een 

goed en duurzaam alternatief bestaat voor de verkeersafwikkeling (doortochtaanpak). In de 

lijst ‘af te schaffen tracés’ staan enkel gewestplantracés waarover met de betrokken acto-

ren (gewest, provincie, gemeente…) een consensus bestaat over de wenselijkheid tot 

afschaffen. 

MAAS 4: NOORDERKEMPEN (TUSSEN E19 EN E34) 

In deze maas kunnen volgende reservatiegebieden afgeschaft worden:  

− de rest van het reservatiegebied voor de ontdubbeling van de lokale weg N12 Turn-

hout-Ravels kan opgeheven worden (38a) (grondgebied Oud-Turnhout en Ravels) 

− in Arendonk kan het reservatiegebied voor de doorsteek tussen de N118 en Hoge 

Mauw via een gemeentelijk RUP opgeheven worden (40) 

De gemeenten in maas 4 zijn vragende partij om op streekniveau te zoeken naar samen-

hangende oplossingen voor de verkeersdruk, waarbij de verkeersleefbaarheid in de door-

tochten en de ontsluiting voor vrachtverkeer twee belangrijke aandachtspunten zijn.  

Voor een goede ontsluiting van de regionale bedrijvigheid vanuit Malle naar het hoger 

wegennet worden de reservatiegebieden 33 (zuidelijke ontsluiting vanuit bedrijventerrein 

naar N14) en 34 (omleiding N14 Zoersel) behouden. In functie van de lokale ruimtelijke en 

verkeerskundige inpassing kan tracé 33 mogelijk bijgestuurd worden; de omleiding rond 

Zoersel (34) wordt aangelegd binnen het reservatiegebied. In het bijzonder reservatiege-

bied tussen E19 en E313 (51) valt de aan te leggen hoofdweg A102 (cf RSV), maar ook het 

tracé van de tweede spoorontsluiting van de Antwerpse Zeehaven. Voor de tweede spoor-

ontsluiting bestaat een voorontwerp van gewestelijk RUP. Eventuele aanpassingen, uitbrei-

dingen en een concretisering van de bestemming van het reservatiegebied (b.v. aanduiding 

van zone voor deels ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur, bouwvrije stroken, 

bufferstroken,…) dienen in de formele procedure van het RUP vastgelegd te worden.  

Verder onderzoek is nodig om uit te klaren wat het nut kan zijn van het reservatiegebied op 

en rond het noordoostelijk deel van de ring rond Turnhout (R13), tussen N12 en N119 (37c). 

Ruimtelijk onderzoek naar de stedenbouwkundige, landschappelijke en akoestische inpas-

sing van deze secundaire weg type II in zijn omgeving kan hierover wellicht meer duidelijk-

heid brengen. 

MAAS 5: NETELAND NOORD (TEN N VAN E313 EN O VAN E34) 

In deze maas kunnen volgende tracés en reservatiegebieden afgeschaft worden:  
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− het reservatiegebied voor de omleiding van de lokale weg N153 rond Lille en Poeder-

lee (41): de primaire weg N19 vormt op streekniveau een alternatief voor (in-

ter)regionaal verkeer. Na de ombouw van de N19 tot primaire weg kan op de N153 

mogelijk een tonnagebeperking ingevoerd worden. Lille kan het reservatiegebied 

d.m.v. een gemeentelijk RUP opheffen. De noodzaak voor de opmaak van een ge-

meentelijk RUP door Vorselaar voor de afschaffing van het miniem deel reservatie-

gebied dat op het grondgebied van Vorselaar ligt, moet verder bestudeerd worden.  

− Het reservatiegebied voor de omleiding rond Balen (50) dat zowel op grondgebied 

Balen als Mol ligt, kan eveneens afgeschaft worden. De N18 is een secundaire weg 

type II: de provincie zal het RUP voor de afschaffing van dit reservatiegebied opma-

ken.  

− De lijnaanduiding voor de gerealiseerde ‘aan te leggen hoofdverkeersweg’ op de N19 

ter hoogte van de brug over de Nete (62) kan opgeheven worden. Dit tracé ligt op 

grondgebied Kasterlee en Geel − Ook de lijnaanduiding voor de ‘aan te leggen hoofd-

verkeersweg’ tussen de N14 in Massenhoven (Zandhoven) en op- en afrit 19 van de 

E34 kan opgeheven worden (63).  

Verder onderzoek is nodig voor een aantal gewestplantracés:  

− Het nut van het reservatiegebied voor de ontdubbeling van de N19 vanaf de ring 

rond Kasterlee tot aan de ring rond Geel (42b) wordt verder beoordeeld in de lopen-

de project-MER en design and buildopdracht voor de N19g (Kempische noord-

zuidverbinding).  

− Het nut van het reservatiegebied rond de bestaande brug van de N18 over het kanaal 

Bocholt – Herentals in Dessel en Mol (47) moet getoetst worden aan de resultaten 

van een op te starten vervolgstudie van de studie rond de N118. Hierin wordt ge-

zocht naar alternatieven voor de aanleg van een ontsluitingsweg tussen N18 en N118 

die door middel van ruimtelijk onderzoek i.f.v. milieueffecten beoordeeld worden.  

− Het nut van het reservatiegebied voor een nieuwe bypass op het kanaal Bocholt-

Herentals (48a) wordt in een kosten-batenanalyse verder bestudeerd: deze kosten-

batenanalyse wordt uitgevoerd door de Vlaamse Waterweg. De bypass ligt op grond-

gebied Mol en Lommel (Limburg).  

− het nut van het brede reservatiegebied rond het kanaal van Beverlo (49) wordt ge-

evalueerd i.f.v. de vervoerspotentie. Dit verder onderzoek gebeurt i.s.m. nv De 

Vlaamse Waterweg. Het reservatiegebied ligt op grondgebied Mol en Lommel (Lim-

burg) en is op beide gemeente niet even breed (andere gewestplannen).  

Voor het duurzaam functioneren van het waterwegennet en hoofd- en primair wegennet 

wordt een aantal gewestplantracés best behouden:  

− Het reservatiegebied op en rond het bestaande deel van de ring rond Kasterlee (42a) 

– geselecteerd als primaire weg type II – wordt behouden. Een aandachtspunt is het 

feit dat de bestaande weg nabij de aansluiting van de N123 naast het reservatiege-

bied ligt, waardoor de eventuele ombouw op lange termijn tot een weg met 2x2 rij-

stroken gehypothekeerd wordt.  



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   162 

− De reservatiegebieden rond de R14 ring rond Geel en de N71 op grondgebied Geel, 

Mol en Balen (43, 44, 45) worden behouden om ingepast te worden in een bouw- en 

gebruiksvrije strook, een aanpassing van de knooppunten bij de ombouw tot primai-

re weg (zie ook streefbeeld N71-R14-N19) en/of de landscaping van eventuele ge-

luidswallen (b.v. in Geel t.h.v. woonwijk Leunen, Mol-Ginderbuiten en Mol-Rauw).  

− Het erfdienstbaarheids- en reservatiegebied rond het kanaal Bocholt-Herentals en 

het kanaal Dessel-Kwaadmechelen in Dessel, Mol en Balen (48b) wordt behouden.  

Het reservatiegebied aan het knooppunt E34-E313 in Ranst (68) wordt behouden. Merk op 

dat er voor de volledige vervollediging van het knooppunt nog een reservatiegebied ont-

breekt, namelijk tussen E34 en E313 richting Hasselt. 

De erfdienstbaarheidsgebieden rond de E313 in Ranst en Zandhoven (71) worden behou-

den om ingepast te worden in een bouw- en gebruiksvrije strook.  

Het reservatiegebied rond het Albertkanaal in Ranst en Zandhoven (72) wordt behouden. 

MAAS 6: NETELAND ZUID (TEN Z VAN E313 EN O VAN E19) 

In deze maas kunnen volgende tracés en reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden afge-

schaft worden: 

− het reservatiegebied voor het rechttrekken van de lokale weg N141 in Vorst (Laakdal) 

(24);  

− het reservatiegebied voor de westelijke omleiding van de N127 in Veerle 

 (Laakdal) (25); 

Voor een aantal gewestplantracés is verder onderzoek nodig: 

− Tracé-onderzoek voor de omleiding rond Berlaar-Heikant (19) is nodig om het be-

staande tracé, aangeduid als ‘aan te leggen hoofdverkeersweg’, en alternatieve tra-

cés te onderzoeken en beoordelen.  

− Het nut en de noodzaak van de lijnaanduiding voor de omleiding van de N13 rond 

Kessel en Nijlen (20) als ‘aan te leggen hoofdverkeersweg’ dient bestudeerd te wor-

den bij de herziening van het mobiliteitsplan van Nijlen. Het tracé heeft een zeer ne-

gatieve ruimtelijke impact. Het loopt op het grondgebied van de gemeenten Nijlen, 

Lier en Berlaar. 

− Het nut en de noodzaak van de lijnaanduiding voor de noordelijke omleiding van de 

N116 rond Nijlen (23c) als ‘aan te leggen hoofdverkeersweg’ dient eveneens bestu-

deerd te worden bij de herziening van het mobiliteitsplan van Nijlen (b.v. in functie 

van lokale ontsluiting bedrijvigheid of als alternatief bij langdurige calamiteiten op de 

E313 zoals een herstelling van één van de bruggen tussen afrit 19 en 20,…).  

− Een streefbeeld voor de N19 Geel-Aarschot met verkeersleefbaarheids-onderzoek in 

Herselt en Zammel en een inrichtingsvisie voor de weg als secundaire weg type I 

moet duidelijkheid geven over het nut en de noodzaak van het reservatiegebied voor 

de omleiding in Zammel (17), het reservatiegebied op en rond de N19 tussen Zammel 

en E313 (18) en het reservatiegebied voor de omleiding rond Herselt (26). 
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 PROJECT VERKEERSVEILIGE GEMEENTEN 

Opdrachtgever: provincie Antwerpen 

Statuut: informatief 

Actualiteitswaarde: lopend 

Samen met de deelnemende gemeenten streeft de provincie Antwerpen met het project 

Verkeersveilige Gemeente naar een beter lokaal verkeersveiligheidsbeleid. We stellen per 

deelnemende gemeente een actieplan op met als doel nul doden of zwaargewonden in en 

door het verkeer. 

1. Ondertekening van het SAVE-charter (OVK): een intentieverklaring om aan de ver-

keersveiligheid te werken. De gemeente streeft zeven doelstellingen na zoals de af-

stemming van het beleid op kinderen en de opvang van verkeersslachtoffers. 

2. Coachingstraject (provincie Antwerpen, FDG, VSV en OVK): een diepgaande en in-

tegrale analyse van het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente op vijf gebie-

den: Engagement, Educatie en communicatie, Infrastructuur, Handhaving en 

Evaluatie. 

3. Het coachingstraject resulteert in een actieplan dat ruimer is dan de OVK-

doelstellingen. Het gaat over concrete verbeterpunten en nieuwe initiatieven. 

4. Begeleiding en ondersteuning bij het uitvoeren van het actieplan (provincie en 

FDG): intensieve begeleiding om de geselecteerde actiepunten concreet vorm te 

geven en te komen tot meetbare resultaten. 

5. Evaluatie (provincie Antwerpen, FDG en OVK) 

6. SAVE-label: de gemeente krijgt een label van OVK als ze de concrete acties van de 

zeven OVK-doelstellingen uitvoert binnen een termijn van 1 tot 2 jaar. 

7. Label Verkeersveilige Gemeente (provincie Antwerpen): dit label verdient de ge-

meente op eigen tempo als ze een meetbare verbetering van de verkeersveiligheid 

aantoont. 

Kaart verkeerskundige planningscontext 
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 VLAAMS LOGISTIEK NETWERK 

Onderstaande kaart toont de bestaande poorten, belangrijkste hinterlandverbindingen en 

zoekzones voor nieuwe TDL bedrijvenzones. De gearceerde gebieden zijn te beschouwen 

als zoekruimtes. De groene pijlen zijn het meest aangewezen voor ontwikkeling van multi-

modale logistieke parken. Turnhout (Veedijk) is daarbij geselecteerd als zoeklocatie voor 

grote gemengde terreinen. Meerhout fungeert als bimodaal ontsloten terrein.  

 

Figuur 78: poorten, hinterlandverbindingen en zoekzones voor nieuw TDL bedrijvenzones 

 INSPIRATIEBOEK ATTRACTIEVE MOBIPUNTEN  

Om een modal shift te kunnen realiseren is combimobiliteit nodig: de mogelijkheid om vlot 

te kunnen overstappen van de ene modus op de andere. Daarom is het noodzakelijk om de 

diverse modi maximaal op elkaar af te stemmen en de verschillende netwerken optimaal te 

verknopen. Het ‘Concept Mobipunten’ wordt door het Departement MOW ingezet om 

bijzondere aandacht te vestigen op het belang van de kwaliteit van al die knooppunten. Om 

comfortabele op- en afstapmogelijkheden en een naadloze overstap te kunnen bieden, 

moeten mobipunten voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten, die verschillend zijn zowel 

naargelang hun positie in het mobiliteitsnetwerk, als vanuit hun ruimtelijke context. Bo-

vendien moeten de potenties van de mobipunten zelf en de ruimtelijke potenties van hun 

omgeving, steeds bekeken worden vanuit hun onderlinge samenhang. 

De cruciale aspecten van de knoop zijn: de knoopwaarde, de plaatswaarde, de gebruiksin-

tensiteit en de ruimtelijke kwaliteit en dit steeds rekening houdend met de specifieke 

ruimtelijke context. 

 Knoopwaarde : de positie in het hiërarchisch netwerk, het aanbod aan collectief 

vervoer en de wijze waarop verschillende modi met elkaar verknoopt worden 



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   165 

 Plaatswaarde: het potentieel (actueel en toekomstig) aan vertrekken en aankom-

sten die plaatselijk worden gegenereerd door het ‘programma’ uit de (ruime) om-

geving (wonen, kantoren, bedrijven, recreatieve voorzieningen) 

 Beide voorgaande begrippen dienen sterk op elkaar afgestemd te worden en resul-

teren in een gebruiksintensiteit, die van belang is voor de dimensionering. Bijzon-

dere aandacht moet daarbij gaan naar mobiliteitsmanagement rondom de knoop 

 Ruimtelijke kwaliteit: de kwaliteit van de bebouwde omgeving zowel als de in-

richting van de (semi-) publieke ruimte zijn cruciaal 

Alle voorgaande dimensies worden sterk beïnvloed door de ruimtelijke context: omge-

vingskwaliteiten, watergevoeligheid en blauwgroene netwerken, erfgoed, economische 

dynamiek, … 
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 GEMEENTELIJKE MOBILITEITSPLANNEN EN STUDIES 

Voor de gemeentelijke mobiliteitsplannen van de gemeenten die werden behandeld in de 

bovenlokale studies Noorderkempen en Middenkempen, wordt naar die studies verwezen. 

Hieronder komen de steden en gemeenten aan bod die buiten deze gebieden vielen. 

Gemeentelijk 
mobiliteitsplan  

Statuut Relevante onderdelen voor VVR Kempen  Mogelijke conflict-
punten   

Nijlen  Goedgekeurd in 
december 
2009,(PAC) in 
hernieuwing 

Wat betreft het openbaar vervoer worden ver-
schillende suggesties geformuleerd: 

 Trein: vraag naar frequentieverhoging en 
uitbreiding capaciteit op verbindingen 
naar Antwerpen en Brussel. Verlenging 
van het perron om een rechtstreekse 
verbinding van station naar centrum te 
creëren 

 Het station van Nijlen dient te fungeren 
als overstapknoop tussen bus en trein. 
Men wil het parkeeraanbod aan Nijlen 
station uitbreiden. 

 Wat de bus betreft wordt de vraag ge-
steld voor een extra verbindende lijn tus-
sen Nijlen en Broechem en maatregelen 
voor het verbeteren van de doorstroming 
voor OV in de doortocht door Nijlen en 
Kessel 

Er worden in het mobiliteitsplan geen aparte 
vrachtroutes bepaald  

 

Herenthout Goedgekeurd 
PAC oktober 
2011  

De gemeente heeft geen bovenlokale wegen. 
Zwaar vervoer dient gebruik te maken van lokale 
wegen type I, op lokale wegen type II zullen 
maatregelen genomen worden om die minder 
aantrekkelijk te maken voor vrachtverkeer. Ook 
wordt een tonnagebeperking voorzien uitgezon-
derd laden en lossen. 
Wat openbaar vervoer betreft is er een vraag 
naar een vaste busverbinding met Berlaar tijdens 
schooldagen en een verhoging van de frequentie 
naar Lier en Bouwel. 

