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Leeswijzer:
De voorliggende nota moet gelezen worden als een verkeerskundig advies en
voorstel voor inrichting van de route.
De analyse brengt de kwaliteiten en de knelpunten in beeld. De actietabel reikt
oplossingen aan om de route in te richten als veilige en comfortabele groene
fietsroute.
Het is aan de gemeenten zelf om na te gaan en te bepalen in hoeverre en hoe ze
deze aanbevelingen in de praktijk omzetten. We bevelen sterk aan om de
verdere uitwerking van de route te bespreken met alle betrokken gemeenten.
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1. Inleiding
1.1.

Probleemstelling / aanleiding

Met de Mobiliteitsstudie Noorderkempen heeft de provincie Antwerpen een
bovenlokale mobiliteitsvisie voor de regio uitgewerkt. Een visie die niet enkel
over mobiliteit gaat, maar verkeersbewegingen relateert aan ruimtelijke
ordening, economie en milieu. Deze studie doet vooral uitspraken over de
hoofdstructuren van het gemotoriseerd verkeer en openbaar vervoer maar geeft
ook een aanzet voor een visie op fietsroutes. Binnen het actieplan van de
mobiliteitsstudie wordt onder actiepunt 16 een ‘Opmaak
Fietsplan
Noorderkempen’ voorzien.
De opmaak van het fietsplan wordt in het kader van de voorliggende studie
gezien als een gericht onderzoek dat resulteert in enerzijds het selecteren en
toevoegen van ‘groene fietsroutes’ aan de bestaande fietsroutenetwerken en
anderzijds het uitwerken van gerichte maatregelen om deze groene routes te
optimaliseren. Dit alles kadert binnen de visie van de Mobiliteitsstudie
Noorderkempen waarin gekozen wordt voor het bundelen van regionaal
autoverkeer en het tegelijkertijd autoluw(er) maken van diverse andere routes in
het studiegebied. In de Mobiliteitsstudie Noorderkempen is dit als volgt
verwoord:
“De mobiliteitsstudie Noorderkempen voorziet de downgrading van
verschillende lokale wegen. Waar deze wegen gelegen zijn in de groene
kamers van de regio, kunnen zij dienst doen als functionele groene
fietsroutes.”
1.2.

Doel van de opdracht

In de Mobiliteitsstudie Noorderkempen zijn al mogelijke groene routes
geselecteerd en werd een eerste inschatting gemaakt van de mogelijkheden en
knelpunten. De studie Opmaak Fietsplan Noorderkempen – Groene Routes is
vooral een toets en uitwerking van deze initiële inschattingen in de
Mobiliteitsstudie Noorderkempen. De studie Fietsplan Noorderkempen - Groene
Routes heeft de volgende finaliteit:
1. Het opstellen van een algemeen beoordelingskader voor Groene
Fietsroutes.
2. Bepalen welke maatregelen op het terrein voorgesteld kunnen worden
voor de verschillende ontwerpvarianten.
3. Het ontwikkelen van een ‘toolbox’ met voorbeelden voor ontwikkeling van
Groene Routes.
Het gaat hierbij om de volgende routes:
Potentiele groene routes:
1.

Brecht-Schilde via Abdijlaan (relatie met bruggen van het Kanaal Schoten-TurnhoutDessel)

2.

Malle-Turnhout

3.

Turnhout-Arendonk

4.

Turnhout-Tielen via Zevendonkseweg

5.

Tangent Merksplas-OudTurnhout (relatie met bruggen van het Kanaal Schoten-TurnhoutDessel)

6.

Baarle-Turnhout (relatie met bruggen van het Kanaal Schoten-Turnhout-Dessel);

7.

Wechelderzande-Malle

8.

Lilsedijk (zone N153/N132)
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Figuur 1 - De geselecteerde Groene Routes binnen de Noorderkempen

1.3.

Wat zijn Groene Routes?

