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Inleiding en kadering in het proces 
Fase 1 bestond uit inventarisatie en onderzoek. Het rapport van die fase is de oriëntatienota (met kaartenbundel 1 

en kaartenbundel 2), goedgekeurd door de vervoerregioraad in juli 2020. Die inhoud is vertaald naar een publieks-

communicatie met een brochure en filmpje op de website vervoerregiokempen.be.  

Fase 2 in het planproces is de opbouw van de strategische visie en operationele doelstellingen. Het rapport van deze 

fase is deze synthesenota.  

De synthesenota is een nota die de verschillende scenario's beschrijft die werden doorgerekend met het verkeers-

model.  De scenario's zijn daarin voldoende onderscheidend van elkaar om de effecten hiervan in beeld te brengen. 

In de synthesenota worden de scenario's onderling afgewogen van elkaar en getoetst aan de doelstellingen. Op het 

eind van de synthesenota wordt een voorkeurscenario beschreven met reeds een aanzet naar flankerende maatre-

gelen om tot de uitwerking van het voorkeurscenario te komen. Het betreft hier nog maar voorstellen die nog verder 

moeten worden uitgewerkt.  

De synthesenota is een beschrijvende nota van de scenario's met voldoende detailniveau om de doorrekeningen 

mogelijk te maken.  

De synthesenota is de tweede deelnota na opmaak van de oriëntatienota. De synthesenota is de opstap naar het 

beleidsplan. Het beleidsplan wordt uiteindelijk het bindend document  waar de visie en de concrete acties in worden 

beschreven. 

Parallel met de uitwerking van deze synthesenota liep de uitwerking van het gelaagd vervoersmodel met een sterk 

kernnet, aanvullend net en flexvervoer (voorheen ‘vervoer op maat’).   
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1. Missie  

Missie Vlaamse overheid ‘nieuwe mobiliteitsvisie’ 

Met de nieuwe mobiliteitsvisie zet Vlaanderen in op efficiënter openbaar vervoer, afgestemd op ons fiets- en wegen-

netwerk. 

Trein, lijnbus en tram blijven vaste waarden. 

We bedienen drukke verbindingen beter met snellere en frequentere lijnbussen en -trams. Op andere plaatsen vult 

flexvervoer de Lijnverbinding aan: afhankelijk van de regio boekt u op voorhand een Hoppinbus of -taxi, een Hoppin-

fiets of -wagen. 

Het uitgangspunt is dat scholen, ziekenhuizen, bedrijfsterreinen, sportcentra, cultuurcentra en winkelcentra vlot be-

reikbaar zijn voor iedereen. 

Zo combineren we straks vaker verschillende vervoersmiddelen om onze route af te leggen. Overstappen doet u op 

een Hoppinpunt, een knooppunt van verschillende vervoersmiddelen. U ziet ze hier en daar al in het straatbeeld en 

herkent ze aan de paarsgroene Hoppinzuil. 

Je route plannen, je flexvervoer boeken (en later ook betalen) kan via de app, de website of het callcenter van de 

Hoppincentrale van zodra deze operationeel is. 

Bovendien zet Vlaanderen via de nieuwe mobiliteitsvisie ook in op verschillende duurzaamheidsprincipes. Het regio-

naal mobiliteitsplan zet zo in op een bijdrage aan het klimaat, aan de modal split, aan de verkeersveiligheid, aan de 

nieuwe samenwerking tussen Vlaanderen en de gemeenten en stakeholders.  

Acht principes 

Op Vlaams niveau worden een aantal basisprincipes vastgelegd, die de vervoerregio’s naar doelstellingen kunnen 

vertalen voor hun eigen regio. (https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid-en-de-mobiliteitsswitch/doelstel-

lingen-van-basisbereikbaarheid) 

1. Vraaggericht investeren in bereikbaarheid 

We bekijken op welke manier mensen zich willen verplaatsen in de Kempen en hoe we het aanbod kunnen aanpassen 

aan die noden. Er wordt rekening gehouden met het volledige traject, dus ook het voor- en natraject. Overstappen 

zal gemakkelijker worden door Hoppinpunten te plaatsen op belangrijke knooppunten. 

2. Vervoersmiddelen combineren 

We sluiten de vier vervoersnetwerken - openbaar vervoer, wegennet, fietsroutes en waterwegen - op elkaar aan en 

creëren één groot vervoersnetwerk. We beginnen bij het openbaar vervoer, waar we de verschillende vervoerslagen 

beter verbinden. Reizigers kunnen rekenen op vlotte overstapmogelijkheden en op geïntegreerde informatie. De vier 

vervoerslagen in het openbaar vervoer zijn: het treinnet, het kernnet, het aanvullend net en het flexvervoer (voor-

heen ‘vervoer op maat’). 
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3. Een sterk netwerk 

We versterken het openbaar vervoer op de drukke assen en zorgen ervoor dat die assen ook goed bereikbaar zijn. 

Reizigers moeten vlot kunnen overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere: van de Lijnbus, de tram of de 

trein op de fiets, de Hoppinfiets (deelfiets aan Hoppintarief) of Hoppinstep (deelstep aan Hoppintarief), de Hoppin-

wagen (deelwagen aan Hoppintarief), de auto, de taxi, ... Die combimobiliteit moet natuurlijk in twee richtingen wer-

ken. Aandacht dient ook te gaan naar een sterk fietsnetwerk. 

4. De verkeersveiligheid verhogen 

De verkeersveiligheid in Vlaanderen moet omhoog. Een veiliger verkeer vraagt een mix van kordate handhaving, in-

vesteringen in infrastructuur en verkeerseducatie. 

5. Meer duurzame mobiliteit 

Het nieuwe mobiliteitsplan is de uitgelezen kans voor de vervoerregio’s om duurzame vervoersmiddelen en mobiliteit 

in eigen regio een boost te geven. 

6. Innovatie inzetten 

De Vlaamse overheid wil innovatieve informatie- en communicatietechnologieën inzetten om verplaatsingen veiliger, 

efficiënter en milieuvriendelijker te maken. Nieuwe technologieën worden ook ingezet (Smart Mobility, Intelligente 

Transportsystemen (ITS), Mobility As A Service, …) 

7. Nieuwe mobiliteitsvisie (basisbereikbaarheid) regionaal en integraal aanpakken 

Mobiliteit overstijgt de gemeentegrenzen. De vijftien gloednieuwe vervoerregio’s worden aangestuurd door vervoer-

regioraden die instaan voor de regionale mobiliteitsplannen. Lokale besturen zitten mee aan het stuur en geven zo 

gehoor aan de noden en vragen van de lokale gebruikers. 

8. Zorgen voor een vlotte doorstroming 

Door mobiliteit, infrastructuur en ruimtelijke ordening beter op elkaar af te stemmen, moet de doorstroming van 

bussen, trams, fietsen, auto’s, ... verbeteren. Om de doorstroming te verbeteren, gaan grote infrastructuurwerken 

hand in hand met andere doorstromingsmaatregelen zoals slimme verkeerslichten, wachtverzachters en oranje start-

lichten. Veiligheid en doorstroming gaan uiteraard hand in hand. 
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2. Doelstellingen  

Inleiding 

De gemeenten van de vervoerregio Kempen hebben de ambitie om de vervoerregio in te zetten als hefboom voor 

een gebiedsgericht strategisch beleid rond mobiliteit.  

Ze stellen daarom een aantal ambitieuze doelen voorop. 

De modal split in de Kempen 

De modal shift is de ambitie om een aanzienlijk deel van de verplaatsingen die vandaag nog met de (eigen) wagen 

gebeuren te vervangen door andere, meer duurzame mobiliteitsoplossingen. De modal shift mikt dus op een groter 

aandeel voor het openbaar vervoer, voor de fiets, voor deelvervoer, ... in het totale aantal verplaatsingen. Voor heel 

Vlaanderen moet het aandeel van de duurzame vervoersmodi in de totale verplaatsingen toenemen tot minstens 40 

procent. 

Voor de berekening van de modal split houdt het Team Verkeersmodellen van het departement MOW hiermee reke-

ning: 

• Wie: Mensen van en/of naar het gebied, zowel volwassenen als kinderen.  

Dus alle mensen die ofwel een herkomst ofwel een bestemming in de Kempen hebben, of die zowel her-

komst als bestemming in de Kempen hebben. 

• Gebied: Volledige gebied 

• Eenheid: aantal verplaatsingen. Bij een tour, vb. van woonplaats naar crèche, naar werk, naar huis tellen 

dus drie verplaatsingen 

• Zijn autopassagiers duurzaam? 

• Kinderen als passagier worden als niet-duurzaam geteld.  

• Volwassenen als passagiers worden als duurzaam geteld. 

• Motieven: alle motieven  

(woon-werk, woon-school, …) 

• Tijdstip: volledig etmaal gemiddelde werkdag 

• Geen goederenverkeer, grensoverschrijdend verkeer en weekendverkeer. 
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Normatieve, strategische en operationele doelen  

Groen & inclusief 

De Kempen is een gezonde groene regio voor iedereen. Zowel fysiek als mentaal is het de ideale regio om te wonen, 

te werken en te leven.  Om van de Kempen een blijvende groene en aantrekkelijke regio te maken  hanteren we de 

ruimtelijke doelstellingen van het PBRA. 

ZUINIG RUIMTEGEBRUIK DOOR KERNVERSTERKING HOUDT DE KEMPEN OPEN 
Om de open ruimte in de Kempen vrij te houden wordt ingezet op kernversterking van steden en gemeenten.  

Het aansnijden van open ruimte voor woonontwikkelingen en andere ontwikkelingen die een grote verkeersvraag 

met zich meebrengen wordt een uitzondering. De groei van het aantal woningen realiseren we zoveel mogelijk in de 

kernen, afgestemd op de hiërarchie van de kernen. Het voorzieningenaanbod binnen de woonkernen wordt verbe-

terd met als leidend principe de ‘15 minuten stad’. Op die manier beheersen we de mobiliteitsvraag en zetten we in 

op te voet gaan en fietsen. Hierdoor stimuleren we een gezond gedrag in mobiliteit (wandelen, fietsen). Een kwali-

teitsverbetering in de publieke ruimte in kernen en de hele bebouwde omgeving is daarbij noodzakelijk.  

Compactere kernen bieden ook meer garanties om een performanter openbaar vervoer te organiseren volgens de 

principes van de nieuwe mobiliteitsvisie (basisbereikbaarheid). Voor de tewerkstellingsplaatsen wordt uitgegaan van 

bundeling van activiteiten op goed multimodaal ontsloten terreinen.  

 

NABIJHEID EN BEREIKBAARHEID : BEDRIJVIGHEID IS MULTIMODAAL TOEGANKELIJK 
Door het bundelen van activiteiten is de verwachting dat ook de fiets een grotere rol kan opnemen in de verplaatsin-

gen.  Hoog dynamische ontwikkelingen en nieuwe bedrijfsactiviteiten worden bij voorkeur geclusterd op multimodaal 

bereikbare plaatsen. Logistieke activiteiten worden waar mogelijk trimodaal ontsloten (water, spoor en hoofdweg).. 

Verdere verlinting van wegen wordt tegengegaan door beleidsplannen en door het stimuleren van verweving in de 

kernen en clustering van grootschalige handelszaken op daarvoor geschikte locaties. 

 

VEERKRACHT EN EIGENHEID: HET BLAUWGROENE NETWERK ZORGT VOOR SAMENHANG, HET 
MOBILITEITSNETWERK STUURT RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 
Het blauwgroene netwerk fungeert als ruggengraat voor een samenhangende open ruimte, het mobiliteitsnetwerk 

als ruggengraat voor de ruimtelijke ontwikkeling. We gaan voor een opwaardering van de groene open ruimte, een 

versterking van de levenskwaliteit. We vergroten de maaswijdte van het wegennetwerk en voorzien in de uitbouw 

van ‘groene kamers’ met kansen voor ontsnippering en ontharding van infrastructuren en uitbouw van groene fiets-

routes. Het gaat hierbij over ontvlochten fietsroutes die kernen/attractiepolen met elkaar verbinden. We vergroten 

de beleving van de open Kempen door landelijke wegen zo veel mogelijk autoluw te maken.  

De kenmerken en kwaliteiten van het landschap staan centraal in deze doelstelling, maar eigenheid gaat over veel 

meer dan het bewaren van de landschappelijke kwaliteiten. 

  



10 

 

INDICATOREN 
• Het aandeel fietsen stijgt tegen 2030 van 9 % naar 20 % in buitengebied, en van 9 naar 27 % in stedelijk ge-

bied1. Jaarlijks meten we een groei van 2 % fietsers in stedelijk gebied en 1% fietsers in buitengebied (t.o.v. 

referentiejaar 2020). 

• Tegen 2040 is er 20% minder verharding in buitengebied (referentiejaar 2018). Tussentijdse indicator: Te-

gen 2030 10% minder verharding in buitengebied.   

• percentage realisatie van conform BFF en BFF 2.0 en fietssnelwegen  

Klimaatneutraal & daadkrachtig 

De Kempen wil een klimaatneutrale regio worden. Daarom beperken we de negatieve impact van het verkeer struc-

tureel.  

DE KEMPEN IS EEN KLIMAATNEUTRALE REGIO 
Een gezonde woon- en werkomgeving voor alle inwoners, het terugbrengen van lucht- en geluidsemissie, klimaat-

adaptatie en het voorkomen van hittestress en het verminderen van energiegebruik en van fossiele brandstoffen 

moet van de Kempen een klimaatneutrale regio maken. We verwijzen hierbij ook naar Plan Vandaag, het klimaatbe-

leidsplan van de provincie Antwerpen. Hierin worden onder meer doelstellingen vermeld met betrekking tot de open 

ruimte als klimaatbuffer en mobiliteit met minder CO² uitstoot. 

INDICATOREN 
• Daling van 10% t.o.v. 2015 voor het aantal verplaatsingen met personenwagens en bestelwagens en een 

beperking van de toename van het aandeel  vrachtwagens tot maximaal 14% voor vrachtwagens, in lijn met 

de doelstelling om meer logistiek via spoor en water te doen. Het aandeel spoor en binnenvaart in de mo-

dale verdeling neemt toe tot 30% tegen 2030. 

• Binnen 2 jaar na de invoering van het netwerk basisbereikbaarheid stijgt het aantal  OV-verplaatsingen met 

minstens 8,7 % (indien voldoende doorstroming zelfs met minstens 12,5% - cf. doorrekening van De Lijn). 

• Het aandeel van elektrische wagens neemt toe. 

Veilig & ambitieus 

De Kempen is voor elke weggebruiker veilig. Door alle zwarte punten weg te werken, wil de Kempen naar een Vision 

Zero (geen dodelijke verkeersslachtoffers).  

DE KERNEN ZIJN VERKEERSLEEFBAAR  
Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt als doelstelling gesteld om Zone 30 in alle woongebieden de norm te 

laten zijn, zoals de aanbevelingen van ‘De Verklaring Van Stockholm’ van de Verenigde Naties op de verkeersveilig-

heidsconferentie van de VN voorschrijft. Snelheid is een belangrijke oorzaak van ongevallen en vraagt daarom een 

uniforme handhaving. Aansluitend bij de doelstelling van het verhogen van de verkeersveiligheid wordt ook het ver-

beteren van de verkeersleefbaarheid in de dorpskernen vooropgezet. Doorgaand vrachtverkeer laten we niet meer 

via dorpskernen rijden. Er wordt gestreefd naar een vrachtroutenetwerk met gescheiden fietspaden dat niet door 

dorpskernen loopt.  

  

 
1 Om uit te maken wat wordt bedoeld met stedelijk gebied, verwijzen we naar de studies die werden opgemaakt om 

een kleinstedelijk of regionaalstedelijk gebied af te bakenen. Met buitengebied wordt verwezen naar het gebied dat 

niet tot een van deze studies behoorde. 
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VERBETEREN VERKEERSVEILIGHEID  
 
Invoeren van Zone 30 wordt onderzocht. Zwarte punten worden weggewerkt, met voorrang aan zwarte punten voor 

fietsen. Dode hoek ongevallen dienen te worden vermeden. Naast de objectieve zwarte punten dient de aandacht 

ook te gaan naar de onveilige kruispunten en wegvakken waar geen dodelijke slachtoffers vielen, maar er wel aan-

toonbare onveilige verkeerssituaties zijn. 

SPOOROVERGANGEN ZIJN VEILIG 
Ook de veiligheid van de spoorwegovergangen moet naar omhoog. We streven naar de afbouw van de gelijkvloerse 

spoorwegovergangen, waarbij beslissingen volgens het STOP principe genomen worden. Dit wil zeggen dat het sluiten 

van spoorwegovergangen er niet voor zorgt dat voetgangers- en fietsnetwerken onderbroken worden. Sommige 

spoorwegovergangen worden gebruikt door fietsers maar zijn daarom niet per se belangrijke fietsroutes. Die ont-

moedigen door een spoorovergang te sluiten mag niet zorgen voor veel extra kilometers bij fietsers. Als tussentijdse 

oplossing kunnen gelijkgrondse overgangen voor traag verkeer worden opengehouden, maar wel worden geknipt 

voor gemotoriseerd verkeer. 

INDICATOREN 
• Verdere en significante daling van de ongevallencijfers, tot nul verkeersdoden in 2050. Tussentijdse doel-

stelling: 50 % minder fietsongevallen met doden en gewonden tegen 2025 

• Systematische verdere afbouw van aantal spooroverwegen.  

• Tegen 2030  streven we naar een verbod voor (doorgaand) vrachtverkeer in de dorpskernen, waar mogelijk.  

Fietsen & veranderend 

De Kempen is dé fietsregio van Vlaanderen. Het woon-werkverkeer en het woon-schoolverkeer gebeurt steeds meer 

met de fiets. Naast deze functionele verplaatsingen worden ook de sportclubs en verenigingen  betrokken om tot 

meer fietsverplaatsingen te komen.  

Functionele én recreatieve verplaatsingen gebeuren duurzaam. 

De vervoerregio wil naar 20% verplaatsingen met de fiets in het woon-werkverkeer in het buitengebied tegen 2030. 

Dit om ook voor de stadskernen de modal split van 60/40 (= 60% auto, 20% fiets, 20% andere) te kunnen halen. 

We verlagen de reistijd voor fietsers door missing links weg te werken om zo continu doorlopende fietsroutes (met 

zo weinig mogelijk stops en conflictpunten) te realiseren. 

Het aandeel fiets in functionele verplaatsingen wordt verhoogd en we werken aan de uitbouw van een fietscultuur. 

Hiervoor werken we aan attractiepolen die beter bereikbaar zijn met de fiets.  

FUNCTIES WORDEN VERWEVEN IN HET WOONGEBIED 
Zowel functioneel als recreatief stimuleren we de verweving van functies in het woongebied. Werken, leren, ontspan-

nen, winkelen en zorgen voor elkaar gebeurt op fietsafstand van de woning. 

IEDEREEN KAN OP DE FIETS 
De leesbaarheid van het fietsnetwerk wordt verbeterd. Het fietsnetwerk is aantrekkelijk en veilig; een kind van 10 

jaar moet zich zelfstandig kunnen verplaatsen per fiets. De capaciteit van de fietspaden wordt daarvoor vergroot. De 

fiets krijgt een grotere rol in het uitsluiten van de vervoersarmoede. We zetten zowel in op groene (rustige) routes, 

en rode (de snelste, maar toch veilige) fietsroutes. 
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INDICATOREN  
• Het aantal verplaatsingen voor woon-werkverkeer stijgt van 12% naar 20% (in het buitengebied) en naar 

27% in stedelijk gebied.  

• De fietsreistijd tussen werk, school, ontspanning, zorg, … daalt. Bij de opmaak van het plan zullen we dit via 

het verkeersmodel evalueren. Zodra de gemiddelde snelheid op fietssnelwegen kan verhoogd worden, kan 

dit resulteren in meer fietsers. 

Connectie & verbindend  

In de Kempen vormen de inwoners en het bestuur één geheel. Mobiliteit brengt mensen samen. Hierbij heeft de 

Kempen bijzondere aandacht voor de sociale dimensie en dat voel je ook in het beleid. We hebben veel en sterke 

samenwerkingen tussen de overheid, de privésector en het middenveld. Bij de uitwerking van werkdomein C in het 

beleidsplan zullen we dit verder bekijken. 

Naadloos & ondersteunend  

In de Kempen verplaats je je naadloos dankzij een samenhangend multimodaal netwerk. De verschillende mobiliteits-

netwerken zijn slim op elkaar afgestemd. De knopen en Hoppinpunten zijn niet enkel overstappunten, maar zijn de 

ruggengraat van dorps- en stadskernen waar elke Kempenaar graag leeft.  

DE TREIN ALS WERVEND ALTERNATIEF VOOR DE AUTO 
De betrouwbaarheid van het treinverkeer en het comfort en toegankelijkheid van de treinen moet omhoog, alsook 

de frequentie, om hier een wervend alternatief te zijn voor de auto. Toegankelijkheid van stations wordt verbeterd 

met meer uniformiteit bij stations (link met Hoppinpunten, link met multimodale bereikbaarheid, link met hiërarchie 

stations). Reistijdbeleving en aantrekkelijkheid van stations dienen te worden vergroot om de cultuur van de ver-

plaatsing te veranderen. Reistijd is werktijd, nuttige tijd.  

HET OPENBAAR VERVOER IS TOEGANKELIJK EN SNEL  
De toegankelijkheid van de Lijnhalte wordt verbeterd. Er komt hiervoor een subsidieregeling voor haltes bij gemeen-

tes. 

De doorstroming van de Lijnbus moet worden verbeterd om de commerciële snelheid te verhogen. Dit kan door 

minder haltes vlotter bereikbare haltes ten koste van parkeerplaatsen of dwarsliggende routes, verkeerslichtenbeïn-

vloeding, in Hoppinpunten streven om verschillende modi echt zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen,…).  Maar doel-

gerichte maatregelen om het OV voorrang te verlenen op de wagen en files te vermijden zijn het meest effectief. 

INDICATOREN 
• Tegen 2030 zijn alle knooppunthaltes en toekomstige Hoppinpunten uitgerust als toegankelijke haltes . 