 

Herselt  Goedgekeurd 
PAC april 2004  

Indien de heraanleg van de doortocht onvol-
doende effect zou hebben, wordt de suggestie 
gedaan om een ringweg aan te leggen, vooral als 
voorkeursroute voor vrachtverkeer. 

 

Hulshout Goedkeuring 
PAC maart 2005 

Ten noorden van de kern van Hulshout wordt 
gezocht naar mogelijkheden voor de uitbreiding 
van een bedrijventerrein. 
Er worden vrachtroutes uitgewerkt voor een 
scenario met omleidingsweg rond Heist-op-den-
Berg en bij afwezigheid van een omleiding. 

 

Westerlo Goedgekeurd 
PAC december 

Gemeente Westerlo bepaalt vrachtroutes langs 
de N19 aan de oostzijde en langs de N152 en 

 



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   167 

2007 Gevaertlaan tussen Heultje en Zoerle-Parwijs 

Laakdal Goedgekeurd 
PAC februari 
2013 

De gemeente Laakdal bepaalt de vrachtroutes 
richting de op- en afrittencomplexen op de E313 
Geel Oost en Geel West.  

 

Retie Goedgekeurd 
PAC september 
2000 

De volgende vragen worden geformuleerd met 
betrekking tot openbaar vervoer: 

 Betere verbindingen met Turnhout en 
Mol 

 Functioneel vervoer voor scholieren op 
de lijn Arendonk – Retie – Geel 

 Uitbouw OV-knooppunt op snijpunt N18 
– N118 (markt) 

 Verhoging van frequentie van IC en IR 
treinen vanuit Mol, Turnhout en Geel 
richting Antwerpen en Roermond 

 Treinen tussen Mol en Brussel met half-
uurfrequentie 

De suggestie wordt gedaan om het op- en afrit-
tencomplex 25 op de E34 te schrappen.  

  

Dessel 
 

Goedgekeurd 
PAC oktober 
2006 – in ver-
nieuwing  

Wat betreft openbaar vervoer wordt de vraag 
gesteld om het aanbod richting Geel te verbete-
ren qua frequentie en amplitude, voor een aan-
vullende ontsluiting van het campinastrand, een 
betere ontsluiting van de industriezone Stenehei 
en een ontsluiting van de toeristische toren. 

 

Balen 
 
 

Goedgekeurd 
maart 2009 

 Voorziet nieuwe ontsluiting vrachtverkeer van 
Wezel via Nyrstar naar N71. De verbinding tussen 
het industrieterrein Driehoek en het industrie 
Kristalpark is gerealiseerd. De gemeente beschikt 
over een vrachtroutenetwerk met aanduiding van 
de tonnagebeperkingen. In het mobiliteitsplan 
werd een fietsplan opgemaakt met overzicht van 
het uitrustingsniveau.  

 

Mol 
 
 

Goedgekeurd 
augustus 2011 

Op het grondgebied van Mol wordt het zwaar 
verkeer geconcentreerd op één route: het zwaar 
vervoer dient de N71 te volgen tot Geel, waar via 
de ring en de N19 naar het noorden kan worden 
gereden. Via de nieuw aan te leggen verbinding 
tussen N18 en N118, zullen ook de industriege-
bieden ten noorden van Mol kunnen worden 
ontsloten. De westelijke omleiding (via de Bor-
gerhoutsendijk, Ginderbroek en Nieuwstraat naar 
de Martelarenstraat) blijft voorbehouden voor 
zwaar verkeer met een plaatselijke bestemming 
 
Studie detailhandel in Mol, uitgevoerd door 
provincie Antwerpen maart 2020 ( niet beslist) 
 
Leefbaar Mol studie Vectris februari 2019 ( niet 
beslist) 
Studie gaf aan dat voor oost-westverkeer de N71 
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het doorgaand verkeer verwerkt. Voor noord-
zuid verkeer is er geen dergelijke weginfrastruc-
tuur beschikbaar. Gevolg, circa 20% van het 
verkeer op Markt en Laar is doorgaand. Oplossing 
is westcirculatie vlotter maken, beperkte circula-
tiemaatregelen in centrum en modal shift in 
korte verplaatsingen binnen het centrum. 
 

Meerhout 
 

Goedgekeurd 
PAC augustus 
2012 

Uit het mobiliteitsplan blijkt dat de gemeente een 
andere visie heeft op de functie van een aantal 
wegen dan enkele buurgemeenten. 
Zie kaart wegencategorisering 
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 CONCLUSIE VERKEERSKUNDIGE PLANNINGSCONTEXT 

Uit de analyse van de gemeentelijke mobiliteitsplannen valt op te maken dat er weinig 

tegenstrijdigheden zijn in de wegencategorisering. Op grondgebied van Herentals en Olen is 

vooral de rol van de N13 niet duidelijk. In de studie van Middenkempen en Noorderkempen 

is een voorstel uitgewerkt van robuust wegennet met lokale omleidingen rond kernen om 

de verkeersleefbaarheid te verbeteren en de bedrijventerreinen beter te ontsluiten. Hier-

voor worden ook RUP’s en haalbaarheidstudies opgemaakt. In de nieuwe wegencategorise-

ring wordt uitgegaan van een robuust wegennet met cascade-effect waarbij de 

mogelijkheid moet worden voorzien om binnen een maas bij calamiteiten steeds een alter-

natieve route te beschikken. Uit een eerste voorstel blijkt hieruit dat de N19 als Vlaamse 

Hoofdweg wordt gezien. Dit gaat uiteraard in tegen de visie van de Kempen om doorgaand 

noord zuidverkeer toe te laten.  

Wat betreft het vrachtverkeer is er een vrachtroutenetwerk uitgewerkt op Vlaams niveau. 

De verschillende gemeenten hebben in hun mobiliteitsplan ook een lokaal vrachtroutenet-

werk bepaald. In de volgende fase zullen we dit samen brengen en een samenhangend 

vrachtroutenetwerk uitwerken. Op verschillende beleidsniveaus wordt ingezet op het 

verbeteren van de fietsinfrastructuur in de Kempen. Uit de analyse bleek ook al dat veel 

verplaatsingen in de regio op fietsafstand gebeuren. Hier liggen veel kansen om het fiets-

gebruik te verhogen. Het nieuwe busplan van de Lijn heeft ook de ambitie en verwachting 

om het aandeel openbaar vervoer te verhogen. Het inspiratieboek mobipunten geeft in-

zicht in de mogelijkheden om knooppunten rond openbaar vervoer en fiets ruimtelijk te 

versteken als mobipunt.  
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VISIE VAN STAKEHOLDERS 
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In eerste instantie gaat het om visiedocumenten en bestaande knelpuntenanalyses van 

VOKA en IOK. De nadruk ligt hier op de problematiek van de bereikbaarheid van de bedrij-

venterreinen. Ook de spoorvisie voor de regio wordt hier weergegeven.  

Daarnaast omvat dit hoofdstuk een verslag van de gesprekken die plaatsvonden met de 

betrokken gemeenten in de vervoerregio. Daarin werd gepeild naar de actuele problemen, 

geplande evoluties en ontwikkelingen. 

Tot slot worden ook de resultaten van het voorlopige participatietraject beschreven. 

De visie van Provincie, DMOW, AWV, NMBS, De Lijn, Infrabel zitten vervat in de verschillen-

de beleidsdocumenten.  

 VOKA 

VOKA organiseerde een bevraging bij de bedrijven in de ENA-zone. Hieruit kwamen volgen-

de knelpunten naar voor. 

GEBREK AAN PARKEERZONES VOOR VRACHTWAGENS  

Tussen Hasselt en Antwerpen is er alleen in Heusden/Zolder een truckparking. Er is volgens 

de bevraagde bedrijven extra parkeerruimte langs de snelweg nodig, bijvoorbeeld in de 

buurt van Geel/Westerlo en/of Herentals. Europa kent immers subsidies toe voor de in-

richting en exploitatie van beveiligde truckparkings. Zo ging Nederland intussen al met 3,5 

mln euro subsidiegeld aan de haal. 

VEILIGHEID FIETSERS OP INDUSTRIEZONES 

Er zijn geen of nauwelijks gescheiden fietspaden op de industriezones van ENA. Een uitzon-

dering is de zone Beverdonk, het meest recente deel van ENA 20 in Grobbendonk. Op de 

zone Kerkheide (het oude gedeelte van deze zone) is dat niet het geval. Dit leidt tot erg 

gevaarlijke situaties met vrachtverkeer en personenwagens. Hetzelfde probleem stelt zich 

op Eindhoutseheide (ENA 24 zone 1 en 2) in Laakdal. Idem op Lammerdries in Geel waar ter 

hoogte van Arcelor Mittal de fietsostrade op het jaagpad permanent wordt onderbroken 

voor laad- en losactiviteiten op de kade. Fietsers moeten daar langs het auto-

examencentrum rijden (veel onervaren chauffeurs) en het drukke kruispunt Lammer-

dries/Valveken oversteken. Op de Nijverheidsstraat in Oevel is het eveneens gevaarlijk voor 

fietsers omwille van gemengd verkeer, in- en uitrijdend vrachtverkeer bij bedrijven waarbij 

het zicht wordt belemmerd door filevorming ter hoogte van de rotonde aan de fly-over en 

vrachtwagens die op het huidige smalle fietspad parkeren. Ook in Herentals klagen de 

ondernemers op de industriezone Wolfstee/Klein Gent over de grote onveiligheid voor 

fietsers. In de gegeven omstandigheden is het erg moeilijk om werknemers aan te zetten de 

woon-werkverplaatsing per fiets te maken.  
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OPENBAAR VERVOER 

Er zijn heel wat klachten van de bedrijven over de beperkte bediening van industriezones 

door De Lijn. In Grobbendonk bevindt de dichtstbijzijnde bushalte voor de werknemers van 

Bleckmann zich op de N13, aan de ingang van de industriezone. Dat is 5 km en betekent 1u 

stappen langs een erg gevaarlijke weg. Geen wonder dat bijna alle werknemers daar per 

auto naar het werk gaan. Bij Nike ligt de bushalte korter bij, maar is de Nikelaan allesbehal-

ve voetgangersvriendelijk. 

Ook zijn er veel klachten over de onbetrouwbaarheid en slechte service van NMBS. Het 

gebrek aan flexibiliteit van openbaar vervoer is voor veel werknemers een bijkomende 

hinderpaal. 

ONTSLUITING INDUSTRIEZONES 

Hulshout-Heultje 

Een betere ontsluiting van deze industriezone Hulshout - Heultje is voor Voka dringend aan 

de orde. De verschillende aanrijroutes naar het bedrijventerrein dienen te worden bekeken.  

Industrieweg Grobbendonk (ENA 20) 

Deze industriezone is enkel ontsloten via de N13. De uitweg langs Sperwerlaan is sinds 4 

november afgesloten omwille van het overvloedige sluipverkeer en na de verhoging van de 

brug over het Albertkanaal, is de Albertkanaalstraat ook geen optie meer. Ter hoogte van 

Bleckmann loopt de Industrieweg dood. Door de Sperwerlaan af te sluiten zijn de files aan 

het kruispunt Industrieweg/N13 alleen maar langer geworden. Ook doorgaand verkeer 

Herentals-Lier ondervindt hier hinder van. Bottleneck is kruispunt De Lindekens in Bouwel 

met verkeerslichten. 

MULTIMODAAL GOEDERENVERVOER 

Op het Albertkanaal in de Kempen zijn er twee grote binnenvaartterminals: BCTN Meer-

hout en Van Moer Logistics (ex DPW Antwerp East) in Grobbendonk. De capaciteit van 

BCTN wordt goed benut, mede dankzij Nike, maar in Grobbendonk is en blijft het onder-

maats. Dat is mede het gevolg van de procedureslag met de buurtbewoners sinds de ope-

ning van de terminal in 2012. Daardoor kan de terminal niet ten volle worden benut (geen 

activiteiten 7/7 dagen en 24u/24u). Door de rechtsonzekerheid heeft DP World er de brui 

aan gegeven en zijn heel wat verladers argwanend om de terminal te gebruiken. Als Vlaan-

deren inzet op multimodaal goederenvervoer dan is die rechtszekerheid essentieel.  

Voor- en natransport plus verticale handling (kost en tijdverspilling) schrikt veel bedrijven 

nog af om multimodaal te gaan. Nochtans zijn er best practices die dit tegenspreken. Een 

aantal bedrijven langs het Albertkanaal hebben een privé-kade. Daar liggen dus ook nog 

mogelijkheden. Alleen zijn dat dedicated terminals en niet geschikt voor containers. Vol-

gens VOKA beschikken volgende bedrijven over een kade (volledige lijst beschikbaar bij De 

Vlaamse Waterweg): Agrifirm, Deckx A.O., Groep Kerkstoel, Holcim, Centerbeton, Mars 

Belgium, Bepro, Scoriethom, Kaneka, Edelbeton, ADM Team Heavy Weight, BP (BCTN Geel), 

Betonfabriek De Bonte.  

Aurubis is bezig met de bouw van de CU-port langs het Kempisch kanaal om op die manier 

vrachtwagens van de weg te halen.  



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   175 

Ook het spoor is momenteel onderbenut. Er loopt nog een lijn van Herentals tot bij De 

Bonte, maar er zijn meermaals conflicten met laad- en losactiviteiten, o.m. op de BP-

terminal. 

Ander heet hangijzer: conflicten tussen laden en lossen en fietsverkeer op het jaagpad. 

Verticale handling kan in spoorvervoer worden gecounterd door horizontale handling. 

 

VERZADIGING E313 

De grootste bottleneck voor heel wat bedrijven met transporten van goederen en werkne-

mers richting Antwerpen is de verzadiging van de E313. De filedruk neemt elk jaar toe. Het 

Vlaams Verkeerscentrum berekende dat de filezwaarte op de E313 richting Antwerpen in 

2017 tijdens de ochtendspits 34% hoger ligt dan in 2012. Voor de avondspits bedraagt de 

toename liefst 110%. Bovendien flirten alle wegsegmenten op de E313 in de Kempen, 

zowel richting Antwerpen als richting Luik, met een verzadiging van boven de 10 uur per 

dag. De E313 draagt het trieste record van snelweg met de meeste ongevallen en dit in 

beide richtingen. In de richting van Antwerpen was er in 2017 slechts 1 dag op 5 weekdagen 

geen ongeval. Door deze structurele verkeersproblemen komt de bereikbaarheid van het 

economische en logistieke knooppunt Antwerpen vanuit de Kempen sterk onder druk en 

lijden ondernemers uit onze regio grote verliezen omdat hun goederen of personeel vastzit-

ten in de file. Bovendien slibben door de files op de E313 de lokale wegen dicht omdat 

sluiproutes worden gekozen om de files op de snelweg te omzeilen. Dit hypothekeert de 

leefbaarheid in de dorpskernen. Bovendien wil de mobiliteitsstudie Middenkempen al het 

doorgaand vrachtvervoer boven 3,5 ton verbieden in de driehoek tussen E34-E313 en N19g. 

Dat betekent onvermijdelijk nog meer vrachtwagens op de E313 en dus nog meer verkeer 

en file-ellende. Om de Kempen optimaal uit te bouwen als een volwaardig hinterland van 

de Haven van Antwerpen is een verbreding van de E313 tot 2x3 rijstroken tussen Ranst en 

Lummen cruciaal. Ook een volwaardige wisselaar tussen E34 en E313 is essentieel. 
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 IOK EN BURGEMEESTERS EN PARLEMENTAIREN 

KEMPEN 

 SPOORWEGVISIE 

Onderstaand overzicht van gevraagde investeringen in het spoornet in de Kempen is tot 

stand gekomen na overleg en bespreking met de betrokken gemeenten in de Kempen.  
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 AANVULLINGEN STADSREGIO OP VISIENOTA IOK -NMBS 

Gebaseerd op de standpuntennota van IOK betreffende het Kempens spoorvervoer is 

onderstaande opsomming gemaakt van verbeteringen en acties die actueel en relevant zijn 

voor de gemeenten van de stadsregio.  

INVESTERINGSPROJECTEN MET HOGE PRIORITEIT 

 Ontdubbeling van het spoortraject tussen Herentals en Turnhout (L29): nog steeds 

hoge prioriteit 

 Uitvoering van werken in station Turnhout (onder hoge prioriteit plaatsen, staat in 

spoornota niet onder ‘hoge prioriteit’) 

• Engagement van NMBS in functie van realiseren fiets-o-strade (incl. nood-

zakelijke herinrichting van huidige parking aan westzijde station in functie 

van aanleg fiets-o-strade), prioriteit. Wordt nog deze legislatuur gereali-

seerd. 

• Vraag naar engagement van NMBS ivm reorganisatie parking, in synergie 

met nieuwe parking van bouwproject SLIM (= woon-werk ontwikkeling aan 

noord-westzijde van station) , prioriteit. 