Een Groene Route heeft een hoge belevingswaarde door de wijze waarop de
route is geïntegreerd in het bestaande (stedelijke) landschap. Buiten de kernen
gaat de Groene Route voor een groot deel door open ruimte (natuur,
landschappelijk waardevolle zones, landbouwgebieden) terwijl de route in
bebouwd gebied een zo aantrekkelijk mogelijk traject volgt, bijvoorbeeld langs
groenstructuren, historische kernen of cultureel erfgoed. Een Groene Route
verbindt (lokale) attractiepolen en is zeker bedoeld voor functionele
fietsverplaatsingen. De lengte van een Groene Route wordt vooral bepaald door
de afstand tussen de kernen die worden verbonden. Vanwege het functionele
karakter is het belangrijk dat de route comfortabel is met zo weinig mogelijk
oponthoud.
Bij Groene Routes1 gaan we ervan uit dat er in principe geen specifieke
fietsinfrastructuur zoals fietspaden wordt voorzien. Fietsers en auto’s worden
bij voorkeur gemengd en vaak maakt een Groene Route onderdeel uit van een
groter gebied met gemengd fietsverkeer: zone-30 binnen de bebouwde kom en
zone-50 buiten de bebouwde kom. Groene Routes kunnen dus bestaan uit wegen
waar geen autoverkeer is toegestaan zoals trage wegen en jaagpaden, maar het

1
In het kader van deze studie is het beoordelingskader toegepast op Groene Routes. Dezelfde
principes kunnen ook worden toegepast in stedelijk gebied indien de snelheidsregimes voor
autoverkeer worden aangepast.
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kunnen ook wegen zijn die worden gebruikt door autoverkeer, maar die volgens
hun wegcategorie en inrichting gemengd fietsverkeer toe laten.
Langs sommige gedeeltes van Groene Routes zijn aparte fietsvoorzieningen
nodig omdat de snelheid en functie van de weg menging van fiets en auto niet
toestaan, maar dit is niet het uitgangspunt bij de keuze voor een Groene Routes.
Ook als aparte fietsvoorzieningen nodig zijn, wordt gestreefd naar een route met
een hoge belevingswaarde met een nadruk op fietskwaliteit en comfort.
De analyse en de aanbevelingen in deze nota zijn gericht op het creëren van een
kwalitatieve
interessante
en
verkeersveilige
Groene
Route.
Verkeersveiligheidsprincipes wegen daarbij zwaar. Het is aan de wegbeheerder
om deze te realiseren afhankelijk van draagvlak en financiële draagkracht.

Een Groene Route heeft samengevat de volgende kenmerken:


Groene Routes vormen geen netwerk;



Het zijn bovenlokale functionele verbindingen van A naar B



Ze liggen in een autlouwe en aangenaame omgeving met een hoge
belevingswaarde;



Over bestaande infrastructuren die geen belangrijke verkeersfunctie meer
hebben;



Gemengd met autoverkeer, zonder aparte fietsinfrastructuur;



Aanvullend op (BFF)fietsroutes die vaak langs wegen liggen met een
belangrijke verkeersfunctie;



Goed te vinden door logische ligging en eventuele bewegwijzering.

1.4.

De selectie en beoordeling van een Groene Route

Voor de selectie van Groene Routes bestaat geen vaste procedure. Er kunnen
verschillende redenen zijn waarom gemeenten de piste van een Groene Route
verder wil onderzoeken. De aanleiding om een Groene Route te ontwikkelen
kunnen verkeerskundig zijn, maar ook planologisch. Een Groene Route biedt de
mogelijkheid om zonder grote extra financiële inspanning fietsvriendelijke routes
aan te bieden. Door de routes te koppelen aan ruimtelijke ontwikkelen
(stedenbouw, landschap), kan ervoor worden gezorgd dat de route aantrekkelijk
wordt (of blijft) om te fietsen en dat de route ook gunstig gesitueerd is ten
opzichte van herkomsten en bestemmingen. Het ontwikkelen van Groene Routes
kan ook perfect onderdeel zijn van een visie op trage wegen.