• Tegen 2030 is 50% van alle haltes (KN + AN) toegankelijk.  

• Het aantal toegankelijke stations stijgt tegen 2030 tot 11 stations.  

Bereikbaar & slim 

De Kempen bereik je makkelijk op verschillende manieren. Je vindt er een mix van leefbare kernen en autoluw lande-

lijk gebied. Dankzij het STOP-principe verlagen we het aantal voertuigkilometers. De verschillende transportmethodes 

zijn mooi op elkaar afgestemd, waardoor de economische multimodale bereikbaarheid van de verschillende bedrij-

venterreinen in de regio groot is. Dat komt door onze sterke inzet op trein- en watertransport.  
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Betere doorstroming op alle mobiliteitsnetwerken 

SLIMME TOEPASSINGEN 
De toepassing van innovatie en nieuwe technologie in mobiliteit (Smart mobility, Intelligente Transportsystemen 

(ITS), Mobility As A Service, …) draagt bij tot een slimme regio. 

BEREIKBAAR VOOR STAPPERS 
Voor de stappers wordt ingezet op het wegwerken van de missing links in het netwerk van (historische) trage wegen 

waardoor er een aaneengesloten netwerk kan worden gerealiseerd. In de dorpskernen wordt uitgegaan van een fijn-

mazig voetgangersnetwerk om de walkability van de kernen te verhogen met bijzondere aandacht voor de ontsluiting 

van de Hoppinpunten 

BEREIKBAAR MET DE FIETS  
Voor de fiets zetten we in op een veilig en leesbaar fietsnetwerk (zie doelstelling fietsen en veranderend). 

BEREIKBAAR MET TREIN EN BUS  
Het aandeel trein in de modal split voor de vervoerregio Kempen  dient te worden verhoogd van 1,3% naar 5%. We 

streven naar een voldoende hoge frequentie en capaciteit van treinen en bussen op het netwerk. De commerciële 

snelheid van de trein en vooral bus moet omhoog.  

EEN BETROUWBAAR WEGENNET ZONDER SLUIPVERKEER 
Voor het wegennet wordt gestreefd naar het beter benutten van het hoofdwegennet en het verbeteren van de be-

trouwbaarheid op een robuust wegennet. Dit hoeft zich niet te vertalen in nieuwe wegen maar eerder het optimali-

seren van de bestaande infrastructuur. We streven naar het beperken van het sluipverkeer in de regio. We zetten in 

op het beter benutten van de bezetting van de auto. Autodelen moet een groter aandeel opnemen in de Kempen.  

INDICATOREN 
• Het aantal voertuigverliesuren op de hoofdwegen daalt jaarlijks.  

• De gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer stijgt tot 50 km/uur tegen 2030 in het buitengebied op 

de verbindende assen en 30 km/u in stedelijk gebied.  

• Het aantal verplaatsingen dat gemaakt wordt met het OV stijgt met minstens 8,7%  twee jaar na invoeren 

van basisbereikbaarheid. De verliestijden bus dalen jaarlijks. 

• De reistijdwinst van de bus stijgt in de spits met 14% voor de sneldiensten en 12% voor de stopdiensten te-

gen 2030. In de dalperiode behouden we de huidige minimale snelheid.  

• De vertragingen van het treinnet worden teruggedrongen. 
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Belangrijkste indicatoren 

De vier belangrijkste indicatoren zijn dus het realiseren van een modal split van 60/40 (40% duurzame verplaatsin-

gen), nul verkeersdoden, het verhogen van de verkeersleefbaarheid en een daling van 15 % van de gereden kilometers 

ten opzichte van 2017. 
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3. Scenario’s 

Inleiding  

Scenario’s zijn een samenhangend pakket van maatregelen die de bedoeling hebben om de verplaatsingen op een 

duurzame wijze te beïnvloeden. Hieronder worden vier scenario’s (1A, 1B, 2 en 3) beschreven. Deze verschillen on-

derling van mekaar zowel wat betreft ambitieniveau als wat betreft invalshoek: het ene scenario gaat uit van een 

grotere rol van het openbaar vervoer (trein of bus), een ander scenario heeft meer ambitie op het vlak van milieu en 

natuur, ontharding en vergroening. We werken met verschillende scenario’s omdat we willen weten welk scenario er 

het best in slaagt om de doelstellingen te halen.  

Hierna worden vier scenario’s (1A, 1B, 2 en 3) besproken. Drie hiervan werden ondertussen doorgerekend (1A, 2 en 

3). De scenario’s zijn opgebouwd vanuit verschillende bouwstenen. Deze bouwstenen bestaan uit maatregelen om 

het fietsen en openbaar vervoer te versterken alsook maatregelen om het netwerk van het gemotoriseerd verkeer 

beter te sturen. De scenario’s zijn opgebouwd volgens de drie werkdomeinen. Werkdomein A bevat ruimtelijk beleid 

en strategische projecten met impact op mobiliteit. Werkdomein B omvat de beschrijving van de verschillende net-

werken en werkdomein C de flankerende maatregelen om tot het gewenste mobiliteitsbeleid te komen. De planho-

rizon bedraagt 2030 met een doorkijk naar 2050. De planhorizon van 2030 heeft te maken met het feit dat de regio-

nale verkeersmodellen waarmee de scenario’s worden doorgerekend rekening houden met demografische evoluties 

en geplande ingrepen tot 2030. Dat neemt niet weg dat we in deze synthesenota verder kijken naar 2050 door vooral 

in te zetten op een performanter openbaarvervoerssysteem. Ook het rekeningrijden zal wellicht tegen die tijd van 

toepassing zijn en kan een sterke stimulans zijn om de alternatieven beter te benutten.  

Het basisscenario omvat alle geplande ingrepen uit de mobiliteitsstudies voor de Noorderkempen, Middenkempen 

en Zuiderkempen. Dit scenario bestaat verder uit het beslist beleid met het nieuwe net (kernnet en aanvullend net). 

Dat is al doorgerekend door het team Verkeersmodellen van het departement MOW.  

Verder laten we twee extra scenario’s werkdomeinen A en B doorrekenen om het aandeel van het openbaar vervoer 

te vergroten (scenario HOV en scenario trein). Het plan-MER berekent ondertussen in een QuickScan de impact op 

milieuaspecten. 
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3.1A Scenario 1A: Basisscenario 

Inleiding  

In dit scenario wordt uitgegaan van de visies van de provinciale studies aangevuld met de gewenste ingrepen uit de 

verschillende planprocessen. Deze verschillende ingrepen worden nu samengebracht in één scenario om de effecten 

hiervan op niveau van vervoerregio in beeld te brengen. Daarnaast bestaat dit scenario ook uit het goedgekeurde 

nieuwe net (kernnet en aanvullend net).  

Werkdomein A: Ruimtelijk beleid 

In dit basisscenario blijft het huidige ruimtelijk beleid onveranderlijk. De geplande ruimtelijke ontwikkelingen die in 

de verschillende gemeenten op de planning staan worden gerealiseerd. De verschillende gemeenten en overheden 

hebben hiervoor een lijst opgemaakt die werd overgemaakt aan het Team Verkeersmodellen van het departement 

MOW voor de kalibratie van het regionaal Verkeersmodel waarmee straks de verschillende scenario’s worden door-

gerekend. De bestaande beleidskaders rond de gewenste ruimtelijke ordening in de Kempen worden verder gevolgd.  

Werkdomein B: Netwerken 

Verblijfsgebieden en voetgangersgebieden  

In dit basisscenario onderzoeken we wat de effecten zijn van het invoeren van een zone 30 in de verschillende kernen 

en deelgemeenten die in de gemeentelijke structuurplannen als kern zijn afgebakend. Dit zal zo ook worden inge-

bracht in het regionaal Verkeersmodel. 

Dit houdt niet in dat in de praktijk het verlagen van de snelheid in de kernen tot 30 km/uur zal uitgevoerd worden, 

het is enkel onderzoeksmatig. De beslissing en de concrete uitwerking hiervan, en van alle andere snelheidsregimes 

op gemeentewegen is en blijft in handen van de gemeenten. 

Fiets 

Als basis voor het fietsplan van de vervoerregio Kempen wordt uitgegaan van een uitbreiding van het bestaande 

netwerk van hoofdroutes (fietssnelwegen) en het bovenlokaal fietsroutenetwerk.  

De fietssnelwegen lopen over routes die snel, veilig en comfortabel fietsen over een langere afstand mogelijk maken. 

Ze houden in hun inrichting rekening met de verhoogde comforteisen, gelinkt aan aantal gebruikers, snelheid, samen-

komen van verschillende types fietsen. De fietssnelwegen worden ook maximaal geïntegreerd in de rest van het fiets-

netwerk met comfortabele en duidelijke aansluitingen bij de verschillende bestemmingen (bedrijvenzones, ker-

nen,…).  

Het provinciaal bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk zorgt voor de functionele verbindingen tussen de kernen 

onderling en ontsluit tevens de verschillende functies en aangelanden langsheen deze trajecten. Deze functionele 

routes vallen wel samen met de wat drukkere verkeerswegen, zodat de belevingswaarde niet altijd groot is. Ook de 

doorstroming is op deze wegen voor de fiets niet altijd optimaal door een opeenvolging van kruispunten. 



18 

 

Prioriteit wordt gegeven aan het versneld realiseren van de fietssnelwegen en het aanpassen van het bovenlokaal 

functioneel fietsnetwerk. Op het lokale niveau maken gemeenten verder werk van een fijnmazig autoluw fietsnet-

werk.  

 Aanvullend hierop heeft de Provincie Antwerpen een voorstel uitgewerkt met wenslijnen voor een BFF 2.0. Het be-

treft hier een regionaal netwerk tussen dorpskernen en belangrijke attractiepolen . Op dit regionaal netwerk moet 

buiten de kernen een gemiddelde snelheid van 20 km/h, inclusief stops en ook in de spits, gegarandeerd kunnen 

worden. Er wordt naar gestreefd om deze routes autoluw te maken en het sluipverkeer op deze landelijke routes te 

weren.  Belangrijk bij deze is dat geen infrastructuur noodzakelijk is en dus "snel" gerealiseerd kan worden 

Dit BFF 2.0 is een aanvulling op het bestaande netwerk van fietssnelwegen en BFF in de vervoerregio. 

Openbaar vervoer 

Het openbaar vervoer bestaat uit het gelaagd netwerk zoals dit momenteel is uitgewerkt. Het treinnet blijft in het 

basisscenario behouden zonder aanpassingen. Er wordt wel gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van 

de stations met investeringen in betere fietsenstallingen. Het goedgekeurde nieuwe net (kernnet en aanvullend net) 

vormt de tweede en derde pijler van het gelaagde netwerk. Waar slimme knips of omleidingsroutes voorzien werden, 

krijgt het OV wel nog doorgang. 

Wegennetwerk 

In het basisscenario wordt ingezet op het verbeteren van de verkeersleefbaarheid van de kernen door doorgaand 

verkeer in de kernen te weren. Tegelijk wordt ingezet op het verbeteren van de interne ontsluiting van de verschil-

lende bedrijvenzones in de vervoerregio Kempen. Daarvoor worden nieuwe wegen voorzien:  

Nieuwe wegen: 

• Rondweg Zoersel (Noorderkempen NK) 

• Rondweg Malle (NK) 

• Rondweg Rijkevorsel (NK) 

• Houtelweg Rijkevorsel of via alternatieve route Hinneboomstraat tussen N144 en N115, Sint-Lenaertseweg 

(NK)  

• Oostwest verbinding Herentals (Middenkempen MK) 

• Rondweg Berlaar Heikant (Zuiderkempen ZK) 

• Rondweg Herselt (ZK) 

• Rondweg Nijlen (ZK) 

• Rondweg Heist-op-den-Berg + aansluiting bedrijventerrein Hulshout-Heultje ten zuiden van Wiekevorst (ZK) 

• Regionale weg tussen Herentals - Heist-op-den-Berg.  (ZK) Via een nieuw tracé tussen Heultje en Herentals 

parallel met de oude spoorwegbedding  

• Rondweg Retie (N18-N118) 

• Verbinding N19g-N118 ten noorden van Geel (momenteel in onderzoek door provincie) 

 

Weren doorgaand vrachtverkeer: penalty  

• Maas E19 – E34 – grens Nederland (NK) 

• Maas E34 – E313 – N19/N19g (MK) 

• Maas N19/N19g –E34 - N71 – grens Limburg (N18-N118)  

• Maas E313 – N14 – N10 – N19 (ZK) 

• Maas E313 – E314 – N19 (ZK),  

• N127 als regionale weg (maar dit moet door VVR Leuven bevestigd worden). 

• N174, N287, N725 en N141 als interlokale wegen. 
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Grobbendonk wijst op de vaststelling dat de verkeersdruk in de eigen kern binnen het voorliggend regionaal vervoers-

plan opvallend hoog blijft en de leefbaarheid sterk impacteert. Geen van voorgaande studies bracht tot op heden 

voldoende soelaas om de keuze voor een bepaald scenario te motiveren. Grobbendonk is bereid in lijn met voorlig-

gend vervoersplan in te zetten op sturende maatregelen om de druk te verlichten aanvullend aan en in afwachting 

van meer effectieve oplossingen. De gemeente verzoekt de hogere overheden dan ook intensiteiten te monitoren 

teneinde de impact op leefbaarheid te blijven evalueren en verder studiewerk naar oplossingen (niet enkel ifv aan-

bodsmaatregelen, maar deze ook te combineren met sturende maatregelen) die de leefbaarheid in Grobbendonk 

kunnen vrijwaren te verrichten en te ondersteunen. Infrastructurele ingrepen maken hier deel van uit. 

Robuust wegennet 

De ambitie van Vlaanderen om tot een robuuster wegennetwerk te komen is gestoeld op drie belangrijke doelstellin-

gen: het efficiënter afwikkelen van de verschillende vervoersstromen, 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 maasdoorsnijdin-

gen door bepaalde verkeerscategorieën, 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 de Strategische visie op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

is omschreven.  

De nieuwe functionele hiërarchie binnen het netwerk valt samen met het niveau van de verbindingen en is dus af-

hankelijk van de afstandsklasse van het verkeer dat hoofdzakelijk gebruik maakt van een verbinding. Bedoeling van 

de functionele categorisering van verbindingen is het verkeer van een bepaalde afstandsklasse zoveel mogelijk te 

kanaliseren naar de wegen die daarvoor geselecteerd werden. Daarom wordt de selectie van het hiërarchisch niveau 

van een weg afgestemd op de verbindingen die deze maakt met type ruimtelijke knooppunten van een bepaald ni-

veau (bv. tussen grootsteden, of van een kleine stad naar een grootstad).  

De indeling bestaat uit drie hiërarchische niveaus binnen het netwerk: het hoofdwegennetwerk, 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 bepalend voor het rijgedrag en de wenssnelheid, alsook de organisatie van verkeers-

management en beheer.  

A. 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 waarbij de twee categorieën samen een grofmazig raster vormen. 

B. DRAGEND NETWERK 
Het dragend netwerk bestaat uit Regionale wegen (RW) en Interlokale wegen (IW). Regionale wegen vervullen een 

rol voor verplaatsingen op het regionale niveau (lees: schaalniveau ter grootte van een provincie). Ze verbinden ruim-

telijke knooppunten die op het regionaal niveau functioneren en versterken onder bepaalde omstandigheden het 
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hoofdwegennet. De regionale wegen vormen (samen met de hoofdwegen) regionale mazen. Interlokale wegen ver-

binden lokale knopen en kunnen eveneens ingeschakeld worden onder specifieke omstandigheden om bij verstorin-

gen 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 opdracht in voor lokale besturen. 
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C. 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 uitdrukkelijk ligt op de ver-

bindende netwerkfunctie.  

ROBUUST WEGENNET EN ROBUUSTE GROENGEBIEDEN 
Het streven naar een nieuw robuust netwerk gaat uit van het principe van het bundelen van de verkeersstromen en 

het bundelen van activiteiten. Daar tegenover staat ook een ambitie om te komen tot meer robuuste groengebieden 

in de vervoerregio Kempen. 

Het lokale netwerk is nog teveel onderhevig aan lokaal sluipverkeer. In de gewenste ruimtelijke structuur staat be-

schreven dat de verschillende groengebieden niet op zichzelf mogen staan maar dat er wordt gestreefd naar een 

groter parkgeheel dat de identiteit van de streek moet versterken.   

Het weren van doorgaand verkeer op deze lokale wegen binnen de groene kamers kan ook een voordeel opleveren 

voor de andere modi. Deze wegen kunnen een betekenis krijgen als autoluwe fietsroutes. De groene kamers omvat-

ten daarbij niet alleen groengebieden, maar ook landbouw- en openruimtegebieden.  

VEILIG VRACHTVERKEER 

Vervoerregio ingedeeld in leefbare kamers 

Voor de uitbouw van het regionaal vrachtroutenetwerk wordt de vervoerregio ingedeeld in leefbare kamers. Binnen 

deze kamers wordt het doorgaand vrachtverkeer geweerd via tonnagebeperkingen en trajectcontroles.  

Visie gewenst vrachtroutenetwerk 

Om tot het gewenste vrachtroutenetwerk te komen, baseert de studie zich op de methodiek van het Vlaams Gewest. 

In deze methodiek worden een viertal types van vrachtwagenroutes onderscheiden. Deze studie doet enkel uitspra-

ken voor de routes op regionaal niveau. Aanvullend zijn ook maatregelen toegevoegd om de gewenste routes ook 

effectief af te dwingen. Wat betreft de locatie van de bedrijvenzones geldt als regel dat men vanuit het hoofdwegen-

net niet langer dan 10 minuten mag rijden om die bestemmingen te bereiken. Verder worden alle routes langsheen 

doortochten en kernen zoveel mogelijk geweerd als vrachtroute. 
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Logistieke ontsluiting  

EXTENDED GATEWAY VLAANDEREN – EEN BREED GEDRAGEN EN AMBITIEUS LOGISTIEK PROJECT VOOR 
VLAANDEREN 
In de strategische studie logistiek –de Extended Gateway Vlaanderen werd het principe van de gedeconcentreerde 

bundeling gehanteerd. Dit principe komt vanuit de ruimtelijke ordening. Het is zowat het perfecte compromis tussen 

centralisatie en decentralisatie. Logistiek dient niet allemaal samengebald te worden in de (zee)havens. Dit zou heel 

wat extra overlast veroorzaken, vooral naar goederen- en personenmobiliteit. Anderzijds is het ook niet aangewezen 

dat logistieke activiteit verspreid wordt ontwikkeld. Vandaar de keuze om logistieke en aanverwante bedrijvigheid 

zoveel mogelijk te clusteren in zogenaamde logistieke hot spots. Dit zijn regio’s die op verschillende criteria kansrijk 

blijken voor dergelijke activiteit. De cluster genereert vervolgens synergiën die maken dat in termen van totale logis-

tieke kost bedrijven daar een ideale vestigingsplaats hebben.  

In dit wervend project voor logistiek Vlaanderen werden de logistieke hotspots in kaart gebracht en gekarakteriseerd. 

Naar het beleid werd geadviseerd hierop in te spelen en de randvoorwaarden te voorzien om deze kansrijke regio’s 

maximale ontwikkelingskansen te geven. De overheid kan de (transport)infrastructuur (multimodale ontsluiting) in 

orde brengen en (bijkomende) ruimte creëren voor logistieke of aanverwante bedrijvigheid. De (publieke) ontwikke-

laar kan ook vestigingscriteria hanteren om een doelgerichte invulling van de betreffende bedrijventerreinen te ga-

randeren. Complementariteit van gegenereerde goederenstromen is hier een belangrijke voorwaarde. 

Evenwel, samenwerking tussen bedrijven op vlak van logistiek kan weliswaar aangemoedigd worden door de overheid 

door de ideale voorwaarden te scheppen, het kan geenszins opgelegd of verplichtend gemaakt worden. Het is aan de 

bedrijven zelf om toenadering naar elkaar te zoeken. Ze kunnen hierin ondersteund worden door neutrale partijen 

die de orkestratie van de logistieke samenwerking als vocatie hebben.  

Steeds meer bedrijven zijn overtuigd van het feit dat spoorvervoer dient te worden geëxploreerd als alternatieve 

transportmodus naast het wegvervoer en dat het bundelen van hun stromen hiertoe de kritische succesfactor is. 

Multimodaliteit wordt steeds meer een thema binnen bedrijven; het verduurzamen van logistieke processen een 

must. Zogenaamde horizontale samenwerking – samenwerking onder ‘concullega’s’ - is dan de te volgen weg. 

Dit geldt trouwens ook voor de inzet van de binnenvaart. Ook hier is het bundelen van stromen vaak de enige moge-

lijkheid om een barge shuttle of andere binnenvaartdienst rendabel te maken. 

VERVOERREGIO KEMPEN GOED ONTSLOTEN VIA WATERWEGEN  
De vervoerregio Kempen wil de druk van het logistieke verkeer over de weg verminderen door in te zetten op een 

modal shift naar vervoer over water en per spoor. Ondanks een sterke verschuiving in de modal split, blijkt toch dat 

in absolute aantallen het vrachtverkeer over de weg nog zal toenemen. Dit blijft dus een permanente uitdaging. De 

vervoerregio is relatief goed ontsloten via het Albertkanaal en ook de kleinere Kempische Kanalen hebben potentieel, 

in het bijzonder voor het transport voor bouwmaterialen. 

In de vervoerregio liggen de meeste bedrijven in de directe omgeving van een van de Kempische kanalen. Toch zijn 

er nog heel wat diverse onderbenutte eerstelijns watergebonden bedrijventerreinen;  

Ook het beter benutten van de lege terugvaarten biedt nog heel wat kansen om het aandeel van het watertransport 

te vergroten.  
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TURNHOUT-VEEDIJK 
Aansluitend op spoorlijn 29 (lijn Turnhout – Herentals) ten zuiden van de E34 nabij het bedrijventerrein Veedijk. Aan 

de oostzijde van het spoor, net ten zuiden van de overweg Veedijk is nog een open terrein aanwezig. Inmiddels zijn, 

in afwijking van het gewestplan al de terreinen tussen de snelweg, de spoorweg en de Veedijk ingenomen door be-

drijven. 