Er wordt momenteel een studie opgestart om de noordoostelijke hoek van 

het project SLIM, grenzend aan de noordwestelijke hoek van het station, 

opnieuw te bekijken, met extra aandacht voor de parkeerproblematiek in 

deze omgeving. Dit is zowel een ruimtelijke studie als een technisch-

financiële studie. De NMBS heeft engagement gegeven om mee input te le-

veren aan deze studie en naar een gezamenlijke parkeerstrategie te zoeken. 

• Realiseren voetgangersdoorsteek van SLIM (woon-werkproject achter per-

ron 2) naar Turnhout 

Dit is een voetgangers- maar ook fietserstunnel. Deze verbindt niet alleen 

perron 1 met perron 2 en de fietsenstalling, maar ook de Diksmuidestraat 

met de Stationsstraat-Warandestraat, waardoor de ontvlochten fietsroute 

van Beerse en Malle een verbinding krijgt met het centrum van Turnhout. 

Hier wordt in de studie van het project SLIM dan ook rekening mee gehou-

den. Studie in partnerschap met NMBS/Infrabel. Dit blijft nog altijd een pri-

oriteit. Wenselijk wordt dit nog deze legislatuur gerealiseerd.  

PROJECTEN KADEREND IN COURANTE EXPLOITATIE DOOR DE SPOORWEGMAATSCHAPPIJEN 

 Uitvoering van werken in station Turnhout 

• extra ticketautomaat aan perron 2 

 Accommodatie in alle Kempense stations afstemmen op het reizigerscomfort 

• optimaliseren van de positionering van informatieschermen voor reizigers 
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Er ontbreken ook digitale informatieborden op de perrons zelf. Zeker op 

perron 2 vormt dit een probleem, gezien de grote omloopfactor naar het 

stationsgebouw. 

• toegankelijke en propere toiletten (ook buiten openingsuren van loketten, 

ook voor personen met een handicap) 

 Inzet van moderne treinstellen met voldoende capaciteit  

 Zorg om voor- en natransport met de fiets 

• Voldoende en nette stallingen  

Omwille van de drukke bezetting in de fietsenstalling aan perron 2 werd in 

een vorig overleg met de NMBS (april) door stad Turnhout aangegeven dat 

ze deze graag op termijn zouden willen uitbreiden. NMBS heeft hier achter-

af het volgende over laten weten: “Voor de fietsenrekken: de huidige capa-

citeit zal kortelings bekeken worden, waarna wij zullen bekijken hoeveel 

plaatsen er kunnen bij komen!” 

• Behoud fietspuntwerking  

 Zorg voor goed voor- en natransport met de bus  

PROJECTEN IN FUNCTIE VAN EEN BETERE DIENSTVERLENING 

 Realisatie goede verbinding Turnhout-Brussel  

• knip lijn Turnhout-Brussel-Binche tot een lijn Turnhout-Brussel i.f.v. een 

hogere stiptheid van deze lijn 

• rechtstreekse verbinding Turnhout-Brussel in het weekend 

 Vroegere eerste aankomende trein ’s morgens. Zowel vanuit Antwerpen als vanuit 

Brussel. Dit is noodzakelijk i.f.v het woon-werk verkeer. Veel arbeiders moeten op 

hun werk zijn om 6u – 7u – 7u30. Maar de eerste trein komt in Turnhout pas aan ‘s 

morgens om 7u38. 

 Een latere laatste vertrekkende trein ‘s avonds in Turnhout  
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 OVERLEG BEDRIJVENTERREINEN MET IOK 

Met de medewerkers van IOK werd op 14 januari 2020 een screening opgemaakt van de 

verschillende bedrijventerreinen in de Kempen die in beheer zijn van IOK. De bedrijven in 

de ENA zone werden niet behandeld. De bedrijvenzones in Stadsregio Turnhout ook niet. 

BEDRIJVENTERREIN HOGE MAUW 

Ontsluiting 

• Hoge Mauw is geselecteerd als economisch knooppunt. Hiervoor was 50 ha extra 

bedrijvigheid voorzien. 13 ha is reeds ingevuld. De overige 37 ha is on hold gezet.  

• Het bedrijventerrein kent een goede ontsluiting naar de autosnelweg.  

• Naar het bedrijventerrein is een nieuwe toegang voorzien vanuit de Huiskens - Ho-

ge Mauw. De bestaande toegang aan Hoge Mauw - Nieuwedijk wordt gesloten. Dit 

vraagt wel een herziening van een aantal straten en kruispunten om de bochtstra-

len voor grote vrachtwagens mogelijk te maken. 

• De achterliggende bedrijventerrein Ravago gelegen langs het kanaal kennen van-

daag ook een moeilijke ontsluiting. Vrachtwagens dienen steeds via het centrum 

van Arendonk te rijden. De vraag stelt zich of er geen rechtstreekse verbinding kan 

worden gemaakt naar het bedrijventerrein de Hoge Mauw en de op- en afrit met 

de E34. Met deze weg kan er ook vanuit de Hoge Mouw worden aangesloten op 

een bestaande laad- en loskade in Brulen. 

Basisbereikbaarheid  

• Het bedrijventerrein Hoge Mauw wordt vandaag en ook binnen basisbereikbaar-

heid functioneel bediend met openbaar vervoer.  

• Om het bedrijventerrein te bedienen kan voor het vervoer op maat vooral worden 

ingezet op een betere fietsbereikbaarheid. IOK en de provincie starten hiervoor 

met de opmaak van een mobi-scan van het bedrijventerrein.  

Fietsbereikbaarheid 

• Langsheen de N118 wordt het huidige dubbelrichtingsfietspad ontdubbeld naar 

tweezijdige fietspaden. Dit is ook een van de redenen om de toegang tot Hoge 

Mauw te schrappen.  

• De brug over de E34 is voorzien van een dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde. 

• Vanuit het fietspad langs het kanaal wordt ook gezocht naar een verbinding met 

het bedrijventerrein van de Hoge Mauw. Ook de interne fietsbereikbaarheid van 

het bedrijventerrein is te verbeteren en veiliger te voorzien.  

DESSEL 

Ontsluiting 

• De bedrijven gelegen langs het kanaal Bocholt-Herentals maken vandaag gebruik 

van een laad- en loskade waar ook de Pannekoekenboot ligt. Hier heeft het kanaal 

meer diepgang en kunnen er grotere schepen zoals Kempenaars aanmeren. Dit be-
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tekent wel dat men eerst met vrachtwagens vanuit de betrokken bedrijven naar de 

laad- en loskade moet rijden. Vandaag gebeurt dit via het centrum van Witgoor 

Dessel.  

• De provincie onderzoekt momenteel de mogelijkheid van een nieuwe ontsluitings-

weg via het kanaal naar de N18 en de N118. Dit onderzoek is nog lopende.  

• De vraag stelt zich wel waar de overslag op de boot dient te gebeuren. Doorrijden 

naar het Albertkanaal en overslag ter hoogte van Geel Punt ?  

BERKENBOSSEN IN MOL 

Ontsluiting 

• Het betreft een historisch gegroeid bedrijventerrein langs het kanaal met voorna-

melijk bedrijven in de bouwsector. 

• Site is ondanks haar ligging aan de N71 moeilijk ontsloten. De afstand naar de auto-

snelweg is te groot. 

•  Het bedrijventerrein is ook wat verouderd. De wegen in het bedrijventerrein zijn te 

verbeteren.  

HOVE 

• Bedrijventerrein Hove kent eveneens een moeilijke ontsluiting. Hier dienen vracht-

wagens steeds door de dorpskern van Dessel te rijden. Het bedrijventerrein kent 

een mix van verschillende bedrijven die niet noodzakelijk watergebonden zijn.  

KIEVERMONT 

• Terrein is planologisch ingekleurd als bedrijventerrein. Een ontwikkeling is eventu-

eel mogelijk indien er een oplossing komt met een nieuwe ontsluitingsweg. Zie stu-

die provincie 

LILLE 

• Historische ontwikkelingen bedrijventerrein met kleinhandelsfuncties. 

• Veel onbenutte percelen, geen goede invulling van het terrein.  

• Er is ook leegstand aanwezig in het bedrijventerrein.  

INNOVATIECAMPUS GEEL 

Campus is goed gelegen langs de R14 maar is vooral een autolocatie. De site kent een groot 

aanbod aan parkeerplaatsen. Vanuit het station van Geel is de site goed bereikbaar met de 

fiets via de bereikbaarheidsas. De bereikbaarheid van de site met de bus wordt beperkt 

bevonden. Om een meer multimodale bereikbaarheid van de site te bekomen kan worden 

ingezet op: 

• Reguleren van het parkeren op de site en de Site Leunen gebruiken als overloop-

parking. 

• Mobipunt uitbouwen op de Innovatiecampus 

• Aansluiting voorzien op fietsostrade 
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• Het kernnet en aanvullend net zijn afgeklopt, en staan eveneens in deze nota. Er 

kan op langere termijn worden gedacht aan een betere ontsluiting van de site. 

BEDRIJVENTERREIN WOLFSTEE KLEIN GENT 

• Goed functionerend bedrijventerrein 

• Weginfrastructuur zal worden heraangelegd alsook de kruispunten. Bedoeling is om 

te komen tot een meer duurzame inrichting van het bedrijventerrein.  

• Binnen het bedrijventerrein wordt gezocht naar een locatie voor een vrachtwagen-

parking. Dit kan ook worden gecombineerd met het zoeken naar een oplossing voor 

het straatparkeren in het bedrijventerrein. 

• Er is geen uitbreiding voorzien van het bedrijventerrein.  

SASSENHOUT (VORSELAAR) 

• Uitbreiding van lokaal bedrijventerrein is voorzien met 4 ha. 

LILLE ACHTERSEHOEK 

• Lokaal bedrijventerrein aan de op- en afrit met de E34 is opgenomen als pilootpro-

ject voor de vertaling van het ruimtelijk beleid van de provincie. Op basis van dit 

onderzoek wordt nagegaan of een uitbreiding van het bedrijventerrein gewenst is. 

SITE IJSBOERKE 

• Uitbreiding van het bedrijventerrein is reeds gebeurd. Het betreft voornamelijk 

kleinere KMO-bedrijven. 

BIEZENVELD 

• Biezenveld is gelegen langs de N19g en heeft geen uitbreidingsmogelijkheden 

meer. 

BEDRIJVENTERREIN DE KLUIS 

• Het huidige bedrijventerrein zal in oppervlakte verdubbelen. De werken zijn hier-

voor aan de gang. De site is goed ontsloten naar het hoofdwegennet. 

• In het kader van de vervoerregio is het wenselijk om de multimodale bereikbaar-

heid van het bedrijventerrein te verbeteren. De uitbouw van een mobipunt gekop-

peld aan een kernlijn van het busnet zal worden onderzocht.  

• De stad Hoogstraten is ook vragende partij voor een nieuw lokaal bedrijventerrein.  

• De bestaande lokale bedrijventerrein gelegen aan de N146 en de N124 zijn vandaag 

moeilijk ontsloten. De vraag stelt zich of een verhuis met uitdoofscenario mogelijk 

is ? 

BEDRIJVENTERREIN MEER  

• Geen uitbreiding voorzien.  

• Interne circulatie van de site is te verbeteren.  

RIJKEVORSEL 
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• Kleinere historisch gegroeide bedrijven 

• Nijverheidsweg –Vaart: het betreft hier bedrijven gelegen op terreinen van oude 

Steenbakkerijen. Ontsluiting gebeurt via N14. Dit zorgt nu voor problemen in het 

centrum van Rijkevorsel, Malle en Zoersel.  

• De vraag stelt zich wat er moet gebeuren met de terreinen op het moment dat de 

activiteiten van steenbakkerij ophouden. Is omzetting naar KMO wenselijk of wordt 

er omwille van de moeilijke ontsluiting niet beter ingezet op natuurherstel. De ge-

meente Rijkevorsel is in ieder geval vragende partij om deze site te saneren en te-

rug te ontwikkelen ism met IOK 

 

RAVELS 

• Nijverheidsstraat: 5 ha extra lokale bedrijvigheid voorzien. 

• Site Poppel: 2 ha extra bedrijvigheid 

• Site Depot: oude luchtvaarthallen, evenementenhal. 

• Kanaaldijk: schrootbedrijven, betoncentrale en bouwbedrijf. Ontsluiting via N12 
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 STAKEHOLDERSGROEP EN VERVOER OP MAAT  

STAKEHOLDERSGROEP 

Algemeen 

 Verantwoordelijkheden/bijdragen liggen ook bij private ondernemingen 

Vrachtverkeer 

 VOKA: aanvulling op zwakten: gewestwegen waar veel vrachtverkeer parkeert, wa-

gens ertussen veroorzaken onveilige situaties. Vraag naar vrachtwagenparkings op 

strategische punten om onveiligheid tegen te gaan. 

 ACV-Kempen: geen optimale vullingsgraad van vrachtwagens. Oplossing: gedeeld 

gebruik over bedrijven heen 

 Michiel Sels – Boerenbond: 

o bezorgdheid rond tonnagebeperking, eerst een alternatief vinden voor iets 

doorgevoerd wordt 

o veiligheid: 

▪ eigen landbouwers kenbaar maken 

▪ zwakke weggebruikers kenbaar maken met de gevaren van de landbouw-

voertuigen  

 transport en logistiek: grotere vrachtwagens zullen een oplossing bieden. Geen be-

zorgdheid dat ze overal door de kernen zouden rijden, ze zouden omgeleid worden 

Bus 

 Vertegenwoordiger ouderen: 

o Herentals-Wolfstee: er rijdt geen bus, opleidingscentrum VDAB heeft nu zelf 

bussen ingeschakeld 

o Werkzoekenden vormen een doelgroep die niet vlot ergens geraakt met de wa-

gen. Industrieterreinen zijn een pijnpunt. VOM is hier een oplossing. Het hangt 

van plek tot plek af wat de oplossing is. 

o Bouwel-Herentals: geen bussen, alsook gebrek aan degelijke fietspaden 

 

Hieronder worden de resultaten beschreven van een workshop. Het is een eerste, frag-

mentaire opsomming van mogelijke maatregelen. Verder onderzoek naar de concrete 

invulling van vervoer op maat is nodig. Als basis hiervan kunnen de vragen van de gemeen-

ten worden genomen, waarop De Lijn verwees naar VOM. 
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VERVOER OP MAAT 

Vraag Aanbod / Oplossing 
Avondaanbod OV 
Culturele evenementen 

Bus inleggen 
Gemeenschappelijke taxi naar aansluitingen 
Platform tussen cultuur en personenvervoer 
bijv. vanuit Kempen naar Antwerpen  

Doelgroep jongeren: verbindingen voor de 
jeugd, vervoer naar avondactiviteiten 

• Huidige aanbod is ontoereikend  
• Avondritten stoppen vroeg  

Vraag naar extra aanbod  

Platform als BlaBlaCar 
  

Overstappen  
• Dure aankoop verschillende tickets  
• Niet evident/gebruiksvriendelijk voor 
iedereen 

Combitickets, naar voorbeelden in buiten-
land  
Samenwerking verschillende aanbieders 
bijv. NMBS, De Lijn, deelfietsen…  
Afstemming qua aanbod, abonnement, 
ticket  

Goede aansluitingen (ook binnen kernnet)  
Aansluitingen op elkaar afstemmen  

  

Doelgroep nieuwkomers en kansarmen: moei-
lijkheden in verband met fietsen, ze kunnen 
vaak niet fietsen 

• Socio-culturele verschillen  
• Financiële barrière  

  

Belbus  
• Stelselmatig afgebouwd  
• Werd positief geëvalueerd  

Belbus heractiveren / uitbreiden  

  Carpoolsysteem van taxi’s  
• Voorbeeld: Geel: Samenwerking 
met taxibedrijf  
• Maatschappelijk netwerk uitbou-
wen  
• Uren afstemmen  

Bereikbaarheid van bedrijventerrei-
nen/kantoren  

Vans voor werknemers  
• Systeem waarbij werknemer die het 
verste woont collega’s onderweg oppikt 
met bedrijfsbusje (vanpooling)  
• Toelaten op vrije busbanen (naar 
voorbeeld in Nederland)  

Vervoer werkzoekenden/interims  Interimbureaus kunnen meer verantwoor-
delijkheid opnemen in verband met vervoer 
(opnemen in takenpakket)  

Mensen die een opleiding gaan volgen, sollici-
teren of werken maar niet over een eigen 
vervoersmiddel beschikken  

Fosterfiets (stad Geel, Laakdal of Meerhout): 
elektrische fiets die ter beschikking wordt 
gesteld aan werkzoekenden voor een kleine 
vergoeding  

• 2 euro/dag 
• Verder uitbreiden in andere ge-
meenten (grotere schaal 
• Verbreden (meer dan werkzoeken-
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den) 

Woon-werkverplaatsingen  Bedrijven bieden fietsen aan  
• Niet enkel voor vaste werknemers, 
uitbreiden naar bijv interims  

Toegankelijkheid  
• Van bus/trein  
• Opstapjes  

• Aanspreekpunt  
• Mobicoach  

Betaalbaarheid  
• Vraag naar budget/middelen voor 
VOM  
• Vraag naar kost voor gebruikers  

• Vele overstappen: 1 tarief  
• Sociale tarieven  
• Bijv. taxicheques, sociale tarieven 
invoeren om taxi te nemen  
• we willen geen shopping shuttles 
die betaald worden met gemeenschaps-
geld  

Goede mix van vrijwilligers en betaalde krach-
ten  

  

  Gemeentelijke schoolbussen inzetten voor 
andere doeleinden  
Uber voor schoolbussen?  