Het cascadeprincipe
Het is niet altijd eenvoudig om te bepalen of een bepaald traject zich
daadwerkelijk leent voor de ontwikkeling als Groene Route en welke
maatregelen hiervoor minimaal nodig zijn. Voor de beoordeling van een
mogelijke groene route hanteren we het ‘cascadeprincipe’ waarbij we steeds
gedetailleerder naar de route kijken. Om de kwaliteit van een Groene Route
inzichtelijk te maken en te bepalen welke maatregelen nodig zijn, wordt het
traject eerst getoetst op het hoogste schaalniveau, Omgeving, vervolgens op
niveau van Structuur, dan op Gebruik en pas in laatste instantie op niveau van
Inrichting/ontwerp.
De vier groepen factoren corresponderen met de stappen van de beoordeling:
Groene Routes-R2-Turnhout-Malle-mei2015.docx
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▫
▫
▫
▫

Niveau Omgeving: aantrekkelijkheid en belevingswaarde.
Niveau Structuur: ligging van de route in het totale wegennet voor auto en
fiets.
Niveau Gebruik: gebruik van de route door verschillende verkeerssoorten,
samenstelling van het verkeer en snelheden als een ‘vorm van gebruik’.
Niveau Inrichting/ontwerp: Wegbreedte, snelheidsremmers, verharding,
enz.

Hierdoor wordt ook duidelijk dat het slagen van een Groene Route wordt bepaald
door de vier niveaus samen en dat maatregelen op het juiste niveau genomen
moeten worden. Daarnaast kunnen nog flankerende maatregelen worden
genomen die het gebruik van de Groene Route ondersteunen. Hierbij kan worden
gedacht aan communicatie, vergroten van de herkenbaarheid en leesbaarheid
van Groene Routes, of gebruik van routeplanners.
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2. Analyse Malle – Turnhout (route 2)
Algemene positionering van de route
De route is ongeveer 17 kilometer lang en verbindt de dorpskernen van
Westmalle, Oostmalle, Beerse met het stadscentrum van Turnhout en passeert
langs de noordelijke dorpsrand van Vosselaar. We hebben de route opgedeeld in
vier segmenten. In de navolgende analyse van de route verwijzen we bij grote
verschillen op de route naar de afzonderlijke trajecten. Uiteindelijk geven we
steeds een oordeel over de gehele route omdat de sterkte van de hele keten
wordt bepaald door de zwakste schakels.

1. Malle – Beerse
8,5 km

2. Beerse

3. Beerse – Turnhout

4. Turnhout

2,7 km

4,9 km

1,7 km

De route start in Westmalle bij de Berkhovenstraat in het centrum van
Westmalle. Via rustige woonstraten en trage wegen tussen de weilanden en
akkers geraakt men tot aan Oostmalle. In Oostmalle ligt de route in de
noordelijke wijken van het centrum. Het provinciaal vormingscentrum ligt langs
de route.
Tussen Malle en Beerse ligt een trage weg in een groene omgeving: akkers,
weilanden en bos wisselen elkaar af. Een geruime afstand voor Beerse centrum
komt men al in een bebouwde omgeving. Woonlinten, wijken, onbebouwde
percelen met agrarisch karakter wisselen elkaar af.
Het dorpscentrum van Beerse is verfraaid met een vrij recente nieuwe
weginfrastructuur. Aan de oostzijde van Beerse centrum is de is de uitloop van
de bebouwing minder uitgestrekt. Maar hier zijn nog verkavelingen gepland.
Al vrij snel komt men in de woonwijken van Vosselaar terecht. In het westen
bebouwing in een agrarische omgeving, in het oosten woonwijken in een bosrijke
omgeving. Tussen Vosselaar en Turnhout fietst men door een bos. Er zijn
plannen om het gebied te ontwikkelen als stadsbos (wandelen, speelbos,
natuurbeleving). Ter hoogte van de R13 is er een fietstunnel.
Aan stadszijde in Turnhout fiets men eerst langs een groene scholencampus Sint
Jozefscollege en een klein bos. Vervolgens fietst men door een tuinwijk. Van hier
uit kan men aftakken naar twee secundaire scholen en een hoge school en de
campus Blairon (1 km) waar er kantoren gehuisvest zijn. De scholencampus is
een logisch eindpunt voor de Groene Route voor scholieren die vanuit Malle,
Beerse en Vosselaar komen.
Het zou echter interessant zijn om de Groene Route vanaf de scholencampus
door te trekken tot aan de spoorzone. In het kader van deze studie hebben we
het traject via het Robsonplein, het Kongoplein en de Kongostraat nader
bekeken. Het gedeelte dat in deze studie is onderzocht gaat door een wijk met
een rustiek karakter met oude arbeiderswoningen. Het wegdek in kassei is
echter minder comfortabel.
Groene Routes-R2-Turnhout-Malle-mei2015.docx
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Ten westen van het spoor wordt het project SLIM ontwikkeld. Het betreft een
stadsontwikkelingsproject met wonen, kantoren en een living care lab. Rond een
centraal verkeersvrij plein komen er drie grotere bouwvolumes, met daarrond
nog enkele woonstraten. De groene fietsroute kan hier via het verkeersvrije plein
eindigen op de stationsomgeving. Indien in een latere fase de stationsomgeving
wordt heringericht zal er nagegaan worden of een fietstunnel onder de spoorlijn
gebouwd kan worden.
2.1.