Om een dergelijk overslagpunt uit te bouwen zijn er wel degelijk potenties aanwezig: 

• in combinatie met de plaatselijk noodzakelijke spoorverdubbeling van de spoorlijn 

• minstens één overslagspoor en één omloopspoor (om met rangeerloc om te rijden) 

• mogelijk kan de sporenbundel in Herentals als ‘hub’ gebruikt worden, wat nu al het geval is voor enkele 

goederenspooraansluitingen in de regio (Olen - Umicore , Meerhout, Geel-Zuid…). 

TRANSPORTZONE MEER 
In principe zou een overslag spoor/weg bij de Transportzone Meer in België en Hazeldonk net over de grens in Ne-

derland kunnen overwogen worden. Volgende eerste overwegingen kunnen de mogelijke potenties aftoetsen. 

• Is er ruimte naast de HSL voor een terrein van ongeveer 4 à 5 ha voor de overslagfunctie spoor/weg? Die is 

er enkel ten westen van de spoorlijn (HSL) en Hazeldonk, dus enkel op Nederlands grondgebied. 

• Kan op de HSL aangesloten worden? In principe kan dat ter hoogte van Hazeldonk, middels wisselverbindin-

gen en bijzondere veiligheidsvoorzieningen. 

• Kan de overslagsite met treinen bediend worden en van waaruit? Vanuit Breda zou het technisch haalbaar 

kunnen zijn om vrachttreinen tijdens kalme uren over bijvoorbeeld het westelijk spoor van de HSL te laten 

aan- en afrijden. Station Breda lijkt echter niet uitgerust voor rangeerwerk. Aan de Antwerpse zijde van de 

HSL is ook een aansluiting nodig om treinen naar goederenbundels te kunnen leiden. 

• De vrachtwagenbereikbaarheid van beide bedrijvenzones lijkt vrij eenvoudig aan te sluiten via de overbrug-

ging van de E19 en HSL, met name via de verbinding Hazeldonk – Rietvelden – Europastraat. 

• Een verdere vervoerskundige, operationele, technische, ruimtelijke en economische onderbouwing is nodig. 

Op het eerste zicht lijkt het niet eenvoudig om hier een overslagplatform spoor/weg in te richten. 

HERENTALS 
Ter hoogte van Rietbroek zijn er plannen om langs het Albertkanaal een overslagpunt te voorzien met het Albertka-

naal. De goederenspoorlijn naar Amoco en Nike ligt echter tussen het terrein en het kanaal.  

De mogelijkheid kan worden voorzien om deze goederenlijn te verleggen rond de bedrijvenzone. Een andere moge-

lijkheid kan erin bestaan om de goederenlijn onder de wijk Veldhoven af te buigen deels parallel met de E313 om 

vervolgens terug aan te sluiten op de spoorlijn langs het Albertkanaal. Dit kan worden gecombineerd met de aanleg 

van een nieuwe wegontsluiting tussen Industrielaan en de bedrijvenzone Wolfstee. Binnen deze zone kan dan zowel 

een aan en afvoer gebeuren via het Albertkanaal, het spoor en de weg.  
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Werkdomein C: Flankerend  

Inleiding 

Uit gesprekken met georganiseerd middenveld en ambtelijke werkgroep kwamen meerdere maatrelen die flankerend 

kunnen ingezet worden. Na politiek debat worden de weerhouden acties opgenomen in het beleidsplan of als proac-

tieve aanbevelingen aan de hogere overheden overgemaakt.  

In de autogerichte Kempen speelt het ontmoedigen van autobezit en autogebruik een cruciale rol. in de eerste plaats 

komt het erop aan om autobezit bij de Kempenaars te ontmoedigen: immers, zij die geen auto bezitten (of ter be-

schikking hebben, in het geval van autodelen) zullen deze ook minder vaak gebruiken om verplaatsingen te maken. 

Vervolgens ook autogebruik (wat veelal een gewoonte wordt bij bezitters) ontmoedigen. Tegelijk moeten alternatie-

ven aangemoedigd en eenvoudig te gebruiken zijn. Samen met het voeren van campagnes kunnen deze op een posi-

tieve manier mentaliteits- en gedragsverandering teweegbrengen. 

Om burgers aan te zetten zich minder (ver) en duurzamer te verplaatsen, zijn enkel regelgevende en financiële maat-

regelen namelijk onvoldoende. Uit gedragsonderzoek de laatste jaren is duidelijk geworden dat mensen het meren-

deel van hun gedragskeuzes onbewust maken. Aansluiten op het gedrag van Vlamingen via een diversiteit aan ge-

bruiks- en verplaatsingsstrategieën, zorgt ervoor dat maatregelen efficiënter kunnen worden ingezet. Betere com-

municatie gericht op een diversiteit aan burgers en alle facetten van hun gedragspatronen zijn belangrijk om tot een 

effectiever beleid te komen. Niet elke flankerende maatregel werkt immers voor iedereen. De motieven van de ge-

bruikers verschillen sterk, sommigen zijn bijvoorbeeld te overhalen door tijdswinst en efficiëntie (sporten of werken 

tijdens een verplaatsing zijn mooi meegenomen om kostbare tijd nuttig te gebruiken), gezondheidswinst (fietsen 

draagt bij aan de gezondheid), financiële winsten (bus is goedkoper op termijn want geen parkeerplaats of onder-

houd), klimaat (duurzame verplaatsingen gaan biodiversiteitsverlies tegen) of veiligheid (autoluwe schoolomgevin-

gen). Daarnaast speelt ook de levensfase van de gebruiker een belangrijke rol. De komst van kinderen zorgt ervoor 

dat snel gegrepen wordt naar een wagen, gepensioneerden hebben geen wagen meer nodig om naar het werk te 

gaan en hebben deze enkel nog nodig om grote inkopen te doen, jongeren die op kot gaan in de stad proeven van 

alternatieven zonder auto en willen zich anders verplaatsen… Het is daarom van belang om in te zetten op een breed 

scala aan flankerende maatregelen, en zich bewust te zijn van de verschillende valkuilen en hefbomen van de ver-

schillende doelgroepen en deze daarop af te stemmen. Zo komen we tot een duurzame transitie. Waarbij niet met 

de vinger wordt gewezen, maar duurzame verplaatsingen worden gestimuleerd en de gebruiker zelf wordt gemoti-

veerd. 

Cruciaal is hierbij om als overheid het goede voorbeeld te geven en een geloofwaardig verhaal neer te zetten. Door 

een duidelijk standpunt in te nemen en daar gericht naar te handelen: bedrijfswagens niet faciliteren, zelf een (elek-

trische) deelautovloot gebruiken, inzetten op duurzaam verplaatsingsgedrag binnen de eigen werking…  
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Autogebruik en -bezit ontmoedigen 

AUTOGEBRUIK EN -BEZIT ONTMOEDIGEN DOOR HAALBAARHEID VAN EEN SLIMME KILOMETERHEFFING  TE 
ONDERZOEKEN 
Om alternatieve vervoerswijzen te stimuleren stuurt de meerderheid van de gemeenten van de VVR aan op een on-

derzoek op Vlaams niveau over de haalbaarheid en wenselijkheid van een slimme kilometerheffing als mogelijke hef-

boom tot toekomstig aangepast autogebruik,  dit niet enkel voor personenwagens, maar ook een slimme kilometer-

heffing voor vrachtwagens: dit maakt vermoedelijk de dure infrastructuur van ANPR camera's overbodig. 

Dit is een hefboom die binnen de bevoegdheid van de regionale overheid past. Hierover zal overleg worden opgestart 

met het Vlaams Gewest. 

Info hierover is terug te vinden op de website Kilometerheffing voor personenwagens | Vlaanderen.be. 

(https://www.vlaanderen.be/kilometerheffing-voor-personenwagens)  

AFSTAPPEN VAN EEN AUTOGERICHT BELEID.  

Daarnaast worden veel autoverplaatsingen momenteel nog sterk gefaciliteerd en als basisvoorwaarde gezien. Ook 

al wordt het STOP-principe al vele jaren op veel plaatsen wordt meegenomen, toch zorgt het faciliteren van auto-

verplaatsingen ervoor dat de auto gemakkelijk een eerste verplaatsingskeuze wordt. Een beleid waarbij de auto niet 

meer op de eerste plaats komt, zorgt ervoor dat andere alternatieven aantrekkelijker worden. 

Om af te stappen van een autogericht beleid is onderstaande lijst een opsomming van mogelijke maatregelen, 

waarvan de meeste hefbomen binnen de bevoegdheid van de lokale besturen passen. De vervoerregio vraagt die 

bevoegde overheden deze maatregelen te onderzoeken en uit te voeren indien mogelijk, relevant en nuttig. 

Lokale bevoegdheid 

• Zet maximaal in op een veilige schoolomgeving.  

• Bekijk parkeerplaatsen kritisch in functie van ontharding en in functie van publieke ruimte, groen, ruimte 

voor wandelen en fietsen, uitstallingen en terrassen. 

• Verplicht of moedig autodeelsystemen of andere duurzame alternatieven aan bij ontwikkelingen 

• Verplicht toegankelijke en uitgeruste fietsenstallingen bij nieuwbouw 

• Zorg voor goede en veilige duurzame verbindingen met bovenlokale functies die het gebruik van fiets of 

openbaar vervoer stimuleren 

• Bouw waar mogelijk parkings af die te centraal zijn gelegen of zoek een herbestemming 

• Focus waar mogelijk op randparkings in combinatie met OV of (deel)fiets 

• Geef voorrang aan doorgang voor de bus boven doorgang voor auto 

• Weer de bus niet terwijl de auto wel nog door kan 

• Onderzoek de mogelijkheid voor een derde betalerssysteem (DBS) op OV  

• Zet in op de doorstroming van het OV 

• Verbeter de toegankelijkheid van OV-haltes en openbaar domein 

 

Bovenlokale bevoegdheid 

• Zorg voor een duidelijke wetgeving rond fietssnelheden  

• Ondersteun carpoolen door ze toe te laten op vrije busbanen of de dichtst bij de bestemming gelegen par-

keerplaatsen te reserveren 

• Geef verkeersinformatie over fietsverkeer 
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ALTERNATIEVEN VOOR DE BEDRIJFSWAGEN.  

Zeker de bedrijfs- of salariswagen (met tankkaart) heeft een grote impact op het verplaatsingsgedrag. Het faciliteert 

verplaatsingen die anders niet of via een andere vervoermodus gemaakt zouden worden. Het verlaagt de drempel 

voor autogebruik, wat ertoe kan leiden dat men de auto ook voor nabije voorzieningen (zoals de bakker) gaat ge-

bruiken. Autogebruik wordt hierdoor een gewoonte en gemak.  

Er bestaat een waaier aan alternatieve mogelijkheden voor bedrijven waarvan zij de hefboom in handen hebben. De 

vervoerregio doet de aanbeveling aan bedrijven en overheden die met bedrijven in contact komen (vb. in functie 

van vergunningen) om dit aan te passen. Enkele pistes: 

• Aanbieden van alternatieven voor de bedrijfswagen 

• Fietsvergoeding 

• Vrij in te zetten mobiliteitsbudget 

• OV-abonnement voor werknemers, afgestemd op hun noden 

• (elektrische) bedrijfsdeelfietsen, ook voor tijdelijke werknemers 

• Gedeelde autovloot 

• Vanpooling, waarbij de werknemer die het verst woont onderweg collega’s oppikt met een bedrijfsbusje 

Vervoerregio Kempen vraagt aan Vlaanderen alternatieven voor bedrijfswagen en gebruik van privéwagens te on-

derzoeken. 
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Duurzame transitie  

AANBIEDEN VAN EVENWAARDIGE ALTERNATIEVEN.  
Zij die geen auto bezitten of ter beschikking hebben, zullen deze minder vaak gebruiken om verplaatsingen te maken. 

Of het door het leven gaan zonder auto al dan niet als een beperking of keuze aangevoeld wordt, hangt samen met 

de (vervoer)alternatieven en voorzieningen die de woonplaats biedt en die een auto eventueel overbodig maken. 

• Een uitgebreid aanbod aan alternatieven van carpooling, bus, Hoppinwagens (deelauto’s), bakfietsen, elek-

trische fietsen, steps… zorgt ervoor dat de gebruikers een alternatief op maat kunnen vinden.  

• Zet het structureel aanbod centraal. Dat motiveert mensen om het openbaar vervoer te gebruiken. Een sys-

teem op afroep heeft heel wat drempels. 

• Hoge frequentie en betrouwbaarheid is cruciaal om de drempel te verlagen (doorstromingsmaatregelen en 

goede afstemming tussen de verschillende modi) 

• Zorg voor genoeg keuzemogelijkheden in de buurt 

 

EENVOUDIG EN HELDER GEBRUIK.  
Een uitgebreide waaier aan alternatieven, van diverse aanbieders, dreigt informatie versnipperd en complex te ma-

ken. Om het gebruik ervan te stimuleren, is het belangrijk de drempel zo laag mogelijk te houden voor alle gebruikers.  

• Stel de informatie voor iedereen beschikbaar. Deze is vaak onduidelijk en moeilijk te raadplegen. Zorg 

daarom voor een helder systeem waarbij de complexiteit zo laag mogelijk wordt gehouden. Geef daarbij 

duidelijk aan hoe het gebruik gebeurt. Moet er wel/niet gereserveerd worden? Is een abonnement nodig? 

• Biedt gratis Wi-Fi aan zodat de mogelijkheden gemakkelijk te raadplegen zijn. 

• Zorg dat reserveren van deelsystemen en aankopen van tickets niet enkel digitaal kan, maar ook fysiek of op 

z’n minst telefonisch. Voorzie een fysiek aanspreekpunt op gepaste locaties waar mensen terechtkunnen 

met vragen over hun reisroute, de dienstregeling, hulp bij het aanschaffen van tickets… 

• Creëer vertrouwdheid met de systemen. Organiseer vorming op maat voor verschillende doelgroepen zodat 

men vertrouwd geraakt met de verschillende vervoermodi, websites en applicaties 

• Zorg voor zichtbaarheid en herkenbaarheid van alternatieven. Hoppinpunten zullen hier een belangrijke 

schakel in vormen.  

• Een samenwerking en afstemming tussen de verschillende gemeenten, regio’s en aanbieders speelt hierbij 

een cruciale rol. 

 

FINANCIËLE DUIDELIJKHEID EN TRANSPARANTIE.  
Openbaar vervoer wordt vaak nog als duur ervaren. Een veelheid aan aanbieders, tarieven en vervoersmogelijkheden 

maakt keuzes minder eenvoudig. Zorg daarom voor financiële transparantie en stel steeds het financieel meest inte-

ressante ticket voor, op maat van elke gebruiker.  

• Ga voor één ticket voor alle combimobiliteit 

• Wijs op de reële kost van de auto (ook onderhoud, aankoop, verzekering,…) en maak dan eens de vergelij-

king met OV 

• Zorg voor duidelijkheid in de kosten: abonnementen versus één ticket  

• Biedt een sociaal tarief aan voor deelsystemen en voer bijvoorbeeld taxicheques in 

• Laat fysieke en digitale treintickets hetzelfde kosten. Nu zijn fysieke treintickets vaak duurder, waardoor 

zwakkere gebruikers meer betalen.  

• Hanteer dezelfde tarieven en betaalsystemen in de verschillende regio’s. Bekijk ook of er samenwerking 

mogelijk is met Nederland.  
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AANGENAME VERPLAATSINGEN EN OVERSTAPPEN.  
Het stimuleren van combimobiliteit impliceert dat er een belangrijke rol is weggelegd voor overstappen. Flexibiliteit 

in gebruiksmogelijkheden en aangename overstapmogelijkheden zijn hierbij cruciaal. 

• Combineer knooppunten met het aanbieden van pakjes (e-commerce) en boodschappen. 

• Stem de vervoerssystemen (ook deelsystemen van anderen) goed op elkaar af en communiceer deze duide-

lijk. Zorg ervoor dat deze ook digitaal geraadpleegd kan worden. 

• Zorg voor horeca, gratis Wi-Fi en sanitair zodat de wachttijd aangenaam (en nuttig) kan worden doorge-

bracht, beschut van regen en wind. 

• Faciliteer het combineren van vervoersmiddelen zowel bij de overstap als op de voertuigen zelf. Het meene-

men van (plooi)fietsen op trein of Lijnbus zou een evidentie moeten zijn, en is dat ook.  

• Toegankelijkheid van bus, tram en trein vormt in Vlaanderen nog een groot aandachtspunt. Het probleem 

bij bus en tram is meestal niet het voertuig, maar de halte en het openbaar domein. Haal de drempels weg 

en maak deze eenvoudig in gebruik voor mensen met visuele, fysieke of auditieve beperkingen. Vooral de 

inrichting van het openbaar domein speelt hierin een grote rol. 

• Zorg voor flexibiliteit in de systemen. Een back-to-many systeem zorgt voor meer vrijheid in gebruik. In eer-

ste instantie starten we met een back-to-one, maar we bekijken hoe we in de toekomst hiernaartoe kunnen 

evolueren. 

 

FACILITEREN VAN DUURZAME VERPLAATSINGEN.  
Er moet niet enkel aandacht gaan naar de belangrijke knooppunten of grote vervoersassen. Zowel bij de vertrek- en 

eindpunten als onderweg kunnen extra faciliteiten worden voorzien die duurzaam verplaatsingsgedrag stimuleren en 

eenvoudiger maken.  

• Overdekte en veilige fietsenstallingen voor zowel elektrische fietsen, bakfietsen, steps… nemen de angst 

voor diefstal weg en verhogen het comfort 

• Elektrische laadpunten en fietsreparatiepunten verspreid over het netwerk 

• Een duidelijke bewegwijzering maakt het gebruik van de fietsnetwerken een pak eenvoudiger en laagdrem-

peliger 

• Zorg voor een uitgebreid en gratis parkeeraanbod voor deelinitiatieven  

• Het invoeren van douches op bedrijven, scholen, ziekenhuizen… zorgt ervoor dat werknemers zich sneller 

met de fiets zullen verplaatsen en toch fatsoenlijk voor de dag kunnen komen 

• Het invoeren en ondersteunen van flexibele werkritmes en thuiswerkdagen (telewerk) kan de pieken doen 

dalen, zodat alternatieve vervoersmiddelen aangenamer worden in gebruik  

 

ONDERSTEUNEN EN STIMULEREN VAN ALTERNATIEVEN.  
Gezien de versnippering en uitgestrektheid van de Kempense omgeving, worden alternatieve en aanvullende deel-

systemen zoals autodelen moeilijk aangetrokken. Het is daarom belangrijk, naast het stimuleren van alternatieven, 

ook aandacht te schenken aan alternatieven die via particulieren ontstaan en deze te ondersteunen. Daarnaast wor-

den veel verplaatsingen door scholen, bedrijven, evenementen, ziekenhuizen, gevangenissen… Door de directies en 

organisatoren actief te betrekken en ondersteunen kan de omslag naar duurzame mobiliteit worden versneld.  

• Organiseer info-avonden en biedt begeleiding aan bij het uitwerken van handleidingen, alternatieve routes, 

vervoersplannen of systemen  

• Ondersteun fietsinitiatieven zoals fietsbib, initiatiedagen, fietsschool... om ook doelgroepen die minder ge-

neigd zijn te fietsen te bereiken  

• Het inruilen van een nummerplaat voor  deel(fiets)systeem verlaagt de drempel om alternatieven uit te pro-

beren 

• Stimuleer fietspoolprojecten naar scholen 
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SENSIBILISEREN EN IN DE KIJKER PLAATSEN VAN ALTERNATIEVEN.  
Om de omslag naar duurzame verplaatsingen verder te stimuleren, is het van belang duidelijke informatie te ver-

schaffen en verder te sensibiliseren zodat de gebruikers zelf de voordelen ervan inzien.  

• Informeer over de mogelijkheden en alternatieven. Zorg binnen de gemeente en bij evenementen dat duur-

zame routes helder worden aangeduid en toegelicht: hoe is het te bereiken met fiets en openbaar vervoer? 

Zorg standaard voor een routeplan en fietsparkeerroute. Zorg bij evenementen voor maximale doorgang 

voor het OV.  Indien dit toch niet mogelijk is, kies dan voor één vaste omleidingsroute en organiseer evene-

menten in functie daarvan.  Hou het evenement en het centrum in elk geval goed bereikbaar met het OV. 

• Maak een kaart op die aangeeft welke voorzieningen eenvoudig en veilig te bereiken zijn met de fiets, zodat 

dit wordt gestimuleerd. 

• Sensibiliseer via campagnes die duiden op de voordelen en winsten door het brengen van een consistent 

verhaal. Speel hierbij in op de verschillende types gebruikers en levensfases. 

• Verder motiveren door gebundeld aanbieden van nodige informatie die de duurzame keuzes ondersteunt. 

• Inzetten van voorbeeldfiguren, influencers en opinion leaders kan mensen overhalen die sterk gestuurd 

worden door de mening of keuze van hun omgeving. 

• Doorbreek gewoontes en laat mensen proeven van alternatieven via bijvoorbeeld autoloze zondagen, 

proefopstellingen of daag ze uit via gerichte campagnes om de auto (voor minstens 1 keer) aan de kant te 

laten staan. 
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3.1B Scenario 1B: Leefbare Groene 
Kempen  

Inleiding 

Bovenop het basisscenario worden in het scenario Leefbare Groene Kempen maatregelen uitgewerkt die vooral de 

Groene Kempen wil benadrukken door in te zetten op een ontsnippering en ontharding van de infrastructuur en op 

sterke woonkernen. Tevens wordt ook ingezet op het ontvlechten en autoluw maken van fietsroutes.  

Opmerking: dit scenario is niet doorgerekend door het Team Verkeersmodellen van het departement MOW  

Werkdomein A: Ruimte 

Groene, natuurrijke regio 

In de Kempen wordt een samenhangend netwerk van bossen, natuurgebieden, open ruimtegebieden uitgebouwd, 

die de Kempen versterkt als toonaangevende groene regio. Om tot meer samenhangende gebieden te komen worden 

volgende principes naar voor geschoven: 

• Door het ontsnipperen van wegen in groene landschapskamers kunnen de onthardingsdoelstellingen ge-

haald worden en worden wegen exclusief voor landbouwverkeer, bestemmingsverkeer en fietsers.  