Complexiteit  
• Veel systemen  
• Vraag naar eenvoudig systeem  
• Vraag naar eenvoudig registreren  

1 plek waar mensen terecht kunnen met 
hun vervoersvraag: duidelijk en herkenbaar, 
geen eindeloze catalogus  

Verbindingen naar ziekenhuis bestaan/zijn 
toereikend maar verbindingen tussen zieken-
huizen ontbreken. Mensen moeten van het 
ene ziekenhuis naar het andere geraken  
Bediening AZ Turnhout vanuit het westen  

Onderlinge organisatie  

Bediening van opleidingen avondonderwijs  
Bereikbaarheid Thomas More Geel voor 
avond/zaterdagonderwijs  

Er staan genoeg voertuigen stil op het 
moment dat de avondschool start  

Hogeschool Thomas More in Geel: atypische 
schoolperiodes Augustus/krokusvakantie  

• School kan bussen inzetten maar 
wordt verantwoordelijk gesteld voor de 
kosten  

  

Probleem van onderhoud fiets- en voetpaden    
Fietsverhuur opschalen 
Vraag naar groter aanbod  

  

Last-mile: wat met diegenen die niet kunnen 
fietsen? 

  

Begeleiding voor jonge kinderen in het kader 
van veiligheid bij OV, bus… 
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Groepsvervoer naar meer afgelegen gebieden 
bijv. kamp- of weekendplaats  

  

Werkuren/shiften niet aangepast aan ploegen-
systeem in industrieterreinen  

Vragen aan bedrijven om te synchroniseren 
en zo bussen vlotter inzetten  
Flexibele werktijden  

Fietsstalling voor elektrische fietsen    
  De Minder Mobielen Centrale 

(MMC) (Nijlen) is een dienst om mensen 
met verplaatsingsproblemen en een beperkt 
inkomen toch de nodige vervoersmogelijk-
heden te bieden 

  Vervoer via ziekenfondsen = erg versnipperd 
  Het dienstverleningscentrum (dvc) ’t Zwart 

Goor begeleidt volwassenen met een be-
perking in verschillende vestigingen in de 
Antwerpse  
Kempen: Merksplas, Hoogstraten, Turnhout, 
Malle en Zoersel.  
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Locatie gebonden opmerkingen: 

 Hoge Mauw industriezone niet vlot bereikbaar vanuit Turnhout  

o Verbinding vanuit Retie-Dessel-Mol naar industriezone Veedijk. Loopt nu 
over Turnhout centrum 

 Weekendlijnen, avond/nacht 

o Turnhout-Mol 
o Turnhout-Geel 
o Turnhout-Herentals  

 Geen buslijn Retie-Kasterlee voor studenten SMIK (Kogeka) 

 Verbinding Retie-Dessel-Mol via E34 

o Eventueel ook Arendonk  
o Sneldienst naar Antwerpen?  

 Fietsverbinding Retie-Dessel-industrieas Veedijk (naast E34)  

 Fietsverhuur in Westerlo (Parel der Kempen)  

 Collectieve taxi voor woon-werkverkeer van werknemers Lidwina (Mol)  

 bereikbaarheid Thomas More Campus Vorselaar buiten spits/schooluren verbete-

ren. 

 Centrum Nijlen fietsvriendelijker maken (is afhankelijk van AWV en MOW) 

 Lijnbussen inleggen station Wolfstee, stopplaats van de trein 

 Stadsbus rond Turnhout: binnen / buiten de Ring 

 Slechte bereikbaarheid: 

o Het GielsBos  
o Gevangenissen van Wortel en van Merksplas  
o Landschap de Liereman Oud-Turnhout  
o AZ Turnhout, campus Sint-Jozef 

 Verbinding Nijlen en Heist-op-den-Berg 
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 GEMEENTEN NOORDERKEMPEN 

In het kader van het participatietraject voor de vervoerregio Kempen werden per deelge-

bied in de vervoerregio ronde tafelgespreken opgezet. Tijdens deze workshops werd ge-

vraagd naar evoluties en geplande ontwikkelingen in de gemeente. Eveneens werd 

gevraagd naar bestaande initiatieven rond mobiliteit en flankerende maatregelen. Vervol-

gens werd op kaart volgens het STOP-principe de verschillende knelpunten en kansen in 

beeld gebracht. Tijdens die overlegmomenten waren zowel de politiek mandataris als de 

betrokken ambtenaren aanwezig.  

ALGEMEEN & FLANKERENDE MAATREGELEN 

Hoogstraten 

De gemeente wenst een beleidsplan ruimte en lokaal mobiliteitsplan met aandacht voor 

duurzame mobiliteit op te maken. De gemeente gaat ook circulatieplannen uitwerken voor 

de wijken waarbij rekening zal moeten worden gehouden met de bus.  

Uitbreiding bedrijventerrein De Kluis is lopende. 

Beerse 

Er is een verhuis voorzien van het nieuw gemeentehuis binnen de dorpskern van Beerse. Er 

zijn problemen te verwachten op het vlak van bereikbaarheid.  

Beerse zet in op kernversterking en verdichting binnen het woongebied. Langs het kanaal 

liggen woonreservegebieden, die enkel aangesneden kunnen worden indien stadsregionaal 

de nood aangetoond wordt (cf. GRUP RSGT 2004). 

Arendonk 

De provincie heeft een visie uitgewerkt voor de uitbouw van een landschapspark. Hierbij 

werden toegangspoorten tot landschapspark uitgewerkt. 

Ravels 

Enkel in dorpskern van Ravels en Poppel wordt verdichting toegestaan: vastgelegd in RUP.  

In Weelde wordt een WUG van 400 wooneenheden voorzien.  

Sportzone Vlasrietje als gemeentelijke attractiepool.  

Nieuwe toegangspoort tot natuurgebied Gewestbossen – Liereman: Boshuis in Ravels 

Rijkevorsel 

Rondweg zal nog niet snel uitgevoerd worden (misschien 2027?).  

Woonontwikkeling zet enkel in op inbreiding in de dorpskernen 

Breebos-site: attractiepool met retail, camping en waterrecreatie 

Baarle - Hertog 

De dorpskern trekt veel grenstoerisme.  

Woonprojecten: inbreidingsproject in de dorpskern: combinatie van wonen en functies als 

cultuur.  
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Langs de rondweg is een nieuw deel industriezone in de planning.  

Zondereigen: vooral landschappelijk aantrekkelijk, veel fietstoerisme 

Vosselaar 

Inzetten op verdichting in centrum.  

Vrijetijdshuis De Moer (Sint-Jozef) en sportcentrum Diepvenneke: attractiepolen  

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout hebben een gezamenlijk mobiliteitsplan. Dit 

stadsregionaal mobiliteitsplan wordt verbreed en verdiept. 

Oud - Turnhout 

Bezoekerscentrum (en naastgelegen PVT) van de Liereman als attractiepool van het natuur-

gebied.  

Er is een uitbreiding van de scholencampus voor bijzonder onderwijs voorzien langs de N18 

t.h.v. Zwaneven: hebben een sterk georganiseerd leerlingenvervoer.  

Sportpark De Hoogt als lokale attractiepool.  

Op de grens met Turnhout wordt langs de Ring een uitbreiding van industriezone Beyntel 

gepland. Zie strategisch project Bentelpark. 

Aan de zuidzijde van Oosthoven wordt WUG Veldbroek aangesneden. 

Turnhout 

De nodige aandacht voor het grensgebied: niet enkel binnen VVR of Vlaanderen, maar ook 

aandacht voor interactie met Nederlandse steden in netwerk.  

Woonproject Heizijdse Velden ten noorden van kanaal omvat reeds 500 bestaande woon-

eenheden. Er komen nog 2600 woningen bij op lange termijn. In totaal gaat het dus over ca 

3.300 wooneenheden. Momenteel is er geen busbediening. 

Zwembad en stedelijk plateau als pool langs Ring.  

Nieuwe secundaire High Tech Campus: N12 x R13  

FRAC als sportcampus 

Bedrijventerrein Veedijk: hoe omgaan met openbaar vervoer, ruimte voor een mobipunt?  

Groene attractiepolen: Stadsbos, Stadsboerderij Veldekenshof als poort naar het Vennen-

gebied. Doorgroei naar Nationaal Park: verbinding maken met Kleiputten, ? 

STAPPERS EN TRAPPERS  

Hoogstraten 

De gemeente wenst verder in te zetten op het verbeteren van de fietsbereikbaarheid. De 

gemeente is vragende partij om een fietsostrade aan te leggen langs de E19 richting Ant-

werpen en richting station Noorderkempen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de 

parallelweg langs de spoorlijn.  

De gemeente heeft via een intensief participatietraject gewerkt rond veilige schoolomge-

vingen. Dit heeft geleid tot concrete acties en maatregelen voor inrichting van veilige 
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schoolomgevingen en schoolroutes. Vooral het participatietraject geldt als een voorbeeld-

aanpak. 

Merksplas 

Er zijn heel wat plannen in voorbereiding voor de heraanleg van fietspaden langs gewest-

wegen ( N132)  

De gemeente zet ook sterk in op veilige schoolomgevingen. Hiervoor worden ook school-

vervoerplannen opgemaakt. De gemeente heeft ook het SAVE charter ondertekend. 

Beerse 

De gemeente heeft sterk ingezet op het verbeteren van de fietsinfrastructuur in de ge-

meente.  

Tracé fietsostrade langs kanaal moet verder worden uitgewerkt.  

Groene fietsroutes realiseren met aandacht voor verkeerscirculatie  

Na realisatie nieuwe ontsluitingsweg zijn er kansen om doorgaand verkeer te weren en 

verder in te zetten op een fijnmazig fietsroutenetwerk.  

In Beerse Zuid werd een fietspadenproject opgestart om de fietsinfrastructuur te verbete-

ren.  

De gemeente heeft ook ingezet op project duurzame scholen.  

In Vlimmeren werd een schoolstraat ingevoerd. 

Arendonk 

Uit de scan van de Vlaamse bouwmeester bleek dat de gemeente Arendonk vooral een 

fietsgemeente is. Het aandeel fietsgebruik in woon-school en woon-werkverkeer bedraagt 

30 %. Verder inzetten op goede fietsinfrastructuur is voor de gemeente dan ook belangrijk.  

De gemeente wenst een fietsverbinding te realiseren tussen bedrijventerrein Hoge Mauw 

en het Kempisch kanaal. Mogelijk tracé parallel met de E34.  

Recent werd in het centrum een fietsstraat ingericht. 

Ravels  

Ravels is vragende partij voor opwaardering jaagpad van het kanaal naar fietsostrade: 

vlotte verbinding met station Turnhout (via fietsbrug Bels Lijntje).  

Gemeentelijke Fietsbib  

Mindermobielencentrale: is aanwezig, maar kampt met tekort aan vrijwilligers. 

Rijkevorsel 

Geen BFF-route tussen Wortel en Rijkevorsel  

In onderzoek: fietspaden op baan Stevennekes – Hei-ende.  

Fietsbib in de planning 

Baarle - Hertog 



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   195 

Tussen Baarle en Zondereigen: geen degelijk fietspad aanwezig op Nederlands grondge-

bied. 

Oud - Turnhout 

Verbinding Arendonk – Turnhout is belangrijk met fietstunnel onder de R13 

Fietsbib in Eigenaard 

Via stedenbouwkundige kost bij projectontwikkeling wordt een budget opgebouwd dat kan 

dienen voor autodelen en het beveiligen van schoolomgevingen. 

Turnhout 

Realisatie en verdere uitwerking mobiliteitskamers (stadsregionaal). 

Inzet op lokale en bovenlokale veilige fietsroutes o.a. groene routes en BFF als netwerk 

voor fiets (stadsregionaal).  

Schaalvergroting voor bovenlokaal fietsnetwerk is noodzakelijk  

Fietsostrade langs kanaal verder uitwerken: cf. Ravels en verder  

Fietsostrade naar Herentals: problematisch omwille van doortocht door militair domein. 

Oplossing via schakelroute opnemen. 

Er zijn geen fietsostrades richting NL: afstemming nodig 

Fietspunten aan Ring en station 

Initiatieven rond fiets : Fietsbib , Blue bikes uitbreiden 

Turnhout staat achter idee van een netwerk van deelfietsen en -auto’s op niveau van VVR. 

Uitbouw fietsring 

OPENBAAR VERVOER  

Hoogstraten 

Wat betreft het nieuwe busnet kan de gemeente zich wel vinden in de visie. Aandachtspun-

ten blijven wel de bediening van de bedrijvenzones en het recreatiegebied De Mosten. Ook 

de gevangenis is een belangrijke attractiepool die in het nieuwe busnet meer zal worden 

bediend met een halte ter hoogte van de gevangenis. De gemeente vraagt hier een oplos-

sing. 

Voor de gemeente blijft een rechtstreekse busverbinding naar Breda belangrijk. Dit zit nu 

niet in het nieuwe vervoersplan, maar moet zeker worden ingeschreven in het vervoersplan 

voor de Kempen.  

Merksplas 

Merksplas blijft goed ontsloten naar Hoogstraten en Turnhout. Ook de verbinding Merks-

plas-Rijkevorsel- Brecht zit in het kernnet. De Kolonie, gevangenis van Merksplas en Recrea-

tiepark Molenheide blijven bediend door het kernnet.  

Het dienstverleningscentrum t Zwart Goor zal moeten worden bediend door vervoer op 

maat. 
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Beerse 

De gemeente Beerse kan zich vinden in het voorstel van kernnet.  

Het versterken van de N12 als hoofdas voor openbaar vervoer vraagt ook aandacht op het 

vlak van doorstroming. Er wordt vastgesteld dat er meer vrachtverkeer rijdt via de N12 om 

zo de tol op de E34 te vermijden. Dit zorgt voor moeilijke doorstroming op de N12.  

Er zijn heel wat kruispunten op beperkte afstand op de N12 tussen N132 en R13 die lich-

tengeregeld zijn, wat een negatieve impact heeft op de doorstroming van het openbaar 

vervoer. 

Voor Beerse zijn de busverbindingen met de vakscholen in Herentals, Hoogstraten en 

Turnhout van belang. Het behoud van de functionele lijnen zijn dus belangrijk.  

De verhuis van het ziekenhuis Sint-Elisabeth naar de ziekenhuiscampus St. Jozef in Turnhout 

betekent ook dat de bereikbaarheid vanuit Beerse zal moeten worden herzien.  

Deelgemeente Vlimmeren wordt beter bediend door nieuwe noord-zuidlijn tussen Heren-

tals en Hoogstraten.  

De gemeente Beerse wenst in te zetten op deelmobiliteit. Op de N12 kunnen nabij de 

hoofdhaltes mobipunten worden voorzien om Beerse Zuid te bedienen, maar mogelijks ook 

in de kern. 

Beerse Zuid kent voldoende werknemers om deelmobiliteit te organiseren 

Arendonk 

Arendonk behoudt sterke bediening met Turnhout.  

Functionele lijnen met Geel en Mol zijn eveneens van belang voor bereikbaarheid scholen.  

De gemeente wenst een centrale halte met deelfietsen uit te bouwen nabij de toegang tot 

Hoge Mauw.  

De gemeente organiseert vandaag een busverbinding tussen Arendonk en Turnhout voor 

de bediening van het maatwerkbedrijf Amival. Reizigers worden zowel naar het maatwerk-

bedrijf gebracht en omgekeerd worden bewoners naar het dagcentrum in Arendonk ge-

bracht. De vraag stelt zich hoe dit verder wordt opgenomen in het verhaal van vervoer op 

maat.  

Het asielcentrum in Arendonk kent ook heel wat busgebruikers. Om dubbelgebruik met 

scholieren tegen te gaan werden enkele lijnen ingekort. 