2.1.1.

Omgeving

LANDSCHAP EN GROEN

De voorziene route van Malle via Beerse naar Turnhout heeft een duidelijk
Groene Route potentieel. De route loopt door een gebied dat gedomineerd wordt
door de functies groen, landbouw, bos en open ruimte en landelijke kernen. Het
gedeelte in Turnhout loopt vooral door woonwijken en stedelijk gebied en is
aantrekkelijk om doorheen te fietsen.
Als we naar de afzonderlijke deeltrajecten kijken, dan is de verdeling van
landschap en groen langs de route als volgt (% op totaal van de hele route):
Landschap
Malle – Beerse
Beerse
Beerse – Turnhout

8,5 km
2,7 km
4,9 km

Turnhout

1,7 km

Agrarisch
32,6%

Bos
4%

Groen

5,3%

2,3%

Wijken
10,5%
11,9%
11,2%
6,8%
groen
4,2%

Stedelijk

Centrum
2,9%
1,9%

5,1%

Iets meer dan de helft van de route gaat door gebieden met landschap en groen
(vet: 51%). Een Groene Route loopt bij voorkeur door meer groen en open
gebied (rond de 80%). Het relatief lage aandeel groen langs deze route heeft
vooral te maken met het gedeelte door Beerse. Bovendien loopt een gedeelte
Groene Routes-R2-Turnhout-Malle-mei2015.docx
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van de route door zones waar aan één zijde bebouwing te vinden is. Het groene
karakter van de route is daardoor groter dan het aandeel van 50% doet
vermoeden.
Daarnaast gaat de route door een gebied dat gekarakteriseerd wordt door
Kempische Kleiputten (AGNAS) wat een interessant landschappelijk potentieel
geeft aan de route. De route volgt gedeeltelijk een oude heirbaan en komt
bovendien door een zone met bouwkundig erfgoed in de bebouwde kom.
De route loopt door verschillende traditionele landschappen zoals het Land van
Zoersel-Wijnegem, het Land van Brecht, het Land van Turnhout-Poppel en het
Land van Herentals-Kasterlee.
Vooral het eerste deel van de route, van Malle naar Beerse is erg groen en heeft
een zeer hoog potentieel als Groene Route. Ook het gedeelte tussen Beerse en
Turnhout heeft een erg groen karakter. De trajecten die vooral door wijken en
stedelijk gebied gaan, zijn minder groen. Daar zal het Groene Route karakter erg
afhangen van de inrichting en de beplanting.
Omwille van de landschappelijke kwaliteit rondom een groot gedeelte van de
route is dit onderdeel als positief beoordeeld.

2.1.2.

BEBOUWING EN ERFGOED

De route volgt een voormalige heirbaan. Het gedeelte tussen Beerse en Turnhout
volgt de oude weg van St.Antonius-Westmalle-Turnhout. Deze weg is
aangemerkt als een lijnvormig relict. Daarnaast loopt de route door de volgende
relictzones: Bos- en akkercomplex Schuurhoven (Steenovens), Bos- en
akkercomplex Ekstergoor, Epelaar en Het Looi. Langs de route liggen
verschillende hoeves en boerderijen die op de Erfgoedlijst als waardevol relict
zijn aangemerkt. De route loopt niet langs bouwkundige erfgoedsites.
Erfgoed is positief beoordeeld.

2.1.3.