• Versterken van het verkeersluwe karakter van landelijke kamers 

• Door het oneigenlijk gebruik van wegen in landbouwgebied af te bouwen worden deze rustige wegen inte-

ressanter als fietsroute, zowel op functioneel als op recreatief vlak. Langs deze autoluwe wegen kunnen 

groene fietsroutes uitgebouwd worden die als alternatief voor de steenwegen kunnen dienen. 

• De ontsnippering van landelijke wegen zorgt voor een veiligere landelijke kamer, zowel voor voetgangers, 

fietsers en lokaal gemotoriseerd (landbouw)verkeer, maar ook op ecologisch vlak.  

• We  bouwen de verspreide bebouwing af waar mogelijk. Zo zijn in deze ‘leefbare (landschaps)kamers' min-

der verharding, nutsleidingen en verplaatsingen nodig. Het verspreide wonen heeft in verhouding hogere 

maatschappelijke kosten door de hogere nood aan nutsvoorzieningen, de verplaatsingsafstand en de ruim-

telijke impact op open ruimte. Dit valt buiten de bevoegdheid van de vervoerregio en moet door de overhe-

den ruimtelijke planning worden opgepakt (Vlaams decretaal kader, BRV, PBRA, gemeentelijke struc-

tuur/beleidsplannen). Dit is bovendien een verhaal van lange termijn, met bijvoorbeeld uitdoofscenario’s 

waar huidige bewoners nog kunnen blijven gebruikmaken, maar niet meer mogen verbouwen of bijbou-

wen. Een eerste stap hierin is de gemeentelijke plannen van ruimtelijke ordening en het mobiliteitsplan 

naast elkaar leggen en dan een beleid op lange termijn uitbouwen. 

• Deze ingreep legt de focus op het behoud van landbouwactiviteiten en daarbij horende bewoning. 

• Grootschalige en intensieve landbouw- en veeteelt (vb. megastallen of -serrecomplexen) die de ruimtelijke 

draagkracht van de groene landschapskamer overstijgen horen thuis in industriegebied. 

• De afbouw van woonlinten langs verbindende assen in functie van de verkeersveiligheid, verkeersdoorstro-

ming, woonkwaliteit en ruimte-inname. Deze ingreep dient gecompenseerd te worden door het kwalitatief 

verdichten in dorpen en steden, in de nabijheid van handel, diensten en openbaar vervoer.  

• Het afbouwen van lintbebouwing en verspreide woningen kan een impuls geven aan zowel de landbouw als 

de natuur: Deze percelen krijgen opnieuw hun oorspronkelijk landgebruik. Dit laat toe dat landbouwers een 

beter aaneengesloten areaal kunnen gebruiken, maar evengoed dat barrières in natuurgebied afgebouwd 

worden. Deze voormalige woonlinten kunnen evolueren naar ecologische linten doorheen landbouwgebied, 
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door een ecologische zone langs de straatkant te vrijwaren van bewerking door landbouw (vb. door het her-

introduceren van hagen). 

• ontsnippering van natuurgebieden dient te gebeuren via tunnels of ecoducten. 

 

Sterke woonkernen 

• Een aangename, actieve stads- of dorpskern is een plek waar mensen graag wonen. Doordat ze dichter bij 

hun werk, station, handel of diensten wonen wordt wandelen, het gebruik van de fiets of openbaar vervoer 

aantrekkelijker. Een kwalitatieve kernversterking, met respect voor de dorpskern en met behoud van 

groene plekken in het dorp is hiervoor een belangrijke hefboom. 

• Door de aantrekkelijkheid van stations en OV-knopen te verbeteren wordt het OV aantrekkelijker gemaakt. 

Dit kan door in te zetten op betere infrastructuur (fietsenstalling, toegankelijke perrons en voertuigen, kwa-

litatief openbaar domein, een levendige ruimte, ...) en op de aanwezigheid van handel en diensten in of na-

bij deze knopen. 

• Door kwalitatief te verdichten in kernen, wonen meer mensen in nabijheid van diensten en worden de da-

gelijkse verplaatsingen korter. Hierbij is het belangrijk dat de verdichtingsoperatie aandacht heeft de eigen-

heid en draagkracht van het dorp in kwestie, en dus niet gelijk staat aan de verappartementisering van de 

dorpen. 

Bedrijvenzones 

• Ook voor de bedrijventerreinen wordt ingezet  op inbreiding . Uitbreiding van zones wordt beperkt. Com-

pacte bebouwing, renovatie en herbouwen zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen. Slecht gelegen 

bedrijven(terreinen) worden in de tijd herbestemd (mobiliteitsprofiel van bedrijven aanpassen), afgebouwd 

of  verplaatst naar beter ontsloten locaties.  

Robuuste natuurgebieden 

De Kempen worden gekenmerkt door heel wat natuurgebieden en open ruimte gebieden. Ook de rivier en beekval-

leien zijn zeer bepalend . In dit scenario wordt maximaal ingezet op het ontsnipperen en ontharden van deze natuur-

lijke structuren.  In de riviervalleien wordt gestreefd naar een meer robuuste vallei die ruimte geeft aan het water. 

De verharde oppervlakte binnen de contouren van deze valleien wordt afgebouwd.  

Vanuit de biodiversiteit wordt gestreefd naar grotere aaneengesloten groengebieden. Dit doen we door de barrières 

van de lijninfrastructuren weg te werken.  

Door de afbouw van verspreide bebouwing kan heel wat verkeersinfrastructuur verdwijnen. Toch is het onvermijdelijk 

dat de verkeersinfrastructuur (wegen, treinsporen, kanalen) op bepaalde plaatsen kruist en conflicteert met het net-

werk van natuurgebieden en natuurverbindingen. Daar wordt maximaal ingezet op efficiënte, ontsnipperende maat-

regelen (ecoducten, faunatunnels, ecorasters, uitstapzones, ... ). Landelijke wegen die  door deze  open ruimtegebie-

den lopen en die vaak als sluipweg gebruikt worden, worden slim doorgeknipt (tractorsluis, paaltjes) Hierdoor sluiten 

de groengebieden beter op elkaar aan voor fauna .  
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Werkdomein B: Netwerken 

Stappers 

Idem als basisscenario met invoering van de zone 30 gebieden in de kernen. 

Trappers 

Uit de analyse van de modal split in de vervoerregio Kempen blijkt dat heel wat verplaatsingen korter zijn dan 5km. 

Heel wat werknemers wonen op een afstand van 15 km van hun tewerkstellingsplaats. Voor een groot deel worden 

deze verplaatsingen vandaag met de auto gemaakt. Voor beide afstanden kan de fiets een volwaardig alternatief 

betekenen.  

In het basisscenario werd ingezet in het verbeteren van de fietsinfrastructuur maar blijft het nog teveel een en – en 

verhaal waarbij de weg zowel door de auto als de fiets moet worden gedeeld. Om het aandeel van de fiets te vergro-

ten dient zowel te worden ingezet op het verbeteren van de fietskwaliteit in de steden en dorpskernen alsook in het 

verbeteren van het aanbod op de wat langere afstand. Hier zetten we vooral in op de uitbouw van autoluwe fietstra-

jecten op deze middellange afstand.  

VERBETEREN LOKALE FIETSVOORZIENINGEN IN DE VERSCHILLENDE KERNEN VAN DE VERVOERREGIO 
De fiets en voetganger krijgen de belangrijkste vervoerfunctie voor verplaatsingen over de korte afstand (tot circa 5 

km). Dit bereiken we niet alleen door het verbeteren van de fietsvoorzieningen op hoofdwegen, maar ook door toe-

passing van het ‘Fix The Mix’-principe op wijkniveau, waar alleen bestemmingsverkeer komt en de fietser hoofdge-

bruiker is. Binnen deze kamers wordt ook ingezet op het invoeren van ruime zone 30 gebieden zodat gemengd fiets-

verkeer mogelijk is.  

Dit lokale fietsnetwerk is afgestemd op de verschillende bestemmingen in de kernen en georiënteerd op de Hoppin-

punten en haltes van het openbaar vervoer. De fiets wordt hierbij ingezet als belangrijk vervoermiddel voor voor- en 

natransport.  

Het lokale netwerk biedt comfortabele, directe, herkenbare, continue en veilige fietsvoorzieningen, waar een gemid-

delde reissnelheid van 15 km/u , inclusief stops, in de spits kan worden gegarandeerd.  

VERDICHTEN NETWERK KWALITATIEVE FUNCTIONELE FIETSROUTES (BFF 2.0) 
Uit de analyse is gebleken dat er een enorm potentieel voor de fiets is voor verplaatsingen tot 15 km. Door het toe-

nemende gebruik van de elektrische fiets en speed pedelec worden afstanden tot wel 15 kilometer haalbaar. Daarom 

is het nodig het netwerk van kwalitatieve functionele fietsroutes te verdichten. Het bovenlokaal functioneel fietsnet-

werk wordt daarvoor als uitgangspunt gebruikt. Aanvullend hierop heeft de Provincie Antwerpen een voorstel uitge-

werkt met wenslijnen voor een BFF 2.0.  

Het betreft hier een regionaal netwerk tussen dorpskernen en belangrijke attractiepolen . Op dit regionaal netwerk 

moet buiten de kernen een gemiddelde snelheid van 20 km/u, inclusief stops en ook in de spits, gegarandeerd kunnen 

worden. Er wordt naar gestreefd om deze routes autoluw te maken en het sluipverkeer op deze landelijke routes te 

weren.  

Dit BFF 2.0 is een aanvulling op het bestaande netwerk van fietssnelwegen en BFF in de vervoerregio. 
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ONTVLECHTEN VAN FIETSNETWERK MET AUTONETWERK 
Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk zorgt voor verbindingen tussen de verschillende kernen en attractie-

polen. Langs deze trajecten wordt ingezet op veilige fietsinfrastructuur. Deze routes vallen wel samen met de druk-

kere wegen en door de aanwezigheid van bebouwing en zijstraten doen er zich ook meer conflicten voor. Bovendien 

zorgen de stops voor vertraging op de route.  

Daarom wordt voorgesteld om parallel met deze routes het netwerk te ontvlechten en in te zetten op meer autoluwe 

en snellere fietstrajecten. Deze routes volgen de lokale wegen die parallel lopen met het BFF. De routes worden 

autoluw gemaakt door het nemen van circulatiemaatregelen of het aanbrengen van slimme ‘knips’ om doorgaand 

verkeer op deze wegen te weren. Doordat deze routes autoluw worden kan ook de volledige straatbreedte worden 

gebruikt door de fiets.  

Uit een recente bevraging in Nederland is gebleken dat 62 % van de ondervraagde fietsers aangeeft om zoveel mo-

gelijk via autoluwe fietsroutes te kunnen rijden. 

UITBOUW GROENE ROUTES EN KAMERS 
In de vervoerregio wordt ook ingezet op het concept van de groene routes. Deze snelle, autoluwe verbindende routes 

worden ook gekoppeld aan het concept van de afbakening van de groene kamers. De weginfrastructuren die door-

heen deze groene kamers en effectieve groengebieden (heide, landbouw, bosgebied) lopen, worden via circulatie-

maatregelen  autoluwer gemaakt, zodat ze aantrekkelijker worden als fietsverbinding.. Het netwerk van ‘groene fiets-

routes’ kan zowel functioneel als recreatief gebruikt worden.  

STATIONSOMGEVING AUTOLUW EN FIETSKNOOPPUNTEN 
De combinatie fiets - openbaar vervoer is in Vlaanderen nog te beperkt. Een goede fietsbereikbaarheid van de stations 

en het voorzien van aantrekkelijke fietsenstallingen dient daarbij de voorkeur te krijgen. De stationsomgevingen in 

de vervoerregio Kempen zijn nog teveel afgestemd op de auto. Om de autodruk bij de stationsomgevingen af te 

bouwen wordt volgende aanpak nagestreefd.  

Overwegen bij de stations worden voorzien als exclusieve onderdoorgang voor zachte weggebruikers en eventueel 

ook bussen indien nodig. Autoverkeer wordt meer naar de rand gestuurd. Dit biedt daardoor ook kansen om de ver-

schillende kernen autoluwer te maken. De stationsomgevingen worden ook vormgegeven vanuit het STOP-principe 

met de nadruk op een toegankelijk openbaar domein.  

Parkeerbeleid aan stationsomgeving is steeds in functie van de modal shift. Dit is  maatwerk, het kan anders zijn in 

landelijke dan in stedelijke context. (Soms gratis parkeren voor treinreizigers, soms goedkoper parkeren, soms andere 

maatregelen zoals andere tarieven in het weekend enzovoort)  

Goede afspraken tussen de NMBS en de betrokken gemeente zijn aangewezen om het mobiliteitsplan zo goed mo-

gelijk uit te voeren. De vervoerregio vraagt aan de NMBS om in overleg te gaan met de lokale autoriteiten, niet enkel 

de lokale gemeente, maar ook buurgemeentes met stations, voor het uitwerken van gezamenlijk mobiliteitsplan aan 

stationsomgevingen.   

Naast de parkeertarieven zijn er nog andere maatregelen nodig om mensen de overstap te laten maken van auto naar 

fiets en OV, zoals veilige fietsenstallingen, fietspaden, comfortabele schuilhuisjes, stipte treinen… Het is wenselijk om 

parkeer- en reistarieven op elkaar af te stemmen, zodat reizen met OV aangenamer wordt.  

We bevelen aan dat de Lijn en de NMBS hun parkeer- en reistarieven op elkaar afstemmen en vragen aan de Vlaamse 

en Federale overheid om een combiticket (parkeren + ticket de Lijn + ticket NMBS) te onderzoeken.  
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LAST MILE IN BEDRIJVENZONES VERBETEREN 

Binnen de bedrijvenzones passen we ook het concept van de ontvlechting toe. Dit blijft uiteraard steeds maatwerk 

maar door het nadenken over de interne circulatie binnen een bedrijvenzone maken we ook ruimte voor de fiets.  

Onderstaande lijst is een opsomming van voorstellen en principes die gehanteerd kunnen worden. Het is een stre-

ven naar verbeteren van de laatste kilometer in de bedrijvenzones, die binnen de bevoegdheid van lokale overhe-

den of parkmanagement  passen. De vervoerregio beveelt aan om deze maatregelen te onderzoeken. 

• Voorzie een duidelijke toegang tot bedrijventerrein voor gemotoriseerd verkeer en sluit de achterpoortjes 

om zo sluipverkeer doorheen bedrijventerreinen te vermijden. Dit biedt ook weer kansen om tussen kernen 

en het bedrijventerrein autoluwe fietstrajecten uit te bouwen. Een recent voorbeeld is te vinden in Beerse-

Zuid waar er twee knips zijn geplaatst tussen een bedrijventerrein en een aanpalende woonwijk2.  

• Bundel de toegangen tot de verschillende bedrijven binnen het bedrijventerrein om conflicten met fietsers 

te beperken. 

• Streef naar zo min mogelijk geparkeerde vrachtwagens op de openbare weg. Groepeer het parkeren op ei-

gen terrein of op een gemeenschappelijke parking voor de bedrijvenzone.  

• Introduceer circulatiemaatregelen om ruimte te voorzien voor fietsinfrastructuur. 

• Voorzie een directe verbinding van de straat tot aan de voordeur van het bedrijf zonder conflicten.  

• Voorzie comfortabele en overdekte fietsenstallingen aan de voordeur voor bezoekers en afsluitbare fietsen-

stallingen voor personeel.  

 

 

GOEDE STALLINGEN EN DEELFIETSVOORZIENINGEN OP DE HOPPINPUNTEN EN HALTEN  
Op de knooppunten van het nieuwe net (kernnet en aanvullend net) met het fietsnetwerk werden de Hoppinpunten 

vastgelegd. Bij deze Hoppinpunten worden overal fietsenstallingen voorzien en in de meeste gevallen ook  fietsdeel-

systemen. Vanuit deze Hoppinpunten zal de fiets een belangrijke rol spelen in het voor- en natransport van de be-

langrijke bestemmingen in de vervoerregio. 

Nabij de stations die als regionale Hoppinpunten een rol vervullen wordt ingezet op elektrische Hoppinfietsen (deel-

fietsen aan Hoppintarief). De combinatie met de trein aansluitend op de fietssnelwegen zorgt hier voor een zeer 

goede bediening van de belangrijkste bedrijventerreinen in de vervoerregio.  

Bij de haltes van het nieuwe net (kernnet en aanvullend net) wordt ingezet op comfortabele fietsenstallingen waar 

mogelijk.  

BARRIÈRES AANPAKKEN  
In de huidige situatie liggen er voor fietsers binnen de Vervoerregio Kempen heel wat grotere barrières ten gevolge 

van spoor-, snel- of waterwegen. Deze barrières wensen we weg te werken door selectiever om te gaan met het 

openhouden van bruggen en tunnels op deze lijninfrastructuren. Niet alle bruggen en tunnels die de lijninfrastruc-

turen kruisen moeten worden opgesteld voor het autoverkeer. Hierbij dient ook rekening te worden gehouden met 

de routes van het openbaar vervoer. Via  circulatiemaatregelen kan in sommige gevallen het sluipverkeer hierdoor 

worden geweerd.. Het is ook een manier om het sluipverkeer op landelijke wegen te weren. 

• Specifiek voor de barrière van de spoorwegen bieden de streefbeelden van Infrabel voor heel wat kansen 

om tot meer autoluwe fietstrajecten te komen. Het sluiten van overwegen en deze vervangen door een 

fietstunnel of fietsbrug zorgt daarbij voor directe autoluwe fietstrajecten.  

• Specifiek voor de jaagpaden langs de waterwegen ontstaan barrières en veiligheidsproblemen door de aan-

wezigheid van economische activiteiten aan kaaimuren en het kruisend fietsverkeer. Bij overlapping van 

deze functies op de fietsroutes, wordt plaatselijk gezocht naar oplossingen (bv onderdoorgang, omleiding 

tijdens laden en lossen, …).   

 
2 Zie www.gewoongaan.be voor foto en omschrijving (Dennenlaan en Toekomstlaan). 
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Kanaal als barrière 

Het kanaal Schoten-Turnhout-Dessel is geselecteerd als fietssnelweg. Door de aanwezigheid van de bedrijvigheid 

langs het kanaal kan het jaagpad niet over zijn volledige breedte gebruikt worden als fietsroute. Deze studie doet 

vanuit de gewenste verkeersstructuur suggesties naar het toekomstige gebruik van de bruggen over het kanaal. Een 

overzicht: 

Er worden hierover in het actieplan waar nodig en nuttig beslissingen genomen. 

• Brugsluis 4: brug is recent vernieuwd, er wordt wel een nieuwe groep geplaatst, zodat de brug sneller open-

gaat en het verkeer minder lang wordt opgehouden.  

• Brugsluis 3: behoud als fiets- en voetgangersbrug.  

• Brug 11: wordt vernieuwd, werken zijn aanbesteed. Vanuit de gebiedsgerichte studie advies om de ver-

keersfunctie van de Abdijlaan af te bouwen door herprofilering van de weg.  

• Brug 10: voorstel vanuit de gebiedsgerichte studie om de brug enkel te voorzien voor fietsers, bus en lokaal 

verkeer.  

• Brug 9 bis: vaste brug N153, geen veranderingen voorzien.  

• Brug 9: deze brug kan vervangen worden door een fietsbrug, de ontsluiting van het bedrijventerrein ge-

beurt via de N153. 

• Brug 8: brug werd recent vernieuwd. Er worden geen wijzigingen voorzien.  

• Brug 7: Bij vernieuwing van de brug dient rekening te worden gehouden met het feit dat de brug samen 

met de Gansheideweg fungeert als lokale omleidingsweg wanneer activiteiten / werken plaatsvinden in de 

omgeving van het ‘SAS’ te Sint-Jozef. Bij vernieuwing van de brug wordt best voorzien in een apart fietspad.  

• Brug 6 (Beerse) Den Hout: behoudt zijn functie als autobrug, afzonderlijke fietsvoorzieningen zijn gewenst. 

• Brug 5 (Beerse): Bij vernieuwing van de brug onderzoeken of smalle brug te behouden is voor gemotori-

seerd verkeer als ‘filter’ voor doorgaand verkeer. Wel aanleg van fietspaden op de brug.  

• Brug 4 (Beerse): bestaande brug op termijn vervangen door fietsbrug.  

• Brug 3 (Turnhout): bestaande brug aanpassen om fietsers van op de Ring te laten aansluiten op het kanaal.  

• Bruggen 2 en 1 in Turnhout: te behouden, hun smal gabariet werken als ‘filter’ voor doorgaand verkeer. 

Brug 2 dient wel beter te worden uitgerust voor fietsers en voetgangers.  

• Fietsbrug Bels Lijntje in aanbouw.  

• Vaste brug over het kanaal aan de Noord-Brabantlaan aanpassen om fietsers van op de R13 te laten aanslui-

ten op het kanaal.  

• Brug Ravels: geen veranderingen.  

• Brug 6 (Arendonk) : ophaalbrug , geen veranderingen. 

• Brug 5 (Arendonk): Vaste brug wordt grondig gerenoveerd. Aparte fietsbruggen aan de vaste brug werden 

reeds gerealiseerd. 

• Brug 4 (Arendonk): geen veranderingen.  

• fietsbrug naast Brug 3/E34 over het kanaal Dessel-Schoten. Dergelijke fietsbrug zou een korte toegang mo-

gelijk maken voor functioneel fietsverkeer over de kanaaldijk naar het bedrijventerrein Hoge Mauw. 

• Brug N123 in Retie 

• Brug Meistraat in Dessel behouden. Afbouwen verkeersfunctie Diel. De enkele woningen blijven nog ontslo-

ten naar Retie. Nadien Breed wegvak Diel ontharden.  

• Brug Puttendijk na nieuwe ontsluitingsweg voor bedrijvenzone afbouwen tot fietsbrug.  