Ravels 

Verbindingen ontbreken tussen: Baarle en Poppel, Weelde-station en Weelde.  

In het oosten van de gemeente zijn zones met weekendverblijven die permanent bewoond 

worden (Tulderheyde en Goorbleek-Leiheidestraat): hier is geen OV-bediening. 

Rijkevorsel 

Er rijdt geen rechtstreekse bus naar Antwerpen:  
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Overstappen in station Noorderkempen op de trein: door vertragingen in Rijkevorsel mist 

de bus vaak de aansluiting  

Overstappen op de N12 op de snelbus.  

In Sint-Jozef zal enkel nog een schoolbus halteren.  

Geen OV-link tussen Sint-Jozef en Rijkevorsel 

Baarle- Hertog 

Enkel verbinding met Turnhout: geen naar Poppel, enkel een schoolbus naar Zondereigen 

Vosselaar 

Er stelt zich een mogelijk probleem van bereikbaarheid voor de ontwikkelingen langs de 

N12 indien er op lijn 410 haltes zouden vervallen. 

Turnhout 

De capaciteit van de lijn Mol – Turnhout zit op de grens: frequentie verhogen?  

Door aanbod van avondonderwijs en cultuur is er vraag naar voldoende (late) OV-amplitude 

naar Mol, Geel en Herentals.  

Bediening Heizijdse Velden?  

Zevendonk: vervoer op maat  

Station Turnhout-Zuid: Momenteel zijn er geen middelen voor de uitbouw van een station 

Turnhout-Zuid.  

Uitvoeren van projecten uit de corridorstudie  

HOV op N12: te onderzoeken hoe deze ruimte kan krijgen in het centrum? Idem voor N18 

richting Mol.  

Ziekenhuissite AZ Campus Sint-Jozef: vraag naar ontsluiting met lijn vanaf Vosselaar, Beer-

se, Merksplas en naar Turnhout-Noord. 

GEMOTORISEERD VERKEER 

Hoogstraten 

Aanvullend op het busnet wenst de gemeente in te zetten op deelmobiliteit. In overleg met 

projectontwikkelaars worden nu reeds afspraken gemaakt om de parkeernorm van 1,5 PP 

te verlagen indien er deelwagens worden voorzien.  

Visie gebiedsgerichte mobiliteitsstudie Noorderkempen is nog steeds van kracht.  

Implementatie van trajectcontrole voor vrachtverkeer in de doortocht van Hoogstraten 

vraagt nog verdere voorbereiding. Er dienen nog heel wat praktische problemen te worden 

opgelost. 

Merksplas 

Ook de gemeente Merksplas geeft aan dat het doorgaand vrachtverkeer voor problemen 

zorgt. In de studie Noorderkempen werd voorgesteld om te werken met een trajectcontro-

le.  
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Ontsluiting van IOK aan Oosteinde en het serregebied met mestverwerkingsbedrijven aan 

Koekhoven vraagt een oplossing.  

Het bedrijventerrein aan de Veldenbergstraat krijgt een nieuwe bewegwijzering. 

Beerse 

Bedrijvigheid langs het kanaal ontsluiten via bestaande weg Nieuwe Dreef tot de aansluiting 

met de N12.  

De gemeente Beerse wenst een goede ontsluiting van het regionaal bedrijventerrein Beer-

se-Zuid richting E34. Samen met de gemeente Lille en Vosselaar worden stappen gezet om 

tot een structurele oplossing te komen voor de ontsluitingsproblematiek. 

Doorstroming op- en afrittencomplex Beerse 22 verbeteren.  

De gemeente kan zich vinden in het voorstel van het downgraden van de N153, maar vraagt 

ook maatregelen om ervoor te zorgen dat het gebruik van de E34 en de N14 als door-

gangsweg wordt verbeterd.  

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout hebben een gezamenlijk mobiliteitsplan. Dit 

stadsregionaal mobiliteitsplan wordt verbreed en verdiept.  

Arendonk  

Veel zwaar landbouwverkeer in de gemeente  

Ontsluiting bedrijven langs het kanaal dient te worden verbeterd. Tussen bedrijf Ravago en 

Hoge Mauw ligt een lokale weg. Kan deze ook gebruikt worden om een toekomstige laad en 

loskade langs het kanaal te bedienen.  

De provincie onderzoekt de haalbaarheid van een uitbreiding van het regionaal bedrijven-

terrein Hoge Mauw. 

Ravels 

Problematiek van doorgaand verkeer in de kernen: N12 en N119 

Rijkevorsel 

Deelsysteem met Cambio wordt opgestart 

In onderzoek: tonnagebeperking op baan Stevennekes – Hei-ende: overleg nodig met Malle 

en Beerse 

Baarle - Hertog 

Ondanks nieuw geopende rondweg nog veel doorgaand verkeer in centrum (periode van 

gewenning nodig: vb. updaten GPS). 

Vosselaar 

De Gemeente Vosselaar vraagt niet alleen aandacht voor de vrachtroutes maar verwacht 

ook dat de studie bekijkt waar vrachtwagens gewenst / mogelijk zijn. 

Turnhout 

N19 en N132: poorten vanaf de snelweg  
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N140: ontsluiting industrie en detailhandel 

N18: lokale ontsluiting van Oud-Turnhout  

R13: primaire weg: heeft deze voldoende capaciteit (cf. Stedelijk plateau)  

N19g: Verbinding Tilburg-Geel: vrees voor aanzuigeffect verkeer: maasverkleining tussen 

snelwegen? 

Cambio uitbreiden. 

De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout hebben een gezamenlijk mobiliteitsplan. Dit 

stadsregionaal mobiliteitsplan wordt verbreed en verdiept. 
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 GEMEENTEN MIDDENKEMPEN 

ALGEMEEN & FLANKERENDE MAATREGELEN 

Vorselaar 

De gemeente voorziet de herinrichting van het centrum. Tevens is een uitbreiding voorzien 

van de school. Bij de centrumherwaardering zijn ook woongelegenheden voorzien. De 

ondergrondse parkeergarage is daarbij voorzien van een deelauto. De gemeente stelt ook 

haar dienstvoertuigen ter beschikking als deelauto.  

 Bevraging studenten en docenten Thomas More. Hieruit bleek dat het effectiever 

was om te werken met een carpoolapp dan met een fietsmaatregelen.  

 Nu veel private aanbieders van deelsystemen. De burgemeester van Vorselaar is 

vragende partij om één systeem uit te werken rond deelmobiliteit voor de Kempen.  

 Gemeente voorziet het opleggen van stedenbouwkundige last bij projectontwikke-

laars. Dit geld wordt dan ingezet voor uitbouw systeem van deelauto’s, herin-

richting veilige schoolomgevingen.  

Olen 

 Onderzoek nodig: waar is de vraag naar vervoer? Voorbeeld Thomas More: carpool 

app  

 Overleg met bedrijven i.v.m. vervoersplan: er zijn plannen voor leasing van e-bikes. 

Wat zijn de fietsafstanden van werknemers?  

 Gemeente Olen heeft een partnerschap m.b.t de fietspuntdiensten afgesloten met 

de provincie. 

Herentals 

 De stad Herentals voorziet de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan met 

aandacht voor circulatieplannen 

 Er zijn heel wat ruimtelijke ontwikkelingen aan de gang in de stad. Dit brengt bij-

komend verkeer met zich mee en de stad zoekt naar oplossingen om de parkeer-

vraag te beheersen.  

 Attractiepolen binnen de stad zijn de nieuwe ziekenhuissite, de Neteparksite (sport 

& recreatie).  

STAPPERS EN TRAPPERS 

Vorselaar 

De gemeente Vorselaar heeft de visies uit de studie Middenkempen vertaald naar lokaal 

beleid. Concreet betekent dit :  

 centrumherwaardering 

 ‘Knip’ Pulderdijk  
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 ‘Knip’ doorsteek Lille naar Vorselaar (uit tellingen bleek dat er 2300 vtg. Per dag ge-

bruik maken van deze lokale straat)  

 ‘Knip’ groene fietsroute  

Kasterlee 

 Bobbejaanland: ligt binnen fietsafstand van de stations Olen, Tielen en Herentals. 

Olen 

 De gemeente heeft een eigen fietsostrade uitgewerkt op haar grondgebied  

 Bobbejaanland beter ontsluiten met duurzame verplaatsingswijzen, vb. Met fietsen 

vanaf het station van Olen. 

 Ook Umicore doet heel wat inspanningen om de verkeersstromen te beperken. Zo 

werkt het bedrijf met elektrische deelfietsen. 

Grobbendonk 

 De gemeente wenst de fietsveiligheid langs de Industrieweg te verbeteren. Hier-

voor zijn verschillende plannen in opmaak.  

 De Heirbaan, de Warme Handstraat, de Capynestraat en de Kleine Gentstraat wil 

het bestuur niet als groene route. Voor de bediening van het bedrijventerrein 

Wolfstee wordt vooral gekeken naar de aan te leggen fietsostrade en/of het fiets-

pad langs de N13. 

 Voor de Heirbaan en Warme Handstraat wordt voorzien in een trajectcontrole 

i.s.m. Vorselaar. Er wordt vermoedelijk dit jaar nog een veilige fietsverbinding aan-

gelegd in de Zuiderbaan. 

Herentals 

 Meervoudig gebruik parkings (overdag voor kantoren en ‘ s avonds voor bewoners). 

Aandacht ook voor voldoende fietsenstallingen.  

 De aanleg van fietsostrades worden teveel als infrastructuurproject gezien. De stad 

Herentals vraagt aandacht voor een goede aansluiting van de omliggende bedrijven 

zoals Klein Gent en Wolfstee op de fietsostrade. 

OPENBAAR VERVOER 

Grobbendonk 

 Is watertaxi op Albertkanaal een mogelijkheid. Er wordt opgemerkt dat dit een 

traag en duur vervoersysteem is.  

 De N13 is heraangelegd met toegankelijke bushaltes. Wat als de bus hier niet meer 

gaat rijden? 

 De gemeente Grobbendonk vraagt meer inzicht in de vraagzijde van de bedrijven 

voordat er maatregelen worden uitgewerkt. Er wordt voorgesteld om via een be-

vraging inzicht te bekomen in de modal split van de werknemers. Op die manier 

kunnen er gericht maatregelen worden uitgewerkt. 
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GEMOTORISEERD VERKEER 

Vorselaar 

heraanleg N153 om de doorstroming te verbeteren en sluipverkeer te weren.  

Kasterlee 

 Gemeente vraagt aandacht voor het optimaliseren van de wegcapaciteit van de 

N19g in functie van opvang doorgaand vrachtverkeer.  

 Ook het op- en afrittencomplex met de E34 dient te worden geoptimaliseerd om 

het verkeer af te wikkelen.  

 De gemeente vraagt ook een oplossing voor het parkeren van vrachtwagens.  

 De gemeente is vragende partij voor de opmaak van een regionaal vrachtroutenet-

werk dat gebaseerd is op de visie van de Middenkempen. 

Olen 

 Er is een vrij grote parkeerdruk op het openbaar domein binnen de bedrijvenzones. 

De gemeente vraagt hier aandacht voor.  

 Aurubis voorziet om 80 % van de vrachtstromen via het kanaal te laten verlopen 

door de bouw van een nieuwe laadkade.  

 De noodzaak tot een nieuwe ontsluitingsweg voor ontsluiting Umicore en Aurubis 

lijkt niet meer nodig.  

 Streefbeeld overwegen: gemeente kan zich vinden in het sluiten van twee overwe-

gen maar wenst de overweg Gestelstraat en Stationsstraat te behouden.  

Grobbendonk 

 Het op – en afrittencomplex van Herentals west (20) wordt heraangelegd  

 De gemeente Grobbendonk vraagt wel een tweede ontsluitingsmogelijkheid voor 

bedrijventerrein Beverdonk. Tegelijk wenst de gemeente dat er ook een calamitei-

tenroute uitgewerkt wordt.  

Herentals 

 De verkeersdruk op de Herenthoutsesteenweg blijft toenemen door de verschillen-

de ontwikkelingen. Een structurele oplossing dringt zich op.  

 De stad Herentals vraagt vooral haalbare oplossingen die zeer effectief zijn en 

vooral voldoende maatschappelijke baten opbrengen.  

 In de binnenstad vormen de overwegen probleempunten, door de lange wachttij-

den.  

 De stad vraagt nogmaals aandacht voor het wegwerken van de barrièrewerking van 

de spoorwegovergang aan de ovonde van Wellens.  
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  GEMEENTEN OOSTERKEMPEN 

ALGEMEEN & FLANKERENDE MAATREGELEN  

Welke studies over verplaatsingsgedrag (vb. van de provincie) zijn er al gemaakt en zijn 

deze beschikbaar?  

Studie Zuiderkempen: gemeentes Meerhout en Balen vragen om toegevoegd te worden 

aan deze studie.  

Geel  

Bluebikes, met een nieuw fietsdeelsysteem in onderzoek: Back2many  

Autodelen is in opstart.  

Retie  

Bedrijvenzone langs de E34 is wenselijk, maar niet eenvoudig of snel realiseerbaar  

Balen 

Fietspunt aan station  

Autodelen (Cambio) in opstart  

De gemeente laat bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor woonprojecten en 

bedrijven ook voldoende toegankelijke fietsenstallingen opnemen. Verder gaat de aandacht 

naar maatregelen om de doorwaadbaarheid voor voetgangers en fietsers te verbeteren.  

Mol 

Er wordt ingezet op veilige schoolomgevingen. Er wordt een screening opgestart voor alle 

25 scholen. Er worden fietsstraten aangelegd op de belangrijkste schoolroutes door het 

centrum. Route2school is geïmplementeerd.  

STAPPERS & TRAPPERS  

Geel  

Geel zet in op fietsverbindingen naar het centrum, o.a. met tunnels onder de Ring.  

In het centrum is een fietszone in onderzoek, maar dit wordt bemoeilijkt door het nog 

aanwezige doorgaande verkeer.  

Geel heeft een tragewegenplan.  

Ontsluiting Bel: fietsen niet via de N71, maar via de Malosewaver.  

Wens om Bluebike aan het station uit te breiden.  

Verbinding Eindhout – Oosterlo in onderzoek.  

Retie  

Weinig tewerkstelling in de eigen gemeentes: inzetten op fietsroutes naar scholen en 

bedrijvigheid in de buurgemeentes.  

Werkt aan een tragewegenplan en herinrichting van schoolomgevingen  
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Steenwegen zijn de meest logische routes  

In natuurgebieden zijn fietspaden moeilijk realiseerbaar omdat ANB en natuurverenigingen 

geen verharding of verlichting willen 

De bruggen over de E34 zijn gevaarlijke punten, vooral aan op- en afritten  

Meerhout 

Aanleg fietspaden langs de belangrijkste verbindingswegen.  

In het centrum wenst de gemeente in te zetten op de zachte weggebruiker maar daarvoor 

dient het doorgaand verkeer te worden geweerd. De gemeente ligt op een snijpunt van 

zowel noord-zuid als oost-west georiënteerde verbindingswegen.  

Inzetten op verbeteren van routes Kiezel, naar Tessenderlo, naar Ham  

Op invalswegen zijn fietsers en voetgangers vaak ondergeschikt door de beperkte straat-

breedtes  

Balen  

Fietsverbindingen met buurgemeentes 

Fietsostrade F105 als hoofdstructuur, noodzaak voor het voorzien van autoluwe verbindin-

gen naar de kernen.  

Dessel 

Verbeteren fietspaden op N18  

Overgedimensioneerde wegen moeten aangepakt worden  

Omwille van veiligheid nucleaire site is de doorsteek Boeretang afgesloten, wat anders een 

goede pendelroute is voor schoolverkeer.  

Het schepencollege heeft op 6 maart 2020 beslist om ook een project rond trage wegen op 

te starten (door RLGKN). Bedoeling is om daarmee te starten in het najaar van 2020. 

Mol 

Fietsen in alle aspecten als belangrijke beleidsdoelstelling 

Mol werkt momenteel aan een beleidsplan fiets, inclusief netwerk, comfort, fietsenstallin-

gen en beleving. 

OPENBAAR VERVOER 

Geel  

De stad wenst de bushalte van de Markt naar de Havermarkt te verhuizen. Dit kan de route 

voor de bus beïnvloeden.  

De stad is vragende partij voor een goed uitgeruste bushalte aan de Thomas More campus.  

In samenspraak met Kasterlee, Retie, Arendonk wordt er gevraagd om een busverbinding te 

voorzien naar Thomas More.  

Nieuw of bijkomende halte op de spoorlijn nabij de ring ter hoogte van de campus Thomas 

More.  
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Connectie met Bel en Larum valt weg  

Balen  

Trein naar Mol: overstap in Geel is moeilijk in spits  

Nieuwe lijn Lommel – Mol is positief  

Behoud lijn Beringen – Mol is positief  

Géén bediening meer van Olmense Zoo / Pakawi Park.  