AANTREKKELIJKHEID

De route passeert een grote variëteit aan landschappen
omgevingen van een hoge kwaliteit. De route is gevarieerd.

en

bebouwde

Langs het grootste deel van het traject wordt beperkt geparkeerd, waarbij soms
in de berm. Op 11% van het traject is parkeren niet toegestaan en op slechts
3% van de route is er veel roulatie – vooral in de buurt van scholen en de
handelskern.
Iets meer dan de helft van de route is verlicht. Vooral de gedeeltes door het
landelijk gebied zijn niet verlicht. Dit sluit aan bij de tendens om routes buiten
de bebouwde kom niet standaard te verlichten. Voor fietsers in groepen stelt zich
over het algemeen geen probleem wat sociale veiligheid betreft, maar voor
fietsers alleen is dit wel een aandachtspunt. Omdat het hier om waardevolle
landschappen gaat, wordt het uitgangspunt gehanteerd dat er geen verlichting
wordt voorzien. Bovendien is er een alternatief aanwezig langs wegen die wel
verlicht zijn. Indien verlichting op deze trajecten toch gewenst is (bijvoorbeeld
vanwege intensief functioneel gebruik), dan wordt liefst een variant gekozen die
geen hinder veroorzaakt. Momenteel lopen er proefprojecten met verlichting die
niet hinderlijk is in natuurgebieden zoals ‘groene verlichting’. De keuze voor
verlichting in natuurgebieden en waardevolle landschappen moet nader worden
onderzocht als de vraag zich stelt.

Groene Routes-R2-Turnhout-Malle-mei2015.docx
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Malle – Beerse
Beerse
Beerse – Turnhout

8,5 km
2,7 km
4,9 km

6%

Parkeren
Beperkt - soms in de berm
48%
13%
20%

Turnhout

1,7 km

5%

3%

Niet

Ja

Veel roulatie
3%

2
%
1
%

Verlichting
Aanwezig
Niet
10%
39%
16%
23%
5,6%
(?)
9%

De aantrekkelijkheid van de route is als positief beoordeeld.

2.1.4.

ACTIES OP NIVEAU VAN ‘OMGEVING’

O1. Versterken van het groene karakter van de route in de wijken en stedelijke
gebieden.
O2. Parkeerhinder verminderen langs trajecten met veel roulatie.
O3. Indien vanwege intensief functioneel gebruik van de route toch verlichting in
buitengebied gewenst is: verlichting kiezen die zo min mogelijk hinder
veroorzaakt.

2.2.

Structuur

Groene Routes-R2-Turnhout-Malle-mei2015.docx
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2.2.1.

AUTONETWERK

De route is ongeveer 17 km lang en autoluw. De Groene Route loopt parallel aan
een belangrijke autoroute (N12) waardoor het autoverkeer een snel alternatief
heeft en de Groene Route voor het grootste deel niet gebruikt hoeft te worden
voor doorgaand verkeer.
Groene Routes zijn bij voorkeur gesitueerd op lokale wegen met een lage
intensiteit. Het traject tussen Westmalle en Oostmalle wordt gekenmerkt door
het autoluwe karakter over trage wegen. De gedeeltes tussen Beerse en
Turnhout gaan over Trage Wegen of Lokale 3 waardoor zo ook positief scoren
voor een Groene Route. In totaal gaat 24% van de route over een lokale 2,
vooral het gedeelte dat door Beerse gaat. Dit is een aandachtspunt bij het
uitwerken van maatregelen. Indien de intensiteiten en/of snelheden van
autoverkeer te hoog zijn, is menging van fiets en auto niet verantwoord. Aparte
voorzieningen zoals die er nu al liggen zijn dan gewenst.
Autonetwerk
Malle – Beerse
Beerse
Beerse – Turnhout
Turnhout

8,5
2,7
4,9
1,7

km
km
km
km

Geen autoverkeer: Trage weg
48%

Lokale III

5,6%

15,6%
9,7%

Lokale II
16%
7,6%

Het huidige autonetwerk hebben we negatief beoordeeld vanwege het huidige
gebruik (snelheid en intensiteit) van het gedeelte door Beerse.

2.2.2.