• Brug Sluis in Mol als exclusieve fietsbrug en doorgang voor de bus. = zachte verbinding tussen Mol en Zilver-

meer. De ontsluiting van het Zilvermeer voor autoverkeer gebeurt via de N71 

• Brug Gompelbaan blijft behouden. 

• Brug Molsesteenweg blijft behouden 

• Brug Olmensebaan blijft behouden 

• Brug Meerhoutsebaan blijft behouden 

• Brug Bukenberg aan Pakawipark als fietsbrug en voor de directe aangelanden. Weren doorgaand verkeer op 

de brug. 

• Brug Broekstraat als fietsbrug en bediening aangelanden.  

• Behoud vaste brug N141 in Kwaadmechelen 
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Barrières in de Middenkempen 

De volgende bruggen over de E34 kunnen worden omgevormd tot fietsbrug: 

• Lille: Hemeldonk, Rolleken, Herregracht-Oevelenberg, Moereind, Vorselaarseweg. De gemeente wenst deze 

routes autoluw te maken door het doorgaand verkeer te ontmoedigen via snelheidsremmende maatrege-

len, versmallen rijweg,… 

• Zandhoven: Kruisdreef, Kantonbaan-Schildebaan, Ecoduct t.h.v. Rommelzwaan. 

• Olen: Sluizenweg : verder te onderzoeken hoe doorgaand verkeer kan worden geweerd. 

•  Rijdtstraat Vosselaar: verder te onderzoeken hoe doorgaand verkeer kan worden geweerd. De gemeente 

wenst deze brug niet om te vormen tot fietsbrug.  

• Lage Darisdonk Oud-Turnhout : verder te onderzoeken hoe doorgaand verkeer kan worden geweerd. De 

gemeente wenst deze brug niet om te vormen tot fietsbrug. 

• Broekstraat Retie . Het weren van doorgaand verkeer op deze route  dient rekening te houden met de hulp-

diensten. Voor al deze drie hulpdisciplines is de route over de brug van Schoonbroek immers de snelste en 

prioritaire aanrijroute in geval van nood en hulpverlening om bij een  calamiteit het dorp Schoonbroek te 

bereiken. Dit staat ook zo opgenomen in alle algemene, bijzondere en monodisciplinaire noodplannen. 

 

Barrières in de Zuiderkempen 

Net zoals bij de overwegen, kan worden overwogen om een aantal onderdoorgangen en bruggen over de E313 en 

het kanaal uit het netwerk te “knippen”. Dit biedt ook mogelijkheden om autoluwere fietstrajecten te realiseren naar 

de ENA bedrijvenzones, kernen en scholen. Het betreft volgende ingrepen: 

• Knip Zelle, zorgt voor autoluwe fietsroute tussen Herenthout , Wolfstee en Herentals.  

• Bergensesteenweg - Diamantstraat - Veldhoven, met knip Veldhoven ter hoogte van spoorweg. 

• Honingstraat – Sluizenstraat als  fietsverbinding tussen Herentals en Olen met fietstunnel onder de R15 en 

fietsbrug over kanaal. Het kruispunt Honingstraat- Geelseweg ( N13) wordt beveiligd met breed middenei-

land voor een veilige fietsoversteek. De Sluizenweg wordt ontmoedigd voor doorgaand autoverkeer en fun-

geert zo als fietsbrug over het kanaal.  In de wijk rond Honingstraat - Schaatsbergen worden maatregelen 

genomen om het doorgaand verkeer te ontmoedigen en de fietsroute te beveiligen. 

• Steenweg op Meerhout wordt via de Heikantstraat aangesloten op de nieuwe rotonde op het kruispunt 

N174- op- en afrittencomplex E313. De bestaande onderdoorgang met de E313 wordt dan als exclusieve 

fietsonderdoorgang gebruikt.  

• Brug Verboekt over de E313 wordt ‘geknipt’ voor gemotoriseerd verkeer. Brug fungeert hierdoor als fiets-

brug en kan later ook worden gekoppeld aan de halte voor de snelbussen op de E313. Via Verboekt recht-

streekse toegang tot de site van Nike. 
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Spoorlijnen en overwegen als barrière 

In dit scenario wordt het streefbeeld van Infrabel voor het sluiten van de overwegen meegenomen. Na consultatie 

met de gemeenten en de Provincie zijn dit de weerhouden maatregelen.  

Spoorlijn Herentals - Lier 

Grobbendonk: 

• Binnenheide: knip (fietstunnel + landbouwverkeer) 

• Berg en dal: knip (fietstunnel) 

• Herenthoutsesteenweg: ongelijkvloerse kruising alle verkeer 

 

Herentals: 

• Wolfstee: ongelijkvloerse kruising alle verkeer  

• N13: Lierseweg: ongelijkvloerse kruising alle verkeer  

• De Beukelaer Pareinlaan: ongelijkvloerse kruising alle verkeer  

• te realiseren fietstunnel Ekelenberg 

• voetgangerstunnel Nederrij (is bestaand, te laag om veilig door te fietsen) 

• N153 Poederleeseweg: ongelijkvloerse kruising alle verkeer 

• Wijngaard: knip (fietstunnel) 

• Bosbergen: knip 

• N123 Lichtaartseweg: ongelijkvloerse kruising alle verkeer 

• Koulaak: fietstunnel 

Spoorlijn Herentals - Turnhout 

De lokale wegen type I Achterlee en Tielendorp kruisen de spoorlijn Herentals –Turnhout. Beide overwegen dienen 

behouden te blijven.  

De studie van gemeente Kasterlee en Infrabel voor het vervangen van de gelijkgrondse overwegen in Tielen is intussen 

stopgezet. 

De overweg Achterlee kan wel worden vervangen door een kunstwerk (brug of tunnel). Bij het vervangen van de 

overweg door een kunstwerk dient rekening te worden gehouden met de ontsluiting van het gehucht Achterlee , de 

vele landbouwpercelen.  

De overweg in Tielendorp is niet zomaar te vervangen door een kunstwerk. Het zou een te grote ruimtelijke impact 

hebben op het dorp.  

Voor de gemeente dient een tweede overweg in Tielen Dorp open te blijven om bij calamiteiten of manifestaties een 

omleidingsroute te kunnen organiseren. Tielenheide lijkt hierbij kansrijk om te behouden als overweg. De overwegen 

Pleintje en Hofdreef kunnen worden afgesloten. Beide straten zijn lokale wegen type III. 

De overweg Broekstraat kan eveneens worden gesloten. De overweg wordt vervangen door een fietstunnel (al dan 

niet met de mogelijkheid om landbouwverkeer door te laten). 

Overweg Cawinkel (lokale weg type III) wordt afgesloten. 

De overwegen Heerle worden afgesloten. Dit is voor de gemeente enkel mogelijk indien er een degelijk oplossing 

bestaat voor de getroffen percelen die ‘achter’ de spoorweg liggen, d.w.z. goede ontsluiting richting N134 . 

De overwegen Bosbergen en Wijngaard op het grondgebied Herentals worden gekruist door lokale wegen type III en 

kunnen worden afgesloten. Om de site Bosbergen te ontsluiten kan worden gedacht aan een parallelweg met de 

spoorweg die aansluit op Wijngaard. Hierlangs kan ook de fietssnelweg richting Turnhout worden aangelegd. 
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Spoorlijn tussen Herentals – Geel - Mol 

De Lichtaartseweg is vandaag geselecteerd als lokale weg type I. De overweg tussen de Leliestraat en de Raapbreuk-

straat wordt vervangen door een ongelijkvloerse kruising. 

De overweg Koulaak wordt gekruist door een lokale weg type III en kan worden afgesloten. 

De ongelijkvloerse kruising van de spoorweg aan de Zavelbosstraat, Sint-Jobsstraat blijft behouden. De onderdoor-

gang wordt wel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Vrachtwagens en auto’s rijden via de nieuwe weg tussen de 

Watertorenstraat en de Geelseweg.  

De overwegen Doffen en Gestelstraat worden gekruist door lokale wegen type III en II en kunnen worden afgesloten. 

Ze worden vervangen door een nieuwe onderdoorgang met de spoorweg en de verbindingsweg tussen de Waterto-

renstraat en de Geelseweg.  

De overweg Lichtaartseweg ter hoogte van het station Olen blijft  voorlopig behouden, maar gesloten na de ongelijk-

vloerse kruising aan de Gestelstraat. 

Tussen de Larumsebrugweg en de Lichtaartseweg worden de lokale wegen type III afgesloten.  

Rauwelkoven en Larumsebrugweg kunnen in principe ook worden afgesloten maar dienen zeker te worden vervangen 

door een ongelijkvloerse kruising voor fietsverkeer. 

• Sluiten overweg centrum en verkeer via de R14 sturen. 

• Galven afsluiten voor gemotoriseerd verkeer 

• N118 voorzien van kunstwerk 

• Kievermont ,Schalieschuurstraat, Eksterstraat, Merelstraat als lokale wegen type III afsluiten 

• N136 vervangen door kunstwerk 

• Overwegen binnen kern van Mol voorlopig te behouden.  

• Gompeldijk afsluiten voor gemotoriseerd verkeer 

• Venetiëlei afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. 

• Paviljoenstraat, Schooldreef, Bankei als lokale wegen type III afsluiten voor gemotoriseerd verkeer. 
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VOORSTEL UITWERKING FIETSNETWERK 
Uit de eerdere studies van de Provincie voor de Noorderkempen, Middenkempen en Zuiderkempen worden de be-

langrijkste maatregelen overgenomen om de samenhang in de vervoerregio in beeld te brengen.  

Fietssnelwegen 

Het huidige netwerk van de fietssnelwegen in de vervoerregio Kempen zorgt reeds voor een goede ontsluiting van de 

regio. Er wordt hard gewerkt om dit volledige netwerk op terrein te realiseren. Aanvullend op dit netwerk worden 

volgende suggesties gedaan voor uitbreiding van het fietssnelwegennetwerk. Het betreft volgende routes: 

• Fietssnelweg Hoogstraten- station Noorderkempen via de N144 en parallel fietspad langs de E19 tot aan het 

station van Noorderkempen ( 13km).  

• Aanleg fietssnelweg Turnhout – Ravels aan de westzijde van het kanaal tot in Ravels. Nadien wordt aange-

sloten op de N137.  

• N133 als verbinding tussen fietssnelweg kanaal en station van Noorderkempen.  

Uitwerking routes BFF 2.0 

Hierna wordt een eerste aanzet gegeven van mogelijke inrichting van de BFF 2.0 routes. Ze zijn een vertaling van de 

hierboven beschreven principes voor de fiets.  

Hoogstraten – Rijkevorsel- Vorselaar -Herenthout – Heist – op Den- Berg 

• Tussen Hoogstraten en Rijkevorsel loopt de route via Achtel. De kern van Achtel wordt ontsloten naar de 

N14 voor autoverkeer. De Achtelsestraat wordt afgebouwd als doorgaande weg en wordt omgevormd tot 

rustige fietsweg door onder meer de Achtelsestraat af te sluiten bij het binnenrijden van de kern van Hoog-

straten.  

• Ten oosten van de kern van Rijkevorsel wordt het fietstraject tussen de Achtelsestraat en de Stevennekens 

als een meer directe fietsverbinding ingericht. Dit kan door in de bestaande straten fietsstraten in te richten 

met de fiets in de voorrang en door bepaalde trajecten recht te trekken. Hierdoor ontstaat in feite een oos-

telijke fietsring rond Rijkevorsel.  

• Dubbelrichting fietspad Hofeinde verbreden naar volwaardig dubbelrichtingsfietspad afgescheiden van de 

rijweg.  

• Langsheen Stevennekens , Vlimmersebaan en Hei- Einde wordt ingezet op het verbeteren van de fietspa-

den. Er wordt best geopteerd voor tweezijdige fietspaden in asfalt met een minimumbreedte van 1.75m.  

• Op het traject Stevennekens – Vlimmersebaan- Hei Einde wordt ingezet op het weren van doorgaand 

vrachtverkeer.  

• Pulsebaan – Heirbaan als autoluwe fietsroute. Brug over E34 fungeert als exclusieve fietsbrug met toegan-

kelijkheid voor lokaal landbouwverkeer via tractorsluis. Via deze route ontstaat een autoluwe fietsroute 

tussen Rijkevorsel en Vorselaar.  

Heist-op-Den-Berg – Geel  

• Apart fietspad parallel met de N19 

• Vrijliggende fietspaden voorzien langs Nijverheidsstraat  

• Brug Heieinde over de E313 als exclusieve fietsbrug. 

• Tolhuis als autoluwe fietsverbinding tussen N19 en Tongerlo 

• Tussen Tongerlo en Zoerle Parwijs kan men via Gooreinde en Overwijs fietsen. Deze routes worden ook au-

tovrij gemaakt.  

• Tussen Zoerle -Parwijs en Heultje kan de Gevaertlaan gevolgd worden 

• Wiekevorstesteenweg naar A. Cannaertsstraat met nieuwe fietsdoorsteek. A. Cannaertsstraat uit het net-

werk halen bij verbeterde ontsluiting bedrijventerrein Heultje.  
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Breda - Hoogstraten 

• Tussen Breda en Meersel-Dreef volgt de route de Galderseweg – Heiende. Hier kan via circulatiemaatrege-

len het doorgaand verkeer worden geweerd. Op 1km van deze weg loopt de N14 die dezelfde verbinding 

maakt voor de auto.  

• Langs Meersel en Hoogeind worden de komende jaren nieuwe fietspaden aangelegd. Vanaf Meer wordt 

aangesloten op de N14.  

• Vanuit Meer zou ook kunnen worden aangesloten op de fietssnelweg richting station Noorderkempen en 

Breda.  

• Tussen Hoogstraten en Brecht (station Noorderkempen) kan ook via de N115 worden gefietst.  

Turnhout - Tilburg 

Traject via Bels Lijntje (zie ook inrichtingsstudie) + nood aan vrijliggende fietspaden op de N119 

Turnhout – Geel - Laakdal 

• Steenweg Op Tielen met Kapelweg verbinden. Brug Steenweg op Tielen over de E34 kan geen exclusieve 

fietsbrug worden. In het stadsregionaal mobiliteitsplan is een zoekzone opgenomen om in de omgeving van 

de N19 een fietsbrug over de E34 te voorzien.   

• Aansluiting van fietsroute Kapelweg met N19 waar vrijliggende fietspaden liggen. Mogelijks te verbreden 

naar 2,50 m om oversteken te vermijden.  

• Oversteek van fietspad N19g met N19 is reeds voorzien van fietstunnel. 

• N19 tussen N19g en centrum van Kasterlee voorzien van veilige fietsvoorzieningen. Paralleltraject via Kat-

tenberg autoluwer maken via circulatiemaatregelen.  

• Onderzoek naar mogelijk sluiten overweg Geel aan het station en voorzien van fiets- en voetgangerstunnel.  

• Veilige oversteek R13 nodig voor allerhande bestemmingen in Turnhout 

Mol –Turnhout 

• Vanuit Mol volgt de ontvlochten route de N18. Hier wordt ingezet op veilige afgescheiden fietspaden.  

• De fietsroute loopt tot aan het kanaal. Daarna volgt de fietsroute het kanaal tot aan de brug Boeretang. 

• Via Kleine Boeretang en Avoortstraat wordt aangesloten op de N118. De fietsoversteek met de N118 dient 

te worden beveiligd. 

• Fietsoversteek Heikensdreef- N123 te beveiligen.  

• Brug Lage Darisdonk als exclusieve fietsbrug. 

• Fietscomfort in Den Elleboog te verbeteren. 

• Veilige oversteek R13 nodig voor bestemmingen in Turnhout 
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Openbaar vervoer 

Het basisscenario wordt in het scenario Leefbare Groene Kempen nog aangevuld met het concept van de wandelbus 

die de verschillende groengebieden zal ontsluiten en aansluit op de treinstations, Hoppinpunten en geselecteerde 

Groene haltes.  

Als voorbeeld wordt verwezen naar de werelderfgoedregio Wartburg Hainich. Hier wordt de wandelbus aangeboden 

aan bezoekers om de omgeving van Wartburg en het Nationalpark Hainich te bezoeken.  

In het Zwarte Woud kunnen bezoekers gebruik maken van de Konus karte. Deze geldt als vrijkaart in alle bussen en 

treinen in het 11.000 vierkante kilometer grote vakantiegebied. De kaart kan ook gebruikt worden op het tramnet-

werk van Freiburg en Karlsruhe. De vervoersondernemingen ontvangen per overnachting in een KONUS-gemeente 

30 cent. 

Werkdomein C: Flankerend 

Zie basisscenario. 
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3.2 Scenario 2: Groene Kempen met 
ambitieus HOV 

Inleiding  

In dit scenario worden de uitgangspunten van scenario Leefbare Groene Kempen hernomen en verder aangevuld met 

een aantal Hoogwaardige Openbare Vervoerlijnen (HOV-lijnen). Deze lijnen onderscheiden zich van de andere lijnen 

op basis van deze principes: 

Principes 

• Snelle OV-diensten met beperkt aantal stops 

• P+R-voorzieningen aan haltes autosnelweg 

• Kernnet op hoofdlijnen versterken 

• Fietsnetwerk afstemmen op haltes en stations 

• Fietsnetwerk uitbreiden door opmaak BFF2.0 

• Inzetten op doorstroming HOV 

Werkdomein A: Ruimtelijk  

Zie scenario Leefbare Groene Kempen. 

Bijkomend worden de sneldiensthaltes uitgebouwd als multimodale Hoppinpunten met kwalitatieve halteaccommo-

datie, overstap- en parkeergelegenheden. De HOV-haltes in dorpen worden bij voorkeur ingericht in bestaande of 

reeds geplande Hoppinpunten/ Haltes langs snelwegen worden uitgebouwd als P+R-Hoppins. 

Werkdomein B: Netwerken 

Verblijfsgebieden en voetgangersnetwerk 

Idem scenario Leefbare Groene Kempen. 

Fiets 

Idem scenario Leefbare Groene Kempen. 

Als extra maatregel wordt sterk ingezet op de combinatie fiets-openbaar vervoer. Lijnhaltes langs de HOV-lijnen wor-

den systematisch voorzien van kwaliteitsvolle fietsenstallingen, fietsroutes naar de lijnhaltes worden geoptimali-

seerd. Ook de combinatie fiets – trein wordt gestimuleerd door de inrichting van de stationsomgevingen af te stem-

men op stappen en fietsen, het voorzien van degelijke fietsenstallingen en vlotte, rechtstreekse en veilige fietsroutes 

naar de stations. 
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Openbaar vervoer 

Zie scenario Leefbare Groene Kempen  

In dit scenario wordt boven op het nieuwe net (kernnet en aanvullend net) een netwerk uitgetekend van Hoogwaardig 

Openbaar Vervoer (HOV). Het onderliggend netwerk is hiervoor nog niet aangepast. Het HOV is een vorm van open-

baar vervoer dat beantwoordt aan hogere kwaliteitseisen. De voertuigen kunnen anders zijn: het kan ook gaan om 

een tram of trambus. Deze laatste combineert het comfort van een tram met de wendbaarheid van een bus. Door 

zijn lengte van 24 meter benadert dit voertuig het ruimtegevoel van een tram: er is plaats voor 137 reizigers, maar 

ook voor kinderwagens, bagage of fietsen. De 4 brede deuren en de lage vloer zorgen, in combinatie met toeganke-

lijke haltes, dat reizigers vlot kunnen op- en afstappen. Voor de doorrekening in het regionale verkeersmodel wordt 

uitgegaan van een aanbod met tram. 

Het HOV verloopt zo veel mogelijk op eigen bedding zodat de doorstroming verbetert en een hogere commerciële 

snelheid kan worden gehaald. Hierdoor wordt het aanbod ook betrouwbaarder want er is minder risico op vertragin-

gen waardoor aansluitingen kunnen worden gemist. Op de routes waarvan de verschillende HOV-lijnen gebruik ma-

ken, wordt daarom ingezet op doorstromingsmaatregelen.  Een belangrijke as in dat opzicht is de N12 tussen Turn-

hout en Malle. 

Wat betreft het aanbod vertrekken we van de bestaande lijn 417. Dit betekent dat we voor de voorgestelde HOV-

lijnen uitgaan van: 

• Een aanbod op werkdagen van een rit om de 7 minuten, op zaterdagen om het half uur en op zondag om 

het uur. 

• Een amplitude op werkdagen van 5.30u tot 21u, op zaterdagen van 7.30u tot 01u en op zondag van 7.30u 

tot 01u 

Enkele HOV-lijnen maken gebruik van de autosnelweg. Hiervoor wordt het concept gebruikt dat werd uitgewerkt in 

het kader van de studie voor de Middenkempen. Dit sluit ook aan bij de keuze voor snelwegshuttles die wordt ge-

maakt in het Routeplan 2030 van vervoerregio Antwerpen. Op langere termijn wordt een versporing van deze snel-

bussen vooropgesteld. Ook de verlenging van bestaande tramlijnen bv. richting Malle, wordt voorgesteld als oplossing 

voor het pendelverkeer van buiten de urbane zone. Om te vermijden dat de HOV-lijnen steeds de autosnelweg moe-

ten verlaten en onnodige kilometers moeten rijden om keerbewegingen te kunnen maken wordt de lijnhalte van de 

snelbussen op de autosnelweg gebouwd. Hiervoor wordt een aparte busbaan voorzien die van de autosnelweg is 

gescheiden. De halteaccommodatie wordt, waar mogelijk, gekoppeld aan bestaande bruggen over de autosnelweg, 

waarbij deze bruggen toegankelijk worden gemaakt met trappen en/of liften die toegang geven tot de lijnhaltes op 

de snelweg. Indien er geen bruggen aanwezig zijn, worden nieuwe voetgangersbruggen voorzien. Voor de bus wordt 

ofwel een aparte busbaan voorzien of wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur bv. pechstroken . 

Aangezien het gaat om duidelijk bovenlokaal openbaar vervoer is het aantal haltes erg beperkt. De haltes worden 

gekozen in functie van de Hoppinpunten zodat daar kan verknoopt worden met lokale lijnen en het opgewaardeerde 

fietsnetwerk. 