De gemeente geeft aan dat Balen ook sterk georiënteerd is op Limburg maar dat de ge-

meente weinig weet over de plannen van de Lijn.  

Out of the box: door problemen met spoorinfrastructuur (kabeldiefstallen, overwegen 

defect, …): spoorlijnen omvormen naar andere HOV-infrastructuur, vb lightrail of busbaan.  

Dessel  

Lijn Dessel – Geel: geen alternatieven in deelkernen  

Retie  

Gemeente Retie is vragende partij voor een betere bediening van de campus Thomas More.  

Gemeente Retie geeft aan dat de Kempen zich ook moeten oriënteren op Eindhoven. Een 

snelle busverbinding naar Eindhoven via de E34 zou dit kunnen opvangen.  

Mol 

De bereikbaarheid vanuit de deelkernen is prioritair. Missing links zijn hier: Ginderbuiten en 

bij het wegvallen van de lijn 84 ook Gompel en Wezel 

AUTO & VRACHT  

Geel  

 De stad Geel staat achter het voorstel uit de studie Middenkempen om de N19g en 

de ring van Geel als doorgaande weg voor de regio te beschouwen, maar vraagt wel 

dat de doorstroming op de ring wordt verbeterd.  

 Malosewaver die een lokale verbinding maakt tussen Geel Bel en het centrum van 

Geel zou ook als fietsas meer kunnen ingericht. De route wordt ook als sluiproute 

gebruikt. De stad overweegt om eenrichtingsverkeer in te voeren zodat er ruimte 

vrijkomt voor een fietspad.  

 Het kruispunt Malosewaver met de Meerhoutseweg is ook gevaarlijk en vraagt een 

oplossing. Hierbij wordt gedacht aan roodlicht dat aanspringt op moment dat au-

to’s te snel komen aangereden.  

 Rotonde IOK is het drukste punt in de Kempen en is volledig verzadigd. Geel is vra-

gende partij voor een verbetering van dit kruispunt + de herinrichting van de Ant-

werpseweg richting E313 (o.a. met ventwegen voor de baanwinkels).  

 De aansluiting van de N19g op de E34 is ook een bottleneck 

 Overwegen sluiten in de gemeente is zeker geen evidentie. Draagvlak ontbreekt.  
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Retie  

 Doorgaand verkeer op R18 (wordt heraangelegd), maar de as Turnhout-Mol blijft 

door het centrum rijden  

 Omwille van doorgaand verkeer door kernen: op-afrit Oud-Turnhout afschaffen en 

een (nieuwe) ASC voorzien ter hoogte van Postel? Gaat weliswaar door openruim-

tegebied (maar cf. Nederland: omleidingsweg Baarle-Hertog)  

Meerhout  

 Ster van gewestwegen: sterk radiaal maar geen ringinfrastructuur: doorgaand ver-

keer door centrum. (o.a. 6000 vrachtwagens in centrum per week?)  

 HB-onderzoek in opmaak voor verkeer in centrum  

 Molsebaan: wordt heringericht en overgedragen aan de gemeentes.  

 "De gemeente Meerhout wenst in een toekomstig kader een tonnagebeperking in 

te stellen voor haar centrumgebied teneinde de leefbaarheid fundamenteel te ver-

hogen met inbegrip van het effectief realiseren van het STOP-principe. De infra-

structurele beperkingen en de diverse collectiviteiten (handelszaken, scholen, 

openbare instellingen, …) zeker binnen het centrumgebied laten doorgaande 

vrachtverkeersstromen niet meer toe. 

 De gemeente wenst vanzelfsprekend hierin haar verantwoordelijkheid te nemen en 

de vrachtverkeersstromen toe te laten op die wegen die daartoe zijn uitgerust op 

zulke wijze dat er geen afwenteling ontstaat van de lasten op andere buurgemeen-

ten en zeker in hun centrumgebieden. Dit betekent in concreto het voorstel om een 

verschuiving door te voeren van de huidige vrachtverkeersstromen vanuit N71 via 

N110-N102 richting E313 naar de volgende wegen: N71 richting N126-N102 of 

N126-N156 tot de afritten van de E313 en het achterliggende ENA-gebied. 

 In dit kader kan dan gestreefd worden naar een betere verdeling van de verkeers-

stromen tussen de N126 en de N174 zodanig dat ook de huidige verkeersstromen 

in Winkelomheide mogelijk kunnen ontlast worden in samenspraak met de stad 

Geel. 

 Dit natuurlijk in afwachting van een optimale doorstroming van de N71 naar het 

respectievelijke E313-complex." 

 Ruimer bekijken: openruimtegebied integraal om sluipverkeer te weren.  

 Verkeer tussen Geel en E313-Laakdal: verdeling verkeer over Winkelomheide & Zit-

taart?  

 Ambachtszone: wens om deze om te vormen tot KMO.  

Balen  

 Doortocht N18 vormt een probleem  

 Moeilijke aansluiting van N18 op N71: afwikkeling wordt bemoeilijkt door de aan-

wezige baanwinkels  
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 Vrachtverkeer: kade in opbouw aan industrieterrein  

 Ontsluiting van Kristalpark via Lommel naar N71  

Dessel  

 Verbinding N18-N118: zwaar verkeer uit centrum halen  

 Herziening mobiliteitsplan loopt  

 Zwaar verkeer uit Dessel-Centrum en Witgoor halen: sluiproutes tussen N71 en ASC 

26 op E34 via oa. Witgoor en Hodonk  

 Parkeerverbod voor vrachtwagens in kernen: waar vrachtwagenparking inrichten?  

 Bedrijvigheid langs kanalen kunnen bijna niet meer beleverd worden via het water: 

Kanaal Bocholt – Herentals kan enkel bevaard worden door kleinere schepen (650 

ton), waarvan er weinig over blijven. Kanaal Dessel-Kwaadmechelen kan grotere 

schepen aan. Beleveren gebeurt tot kade aan Pannenkoekenboot (kruispunt kana-

len), van daar over de weg. Deze vrachtwagens rijden dan het centrum van Witgoor 

door. Ook de Baileybrug is onvoldoende uitgerust voor dit verkeer.  

Retie  

 Link met Eindhoven is belangrijk: vb. voorzien van carpoolparking en OV naar Eind-

hoven aan op/af 26.  

Mol 

 N18-N118: inzetten op realisatie met als doelstelling het ontlasten van de deelker-

nen van doorgaand zwaar vervoer. 

 Afbakening van de zones voor tonnagebeperking (woonstraten) 

Thomas More Geel 

Ligging naast de ring: sterk autogericht. Er zijn 1.500 parkeerplaatsen, met nog vraag naar 

meer. Bussen rijden naar het station, van daaruit overstappen of te voet 

Van waar komen de studenten naar de hogeschool? HB-onderzoek nodig / op te vragen bij 

Thomas More.  

Er zijn momenteel te weinig alternatieven voor de auto, maar: 

 De uitbouw van de F105 fietsostrade tussen Herentals en Geel biedt mogelijkhe-

den. 

 Om de grote stroom vanuit het centrum op te vangen / te faciliteren is een tunnel 

onder de R14 wenselijk.  

 Vraag vanuit Kasterlee, Retie, Arendonk: een reguliere buslijn via Thomas More (vb. 

richting Leuven) 
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 GEMEENTEN ZUIDERKEMPEN 

ALGEMEEN & FLANKERENDE MAATREGELEN 

 Afstemming met studie Zuiderkempen? 

 Afstemming met provinciaal Beleidsplan Ruimte: voornamelijk wat mobiliteit be-

treft  

 Er is de intentie om de bedrijven binnen de ENA-zone te bevragen naar de her-

komst van hun werknemers en tegelijk ook te peilen naar de knelpunten op de ver-

schillende netwerken. Geert Vercruysse geeft aan dat het de bedoeling is om dit in 

het kader van de studie van de vervoerregio de bedrijven langs het Albertkanaal te 

bevragen. De vraag wordt aan de betrokken gemeenten gesteld om een lijst te be-

zorgen met contactpersonen van de bedrijven. 

Nijlen 

 Georiënteerd op Lier, maar ook Antwerpen, Turnhout, Brussel  

 Nieuw mobiliteitsplan in opmaak: cultuuromslag. Inzetten op modal shift door test-

opstellingen en gedragsveranderingen  

 In parkeerverordening worden deelwagens in nieuwe ontwikkelingen verplicht. 

 Nieuw mobiliteitsplan zal vrachtroutes vastleggen 

 Actie: Nijlen fietst de wereld rond: wedstrijd om zoveel mogelijk fietskilometers te 

doen, zowel individueel als tussen bedrijven. Overleg met de provincie om dit uit te 

breiden.  

Hulshout 

 Veilige schoolomgevingen & fietsstraten 

 Route2School (spin-off UHasselt): betalend project, maar gratis in provincie Lim-

burg. Vraag aan provincie Antwerpen of dit ook gratis beschikbaar gemaakt kan 

worden voor gemeentes?  

Herselt 

 Doortocht N19 snijdt gemeente in 2.  

 Deelwagensysteem in planning.  

 Grensgemeente: provincie en vervoerregio: overleg met o.a. Aarschot is moeilijk.  

 Inrichting mobipunt Herselt centrum 

  



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   209 

Laakdal 

 Geen secundaire scholen in de gemeente: schoolpendel afhankelijk van De Lijn 

 Veel deeldorpen en gewestwegen 

 Pendelverkeer naar bedrijvigheid in en rond Laakdal: hoofdzakelijk ENA 

STAPPERS & TRAPPERS 

Nijlen 

 Veel recreanten fietsen langs de Netedijken 

 Fietsostrades in de gemeente in aanleg: inzetten op goede aansluitingen. 

 Analyse van woonstraten die in aanmerking komen om te worden ingericht als 

fietsstraat.  

 Uitwerking Sigmagebieden biedt ook de mogelijkheid tot uitbouw van recreatieve 

verbindingen.  

Herenthout 

 Schoolverkeer naar Herentals rijdt veel via Zelle. Wordt ook veel door sluipverkeer 

gebruikt. Ideaal wordt deze exclusief door fietsers en landbouwverkeer gebruikt, 

vb. Door het voorzien van tractorsluizen. 

 Gemeente zet ook in op het verbeteren van de fietsbereikbaarheid. Hiervoor zijn 

ook de nodige middelen opgenomen in de meerjarenplanning.  

 Aandacht gaat naar inrichting van fietsstraten en schoolstraten.  

Grobbendonk 

 N13: verbeteren fietspaden 

 Zuiderbaan wordt heraangelegd. 

 Knip voorzien in Sperwerlaan tegen sluipverkeer = fietsverbinding  

 Realisatie van de fietsostrade. 

 Inventaris van trage wegen voorzien in meerjarenplanning  

 Kasteelhoeve als toekomstpoort 

Westerlo 

 Fietsostrade Herentals – Aarschot F106 wordt aangepakt: op de meeste kruispun-

ten F106 in voorrang (behalve steenwegen aan bedrijventerrein Heultje). 

 Industriezone ENA aan Oevel: samenwerking met Olen nodig. 

o Fietspaden in industrieterrein nodig: o.a. op Nijverheidsstraat – Industriel-

aan + doorsteken naar fietsostrade F5 langs Albertkanaal. 

o Bedrijven zijn zelf actief: o.a. aanleg fietsverbindingen op eigen terrein. 

 Gemeente is bezig met de opmaak van fietsactieactieplan. Drie fietsassen zijn prio-

ritair  
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o Westmeerbeek-Heultje 

o Genereind 

o Zoerle-Parwijs 

Hulshout 

 Verbeteren fietsinfrastructuur 

 Aanpak Heirbaan 

 Op steenwegen en doortochten is er te weinig degelijke fietsinfrastructuur, wat 

problematisch is in combinatie met het vele vrachtverkeer. 

 In OVA: fietsstallingen verplicht te voorzien. 

Laakdal 

 Fietsverbindingen  

o Naar abdij Averbode 

o Veerle – Eindhout – Oosterlo 

o Herseltseweg: Veerle - Bergom 

Meerhout 

 Fietsostrade langs zuidzijde Albertkanaal te verlengen tot grens met provincie Lim-

burg 

 Fietsverbinding Laakdal – Meerhout via Langvoort: maatregelen tegen sluipverkeer 

nodig. 

OPENBAAR VERVOER 

 Vraag naar inzicht in de functionele lijnen. 

 Algemene opmerking: sommige aanwezigen ondervonden problemen om alle data 

op de sharepoint te raadplegen (o.a. omwille van toegangsrechten). Te controleren, 

wie problemen ondervindt kan best Nikka Curinckx van MOW contacteren.  

Nijlen 

 De gemeente heeft twee stations en kent een goede ontsluiting met de trein.  

 Pendelaars gaan zowel richting Antwerpen als Turnhout, Lier. Ca. 1.000 pendelaars 

per dag met de trein. 

 sluitingstijden aanpakken en perrons mee in kader van fietsostrade en doortocht-

herinrichting 

AUTO & VRACHT 

Nijlen 

 De gemeente voorziet in haar parkeerverordening de mogelijkheid tot autodelen.  

Herenthout  

 Kruispunt Herentalseweg te verbeteren  
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 Doornestraat wordt heraangelegd 

 Zelle is vandaag een sluiproute tussen Herenthout en de bedrijvenzone Wolfstee. 

Er wordt overwogen om deze sluiproute te knippen en deze als fietsas in te richten. 

Probleem is dat de overige wegen o.a. de Herenthoutseweg te veel doorstromings-

problemen kennen. Op de Herenthoutseweg vormt het kruispunt dat toegang geeft 

tot het bedrijventerrein Wolfstee voor problemen. Een aanpassing van het kruis-

punt is noodzakelijk.  
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Herselt 

 Verdwijnen overweg in Begijnendijk is een probleem voor de ontsluiting van Ram-

sel: geen ontsluiting naar N10. 

 Veel sluipverkeer door de gemeente. 

Hulshout 

 Ontsluiting Heultje 

 Inbreidingsproject in centrum: verruimen openbaar domein om verkeersafwikke-

ling te verbeteren. 

 Industriezone La Corbeille: herbestemming naar KMO-retail. 

Westerlo 

 Ontwikkelaar plant een shoppingpark naast de terreinen van KVC Westerlo  

Industrie Heultje – Hulshout 

 Ca. 3.800 vrachtwagens/week, veel transportbedrijven 

 Voorkeur vanuit Hulshout & Westerlo: spreiding vrachtverkeer over gemeentes 

 Conflict met tonnagebeperking in Herentals 

 Uitwerking vrachtvoorkeurroutes noodzakelijk 

 Mint heeft een studie uitgevoerd voor de ontsluiting, maar is nooit goedgekeurd. 

Resultaten mee te nemen vervoerregioplan?  

 

Kaart 23 knelpunten en kansenkaart gemeenten 
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SWOT 
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 FIETS 

S 

 Gecombineerde netwerken van fietsostrades, bovenlokale routes en lokale fiets-

routes zorgen voor fijnmazig netwerk 

 Verhoogde maatschappelijke aandacht voor modus fiets 

 Steeds meer data beschikbaar i.v.m. kwaliteit van het netwerk dankzij Fietsbarome-

ter 

 Tellingen tonen duidelijk stijgend gebruik van fiets 

 Aantal routes zijn reeds uitgerust met degelijke fietsinfrastructuur. Al hoeft niet el-

ke fietsroute te worden voorzien van infrastructuur. In gemengd verkeer is vaak 

geen degelijke fietsinfrastructuur, maar is het soms wel heel veilig fietsen. 

 Stations Noorderkempen, Turnhout, Herentals, Geel en Mol bieden Blue-bike 

 Fietsostrades vallen vaak samen met spoorlijnen, waardoor goede aanrijroutes naar 

de stations ontstaan 

 Turnhout, Herentals, Geel en Mol hebben Fietspunt 

 Hoog fietsbezit in de Kempen.  

W 

 Zwarte punten zijn gelegen op belangrijke fietsroutes 

 Nog groot aantal fietsroutes zijn niet veilig; grote investeringen nodig om doelstel-

lingen te realiseren 

 Aandeel fiets in het aantal verplaatsingen bedraagt slechts 9%. In het woon werk 

verkeer gaat het om 12 % 

 Nog groot aantal ongevallen waarbij fietsers zijn betrokken 

 Weinig veilige fietsinfrastructuur op industriezones ENA en andere bedrijventerrei-

nen 

 Keuze voor fiets als volwaardig vervoermiddel voor kortere afstanden wordt nog 

onvoldoende gemaakt in veel steden/gemeenten 

 Kansen voor fiets in voor- en natransport naar openbaar vervoer nog onvoldoende 

gerealiseerd 

 Sluipverkeer op lokale fietsroutes 

 Aansluiting attractiepolen op fietsostrades te verbeteren 

 Barrièrewerking lijninfrastructuren 

 Goede aansluitingen op fietsostrades vanuit omliggende kernen ontbreken vaak 
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 Onveilige situaties wanneer fietsroutes samenvallen met routes die veel gebruikt 

worden door landbouwverkeer. 