HERKENBARE FIETSROUTE

De Groene Route loopt over verschillende soorten infrastructuur: rustige
woonstraten, trage wegen, door het bos, door tuinwijken, over kasseien… Op
verschillende locaties vormt de continuïteit van de route een aandachtspunt. Hier
en daar kan de leesbaarheid van de route een probleem vormen. Door de
Groene Route te promoten (schoolroutekaarten, gemeentelijke kanalen, etc) zal
dit geen problemen opleveren omdat de route vooral door functionele fietsers
gebruikt zal worden.
▫
▫
▫
▫
▫

Het traject tussen Oostmalle en Beerse is niet eenvormig. Dit is een
aandachtspunt bij werkzaamheden in de toekomst. Vooral de Steenovestraat
en de oversteek bij de N14 zijn een aandachtspunt.
In Oostmalle zijn centrum-bestemmingen te bereiken door af te takken van
de route.
Het traject Beerse – Turnhout is aan de centrumzijde van Beerse minder
leesbaar, maar verder richting Turnhout een vrij eenvormig traject.
De aansluiting Stoktsebaan – Bergeneindsepad is een aandachtspunt
De Leesbaarheid van de route via de Kongostraat vormt een aandachtspunt.
Door de verkeerscirculatie in de wijk is de vormgeving op de kruispunten niet
goed afgestemd op fietsers die de Kongostraat als een doorgaande route
richting het centrum zouden willen gebruiken. Dit is een algemeen
aandachtspunt bij knippen en circulatieplannen.
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Figuur 3 – Kongostraat: Versterken van de herkenbaarheid van de fietsroute en verminderen van hinder
door paaltjes

Figuur 2 - Kongostraat: Versterken van de herkenbaarheid van de fietsroute en verminderen van hinder door
paaltjes
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Figuur 4 - Voorbeeld van versterken herkenbaarheid van het vervolg van de route door markeringen

Er zijn verschillende Trage Wegen op deze route:
▫

Tussen de Steenovenstraat en de Akkerstraat in Malle: trage wege die nog in
gebruik is, hoewel de route soms slecht zichtbaar is (lijkt onderdeel uit te
maken van het naastliggende bouwland). De oude buurtwegen 23 en 32 zijn
privaat met een openbaar karakter. Het verbeteren van de kwaliteit van het
wegdek is een actiepunt voor niveau I. Inrichting en ontwerp.

Steenhovenstraat - Akkerstraat

Figuur 5 – Trage Weg in Malle: Tussen de Steenhovenstraat en de Akkerstraat

▫
▫

Beersedijk en Oude-Beersebaan zijn allebeide een Trage Weg
Vanuit het kruispunt Koningin Astridlaan-Hertoginstraat kan via een trage
weg doorgestoken worden naar de Kongostraat, maar mogelijks is het profiel
te smal. Een alternatief is om via de Koningin Astridlaan de verbinding met
de Kongostraat te maken.

Koningin Astridlaan – Kongostraat
Figuur 6 – Trage weg in Turnhout: doorsteek tussen Koningin Astridlaan-Hertoginstraat –
Kongostraat

De route vormt een logische verbinding tussen Westmalle en Turnhout. Vanwege
de aandachtspunten op het vlak van de herkenbaarheid als fietsroute, is dit
onderdeel negatief beoordeeld.
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2.2.3.

KRUISPUNTEN AUTO-FIETSNETWERK

Er zijn verschillende kruispunten van hogere orde waardoor er redelijk wat opties
zijn voor dwarsend verkeer. Dit hindert het ongestoord doorfietsen op de Groene
Route. Bovendien kunnen de punten onveilig zijn als de fietsers niet op tijd
gezien worden.
▫
▫
▫
▫

In Oostmalle moet men de N153 (Malle – Brecht) en de N14 (LierHoogstraten met aansluiting op E34 en E313) kruisen.
De afslag tussen Beersebaan – Berkenmei vormt een aandachtspunt naar
leesbaarheid, net als het kruispunt Berkenmei – Stoktsebaan en Stoktsebaan
– Kapelstraat.
De R13 kan veilig gekruist worden via een tunnel.
In de Kongostraat zijn 2 kruispunten diagonaal geknipt voor gemotoriseerd
verkeer. Deze knippen verhinderen sluipverkeer in de wijk maar hinderen
echter een vlotte doorstroming voor de fietser.