Concreet gaat het om volgende HOV-lijnen die worden aangeboden: 
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HOV-LIJNEN 
• Sneltram tussen Antwerpen en Turnhout via de E34 en de N12 

• HOV-lijn via E34 en de E313 + haltes op autosnelweg 

• HOV-lijn Turnhout-Malle-Antwerpen 

• HOV-lijn Turnhout-Geel 

• HOV-lijn Turnhout-Mol 

• HOV-lijn Turnhout-Tilburg 

• HOV-lijn Turnhout-Hoogstraten-Breda 

• HOV-lijn Turnhout-Noorderkempen 

• HOV-lijn Turnhout-Eindhoven 

• HOV-lijn Herentals-Aarschot-Leuven (zie studie Zuiderkempen provincie Antwerpen) 

• HOV-lijn E313 (zie lopende modeldoorrekening provincie) 

 

Hieronder wordt voor elke lijn een rit uitgewerkt, waardoor de rijtijden duidelijker in beeld komen. Voor centrumge-

bied (binnen ring Turnhout) wordt gerekend met een snelheid van 20 km/u. Op gewestwegen wordt binnen be-

bouwde kom gerekend met 50 km/u, daarbuiten met 70 km/u. De lijnen die gebruik maken van de snelwegen werden 

berekend met een snelheid van 90 km/u. 

In de linker kolom worden de haltes opgelijst. In de tweede kolom staan de doorrijtijden aan de haltes. De lijn Turn-

hout – Geel vertrekt bv. om 20 minuten na het uur en komt 3 minuten later aan op Grote Markt, om 23 minuten na 

het uur. De rit eindigt in Geel station om 47 minuten na het uur. Na 10 minuten (om 57 na het uur) vertrekt de rit 

terug richting Turnhout (rechterkolom). 

SNELTRAM ANTWERPEN – TURNHOUT VIA E34 EN N12 

Voor de verbinding Antwerpen – Turnhout met sneltram verwijzen we naar de studie Noorderkempen waar een tracé 

werd uitgewerkt vanaf Antwerpen Roosevelt via de pre-metro naar R10. Het tracé loopt dan langs E313 met o.a. 

haltes in Ranst (park & ride, Vaartstraat). Daarna loopt het tracé langs de E34 met haltes in Zandhoven (halte Oe-

legembaan, Schildebaan en Hallebaan). In Zoersel wordt de carpool-parking aangedaan en daarna gaat het via de N14 

richting Zoersel (halte Zoersel Dorp) en Oostmalle (halte OLV-straat). Langs de N12 gaat het dan richting Turnhout 

met nog haltes aan Vlimmeren Statiestraat, Beerse Lilsedijk, Vosselaar Dorp, Turnhout Steenweg op Antwerpen en 

Turnhout station (eindhalte). De volledige reistijd is 60 minuten. 

HOV-LIJN TURNHOUT-MALLE-ANTWERPEN 

De lijn start aan Turnhout station en gaat via de Merodelei en Steenweg op Antwerpen (halte) naar de R13. De lijn 

volgt de N12 met nog haltes in Beerse, Oostmalle en Westmalle. Via Zoersel en Schilde gaat het naar Wijnegem. De 

lijn volgt de N112 met nog haltes aan Fortveld en Deurne Lunden. Via de N12 gaat het richting Astridplein (eindhalte). 

HOV-LIJN TURNHOUT-GEEL 

De lijn vertrekt aan station Turnhout en gaat via Gasthuisstraat naar de Grote Markt. Via Graatakker gaat de lijn 

richting R13 om dan via de N19 naar Kasterlee te rijden. Via Turnhoutsebaan gaat het naar Kasterlee centrum (halte 

Kasterlee Dorp). Nog steeds via de N19 gaat de Lijn naar Ten Aard waar de halte Geel Aardseweg wordt aangedaan. 

Daarna gaat de rit verder tot Geel Elzenstraat om te eindigen aan Geel station. De totale duur van de rit is 27 minuten. 
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HOV-LIJN TURNHOUT – MOL 

De lijn vertrekt aan station Turnhout en gaat via Gasthuisstraat naar de Grote Markt. Via Graatakker gaat de lijn 

richting R13 en N18 Steenweg op Turhout. Volgende halte is Oud Turnhout Dorp. Daarna gaat de rit via de N18 verder 

tot Retie Hesstraat. Daarna wordt nog gehalteerd in het centrum aan Retie Markt. Nog altijd via N18 rijdt de bus 

verder naar de volgende halte aan Dessel Markt. In Mol zijn twee haltes voorzien: aan Beukenbosstraat en Mol station 

(eindhalte). De totale reistijd is 34 minuten. 

HOV-LIJN TURNHOUT – TILBURG 

Ook deze lijn vertrekt aan Turnhout station en gaat daarna via Grote Markt en Steenweg op Oosthoven naar halte 

Meirgoren. Via de N12 gaat het daarna richting noorden met een halte aan Oud-Turnhout Kuiltjesstraat en Ravels 

Onze-Lieve-Vrouwstraat. Via de N12 gaat het verder richting Tilburg met nog haltes aan Weelde gemeentehuis en 

Poppel Dorp. Na de grens gaat het via de N630 naar de eerste halte in Nederland: Tilburg Ringbaan West. Eindhalte 

is Tilburg station dat wordt bereikt via Hart van Brabantlaan. Totale reistijd is 43 minuten. 

HOV-LIJN TURNHOUT – HOOGSTRATEN – BREDA 

De lijn vertrekt aan Turnhout station en gaat via Steenweg op Antwerpen richting de ring. We stellen deze route voor 

omdat langs de alternatieve route langs Steenweg op Merksplas de ophaalbrug ligt over het kanaal Dessel – Turnhout 

– Schoten. Wanneer die open staat, kunnen reistijden niet meer gegarandeerd worden. We voorzien een nieuwe 

halte aan het einde van Steenweg op Antwerpen. Via R13 en N124 gaat de bus naar de volgende halte: Merksplas 

Dorp. Via Wortel Dorp gaat het naar Hoogstraten met halte aan Karel Boomstraat. Via N14 gaat het naar Minderhout 

Kerk en dan via Meerseweg naar Meer Meerleseweg. Langs de N146 gaat het naar oprit nr. 1 Meer. Via de E19 gaat 

het vervolgens naar Breda met nog haltes aan Graaf Hendrik III laan en dan Breda centrum (Karnemelkstraat). 

HOV TURNHOUT – NOORDERKEMPEN 

Ook deze lijn vertrekt aan Turnhout station en gaat via de Merodelei en Steenweg op Antwerpen naar de ring. Via de 

N12 gaat het richting Beerse (halte Lilsedijk) en Oostmalle (halte OLV-straat). Via de N153 gaat het richting Sint-Le-

naerts (halte Molenheiken) om dan via Lessiusstraat en De Ring naar station Noorderkempen te rijden. 

TURNHOUT - EINDHOVEN 

De lijn gaat vanaf Turnhout station, via Turnhout Markt naar Graatakker. Via Oud-Turnhout Dorp gaat het naar de 

E34 waar een halte wordt voorzien aan Hoge Mauw. Langs de E34 gaat het dan verder tot aan de afrit aan de N69, en 

via de Kempenbaan richting Eindhoven. Er zijn nog haltes voorzien aan Veldhoven MMC, Donizettilaan en eindstation 

Eindhoven centraal. 

HERENTALS – AARSCHOT - LEUVEN 

De route loopt vanaf Herentals station naar Herentals Oost (afrit E313) en volgt dan de N152 met haltes Olen Dorp, 

Oosterwijk Busselen, Voortkapel Trapstraat, Zoerle-Parwijs Dorp en Herselt Dorp. Vanaf Herselt gaat de lijn langs de 

N19 met nog een halte aan Ramsel Truitseinde. In Aarschot loopt de route langs de R25 om via Nijverheidslaan naar 

de achterkant van het station te gaan. 

Wegennet 

Zie scenario 1 
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Werkdomein C: Flankerend  

Idem aan het basisscenario, maar aangevuld met: 

• Naadloze afstemming van dienstregelingen en ICT om multimodaal gebruik te stimuleren. 

• Snellijnen op assen die een vlotte doorstroming garanderen. 
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3.3 Scenario 3: Groene Kempen met 
ambitieus treinnet 

Inleiding 

In dit scenario worden de uitgangspunten van scenario Leefbare Groene Kempen hernomen en verder aangevuld met 

een grotere rol in de verplaatsingen voor de trein. Dit doen we door de frequentie van de treindienst op te hogen 

naar een 30’ frequentie met aansluiting op het spiluur. Het station van Noorderkempen en Wolfstee worden verder 

ingezet als P+R stations. De overige stations in de Vervoerregio zetten vooral in op een goede fietsbereikbaarheid en 

voor- en natransport met Lijnbus.  

Er worden twee nieuwe spoorverbindingen voorgesteld: Herentals – Aarschot en Diest – Tessenderlo – Leopoldsburg.  

De huidige spoorlijn op de Kempische as wordt ook doorgetrokken tot in Weert zodat kan worden aangesloten op 

het Nederlandse spoornet.  

Daarnaast voorzien we een koppeling van twee goederenspoorlijnen. Enerzijds is er de spoorlijn vanuit Diest die nu 

eindigt aan het bedrijventerrein Ravenshout in Ham/Tessenderlo. Anderzijds is er de spoorlijn vanuit Herentals langs 

het kanaal die nu eindigt aan Nike in Laakdal. De afstand van de missing link tussen beide lijnen is ongeveer 3,5 km.  

We willen onderzoeken of door deze nieuwe infrastructuur kansen zijn om een nieuwe hub te creëren ter hoogte van 

het kanaal, aan Ravenshout. Door de koppeling van beide bestaande spoorlijnen kunnen goederen vanuit de ENA-

gebieden langs het kanaal via Diest richting Hasselt en Aken (Montzenroute). Daarnaast kan ook onderzocht worden 

of door de koppeling van beide lijnen er potentieel is voor een nieuwe spoorverbinding voor personenvervoer. Trei-

nen voor personenvervoer zouden zowel van Leopoldsburg via Diest richting Leuven en Brussel kunnen. Ook ontstaat 

er een kans om vanuit Leopoldsburg via de nieuwe koppeling langs het kanaal richting Herentals te gaan, en vanuit 

Diest een nieuwe spoorlijn te creëren door de ENA-zones langs het kanaal tot Herentals. 

Zoals hierboven reeds aangehaald bij de doelstellingen, is het de ambitie om de betrouwbaarheid van het treinver-

keer en het comfort en toegankelijkheid van de treinen te verbeteren om zo een wervend alternatief te zijn voor de 

auto. Toegankelijkheid van stations wordt verbeterd met meer uniformiteit bij stations (link met Hoppinpunten, link 

met multimodale bereikbaarheid, link met hiërarchie stations).  

Om de betrouwbaarheid van het spoornet te verbeteren wordt ook ingezet op het sluiten van de overwegen volgens 

de streefbeelden van Infrabel. Op termijn moeten we komen tot een conflictvrij spoornet zodat de betrouwbaarheid 

en veiligheid van het spoornet verbetert.  

Het verhogen van de frequentie op het spoornet zal wellicht ook betekenen dat de capaciteit van het spoornet zal 

moet worden vergroot. Tussen Herentals en Turnhout dient wellicht de spoorlijn te worden ontdubbeld. Elders op 

het spoornet zullen ook ingrepen nodig zijn. Na doorrekening van dit scenario en evaluatie van de effecten zullen we 

met Infrabel en de NMBS de optimalisatie van het spoornet verder bekijken.  

Reistijdbeleving, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van stations dienen te worden vergroot om de cultuur van de 

verplaatsing te veranderen. Reistijd kan werktijd worden of tijd voor ontspanning, maar is nuttige tijd in tegenstelling 

tot in de file staan.  

Het aandeel van de fiets in combinatie met de trein moet worden vergroot. Dat gebeurt door in te zetten op een 
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goede fietsbereikbaarheid van het station. De stationsomgevingen worden op maat van de stappers, trappers en 

openbaar vervoer ontworpen. Bij de stations wordt maximaal ingezet op goede fietsenstallingen. Ook de mogelijkheid 

om de fiets mee te nemen op de trein wordt versterkt. 

Werkdomein A: Ruimtelijk 

Idem scenario Leefbare Groene Kempen. Een gevolg van het verbeteren van de betrouwbaarheid van het spoornet 

zal het afbouwen van het aantal overwegen zijn (rekening houdend met de busroutes). Dit biedt kansen om het we-

gennet verder te structureren. 

• Doorgaand verkeer kan uit woonkernen of landelijke gebieden gehaald worden. Door een strategische in-

planting van de spoorwegkruisingen voor gemotoriseerd verkeer worden verkeersstromen geoptimaliseerd. 

• Minder spoorwegkruisingen creëren verkeersluwe mobiliteitskamers in het landelijke gebied. Hierdoor kun-

nen wegen in openruimtekamers ontsnipperd worden en kan dit een aanleiding zijn voor het afbouwen van 

verspreide bebouwing en woonlinten. 

• In dorpskernen is aandacht nodig voor de interne circulatie: grote omwegen voor voetgangers en fietsers 

zijn te vermijden. Bij voorkeur worden voetgangers- en fietstunnels of -bruggen voorzien waar overwegen 

verdwijnen. 

Werkdomein B: Netwerken  

Verblijfsgebieden en voetgangersnetwerken 

Idem scenario 2, voornamelijk inzetten op kwalitatieve stationsomgevingen en bereikbaarheid voor voetgangers en 

fietsers. Het parkeren in stationsomgevingen wordt ontmoedigd, bijvoorbeeld door het invoeren van betalend par-

keren. 

Fiets 

Idem scenario 2. 

Als extra maatregel wordt (net als in scenario 3) sterk ingezet op de combinatie fiets-openbaar vervoer. De combinatie 

fiets – trein wordt gestimuleerd door de inrichting van de stationsomgevingen af te stemmen op stappen en fietsen, 

het voorzien van degelijke fietsenstallingen en vlotte, rechtstreekse en veilige fietsroutes naar de stations. 
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Openbaar vervoer  

Voor de ganse regio wordt een treinaanbod uitgewerkt met klokvaste verbindingen om het half uur. Aanvullend op 

de frequentieverhoging worden extra spoorlijnen toegevoegd. We gaan uit van een frequentie van een trein om het 

half uur op werkdagen en op zaterdagen en zondagen. Voor de amplitude baseren we ons op de GEN-overeenkomst 

met (op werkdagen) een eerste trein die aankomt om 6u en de laatste trein die vertrekt om 24u. In het weekend 

komt de eerste trein aan om 7u en vertrekt de laatste trein om 1u. 

HERENTALS – AARSCHOT 
We gaan er in dit scenario van uit dat er een verbinding ontbreekt tussen Herentals en Aarschot. Terwijl het vervoer-

potentieel tussen Turnhout en de zes kleine steden (Herentals, Geel, Mol, Lommel, Neerpelt en Hamont) op de Kem-

pische economische as richting Leuven niet te onderschatten is. 

De lijn Herentals - Aarschot 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 Albertkanaal, 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). Ont-

werpsnelheid tot 120 km/ is mogelijk. 

• Eindtraject tot station Aarschot over 2 km bestaand dubbelspoor met meerdere kruisende bewegingen met 

andere sporen. 

 

De nog ontbrekende delen van de spoorweg worden voorzien als enkelspoor, met haltes in Morkhoven, Heultje en 

Hulshout. 

In de modelstudie is de spoorverbinding tussen Herentals en Aarschot doorgerekend als L-trein en waarbij de verbin-

ding vanuit Turnhout naar Leuven gebeurt via twee overstappen met beperkte overstaptijd.  Bijkomend werd ook 

een variant als IC verbinding tussen Turnhout en Leuven doorgerekend.  

DIEST – TESSENDERLO – LEOPOLDSBURG 
Hoewel deze nieuwe spoorverbinding buiten de vervoerregio loopt, kan ze wat betreft personenvervoer een impact 

hebben op de verplaatsingen vanuit gemeenten die tot de vervoerregio behoren, zoals Balen, Meerhout en Laakdal. 

Het dichtstbijzijnde treinstation richting Leuven/Brussel is momenteel Diest. Door de nieuwe spoorlijn kunnen auto-

verplaatsingen richting Diest vervangen worden door kortere verplaatsingen tot een van de nieuwe stations. Daar-

naast heeft de nieuwe spoorlijn duidelijk potentieel om noord en midden Limburg een meer rechtstreekse verbinding 

aan te bieden richting Leuven en Brussel. Hierdoor ontstaat een interessant alternatief voor autoverplaatsingen langs 

E314. 

De totale afstand Leopoldsburg – Leuven is 55,5 km. De vooropgestelde reistijd is 47 minuten; de gemiddelde snelheid 

is dan 70 km/u. Haltes tussen Leopoldsburg en Diest worden voorzien in Ham en Tessenderlo. 

  



50 

 

Vervoerregio Kempen aangesloten op het goederenspoornet met nieuwe hubs  

De vervoerregio Kempen heeft naast het waterwegennet ook een spoornetwerk, wat kansen creëert voor trimodale 

terminals. Doelstelling moet zijn de kansen van het spoor als volwaardig onderdeel in het synchromodaal logistiek 

systeem verder te ontplooien. Synchromodaliteit is multimodaal vervoer waarbij de modaliteiten naast elkaar worden 

ingezet en de inzet afhangt van de beschikbaarheid van de infrastructuur en de eisen die aan de lading worden ge-

steld. Veiligheid, betrouwbaarheid en (eco-) efficiëntie staan daarbij voorop. 

Vrachtvervoer over het spoorwegnet is geliberaliseerd. Op het spoorwegnet van de Europese infrastructuurbeheer-

ders, zijnde Infrabel in België, rijden nu al meerdere operatoren met vrachttreinen en dit binnen de randvoorwaarden 

zoals interoperabiliteit, veiligheid, capaciteit en objectieve criteria van ‘toegang tot het net’. 

De tendens is om, waar mogelijk, met lange en zware treinen te gaan rijden. De traditionele goederenkoer en wagen-

ladingen of collivervoer hebben al lang geen reden van bestaan meer op het spoorwegnet. De markt moet zich her-

schikken. Naast bulkvervoer (ertsen, granen, bouwmaterialen, petroleumproducten en staal) kent voornamelijk de 

containertrafiek een gestage groei. Het is dan ook vooral met containers dat de fijnmazigheid van het net via over-

slagpunten nieuwe kansen heeft.  

Voor de Vervoerregio Kempen worden de overslagpotenties via specifieke overslagpunten of via rechtstreekse be-

drijfsaansluitingen verder onderzocht. De overslag is pas haalbaar indien hij binnen een afgewerkte vervoerketen, 

met voor- en natransport aan beide zijden van het hoofdtransportmiddel trein, verzekerd wordt. 

De goederentreinen rijden in België in het algemeen over drie grote assen: 

• Sibelit: Antwerpen – Athus-Meuse – Italië – Zwitserland 

• Exchange: Antwerpen – Montzen – Duitsland 

• Antwerpen – Frankrijk (Parijs) 

 

Een vierde route loopt via de Ijzeren Rijn tussen Antwerpen – Weert – Roermond en Mönchengladbach. Deze route 

loopt echter via verschillende kernen in de Kempen en Limburg en doorsnijdt het Nationaal park De Meinweg. Tussen 

Roermond en Mönchengladbach werden reeds alternatieve routes onderzocht. IOK deed in het verleden al onderzoek 

naar oplossingen om de hinder van de goederenspoorlijn in de Kempen te milderen.  

Gezien de moeilijkheden omtrent de ruimtelijke inpasbaarheid van deze goederenspoorlijn stelt zich de vraag of er 

voor de Vervoerregio Kempen en Limburg geen alternatieve route kan worden voorzien die aansluit op de Montzen-

route. De spoorlijn die nu eindigt op het terrein van Nike zou kunnen worden doorgetrokken en aangesloten op de 

bestaande goederenspoorlijn in Tessenderlo en Ham. Op die manier wordt het hele Albertkanaal aangesloten op de 

Montzenroute.  

Binnen het economisch netwerk van het Albertkanaal heeft men naast een spoornetwerk ook een sterk waterwegen-

netwerk met kansen voor een trimodale hub in Herentals en/of Laakdal/Ham.  

De spoorhub in Veedijk en Herentals wordt dan zowel naar de haven als naar het oosten ontsloten. Over een langere 

afstand lijkt dit een sneller alternatief te zijn dan via het water.  

Wegennet: Zie scenario 1 

Werkdomein C: Flankerend 

Idem aan het basisscenario.  
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4. Afweging en evaluatie scenario’s  
Dit hoofdstuk is uitgewerkt na de doorrekening door het Team Verkeersmodellen van het departement MOW en de 

quickscan van de plan-MER door de MER-deskundigen. Voor elke van de doorgerekende scenario’s worden een aantal 

resultaten gegeven voor wat betreft aantal verplaatsingen per modus, modal split, modal shift 

Daarna worden de voorgestelde scenario’s afgewogen ten opzichte van de doelstellingen. De afweging van de scena-

rio’s eindigt met een waardeoordeel op basis van de doelstellingen, in mindere mate rekening houdend met de fi-

nanciële haalbaarheid ervan.  

Het gekozen scenario geeft de gewenste mobiliteitsontwikkeling weer. Er kan ook een doorgroeiscenario geformu-

leerd worden waarbij de planhorizon 30 jaar bedraagt. De gevraagde doorkijk naar 2050 is eerder op een kwalitatieve 

wijze te beschrijven.  

Om de verschillende scenario’s onderling te kunnen afwegen werd ook een business as usual-scenario (BAU)  door-

gerekend. Hierin is een autonome groei opgenomen voor de Vervoerregio Kempen gebaseerd op prognoses van het 

Federaal Planbureau.  

Consensus en afwijking in de beoordeling worden aangegeven.  

De VVR neemt in september 2022 een besluit over het voorkeurscenario. 
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Scenario 1A: Basisscenario 

Resultaten doorrekening: aantal verplaatsingen, aandeel modal split en gereden kilometers 

 

BAU – scenario 1A: aantal verplaatsingen 

 

BAU – scenario 1A: percentage aandeel modal split 

 

BAU – scenario 1A: aantal gereden kms 

In dit scenario geeft de doorrekening aan dat het aandeel niet duurzame modi 58,7% is (tegenover 61,6% in BAU) 

(autobestuurder en passagier) en de duurzame modi  41,3% (tegenover 38,4% in BAU). Meer in detail is het aandeel 

fiets 15,7 %, te voet 9,3%, BTM (bus-tram-metro) 3,7%, trein 2,2 % en passagier 10,5%. 