 Fietsvergoeding is geen verplichting 

 

O 

 Wegwerken zwarte punten 

 Gebruik maken van de verhoogde maatschappelijke aandacht voor modus fiets om 

kwaliteitssprong te maken en een hoogwaardig fietsnetwerk te realiseren 

 Hoogwaardig fietsnetwerk zal mee zorgen voor minder fietsongevallen 

 Zorgen voor degelijke, veilige aanrijroutes naar stations en belangrijke OV-haltes, 

degelijke fietsenstallingen kunnen zorgen voor groei in fietsgebruik 

 Zorgen voor degelijke, veilige ontsluiting van (regionale) bedrijventerreinen als be-

langrijke bestemmingen. Uit het onderzoek is gebleken dat 62 % van de werkne-

mers van de ENA zone op een fietsafstand van 15 km wonen. Ook binnen de 

stadsregio zien we veel potentieel voor fietsen omwille van de nabijheid.  

 Wegwerken barrières kan zorgen voor meer gestrekte routes en fietsgebruik on-

dersteunen 

 Uitbreiding fietsostrades richting Nederland 

 Uit bevraging blijkt dat de afstand van de gemiddelde verplaatsing op een fietso-

strade 18 km is en 15 km op het BFF. Dit wijst duidelijk op een groot potentieel 

 Uitwerking van groene / autoluwe fietsroutes en inzetten op ontvlechten fietsrou-

tes 

 Inzetten op lange afstandsroute Turnhout-Mol en Turnhout-Geel 

 Elektrische fiets maakt woon-werkverkeer over lange afstand mogelijk 

 (Plooi)fiets ook ideaal voor voor-en natransport 

T 

 mogelijke conflicten tussen fietsostrade en watergebonden economische activitei-

ten langs het kanaal 

 Lijninfrastructuren, beekvalleien, groengebieden zijn mogelijke barrières 

 Mogelijke conflicten tussen fietsostrade en economische ontwikkelingen langs ka-

naal Dessel – Schoten. 

Kaart 24: onderzoeksvragen fiets 
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 SPOORWEG 

S 

 Steden langs Kempische as en Turnhout (regionaalstedelijk gebied) verbonden aan 

spoorontsluiting 

 Noordwesten van vervoerregio ook ontsloten via spoor dankzij station Noorder-

kempen  

W 

 Inrichting stations en stationsomgevingen biedt momenteel onvoldoende kwaliteit 

 Beperkt aanbod aan treinen, onvoldoende betrouwbaar systeem door teveel ver-

traging 

 Hamont als kopstation, geen grensoverschrijdende spoorverbinding aanwezig 

 Nog groot aantal gelijkvloerse spooroverwegen die oorzaak kunnen zijn van storin-

gen/vertragingen op spoornet 

 Tellingen tonen dalend of stagnerend aantal opstappers op meeste stations 

 Spoorverbinding Turnhout-Antwerpen van weinig kwaliteit; geen aantrekkelijk al-

ternatief voor de wagen 

 Herentals-Aarschot is een belangrijke missing link in het treinnetwerk 

O 

 Modernisering van stations en stationsomgevingen, met aandacht voor aanrijrou-

tes, ruimte voor stallingen, looplijnen en overstapmogelijkheden kan zorgen voor 

groei van reizigersaantal 

 ontdubbeling spoor tussen Turnhout en Herentals 

 Herentals als knooppunt van spoorwegen uitbouwen met vlotte overstapmogelijk-

heid tussen treinen die op mekaar aansluiten 

 Verhogen treinaanbod richting Brussel, Antwerpen, Leuven 

 Realiseren streefbeeld met afschaffen gelijkvloerse spooroverwegen of vervangen 

door brug/tunnel vermindert risico op storingen 

 Nieuwe stations of nieuwe spoorverbindingen (Herentals – Aarschot) kunnen ge-

bruik en netwerk versterken, alsook frequentieverhogingen kunnen gebruik en 

netwerk versterken 

 Goederenlijn langs Albertkanaal eindigt nu aan Nike in Laakdal. Indien deze lijn kan 

worden verlengd tot Ravenshout/Tessenderlo ontstaat er een tweede ontsluiting 

voor goederentreinen richting Diest. 

 Door de koppeling waarvan hierboven sprake, ontstaat ook een route die kan wor-

den ingezet voor personenvervoer naar en van de ENA-sites langs het Albertkanaal. 
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 De vroegere spoorlijn Diest - Leopoldsburg eindigt nu aan het Albertkanaal. Er kan 

worden nagegaan of er potentieel is om de spoorlijn richting Leopoldsburg te her-

openen, met stations in Tessenderlo en Ham. De regio Leopoldsburg, Hechtel-Eksel, 

Peer krijgt zo een rechtstreeksere spoorontsluiting richting Leuven en Brussel. 

 

T 

 De plannen van Infrabel voor sluiting van overwegen brengt doorstroming van bus-

sen en autoverkeer in het gedrang, en kan de kost van het OV ook aanzienlijk doen 

stijgen en de aantrekkelijkheid doen dalen. 

 Bij verdere groei van goederen- en personenvervoer over spoor zullen overwegen 

steeds langer gesloten zijn. Dit brengt doorstroming van OV en autoverkeer in het 

gedrang 

 De meeste stations, waaronder Turnhout, Herentals en Geel vertonen een dalend 

of stagnerend aantal opstappers. Om verdere afkalving tegen te gaan zijn ingrepen 

nodig. 

Kaart 25: knelpunten en onderzoeksvragen trein 
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 OPENBAAR VERVOER – BUS 

S 

 Uitgebreid OV-aanbod met stervormige verbindingen tussen steden Turnhout, 

Geel, Herentals naar omliggende kernen. 

 Goede afstemming op treinnet 

 Sneldiensten naar Antwerpen over de snelweg 

 Derde betalersysteem bij sommige gemeenten 

 Aanbod afgestemd op de vraag / het potentieel 

 Netwerk gebaseerd op objectieve methodiek 

W 

 Problemen om stiptheid te garanderen door slechte doorstroming waardoor be-

stemmingen te laat worden bereikt, aansluitingen gemist... 

  Door verschillende bevoegdheidsniveaus niet altijd de gewenste afstemming 

bus/trein mogelijk. 

 Weinig infrastructurele maatregelen op wegennet om doorstroming OV te verbete-

ren 

 Toegankelijkheid bus via verhoogde perrons nog niet overal in orde 

 Beperkt / geen busaanbod in bedrijventerreinen 

 Ontbreken van vroege treinen maakt de trein geen optie voor de bediening van be-

drijventerreinen. De bus kan hier als alternatief dienen.  

O 

 Verdere frequentieverhogingen op sterke lijnen 

 Inzetten op uitbouw HOV Turnhout-Antwerpen 

 Keuze van steden en gemeenten voor autoluwe(re) kernen en een aangepast par-

keerbeleid kan doorstroming openbaar vervoer verbeteren en keuzereizigers aan-

trekken. 

 Aanleg busbanen, aangepaste VRI-regelingen en andere doorstromingsmaatregelen 

kunnen doorstroming verbeteren 

 Toegankelijkheid kan sterk verbeteren door systematische aanleg van verhoogde 

perrons 

 Uitbreiding DBS door gemeenten en bedrijven kan gebruik aanmoedigen 

 Verbeterd aanbod in bedrijventerreinen ikv VOM, al dan niet in aansluiting op bus 

of trein kan modal shift in woon-werkverkeer mee ondersteunen. Dit gebeurt in 

combinatie met uitbouw mobipunten en combimobiliteit  
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 Beleid op vlak van kernversterking en vrijwaren open ruimte ondersteunt uitbouw 

degelijk OV- aanbod. 

 Verdere aanvulling met VOM zal netwerk vervolledigen. 

 Elektrificatie van het wagenpark van De Lijn  

 

T 

 Snelheidsremmende maatregelen (verkeersplateau, drempel) niet altijd OV-

vriendelijk 

 Onvoldoende handhaving op foutparkeren zorgt voor vertragingen 

 Verdere spreiding bebouwing zal uitbouw degelijk OV-aanbod bemoeilijken 

 Beperkte budgetten voor VOM staan goede uitbouw van deze laag in de weg 

 Doorstromingsproblemen staan ontwikkeling van HOV-assen in de weg. Heel be-

langrijke potentiële bedreiging is de doorstroming in Malle. 

 

Kaart 26: knelpunten en onderzoeksvragen bus 
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 WATER 

S 

 Netwerk van kanalen doorheen heel de vervoerregio 

 ENA ontwikkelingen langs Albertkanaal: veel bedrijvigheid al ontsloten via water 

 Ook de kleinere Kempische kanalen hebben duidelijk nog economisch belang 

 Recente investeringen in kades en verhoging bruggen aan Albertkanaal zorgen voor 

meer capaciteit 

 Innovatief onderzoek (autonoom varen door onbemande schepen), slimme infra-

structuur en verkeersmanagement zorgen voor efficiëntere binnenvaart  

W 

 In principe kunnen ook andere kanalen dan Albertkanaal een economische rol spe-

len. Capaciteit wordt echter beperkt door o.a. kleine, verouderde sluizen, soms be-

schermd erfgoed. 

 Bedrijventerreinen langs kanalen zijn niet altijd gericht op vervoer over water 

O 

 Investeringen in modernisering kanalen (verdiepen, bruggen verhogen) en sluizen 

kunnen bijdragen tot meer vrachtvervoer over water 

 Lege vaarten kunnen beter benut worden 

 Het project Watertruck met duwbakjes (Vlaamse Waterweg) laat kleine waterwe-

gen toe om economisch potentieel te realiseren  

T 

 Recreatieve functie van kanalen kan in conflict komen met realisatie van econo-

misch potentieel 

 Beperkte budgetten staan nodige investeringen en onderhoud van waterwegen in 

de weg 
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 VRACHT 

S 

 Goederenlijn langs Albertkanaal ontsluit ENA-zones per spoor 

 Bedrijvigheid langs Albertkanaal heeft potentieel om trimodaal te worden ontslo-

ten (water, spoor, weg) 

W 

 Vrachtvervoer zoekt momenteel nog gemakkelijkste/kortste route. Tonnagebeper-

kingen dikwijls onvoldoende om kwetsbare zones af te schermen 

 Doortochten met hoog aandeel vrachtverkeer (> 10%) 

 Trajectcontrole nog niet overal op regionale schaal van toepassing. 

 Geen uitwisseling mogelijk tussen E34 en E313 

 Gebrek aan parkeerzones voor vrachtwagens langs hoofdwegennet en op het on-

derliggend wegennet alsook in de bedrijvenzones.  

 Versnipperde en verspreide bedrijventerreinen zorgen voor diffuse verplaatsingen 

van het vrachtverkeer en zorgen zo voor overlast in kernen. 

 Tekort aan multimodale overslagpunten 

O 

 Realisatie IJzeren Rijn kan zorgen voor meer goederenvervoer over spoor 

 Goederenlijn langs Albertkanaal eindigt nu aan Nike in Laakdal. Indien deze lijn kan 

worden verlengd tot Ravenshout/Tessenderlo ontstaat er een tweede ontsluiting 

voor goederentreinen richting Diest 

 samenwerking tussen alle gemeenten, provincie en het departement MOW om 

doorgaand vrachtverkeer te weren 

T 

 Toename vrachtverkeer op onderliggend wegennet. Zorgt ViaPass of rekeningrijden 

voor ongewenst neveneffect? Uit voor- en nametingen van MOW blijkt echter dat 

het toegenomen vrachtverkeer op onderliggend wegennet onbestaande is, dan wel 

plaatselijk. Als er al ontwijkingsgedrag bestaat is dat voornamelijk omwille van de 

congestie op het hoofdwegennet. Dit laatste kan toenemen bij de geplande werken 

aan de ring.  

 Andere visie tussen gemeenten zorgt voor problemen met ontsluiting bv. bedrij-

venterrein Hulshout 

Kaart 27: vrachtroutenet knelpunten en onderzoeksvragen 
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 GEMOTORISEERD VERKEER 

S 

 E313 en E34 zorgen voor goede ontsluiting richting Antwerpen, Nederland en Luik 

 Realisatie N19g zorgt voor goede noord-zuid verbinding 

W 

 Zwarte punten 

 Huidige wegencategorisering onvoldoende vertaald naar inrichting; principes i.v.m. 

ontsluiting, verbinding niet altijd terug te vinden in de praktijk 

 Verzadiging hoofdwegennet tijdens ruime spitsperiodes zorgt voor sluipverkeer on-

derliggend wegennet, wat dan weer voor doorstromingsproblemen voor de bussen 

zorgt 

 Overwegen die gesloten zijn zorgen voor problemen met doorstroming 

 Verkeersonveiligheid in veel woonkernen en langs veel gewestwegen 

 Slechte modal split: autogebruik ligt erg hoog, veel korte verplaatsingen met de au-

to.  

 Verspreide bebouwing zorgt voor diffuse autobewegingen in de regio 

O 

 Wegwerken zwarte punten Nieuwe wegencategorisering kan zorgen voor robuust 

wegennet 

 Maatregelen om centra autoluwer te maken alsook een doordacht parkeerbeleid 

kunnen positieve effecten hebben zowel op verkeersveiligheid als op gebruik en 

doorstroming openbaar vervoer 

 Elektrificatie wagenpark 

T 

 Nieuwe wegencategorisering met selectie N19 als Vlaamse Hoofdweg zal zorgen 

voor aanzuigeffect verkeer (noord-zuidverbinding) 

 Ruimtelijke impact van nieuwe wegencategorisering is groot en vraagt wellicht ex-

tra weginfrastructuur.  

  



   

 

VECTRIS-STRAMIEN VOOR DEPARTEMENT MOW | MOBILITEITSPLAN: ORIËNTATIENOTA | 5.08.2020   224 

 RUIMTE 

S 

 De Kempen is een zeer groene regio, met nog zeer grote aaneengesloten en erg ge-

varieerde openruimtegebieden (de Netevalleien, de heuvelrug van de Kempen, de 

open Noorderkempen …).  

 De regio kent een fijnmazig netwerk van afwisselende, vrij goed uitgeruste en com-

plementaire kernen, groot en klein, waar het goed is om te wonen. In een aantal 

van die kernen getuigt het patrimonium van een rijk verleden. 

 De economische activiteiten in de regio zijn goed ontwikkeld, veel mensen vinden 

werk in eigen streek. Er is een sterke concentratie van bedrijvigheid vast te stellen, 

vooral rond de as van het Albertkanaal en nabij de steden.  

 De regio heeft een sterke toeristische uitstraling, vooral vanuit de open ruimte en 

de accommodatie die daar aanwezig is (het uitgebreide fietsroutenetwerk, een rijk 

aanbod aan verblijfsaccommodatie). 

W 

 Door de ruimtelijke ontwikkeling van de laatste decennia, vooral gekenmerkt door 

zeer verspreide bebouwing, is de open ruimte op veel plaatsen erg versnipperd ge-

raakt. Dat komt noch de natuur, noch de landbouw ten goede.  

 Die ruimtelijke spreiding maakt dat veel van de gemeentes een zeer lage woonden-

siteit kennen. Die spreiding is vaak ook gekoppeld aan steeds meer lintbebouwing, 

onder andere langs verbindende wegen tussen de kernen.  

 De lage densiteit maakt het moeilijk om een performant systeem van openbaar 

vervoer uit te werken, waardoor veel mensen op de auto aangewezen zijn.  

 De spreiding en slechte ontsluiting van een aantal bedrijventerreinen maakt dat 

veel kleinere kernen bij gebrek aan omleidingen of ringwegen vrij veel last hebben 

van het doorgaand verkeer en vrachtverkeer. 

 Een aantal toeristische attracties is eerder slecht ontsloten, wat op zijn beurt weer 

veel autoverkeer met zich meebrengt, ook doorheen de kernen. 

 Voornamelijk de kleinere kernen hebben geen omleidingen of ringwegen die het 

doorgaande verkeer en vrachtverkeer uit de woonkernen kan houden.  

O 

 De open ruimte biedt nog alle kansen voor de sterke uitbouw van zeer grote sa-

menhangende openruimtegebieden, eventueel ook te ontwikkelen als meerdere 

regionale parken of één groot nationaal park.  