Knelpunten:
▫
▫
▫
▫
▫

Oversteekbaarheid N153 en N14
Oversteekbaarheid Nieuwe Dreef in de toekomst
Doortocht Beerse
Schoolomgeving Oude-Beersebaan
Paaltjes Kongostraat

2.2.4.

ACTIES OP NIVEAU VAN ‘STRUCTUUR’

S1. Verandering van functie van de weg: gedeeltes met lokale II naar lokale III
S2. Verbeteren van de herkenbaarheid en continuïteit van routes door logisch
wegontwerp en communicatie.
S3. Verbeteren van de oversteekbaarheid van de N153 en de N14 en de Nieuwe
Dreef in de toekomst.
S4. Doortocht Beerse en schoolomgeving Oude-Beersebaan aanpassen.
S5. Oplossing voor onduidelijke traject via de Kongostraat (o.a. knip met
paaltjes). Dit is ook een vraag voor nieuwe verkeerskundige maatregelen in
andere wijken: hoe omgaan met doorgaande fietsroutes?
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2.3.

2.3.1.

Gebruik

INTENSITEIT FIETSVERKEER

Er zijn geen gegevens bekent over de fietsintensiteiten, maar de route loopt in
een mooie recht lijn tussen Malle en Turnhout langs verschillende
attractiepunten. In de onderstaande tabel zijn de attractiepunten opgelijst. In de
bijbehorende Excel tabel zijn de attractiepunten gedetailleerd te raadplegen.
Malle – Beerse
8,5 km
Dorpskern
Westmalle
Landschap
Bedrijven
Wonen
Nabij centrum met
scholen
Rusthuis
Provinciaal
vormingscentrum
Landschap
Industrie in het
noorden

Beerse
2,7 km
Trage weg als
doorsteek
Bedrijf aan de
zuidkant?
Bedrijventerrein op
1 km

Beerse – Turnhout
4,9 km
Lagere school
Wonen
Landschap
Lagere en
secundaire school
Landschap
Wonen

Turnhout
1,7 km
Wonen,
Scholen in de
omgeving
Stedelijk wonen
Tewerkstelling
Scholen
Station

De vier deeltrajecten hebben allemaal een potentieel als fietsroute.
Dit onderdeel is als positief beoordeeld.
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2.3.2.

SNELHEID GEMOTORISEERD VERKEER

Het grootste deel van de route gaat door de bebouwde kom of langs rustige
wegen in het buiten gebied. Op grote delen van de route is er geen of nauwelijks
autoverkeer.
In Malle zijn de schoolomgevingen aangepakt en ingericht als zone 30. Langs de
Smekenstraat zijn fietspaden aangelegd.
De gedeeltes door Beerse lopen over een drukkere weg (Lokale 2) waar de
snelheid te hoog is voor het mengen van fietsers met auto’s. Om dat te kunnen
realiseren moet de snelheid bij voorkeur verlaagd worden tot 30 km/u en dient
het profiel heringericht te worden. Als wordt gekozen voor 50 km/u, dan zijn
gescheiden fietsvoorzieningen noodzakelijk.
Het gedeelte tussen Malle en Beerse heeft nu een snelheid die te hoog is voor
het mengen van fiets en auto, maar op lange termijn zal de snelheid hier worden
aangepakt.
We hebben dit onderdeel omwille van de situatie in Beerse als negatief
beoordeeld.

2.3.3.

INTENSITEIT AUTOVERKEER

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verkeersdrukte op de
verschillende trajecten.
Hoeveelheid
autoverkeer
Malle – Beerse
Beerse

8,5 km
2,7 km

Beerse – Turnhout
Turnhout

4,9 km
1,7 km

Weinig autoverkeer (op basis van expertkennis)
In het centrum is het zeer druk. Verkeersdrukte op
Stoktsebaan beperkt.
Tussen Vosselaar en Turnhout op trage weg
Sommige delen hoge intensiteit

Malle - Beerse
▫
▫

Tussen Oostmalle en Beerse ontbreekt terreinkennis om verkeersdrukte in te
schatten.
Voor de wegvakken Nieuwe Dreef – Schransdriesstraat, Schransdriesstraat –
Houtseweg en Houtseweg – Gemeenteplein is inzicht vereist op de
verkeersintensiteiten en type verkeer om na te gaan of dit traject kan
ingeschakeld worden als Groene fietsroute (autoluw of autovrij). De nieuwe
brug en verkeerscirculatiemaatregelen bieden hier opportuniteiten.