De conclusies die we kunnen trekken uit de cijfers zijn:  

• Grotere vraag naar mobiliteit door bevolkingsgroei 

• Investeren in fiets en nieuwe net basisbereikbaarheid loont, daarmee halen we doelstelling 60/40 

• Investeren in snelle fietsverbindingen loont (aandeel fiets stijgt van 12,3% naar 15,7%) 

• Fiets stijgt in elke afstandsklasse (vooral volwassenen naar het werk en voor inkopen) 

• Aantal gereden kilometers met personenwagens daalt tov BAU   

(verschuiving gaat naar fiets, bus en trein)  

(daling autobestuurder in elke afstandsklasse) 

• Maar…. aantal gereden kilometers met personenwagens tov 2017 stijgt!  

(De klimaatdoelstelling vereist een daling tov 2017.)  

• Groei fietsverplaatsingen te verwachten op lange afstanden 

• Groei fietsverplaatsingen te verwachten in recreatief gebruik 

• Lichte winst voor zowel trein als BTM 

• Aantal gereden kilometers met personenwagens daalt in scenario 1 tov BAU. 

• Maar…. aantal gereden kilometers met personenwagens tov 2017 stijgt!  

(De klimaatdoelstelling vereist een daling tov 2017.) 
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Resultaten doorrekening: verschuivingen scenario 1 tov BAU 

 

Resultaten Verschuivingen tov scenario BAU – absoluut (verplaatsingen) 

 

Resultaten verschuivingen tov BAU: procentueel 

 

 

 

Conclusie uit deze verschillen:  

• Een volgende conclusie is dat er minder kilometers worden gereden met de auto, en dat er een verschuiving 

is naar bus en trein. 

• Investeren in fiets zorgt voor een toename van 7% van niet duurzame naar duurzame verplaatsingen 

• Fiets stijgt in elke afstandsklasse 

• Autobestuurder daalt in elke afstandsklasse 

• Lichte winst voor zowel trein als BTM 

Resultaten doorrekening: verschuiving over motieven en modi naar verplaatsing 

 

Veranderingen in zakelijk verkeer per verplaatsingsmotief in scenario 1 tov BAU 

Conclusies uit deze resultaten 

• Een duidelijke stijging van fietsers (vooral volwassenen naar het werk en naar winkelen) 
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Scenario 1B: Leefbare Groene Kempen 

Dit scenario werd niet doorgerekend. 

Scenario 2: Groene Kempen met ambitieus HOV 

Opgelet:  

• HOV is bovenop het net basisbereikbaarheid gelegd. Hierdoor zijn sommige lijnen meermaals gerekend (vb 

Antwerpen-Turnhout) 

• Er is nog niet in kaart gebracht wat het verlies is op het net van basisbereikbaarheid. 

• In model enkel de hoofdverplaatsing meegerekend 

 

De algemene conclusies op een rijtje 

• Potentieel kan nog groeien als onderliggend net erop wordt aangetakt 

• Potentieel kan nog groeien als afstemming met VVR Antwerpen 

• Kritische succesfactoren zijn snelheid (doorstroming) en frequentieverhoging; niet alleen voor HOV, ook 

voor gewone lijnen 

• Vooral jongeren (-18 j) dragen bij aan een goede modal split per motief 

• Van de verplaatsingen korter dan 2 km wordt nog 32,1% met de wagen afgelegd.  

• Van de verplaatsingen tussen 2-5 km gebeurt bijna de helft met de wagen 

• Mogelijk potentieel Mol-Turnhout / Aarschot-Herentals / Aarschot-Geel: verder te onderzoeken 

 

Ten opzichte van BAU zien we in scenario 2 een stijging met 3,1% van de duurzame modi. Ten opzichte van scenario 

1A daalt het aandeel fiets met 0,2%. Het aandeel te voet verandert niet (0,5%). BTM stijgt met 0,6% en het aandeel 

trein blijft eveneens gelijk.  

De nieuwe modal split is als volgt: 

• Te voet 9,3% 

• Fiets 15,5% 

• Bus-Tram-Metro 4,3% 

• Trein 2,2% 

• Passagier (duurzaam) 10,3% 

• Auto 54,7% 

• Auto passagier 3,8% 

 

Vergeleken met scenario 1A zijn er in absolute aantallen 8.800 extra verplaatsingen met BTM. Deze komen vooral van 

de verplaatsingen met de auto (- 3.200) en in mindere mate van de fiets (- 2.200). Er is amper een impact op de 

verplaatsingen met de trein: - 300. 
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Resultaten doorrekening: aantal verplaatsingen, aandeel modal split en gereden kilometers 

 

 

 

 

Conclusies uit deze resultaten: 

• Er was in scenario 1 al toename van bus (3%) tov BAU.  

• Grote toename (20%) van aantal verplaatsingen met de bus/tram, dankzij frequentieverhoging en/of snel-

heidsverhoging.  

Opmerking: dit is mogelijk een overschatting doordat HOV over net basisbereikbaarheid is geplaatst en om-

dat bij een overstap er twee verplaatsingen geteld worden. 

• Nog potentieel bij busvervoer door op bepaalde assen te versterken en/of doorstroming te vergroten 

Resultaten doorrekening: verschuivingen scenario 1 tov BAU 

 

 

Conclusies uit deze resultaten: 

• Duidelijk meer verplaatsingen met BTM dan in scenario 1 en in BAU  

• In totale modal split stijging van 3,5% (BAU) naar 4,3% (scenario 2) 

• Totaal: 41,5% duurzame verplaatsingen – 58,5% niet duurzaam: doelstelling gehaald 

• Dankzij het ambitieus HOV daalt het aantal bestuurders met 40.000 verplaatsingen per dag 

• Vooral jongeren (-18 j) dragen bij aan een goede modal split per motief 
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Resultaten doorrekening: verdeling over motieven en modi naar verplaatsing 

 

Herkomst of bestemming VVR Kempen (BAU) 

 

Herkomst of bestemming VVR Kempen (scenario 2 groene Kempen met HOV) 

Conclusies uit deze resultaten:  

• Dankzij het ambitieus HOV daalt het aantal bestuurders met 40.000 verplaatsingen per dag 

• Woon-werk-verkeer zit nog niet aan modal split 60/40 

• Volwassenen halen de modal split 60/40 niet. Vooral jongeren (-18 j) dragen bij aan een goede modal split 
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Resultaten doorrekening: reizigerspotentieel op HOV-verbindingen 

 

Resultaten Aantallen reizigers en reizigerskilometers per  lijn, scenario 2 tov BAU  

Opmerking: nog te bekijken of verschuivingen van net basisbereikbaarheid naar HOV in kaart zijn gebracht.  

Ook verlies/winst op het gewone net dient nog in rekening te worden gebracht. 

Voorzichtige conclusie uit deze resultaten   

De HOV-lijnen met waarschijnlijk de beste scores: 

Antwerpen – Turnhout (HOV of tram) 

• HOV Turnhout - Mol (nog te onderzoeken of dit op de hele as is) 

• Turnhout-Geel (zeker bekijken samen met impact bestaand aanbod) 

• Herentals – Aarschot 

• E313 heeft potentieel op bepaalde delen (uit presentatie Provincie). Vervolgonderzoek nodig. 

 

• X40 en X42 Antwerpen – Massenhoven – Herentals verliezen reizigers, maar blijven interessant  X40 moet 

in het geheel van verbindingen tussen Antwerpen en Turnhout herbekeken worden. 

• Te bekijken: X42 interessant als HOV? (Door te rekenen in vervolgonderzoek) 

• Van de lijnen die de grens oversteken scoort Turnhout – Tilburg het best met 3613 reizigers (verplaatsingen 

buitenland onderschat) 

 

• Voor sommige assen is niet per se nuttig HOV van te maken, maar is er te winnen door doorstroming en/of 

frequentie. Investeer dus alvast in doorstroming 
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Resultaten doorrekening: verdeling naar afstandsklasse 

 

Resultaat Modale verdeling naar afstandsklasse en naar verplaatsingen – Herkomst of bestemming vervoerregio 

Conclusie uit deze resultaten: 

• Van de verplaatsingen korter dan 2 km wordt nog 32,1% met de wagen afgelegd.  

• Van de verplaatsingen tussen 2-5 km gebeurt bijna de helft (48,8%) met de wagen. 

Resultaten doorrekening: verdeling over motieven 

 

Vergelijking scenario 2 t.o.v. scenario 1  - Verdeling over motieven en modi naar verplaatsingen - Herkomst of be-
stemming vervoerregio KEMPEN 

Conclusie uit deze resultaten (Vergelijking scenario 2 t.o.v. scenario 1) 

 BTM scoort hoger dan scenario 1 

 In scenario 2 minder verplaatsingen met auto, maar ook met fiets en trein 
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Scenario 3: Groene Kempen met ambitieus treinnet 

Vergelijking basisscenario en scenario 3 

 

Vergelijking basisscenario en overige scenario’s 

 

Opgelet:  

• Overal perfecte overstap gerekend 

• Busnet nog niet op afgestemd (Aansluitend busnetwerk in stations op 30’ te brengen.) 

 

Alle conclusies op een rijtje 

• Frequentieverhogingen werken 

• Trein scoort nu hoger dan scenario 2 – BTM scoort nu lager dan in scenario 2 

• Weinig verschil in aantal verplaatsingen tussen verschillende scenario’s onderling 

• Fiets: weinig verschil tussen verschillende scenario’s 

• Totale modal split: ook weinig verschil tussen de verschillende scenario’s 

• We blijven met de auto naar het werk rijden (slechts 10,000 verplaatsingen minder) 

• Geen conclusies te trekken over nieuwe spoorlijnen. Verder onderzoek nodig.  
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Resultaten doorrekening: potentieel van treinverbindingen op halfuurfrequentie 

  

 

 

Conclusie uit deze resultaten: 

Frequentieverhogingen werken 

(Verschil tov BAU) 

Duidelijke stijging in aantal reizigers/kms: 

• IC Brussel Zuid – Turnhout 

• Antwerpen Centraal – Mol 

• Hasselt – Antwerpen Centraal 
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Duidelijke daling: 

• Antwerpen Centraal – Luik 

• Antwerpen Centraal – Leuven (waarschijnlijk door verschuiving van rechtstreeks uit de Kempen naar Leu-

ven) 

Resultaten doorrekening: potentieel van 2 nieuwe treinverbindingen 

 

Conclusies: 

 Met deze modelberekening zijn geen conclusies te trekken over nieuwe spoorlijnen.  

 Verder onderzoek nodig. 

 

Resultaten doorrekening: verdeling over motieven naar modi naar verplaatsingen 

 

Resultaten Herkomst of bestemming VVR KEMPEN (BAU) 

 

Resultaten Herkomst of bestemming VVR KEMPEN (scenario 3) 

 

Conclusie:  

• We blijven ook in scenario 3 met de auto naar het werk rijden (slechts 10.000 verplaatsingen per dag min-

der) en voor het werk op de baan (vierde plaats). Andere uitschieters zijn recreatie (tweede plaats) en win-

kelen (derde plaats) 
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Algemene conclusies uit de modeldoorrekening van de drie 
scenario’s 

Resultaten doorrekening: verschil tussen scenario’s 

 

 

 

Conclusie: 

• Weinig verschil in aantal verplaatsingen tussen verschillende scenario’s onderling 

• Trein scoort nu hoger dan scenario 2 – BTM scoort nu lager dan in scenario 2 

• Fiets: weinig verschil tussen verschillende scenario’s 

• Tov BAU halen de verschillende scenario’s wel aanzienlijk meer fietsverplaatsingen 

• Weinig verschil tussen de verschillende scenario’s 

• Scenario 2 duidelijk meer verplaatsingen met BTM 

• Scenario 3 duidelijk meer verplaatsingen met trein 
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Slotconclusies 

• Uitgangspunten van het netwerk in de 3 scenario’s zijn goed, we creëren een robuust netwerk.  

Er is geen aanzuigeffect op schaal van de VVR. Verdere uitwerking is nodig (vb onderliggend busnet aan-

passen …) 

• Gericht weerstanden inbouwen werkt om ongewenst verkeer te verplaatsen naar gewenste routes 

• Voor het OV zijn doorstroming en frequentie de belangrijkste kritische succesfactoren. 

• Doelstelling modal shift nipt gehaald met de maatregelen ivm werkdomein B (netwerken), (vooral in ste-

delijke en verstedelijkte gebieden). Extra maatregelen in werkdomein A (ruimtelijk beleid) en werkdo-

mein C (flankerend beleid) zijn nodig  

• Grote winst valt te verwachten bij doorstroming van fietssnelwegen. 

• Nog groot potentieel bij woon-werk verkeer, recreatief verkeer en werk-werk-verkeer 
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Evaluatie van de doelstellingen 

1 groen en inclusief 

1A ZUINIG RUIMTEGEBRUIK DOOR KERNVERSTERKING 

Scenario 1A : basisscenario 

In het basisscenario blijft het ruimtelijk beleid onveranderd. De ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeenten die op 

de planning staan, worden gerealiseerd. Scenario 1A geeft dus geen extra impulsen om kernversterking te realiseren. 

Scenario 1B groen en leefbare Kempen 

De hoeveelheid verspreide bebouwing wordt afgebouwd. Ook de woonlinten langs verbindende assen worden afge-

bouwd en gecompenseerd door het kwalitatief verdichten in dorpen en steden. Hierdoor wordt wonen in de kernen, 

dicht bij werk, station, handel en diensten aantrekkelijker.  Dit scenario draagt bij tot het halen van de doelstelling . 

Scenario 2 groen en leefbare Kempen met HOV 

Dit scenario neemt de uitgangspunten over van scenario 1B en vult dit verder aan met een aantal HOV-lijnen. Ook 

scenario 2 haalt dus de doelstelling. 

Scenario 3 groen en leefbare Kempen met ambitieus treinnet 

Ook dit scenario herneemt de uitgangspunten van scenario 1B, aangevuld met een grotere rol van de trein in de 

verplaatsingen. Ook dit scenario haalt dus de doelstelling. 

BESLUIT 

Enkel het basisscenario behoudt het huidige ruimtelijke beleid en geeft geen impulsen voor een kernversterking. De 

overige scenario’s doen dat allemaal duidelijk wel. 

1B VEERKRACHT EN EIGENHEID 
Om (o.a.) de gevolgen van de klimaatveranderingen te kunnen opvangen dient de open ruimte zoveel mogelijk ge-

vrijwaard te blijven en waar mogelijk versterkt.  

Scenario 1A basisscenario 

In het basisscenario wordt uitgegaan van het bundelen van verkeersstromen gecombineerd met de ambitie om meer 

robuuste groengebieden te creëren. Doorgaand verkeer op lokale wegen wordt geweerd (met uitzondering voor de 

bus) en een aantal wegen worden opgesomd die uit het netwerk kunnen worden gehaald. 

Scenario 1B Groene en leefbare Kempen 

Dit scenario gaat voluit voor maatregelen die de groene Kempen willen benadrukken door ontsnipperen en ontharden 

van infrastructuur. Het scenario mikt vooral op de uitbouw van een samenhangend netwerk van bossen, natuurge-

bieden en open ruimtegebieden. Scenario 1B draagt duidelijk positief bij tot het halen van de doelstelling. 

Scenario 2:  groen en leefbare Kempen met HOV 

Dit scenario neemt de uitgangspunten over van scenario 1B en vult dit verder aan met een aantal HOV-lijnen. Ook 

scenario 2 haalt dus de doelstelling. 
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Scenario 3 groen en leefbare Kempen met ambitieus treinnet 

Ook dit scenario herneemt de uitgangspunten van scenario 1B, aangevuld met een grotere rol van de trein in de 

verplaatsingen. Ook dit scenario haalt dus de doelstelling. 

BESLUIT 

Alle scenario’s halen de doelstelling, hoewel dit bij scenario’s 1B, 2 en 3 meer uitgesproken is. 

 

1C NABIJHEID EN BEREIKBAARHEID 
Door het bundelen van activiteiten is de verwachting dat de fiets een grotere rol kan opnemen. Nieuwe bedrijfsacti-

viteiten worden bij voorkeur geclusterd op multimodaal bereikbare plaatsen. Logistieke activiteiten worden waar 

mogelijk trimodaal ontsloten. Verlinting van wegen wordt tegengegaan door beleidsplannen en stimuleren van ver-

weving in kernen en clustering van grootschalige handelszaken op daarvoor geschikte locaties. 

Scenario 1A – Basisscenario 

In het basisscenario wordt duidelijk gemikt op een grotere rol voor de fiets en het openbaar vervoer in de verplaat-

singen. Er wordt geïnvesteerd in het BFF en de fietssnelwegen. Ook worden maatregelen genomen om het sluipver-

keer tegen te gaan en tegelijk samenhangende groengebieden te creëren.  De extended Gateway Vlaanderen en een 

grotere rol voor de waterwegen in de vervoerregio Kempen moeten de toename van het logistieke verkeer op de weg 

onder controle houden. 

Scenario 1B Leefbare groene Kempen 

Scenario 1B mikt op sterkere kernen met verweving van handel en diensten. Ook de afbouw van de woonlinten is een 

ambitie. In bedrijvenzones wordt zoveel mogelijk gekozen voor inbreiding; slecht gelegen bedrijvenzones worden 

afgebouwd en verplaatst naar beter ontsloten locaties. Het verbeteren van de last mile in bedrijvenzones moet de 

bereikbaarheid per fiets verbeteren. 

Scenario 2 Groene Kempen met ambitieus HOV 

Dit scenario herneemt de uitgangspunten van scenario 1B en vult dit aan met een aantal HOV-lijnen. 

Scenario 3 groene Kempen met ambitieus treinnet 

Dit scenario herneemt de uitgangspunten van scenario 1B en vult dit aan met een grotere rol in de verplaatsingen 

voor de trein. Belangrijk hierbij is de koppeling van twee bestaande goederenlijnen (Diest – Ravenshout en Herentals 

– Nike). De koppeling zorgt ervoor dat goederen vanuit de ENA-gebieden langs het kanaal aansluiten op de Montzen-

route. De multimodale ontsluiting van de bedrijventerreinen langs het kanaal verbetert hierdoor duidelijk.  

BESLUIT 

Scenario 1B en 3 beantwoorden het best aan de doelstelling. Scenario 1B heeft een duidelijke ambitie wat betreft 

sterkere kernen met een betere verweving van diensten, maar ook voor de bedrijventerreinen wat betreft ligging en 

organisatie (inbreiding, last mile). Scenario 3 vult dit nog aan met plannen voor een betere treinontsluiting van de 

Kempen, ook voor het goederenvervoer. 

Indicatoren 

Aandeel fietsen stijgt tegen 2030 van 9% naar 20% in buitengebied en naar 27% in stedelijk gebied. 

Deze doelstelling wordt niet gehaald. Turnhout haalt in de drie scenario’s ongeveer 19%. Van de kleinstedelijke 
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gebieden scoort Herentals het best met 17%. Geel, Hoogstraten en Mol scoren lager. Van de meer landelijke gebieden 

halen Herenthout en Hulshout scores van respectievelijk 16% en 17%  Ook Arendonk, Nijlen en Oud-Turnhout halen 

een score van meer dan 15% maar het vooropgestelde aandeel fiets van 20%/27% wordt nergens gehaald. 

2 klimaatneutraal  en daadkrachtig 

De Kempen wil een klimaatneutrale regio worden: de ambitie is om lucht- en geluidsemissie te verminderen, ener-

gieverbruik en fossiele brandstoffen te verminderen en hittestress te voorkomen. 

Scenario 1A – basisscenario 

In het basisscenario wordt in de kernen zone 30 voorgesteld en wordt geïnvesteerd in fietssnelwegen en het BFF. Ook 

worden maatregelen genomen om het autogebruik te ontmoedigen en goederentransport meer multimodaal te laten 

verlopen. Er wordt geen duidelijk klimaatambitie uitgesproken en de maatregelen zullen waarschijnlijk onvoldoende 

zijn om klimaatneutraal te worden. 

Scenario 1B Leefbare groene Kempen 

Het scenario herneemt de maatregelen van het basisscenario en vult die aan met ingrepen voor ontsnippering en 

ontharding van infrastructuur, sterke woonkernen en ontvlechten en autoluw maken van fietsroutes. Bedoeling is te 

zorgen voor robuuste natuurgebieden met valleien die ruimte bieden aan het water en een grotere biodiversiteit 

kunnen ontwikkelen. In het basisscenario was het nog een en-en verhaal (auto en fiets delen de ruimte). In scenario 

1B wordt gekozen voor de fiets. 

Scenario 2 leefbare groene Kempen met ambitieus HOV 

De uitgangspunten van scenario 1B worden hernomen en aangevuld met een aantal HOV-lijnen. Als extra maatregel 

wordt ook ingezet op de combinatie fiets-openbaar vervoer. Deze combinatie moeten nog meer mensen overtuigen 

om te kiezen voor de alternatieven van de wagen.  

Scenario 3 leefbare groene Kempen met ambitieus treinnet 

Dit scenario herneemt de uitgangspunten van scenario 1B en vult dit aan met een grotere rol in de verplaatsingen 

voor de trein. De frequentie van het aanbod wordt verhoogd, met een aansluiting op het spiluur. Er worden nieuwe 

spoorverbindingen voorgesteld voor zowel passagiers als goederen. 

Besluit 

Zowel scenario 1B, 2 en 3 zetten in op ambitieuze ingrepen om te ontharden, vergroenen, meer ruimte te bieden aan 

water en natuur, met een hogere biodiversiteit. Ingrepen voor fiets en openbaar vervoer moeten zorgen voor een 

duidelijk modal shift weg van de wagen. Wanneer we de resultaten van de doorrekening met het verkeersmodel 

bekijken, wordt de vooropgestelde daling van het autogebruik echter niet gehaald. De daling van het aandeel auto-

bestuurder/passagier blijft beperkt tot ongeveer 3,1%. Ook de stijging van het aandeel bus blijft beperkt. De doelstel-

ling om een klimaatneutrale regio te worden, wordt dus door geen enkel scenario gehaald. 