 De kernen van de kleinere gemeenten hebben alle mogelijkheden om zich verder te 

ontwikkelen als gezonde levendige kernen, waar het goed is om te wonen. De gro-

tere gemeenten en steden kunnen hun centrumfunctie sterker uitbouwen.  
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 Bedrijventerreinen bieden nog ruimte genoeg voor verdere verdichting, ook gekop-

peld aan een sterke vergroening. Een aanzienlijk deel van de werknemers woont op 

fietsafstand van zijn/haar werkplaats: de groeimarge voor de fiets is dan ook erg 

groot.  

 Het toeristisch potentieel kan nog verder uitgebouwd worden, bijvoorbeeld via de 

oprichting en uitbouw van een nationaal park of regionale parken. Een gericht loca-

tiebeleid kan het toeristisch en recreatief aanbod nog versterken.  

 Hoewel de beschikbare ruimte op verbindende wegen vaak te beperkt is voor dege-

lijke fietsinfrastructuur, kan het parallelle netwerk van rustige plattelandswegen of 

wegen door woonwijken gebruikt worden om de fiets te ontvlechten van het door-

gaand autoverkeer.  

T 

 De groen- en natuurwaarden leveren minder inkomsten op dan industrie / handel / 

diensten. Bij een gebrek aan (financiële) solidariteit of een intergemeentelijke aan-

pak zullen ook gemeenten met kernen die beter niet verder uitbreiden, of gemeen-

ten die een minder interessante ligging hebben voor bedrijvigheid, zich verder 

willen blijven ontwikkelen. Dit business-as-usual-verhaal zal niet tot verbetering 

leiden voor het (vracht-)verkeer op het onderliggende wegennetwerk. 

 Zonder coherent gemeente-overstijgend ruimtelijk beleid, zal de verdere ruimte-

inname voor wonen of bedrijvigheid, die altijd gepaard gaat met toenemende ver-

harding en versnippering van de open ruimte niet afnemen. Basisdoelstellingen zo-

als ‘zuinig ruimtegebruik’ of ‘ruimte-efficiëntie’ zullen verder afnemen. 

 Meer verspreide bebouwing zal het autoverkeer minder doen afnemen en de ver-

keersveiligheid dus niet doen toenemen. Ook de (verkeers)leefbaarheid in de ker-

nen zal hierdoor moeten inboeten. 
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AANVULLEND ONDERZOEK 
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 FIETS 

 PROBLEEMSTELLING 

 Fietsinfrastructuur op fietsroutes beperkt 

 Weinig veilige fietsinfrastructuur in bedrijvenzones. Conflicten tussen fietsverkeer 

en economische bedrijvigheid langsheen de fietsostrade kanaal Dessel-Turnhout-

Schoten.  

 Keuze voor fiets als volwaardig vervoermiddel voor kortere afstanden wordt nog 

onvoldoende gemaakt.  

 Sluipverkeer op lokale fietsroutes, schoolfietsroutes.  

 Barrièrewerking lijninfrastructuren  

 Aansluiting attractiepolen op fietsostrades verbeteren.  

 Voor- en natransport fiets naar openbaar vervoer nog onvoldoende gemaakt 

 Binnen de Kempen doen zich nog teveel fietsongevallen voor. 

 Conflicten tussen landbouwvoertuigen en fietsers die dezelfde autoluwe fietsroutes 

gebruiken  

 ONDERZOEKSVRAGEN 

 Hoe toegankelijkheid van de bedrijventerreinen en andere attractiepolen vanaf de 

fietsostrades verbeteren 

 Hoe veiligheid fietsinfrastructuur binnen de bedrijventerreinen verbeteren.  

 Hoe conflicten tussen fietsverkeer en watergebonden bedrijvigheid oplossen langs 

de fietsostrade kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. 

 Is het fietsnetwerk in de vervoerregio Kempen nog actueel? Is er nood aan een ver-

fijning van het fietsnetwerk. Noorderkempen en Middenkempen hebben aange-

toond dat bij een ontvlechting van het fietsnetwerk en autonetwerk er autoluwe 

fietsroutes/groene routes kunnen ontstaan en tegelijk ook een oplossing kan wor-

den gevonden voor het sluipverkeer. 

 Daarnaast kan een ontvlechting van fietsroutes en landbouwroutes binnen land-

schapskamers een oplossing bieden voor de conflictsituaties tussen beide wegge-

bruikers. 

 Hebben we overal afzonderlijke fietsinfrastructuur nodig? 

 Netwerk van fietsostrades verfijnen.  

 Fietsostrades naar Nederland uitbreiden? Aansluiting op station Noorderkempen. 

Verbinding Turnhout-Mol  

 Hoe fietsbereikbaarheid (hoge) scholen verbeteren. 
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 ANALYSE BESCHIKBARE GEGEVENS 

 Analyse fietsverplaatsingen uit federale diagnostiek. 

 Gegevens van permanente en tijdelijke fietstellingen (Fietsbarometer) 

 Analyse stationsomgevingen studenten UA 

 Overzicht fietsongevallen (Fietsbarometer) 

 Gegevens fietstelweek Turnhout 

 ONDERZOEKSOPZET 

 Onderzoek naar verdichting fietsnetwerk met fietsostrades en BFF 

 Onderzoek naar het beter verknopen fietsnetwerk met nieuw kernnet en aanvul-

lend net en bepalen locaties mobipunten.  

 Haalbaarheidsonderzoek naar inpassing mobipunten op knooppunten in het net-

werk.  

 Onderzoek naar uitbreiding en verdere ontvlechting fietsnetwerk met wegennet-

werk: omzetten sluiproutes naar exclusieve fietsverbindingen (autoluwe fietsrou-

tes) 

 Betere bediening bedrijventerreinen en attractiepolen met de fiets door in te zet-

ten op snelle fietsroutes vanuit de omliggende woonkernen.  

 Verbeteren fietsinfrastructuur binnen de bedrijvenzones in de vervoerregio Kem-

pen. Aanleveren typeoplossingen voor veiligere fietsoplossingen binnen het bedrij-

venterrein 
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 OPENBAAR VERVOER BUS &VOM 

 PROBLEEMSTELLING 

 Nieuw kernnet en aanvullend net zorgt voor enkele witte vlekken binnen het ge-

bied waarbij bepaalde kernen en functies niet meer worden bediend (zie buffer-

kaart met invloedskringen haltes) 

 Doorstromingsproblemen op het kernnet en aanvullend net 

 In bepaalde stations geen goede aansluiting bus op treinaanbod 

 Verbinding naar Nederland (Tilburg, Breda) met overstap mogelijk. Vanuit Tilburg 

en Breda kan je met overstap verder reizen naar Eindhoven.  

 ONDERZOEKSVRAGEN 

 Hoe Vervoer op Maat invullen 

 Hoe bedrijvenzones beter bedienen via VOM 

 Hoe grotere attractiepolen bv. Bobbejaanland beter bedienen via VOM 

 Verbinding naar Nederland uitbreiden. 

 Met kernversterking en vrijwaring open ruimte het OV- aanbod ondersteunen 

 Hoe de doorstroming voor de bus verbeteren, wat zijn typeoplossingen. 

 Onderzoek naar uit te bouwen haltes (mobipunten), uitrustingsniveau en toeganke-

lijkheid van de haltes.  

 Onderzoek naar mogelijkheden voor HOV Turnhout-Antwerpen 

 Onderzoek naar ideale haltespreiding 

 ANALYSE BESCHIKBARE GEGEVENS 

 functiekaart en overzichtskaart kernnet aanvullend net = witte vlekken 

 analysenota doorstromingsproblemen De Lijn. 

 Gebruikscijfers huidige belbussen, MAV, gemeentelijke systemen,… 

 Inventaris van belangrijke attractiepolen en bestemmingen in de regio 

 ONDERZOEKSOPZET 

METHODIEK VOM 

 inventariseren ‘blinde vlekken’ vanuit verschillende attractiepolen 

 vergelijking bereikbaarheidsprofiel – gebruikersprofiel (aantal bewoners, werkne-

mers, bezoekers / gemiddeld inkomen / mogelijkheden) 
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• o.a. op basis van mapping aanwezige vervoerssystemen (eerste inventaris 

is gebeurd) 

• o.a. op basis van nodenbevraging bij stakeholders (zie geplande stakehol-

dermeetings) 

 Herkomst bestemmingsmatrix verkeersmodel voor “blinde vlekken” gebruiken om 

inzicht te bekomen in de verplaatsingspatronen.  

 voorstellen oplossingsrichtingen 

WOONKERNEN 

Op basis van het overzicht van de kaarten met invloedskringen en de gesprekken met 

gemeenten werden onderstaande kernen opgegeven om verder te onderzoeken op het 

vlak van VOM (lijst is niet exhaustief). 

 Sint-Jozef Rijkevorsel 

 Geel-Bel 

 Gehuchten tussen Geel en Mol 

 Gehuchten tussen Kasterlee en Geel  

 Witgoor-Dessel  

 Ezaart 

 Larum 

 Heizijdse velden en Zevendonk. 

Oplossingsrichtingen: mobipunten, systemen vergelijkbaar met belbus, collectieve taxi, 

deelwagens, deelfietsen, taxicheques,… 

BEDRIJVENZONES 

 Vb Kanaalzone 

 Checken Federale Woon-werkdiagnostiek: groot potentieel fiets, woonplaatsen 

vooral op noord-zuidassen 

Oplossingsrichtingen: fietsnetwerk (met aantakking op kern- en aanvullend net, collectief 

bedrijfsvervoer, vanpool, carpool,… 

SCHOLEN 

 Thomas More 

 Secundaire scholen 

Oplossingsrichtingen: VOM als aanvulling op kernnet en aanvullend net, bv. fiets en school-

vervoer 

ZORG 

 Indien buiten kernnet of aanvullend net 

 Penitentiaire instellingen (aanvullende problematiek bezoekers vanuit hele land) 
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 Ziekenhuizen (patiënten, bezoekers en personeel) 

Oplossingen wellicht: taxicheques, MMC, mobipunten 

 

ONDERZOEK EN UITWERKEN SCENARIO’S ROND UITBREIDING SNELDIENSTEN EN HOV 

LIJNEN 

 Potentieel onderzoek naar sneldiensten op E313 wordt opgestart door de provin-

cie.  

 Potentieel onderzoek sneldienst E34- Eindhoven. 

 Onderzoek inpassing HOV lijn Herentals Aarschot 
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 TREIN 

 PROBLEEMSTELLING 

 Inrichting stations en stationsomgevingen biedt momenteel onvoldoende kwaliteit 

 Beperkt aanbod aan treinen, onvoldoende betrouwbaar systeem door teveel ver-

traging 

 Turnhout als regionaalstedelijk gebied is ondermaats verbonden met Vlaamse ste-

den en gemeenten.  

 Hamont als kopstation, geen grensoverschrijdende spoorverbinding aanwezig 

 Nog groot aantal gelijkvloerse spooroverwegen die oorzaak kunnen zijn van storin-

gen/vertragingen 

 Spoor speelt onvoldoende rol in het vrachtvervoer 

 ONDERZOEKSVRAGEN 

 Hoe ENA Albertkanaal beter ontsluiten ? 

 Is spoorlijn langs Albertkanaal nog nodig? Indien deze uit dienst wordt genomen 

ontstaat ruimte voor uitbreiding watergebonden bedrijventerrein Herentals.  

 Is het wenselijk om bij behoud de spoorlijn langs Albertkanaal te activeren voor 

personenvervoer?  

 Aan de zuidkant van het Albertkanaal ligt een goederenspoorlijn die in Herentals af-

takt van lijn 15 en loopt tot de vestiging van Nike in Meerhout/Laakdal. Net buiten 

de vervoerregio in bedrijventerrein Ravenshout (Tessenderlo) ligt opnieuw een 

goederenspoor dat de verbinding maakt met spoorlijn 35 (Leuven – Hasselt) in 

Diest. Een interessante onderzoeksvraag is of beide goederenlijnen kunnen worden 

aan mekaar gekoppeld. 

 Is het wenselijk om spoorlijn Herentals-Aarschot opnieuw te activeren. Is hier po-

tentieel voor? Zijn er andere vormen van Hoogwaardig openbaar vervoer op deze 

lijn mogelijk.  

 De stedelijke gebieden binnen de vervoerregio worden ontsloten via het spoornet. 

Er liggen nog kansen in de aanrijroutes naar de stations voor fiets en OV, verhoging 

van het treinaanbod en in de opwaardering van de stationsomgevingen zelf. 

 Betere spoorontsluiting Turnhout  

 ANALYSE BESCHIKBARE GEGEVENS 

 Bestaand potentieelonderzoek NMBS lijn Herentals Aarschot 
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 ONDERZOEKSOPZET 

 Potentieelonderzoek sneldiensten E313 door provincie 

 Potentieelonderzoek lijn Aarschot-Herentals 

 WATER 

 PROBLEEMSTELLING 

 in principe kunnen ook andere kanalen dan Albertkanaal een economische rol spe-

len. Capaciteit wordt echter beperkt door o.a. kleine, verouderde sluizen, soms be-

schermd erfgoed. 

 bedrijventerreinen langs kanalen zijn niet altijd gericht op vervoer over water 

 recreatieve functie van kanalen kan in conflict komen met realisatie van econo-

misch potentieel 

 ONDERZOEKSVRAGEN 

 Hoe kan het aandeel vrachtverkeer via het water worden vergroot 

 Hoe kan de ontsluiting van de (water)gebonden bedrijven worden verbeterd voor 

het vrachtverkeer (aan- of afvoer naar de kades) 

 ANALYSE BESCHIKBARE GEGEVENS 

 Info De Vlaamse Waterweg met capaciteit boten en omzet laad- en loskades 

 Studie Noorderkempen en Middenkempen met voorstel tot betere ontsluiting be-

drijvenzones 

 ONDERZOEKSOPZET 

 In samenwerking met De Vlaamse Waterweg kijken of leegvaarten beter kunnen 

worden benut 

 Betere ontsluiting bestaande kaaimuren naar omliggende bedrijventerreinen 
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 WEGENNET – VRACHTVERKEER 

 PROBLEEMSTELLING 

 Huidige wegencategorisering onvoldoende vertaald naar inrichting; principes i.v.m. 

ontsluiting, verbinding niet altijd terug te vinden in de praktijk 

 Verzadiging hoofdwegennet tijdens ruime spitsperiodes  

 Nieuwe wegencategorisering kan betekenen dat er een aanzuigeffect gaat ont-

staan. De ruimtelijke impact van de nieuwe categorisering is wellicht groot en 

vraagt extra infrastructuur. 

 Overwegen die gesloten zijn zorgen voor problemen met doorstroming 

 Het vrachtroutenetwerk is beperkt tot de grote bedrijventerreinen en nog één dis-

cussiepunt voor Heultje-Hulshout. Routes voor de “kleinere” bedrijventerreinen 

ontbreken.  

 ONDERZOEKSVRAGEN 

 Hoe vrachtverkeer zo snel mogelijk naar hoofdwegennet krijgen zonder door door-

tochten en kernen te moeten rijden 

 Zijn de bestaande bedrijven of nieuwe bedrijvigheid op een goed bereikbare locatie 

gelegen.  

 Hoe nieuwe wegencategorisering implementeren in vervoerregio Kempen 

 Vrachtroutenetwerk vervolledigen met lokale routes 

 Hoe bedrijventerreinen in Arendonk langs het kanaal beter ontsluiten via de weg. Is 

rechtstreekse verbinding naar Hoge Mauw gewenst.  

 Wenselijkheid om een oost-west verbinding te voorzien in Herentals voor vracht-

verkeer parallel met E313 

 Bij vernieuwen spoorwegbrug over het kanaal is bedrijventerrein Wolfstee ook 

vanaf N13 bereikbaar met vrachtwagens. Dit zorgt voor extra ontsluiting en biedt 

kansen om andere mindere geschikte routes te ontlasten van verkeer.  
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 ANALYSE BESCHIKBARE GEGEVENS 

 Modelresultaten vervoerregio Kempen met belasting wegennet 

 Resultaten overleg gemeenten vervoerregio Kempen met overzicht sluiproutes 

 Overzicht geplande investeringen vervoerregio Kempen 

 Studie Noorderkempen en Middenkempen met voorstel robuust wegennet 

 Vrachtroutenetwerk Vlaanderen 

 Methodiek nieuwe wegencategorisering 

 ONDERZOEKSOPZET 

 Uitwerking nieuwe wegencategorisering en uitbouw robuust wegennet voor ver-

voerregio Kempen. Scenario met nieuwe wegencategorisering laten doorrekenen 

met verkeersmodel. Afweging opmaken van wenselijkheid nieuwe categorisering.  

 Maatregelen uitwerken om verkeersveiligheid vervoerregio Kempen te verbeteren 
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