Indicator:  

Daling van 10% t.o.v. 2015 voor het aantal verplaatsingen met personenwagens 
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3 Veilig & ambitieus 

3A VERBETEREN VAN VERKEERSVEILIGHEID 
Sluipverkeer weren, spoorwegovergangen zijn veilig , zwarte punten worden weggewerkt met voorrang aan knelpun-

ten voor fietsers, zone 30, wegencategorisering doorgevoerd. 

Scenario 1A : basisscenario : leefbare groene Kempen 

In het basisscenario wordt de invoering van zone 30 in de kernen onderzocht. Er wordt geïnvesteerd in veilige fiets-

routes over langere afstanden. Door de nieuwe wegencategorisering en ingrepen op het lokaal netwerk worden leef-

bare kamers gecreëerd waar sluipverkeer wordt geweerd. Ook dit levert een voordeel voor andere modi. Vrachtrou-

tes worden bepaald, waarbij doortochten en kernen zoveel mogelijk worden vermeden. Een aantal flankerende maat-

regelen moeten de alternatieven voor de auto ondersteunen; doelstellingen wat betreft verkeersveiligheid worden 

niet expliciet geformuleerd. 

scenario 1B : Groene Kempen  

Dit scenario bouwt verder op het basisscenario en wil het verkeersluwe karakter van de groene landschapskamers 

nog versterken door het ontsnipperen van landelijke wegen en het oneigenlijk gebruik van wegen in landbouwgebied 

af te bouwen. De afbouw van woonlinten langs verbindende assen zorgt voor minder verplaatsingen en dus een be-

tere verkeersveiligheid. Ook de keuze voor sterke woonkernen komt de verkeersveiligheid ten goede doordat wonen, 

werken, school gaan...vlakbij ligt. In de kernen wordt het Fix the Mix principe toegepast: enkel bestemmingsverkeer 

en fietser als hoofdgebruiker. Naast het BFF wordt uitgegaan van parallelle autoluwe fietsroutes met zo weinig mo-

gelijk conflicten met het gemotoriseerd verkeer. 

Scenario 2: groene Kempen met ambitieus HOV netwerk 

Scenario 2 herneemt de uitgangspunten van scenario 1B en vult dit aan met een aantal HOV-lijnen. 

Scenario 3 / Groene Kempen met ambitieus treinnetwerk 

Besluit 

Scenario 3 herneemt eveneens de uitgangspunten van scenario 1B  en vult dit aan met een ambitieus treinnet. 

Scenario 1A neemt maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede zullen komen. Scenario 1B, 2 en 3 gaan hierin 

nog verder en scoren dus beter. Het onderlinge verschil tussen scenario’s 1B, 2 en 3 is beperkt voor deze doelstelling. 

Ze mikken bv. alle drie op het opheffen van spooroverwegen op basis van de streefbeelden van Infrabel. 

Indicatoren: 

• Significante daling ongevallencijfers 

• Verdere afbouw van aantal spooroverwegen 

• Streven naar verbod voor doorgaand vrachtverkeer door dorpskernen waar mogelijk 
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3B VERBETEREN VAN VERKEERSLEEFBAARHEID IN DE KERNEN 
Weren doorgaand vrachtverkeer in de kernen, weren sluipverkeer, zone 30  

SCENARIO 1A basisscenario 

In het basisscenario wordt de invoering van zone 30 in de kernen onderzocht. Er wordt geïnvesteerd in veilige fiets-

routes over langere afstanden. Door de nieuwe wegencategorisering en ingrepen op het lokaal netwerk worden leef-

bare kamers gecreëerd waar sluipverkeer wordt geweerd. Ook dit levert een voordeel voor andere modi zoals fiets 

en openbaar vervoer. Vrachtroutes worden bepaald, waarbij doortochten en kernen zoveel mogelijk worden verme-

den. Een aantal flankerende maatregelen moeten de alternatieven voor de auto ondersteunen; doelstellingen wat 

betreft verkeersveiligheid worden niet expliciet geformuleerd. 

SCENARIO 1B leefbare groene kempen 

Scenario 1B mikt op aangename, actieve woonkernen waar bestemmingen dicht bij mekaar liggen. Door kwalitatief 

te verdichten wonen ook meer mensen in de kernen en worden dagelijkse verplaatsingen korter en wordt het inte-

ressanter om die te voet of met de fiets te doen. Ook de keuze voor de afbouw van woonlinten zorgt voor een betere 

woonkwaliteit. 

SCENARIO 2 leefbare groene kempen met HOV 

Scenario 2 herneemt de maatregelen van scenario 1B. 

Scenario 3 leefbare groene kempen met ambitieus treinnet 

Scenario 3 herneemt de maatregelen van scenario 1B. 

Besluit 

Het basisscenario heeft eerder bescheiden ambities op het vlak van verkeersleefbaarheid (onderzoek zone 30 in ker-

nen). Scenario’s 1B, 2 en 3 gaan hierin duidelijk verder en scoren dus beter op deze doelstelling. 
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4 Fietsen & veranderend 

De Kempen is dé fietsregio van Vlaanderen. Functionele en recreatieve verplaatsingen gebeuren duurzaam. De reistijd 

voor fietsers wordt verlaagd door missing links weg te werken. 

SCENARIO 1A basisscenario 

Het basisscenario gaat uit van duidelijke investeringen in zowel het BFF als de fietssnelwegen. Binnen de groene ka-

mers wordt op de lokale wegen het doorgaand verkeer geweerd. Ook deze wegen kunnen een betekenis krijgen als 

autoluwe fietsroutes. Er worden ook een groot aantal flankerende maatregelen voorzien om het gebruik van de fiets 

te ondersteunen en af te stappen van een autogericht beleid. 

scenario 1B Leefbare groene Kempen 

Scenario 1B gaat nog een stap verder dan het basisscenario wat betreft fietsen. In het basisscenario was het nog een 

en-en verhaal; scenario 1B kiest hierin duidelijk voor de fiets: naast het BFF en de fietssnelwegen wordt een selectie 

gemaakt van bijkomende bovenlokale fietsroutes. Het fietsnetwerk wordt ook zoveel mogelijk ontvlecht van het au-

tonetwerk. In de kernen worden de fietsvoorzieningen verbeterd door het Fix the Mix principe.  

Er wordt ook ingezet op de combinatie fiets – OV door de heraanleg van stationsomgevingen in functie van een goede 

fietsbereikbaarheid, en fietsenstallingen. Ook de last mile in bedrijventerreinen wordt verbeterd. Op de knooppunten 

van kernnet en aanvullend net met het fietsnetwerk worden Hoppin punten uitgebouwd. Barrières ten gevolge van 

spoorwegen, autosnelwegen of kanalen worden weggewerkt 

Scenario 2 leefbare groene Kempen met HOV 

Zie scenario 1B 

Scenario 3 leefbare groene Kempen met ambitieus treinnet 

Zie scenario 1B 

Besluit 

Hoewel ook in het basisscenario maatregelen genomen worden ten voordele van de fiets gaat scenario 1B (en dus 

ook scenario 2 en 3) duidelijk verder in het ondersteunen van het fietsgebruik. Zoals hierboven al gemeld wordt de 

eerste indicator niet gehaald. Turnhout haalt in de drie scenario’s ongeveer 19%. Van de kleinstedelijke gebieden 

scoort Herentals het best met 17%. Geel, Hoogstraten en Mol scoren lager. Van de meer landelijke gebieden halen 

Herenthout en Hulshout scores van respectievelijk 16% en 17%  Ook Arendonk, Nijlen en Oud-Turnhout halen een 

score van meer dan 15% maar het vooropgestelde aandeel fiets van 20%/27% wordt nergens gehaald. 

 

Indicatoren 

• Het aantal verplaatsingen met de fiets voor woon-werkverkeer stijgt van 12% naar 20% (in het buitenge-

bied) en naar 27% in stedelijk gebied.  

• De fietsreistijd tussen werk, school, ontspanning, zorg, … daalt. . Zodra de gemiddelde snelheid op fietssnel-

wegen kan verhoogd worden, kan dit resulteren in meer fietsers. 
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5 Naadloos & ondersteunend  

Verplaatsingen gebeuren naadloos dankzij een samenhangend multimodaal netwerk. De knopen en Hoppin punten 

zijn niet enkel overstappunten, maar zijn de ruggengraat van de dorps- en stadskernen. 

TREIN ALS WERVEND ALTERNATIEF VOOR DE AUTO 

Scenario 1A basisscenario 

In het basisscenario speelt de trein slechts een bescheiden rol. Het treinnet blijft behouden zonder aanpassingen. Er 

wordt wel gewerkt aan een betere toegankelijkheid van de stations. 

Scenario 1B groen en leefbare Kempen 

In het tweede scenario wordt vooral ingezet op een goede fietsbereikbaarheid van de stations en het voorzien van 

aantrekkelijke fietsenstallingen. De stationsomgevingen worden vormgegeven vanuit het STOP-principe. 

Scenario 2 groene en leefbare Kempen met HOV 

Idem scenario 1B 

Scenario 3 groene en leefbare Kempen met ambitieus treinnet 

In scenario 3 wordt het treinaanbod opgewaardeerd: de frequentie wordt verhoogd met aansluiting op het spiluur. 

Stations Noorderkempen en Wolfstee worden ingezet als P&R stations. Twee nieuwe spoorverbindingen worden 

voorgesteld: Herentals – Aarschot en Diest – Tessenderlo – Leopoldsburg. Ook wordt onderzocht of er potentieel is 

voor personenvervoer op de lijn langs het kanaal tussen Herentals en Ravenshout. De betrouwbaarheid van het spoor-

net wordt verbeterd door het sluiten van een aantal overwegen. 

OPENBAAR VERVOER IS TOEGANKELIJK EN SNEL 

Scenario 1A basisscenario 

In het basisscenario bestaat het OV-net uit het kernnet en aanvullend net zoals uitgewerkt. De toegankelijkheid van 

bushaltes of een betere doorstroming worden niet vermeld. 

Scenario 1B groene en leefbare Kempen 

In scenario 1B wordt het basisscenario aangevuld met het concept van de wandelbus die de groengebieden ontsluit 

en aansluit op treinstations, Hoppinpunten en geselecteerde haltes. 

Scenario 2 groene en leefbare Kempen met HOV 

Scenario 2 vult scenario 1B aan met een aantal HOV-lijnen: snelle verbindingen met een beperkt aantal stops, haltes 

voorzien met degelijke fietsenstallingen en een goede fietsbereikbaarheid. Zowel frequentie als amplitude van de 

HOV-lijnen is hoog en waar mogelijk worden maatregelen genomen om een goede doorstroming te realiseren. 

Scenario 3 groene en leefbare Kempen met ambitieus treinnet 

In scenario 3 wordt een beter treinaanbod voorzien en wordt verder uitgegaan van het busaanbod uit het basissce-

nario, dus zonder extra inspanningen naar toegankelijkheid of doorstroming. 

Besluit 

Voor deze doelstelling scoren scenario’s 2 en 3 duidelijk het beste. Scenario 2 voor wat betreft de toegankelijke haltes 

en de maatregelen voor doorstroming. Scenario 3 voor wat betreft de rol van de trein. Het basisscenario scoort het 

minst goed. 
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Indicatoren 

 

• Tegen 2030 zijn alle knooppunthaltes en toekomstige Hoppinpunten uitgerust als toegankelijke haltes. 

• De overige haltes zijn tegen 2050 toegankelijk.  

• Het aantal toegankelijke stations stijgt tegen 2030 tot 11 stations.  

 

6 Bereikbaar & slim 

De Kempen bereik je makkelijk en op verschillende manieren. Dankzij het STOP principe verlagen we het aantal voer-

tuigkilometers. De verschillende modi zijn mooi op elkaar afgestemd.  

BEREIKBAARHEID VOOR STAPPERS 
In het basisscenario komen trage wegen niet aan bod. In de kernen wordt onderzocht of zone 30 kan worden inge-

voerd. 

In scenario 1B leefbare en groene Kempen wordt gekozen voor aangename en actieve woonkernen waar gekozen 

wordt voor verdichting. Stappen voor korte verplaatsingen wordt hierdoor aantrekkelijker. Verder komen trage we-

gen niet expliciet aan bod. (idem scenario 2 en 3). 

Besluit 

Hoewel de trage wegen niet expliciet worden vermeld scoren scenario 1B, 2 en 3 beter dan het basisscenario omwille 

van de keuze voor de sterke en aantrekkelijke woonkernen met bestemmingen op wandelafstand. 

BEREIKBAAR MET DE FIETS 
Het basisscenario gaat uit van duidelijke investeringen in zowel het BFF als de fietssnelwegen. Binnen de groene ka-

mers wordt op de lokale wegen het doorgaand verkeer geweerd. Ook deze wegen kunnen een betekenis krijgen als 

autoluwe fietsroutes. Er worden ook een groot aantal flankerende maatregelen voorzien om het gebruik van de fiets 

te ondersteunen en af te stappen van een autogericht beleid. 

Scenario 1B gaat nog een stap verder dan het basisscenario wat betreft fietsen. In het basisscenario was het nog een 

en-en verhaal; scenario 1B kiest hierin duidelijk voor de fiets: naast het BFF en de fietssnelwegen wordt een selectie 

gemaakt van bijkomende bovenlokale fietsroutes. Het fietsnetwerk wordt ook zoveel mogelijk ontvlecht van het au-

tonetwerk. In de kernen worden de fietsvoorzieningen verbeterd door het Fix the Mix principe. 

Scenario 2 en 3 hernemen de maatregelen van scenario 1B voor wat betreft de fiets. 

Besluit 

Ook hier is de conclusie dat scenario’s 1B, 2 en 3 beter scoren dan het basisscenario. De ambitie wat betreft de fiets 

ligt duidelijk hoger. Onderling verschillen scenario’s 1B, 2 en 3 weinig. 

BEREIKBAAR MET TREIN EN BUS 
Wat betreft bereikbaarheid met de trein scoort scenario 3 het best, dankzij het uitgebreidere aanbod en de nieuwe 

spoorlijnen. Scenario 2 scoort het best voor de bereikbaarheid met de bus, dankzij de HOV-lijnen die nog worden 

toegevoegd aan het nieuwe net uit scenario 1B. Het basisscenario scoort ook nu het laagst. 

 

BETROUWBAAR WEGENNET ZONDER SLUIPVERKEER 
In het basisscenario worden een aantal maatregelen voorgesteld om de ontsluiting van de Kempen te verbeteren, 

uitgaand van de nieuwe Vlaamse wegencategorisering. Ook worden maatregelen genomen om het sluipverkeer over 

het lokale wegennet te weren. Ook voor het vrachtverkeer wordt een netwerk uitgewerkt. 



73 

 

In scenario 1B herneemt de maatregelen uit het basisscenario. Daarnaast zijn de ontsnipperingsmaatregelen in de 

groene landschapskamers tegelijk ook maatregelen tegen sluipverkeer. Ook het wegwerken van de barrières van wa-

terwegen, spoorwegen en snelwegen wordt ingezet als maatregelen tegen sluipverkeer. Ook scenario 2 en 3 herne-

men de maatregelen van het basisscenario. 

Voor dit aspect scoren alle scenario’s gelijk. Scenario 1B, 2 en 3 nemen de ingrepen van het basisscenario over. 

indicatoren 

• De gemiddelde snelheid van het openbaar vervoer stijgt tot 50 km/uur tegen 2030 in het buitengebied op 

de verbindende assen en 30 km/u in stedelijk gebied bij eigen bedding Bij gemengd verkeer ligt dit lager. 

• Het aantal voertuigverliesuren op de hoofdwegen daalt jaarlijks.  

• De vertragingen van het treinnet worden teruggedrongen 

• De reistijdwinst van de bus stijgt in de spits met 14% voor de sneldiensten en 12% voor de stopdiensten te-

gen 2030. In de dalperiode behouden we de huidige minimale snelheid. Tussentermijn mogelijk maar afhan-

kelijk van de budgetten om maatregelen door te voeren 

• De verliestijden bus dalen jaarlijks.  
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ALGEMEEN BESLUIT 

 Scenario 1A Scenario 1B Scenario 2 Scenario 3 

verkeersveiligheid + ++ ++ ++ 

verkeersleefbaarheid 0 ++ ++ ++ 

multimodale bereikbaarheid + + ++ ++ 

zuinig ruimtegebruik 0 ++ ++ ++ 

Veerkracht & eigenheid + ++ ++ ++ 

Nabijheid & bereikbaarheid + ++ + ++ 

klimaatneutraal 0 + + + 

 

Het basisscenario slaagt er onvoldoende in om te beantwoorden aan de doelstellingen Vooral wat betreft de verbe-

tering van verkeersleefbaarheid, zuinig ruimtegebruik en klimaatneutraal is de ambitie van dit scenario te beperkt. 

Scenario’s 1B, 2 en 3 scoren duidelijk beter wat betreft verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid, zuinig ruimtegebruik 

en veerkracht. Deze drie scenario’s onderling verschillen enkel voor wat betreft de multimodale bereikbaarheid (sce-

nario 2 en 3 scoren beter) en nabijheid en bereikbaarheid (waar 1B en 3 beter scoren dan 2). Als we kijken naar 

kosten-baten en reizigerswinst scoort scenario 2 (HOV) beter, omdat scenario 3 veel kost voor relatief weinig extra 

winst of minder autokilometers. 

De doorrekening met het verkeersmodel gaven echter aan dat de indicatoren van de doelstellingen (daling aandeel 

autogebruik, stijging aandeel fiets  echter niet worden gehaald, ondanks de grote inspanningen om infrastructuur en 

aanbod te verbeteren. 
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5. Gewenste mobiliteitsontwikkeling  
Context: 

• Bevolkingsgroei 

• Klimaatsverandering, verlies biodiversiteit, stikstofproblematiek 

• Lintbebouwing en verspreide bebouwing (1438 km in de Kempen) 

• Vrachtroutes in woonomgeving 

 

Uitdagingen:  

Bij ongewijzigd beleid: 

• Modal split van 80/20 

• Verkeersproblemen meer dan vandaag structureel 

• Vlot en kwalitatief openbaar onmogelijk te organiseren en te betalen 

• Ruimtevraag van auto blijft toenemen (parkeren, rijden, opladen, …) 

 

Lessen uit de evaluatie 

• Alle maatregelen (ruimtelijk, netwerk én flankerend) samen nodig om modal split te halen 

• Ambitie moet nog omhoog om daling van kilometers te halen 

• Cherry picking gaat niet 

• Ruimtelijke en flankerende zijn goedkoopst, snelst en meest impactvol 

 

Als we voor het werkdomein 2 (netwerken) alle inspanningen van scenario 1A, 1B, 2 en 3 combineren, dan halen we 

de gewenste modal split van 60/40, maar het aantal gereden kilometers daalt niet (omwille van de bevolkingsgroei) 

en we versterken de Groene Kempen niet voldoende.  

We gebruiken nog teveel de wagen voor lokale verplaatsingen en ondanks alle files die er al zijn blijven we de auto 

gebruiken voor vervoer naar andere regio’s. De eerste stap en de grootste winst om de modal shift te realiseren moet 

zijn om in te zetten op flankerende en ruimtelijke maatregelen.  
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Voorstel voorkeursscenario 

Inzetten op leefbare kernen en kamers 

• Snelheidsverlaging in kernen  

• (om oversteekbaarheid te verbeteren) 

• Grofmazig autonetwerk  

• (om sluipverkeer te weren) 

• Veilig en betrouwbaar vrachtroutenetwerk door beter benutten bestaande infrastructuur  

• (om vrachtverkeer uit dorpskernen en kwetsbare gebieden te halen) 

• Enkel waar nodig nieuwe weginfrastructuur  

• (om vrachtverkeer uit kernen en kwetsbare gebieden te halen) 

• Transitie van niet goed ontsloten bedrijventerreinen (om vrachtverkeer uit dorpskernen te halen) 

• … 

Flankerende en ruimtelijke maatregelen  

• Een intelligent en gedifferentieerd parkeerbeleid:  

• zet in op gericht tarifering, parkeercirculatie, parkeernorm, …  

• (om auto’s uit de kernen te halen en om alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken) 

• Slimme kilometerheffing: belast niet het bezit, maar het gebruik (om betere spreiding van verkeersdrukte te 

krijgen en om alternatieven aantrekkelijker te maken)  

• Ontmoedig salariswagens  

• (om alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken en om ruimtelijke impact van de auto te verklei-

nen) 

• Wijkcirculatieplannen (om leefbaarheid in kernen te verbeteren) 

• Heldere, correcte, toegankelijke en accurate informatie  

• (om alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken) 

• Vervoersplannen en engagementen van bedrijventerreinen 

• Eerst kijken naar het beter benutten van bestaande industrieterreinen, voordat er nieuwe terreinen worden 

aangesneden.  

• …  

Investeren in de fiets  

• (omwille van gezondheid, ruimtebesparing en om aandeel fiets in modal split te laten stijgen) 

• Investeren op de grote afstanden (BFF 2.0) 

• Inzetten op doorstroming van de fiets 

• Lokale routes verbeteren  

• (zodat last-mile - zeker in bedrijventerreinen – veilig en goed loopt) 

• Ontvlechten fietsroutes/autonetwerk  

• (om sluipverkeer op onderliggend wegennet te weren) 

• … 

Sterk KN + AN nog verder versterken 

• Werken aan frequentie en doorstroming!  (om OV concurrentieel te krijgen met de auto) 

• Upgrade geven aan een aantal belangrijke lijnen zeker richting Antwerpen (overstappunten, sneldiensten).  

• Verder te onderzoeken: Turnhout-Kasterlee-Geel / Turnhout-Mol / Turnhout-Leuven 
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Spoornet upgraden  

• Halfuurfrequentie op Kempens treinnetwerk 

• De combinatie fiets & trein versterken: stallingen, deelfietsen, aansluitingen op station in first en last mile, 

… (om trein concurrentieel te krijgen met auto) 