Beerse
▫ In het centrum vormt de verbinding van de Lindenlaan naar de Vredestraat
een probleem voor fietsers als gevolg van de verkeersdrukte. De nieuwe brug
en verkeerscirculatiemaatregelen bieden hier een opportuniteit.
▫ Op de Stoktsebaan zijn de verkeersintensiteiten beperkt.
Beerse – Turnhout
▫ Het traject Schoolstraat – Steenovenstraat - Beukenlaan is een vrij drukke
invalsweg vanuit de N12 – Vosselaar naar Beerse. Gegevens over
intensiteiten is vereist om te kunnen bepalen wat de mogelijkheden zijn voor
het mengen van auto en fiets.
▫ In de Hofeinde en Kapelstraat zijn er klachten over sluikverkeer. De
verkeersintensiteiten zijn echter vrij beperkt. Een verkeerscirculatieplan is
opgemaakt en er zijn al snelheid remmende maatregelen getroffen.
▫ Tussen Vosselaar en Turnhout ligt het traject op een trage weg.
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Beerse – Turnhout
▫ Tussen de R13, de Stoktsestraat en de Koningin Astridlaan zijn de autointensiteiten groot tijdens de scholenspits.
De intensiteiten laten een wisselend beeld zien. Op het grootste deel van de
route vormen de intensiteiten geen probleem, maar op een aantal trajecten in de
kernen en rond scholen is het een aandachtspunt.
We hebben dit onderdeel als negatief beoordeeld.

2.3.4.

SAMENSTELLING VERKEER

Onderstaande tabel geeft de verkeerssamenstelling weer.
Samenstelling
verkeer
Malle – Beerse

8,5 km

Beerse

2,7 km

Beerse – Turnhout

4,9 km

Turnhout

1,7 km

Vooral bestemmingsverkeer, waaronder landbouw.
Ter hoogte van de N14 doorgaand verkeer.
Tussen de N153 en de N14 en in de Smekenstraat
(Slachterijstraat) sluipverkeer
In Oostmalle gedeelte met bus: 1/dag/rijrichting.
Mogelijk sluipverkeer naar Metallo Chemie.
Centrumverkeer in Beerse.
Mogelijk doorgaand verkeer naar Rijkevorsel.
Centrumgebied Beerse: stadslijn elke 30’ / richting.
Hoofdzakelijk plaatselijk verkeer of schoolverkeer.
Gedeeltes zonder verkeer.
Ongeveer 1,3 km in Vosselaar met beperkt sluipverkeer
Gedeelte Beerse: Stadslijn elke 30’ / richting en vrachtverkeer.
Geen vrachtroute, en geen busroute (?)

Op het grootste deel van de route is de samenstelling van het verkeer geschikt
voor een Groene Route: vooral bestemmingsverkeer of plaatselijk verkeer en
soms gemixt met landbouwverkeer. Het traject door Beerse wijkt hierin af door
het doorgaande verkeer en de busroute. Door dit gebruik is over dit traject een
groene route met gemengd verkeer niet direct mogelijk.
De kruising met de Nieuwe Dreef vormt een aandachtspunt. Momenteel ontsluit
deze straat het bedrijf Metallo Chemical op de N12. Er zijn plannen om een brug
over het kanaal te bouwen. Hierdoor kan alle bedrijvigheid langs het kanaal op
de N12 ontsloten worden en het doorgaande (vracht)verkeer uit het centrum
geweerd worden. De verbinding van de N12 naar Rijkevorsel zal dan ook langs
deze weg, of een nieuw aan te leggen parallelroute, verlopen i.p.v. langs de
Sint-Corneliusstraat – Schransdriesstraat.
We hebben de samenstelling van het verkeer in de huidige situatie als negatief
beoordeeld.

2.3.5.

ACTIES OP NIVEAU VAN ‘GEBRUIK’

G1. Instellen van 30-km zone binnen de bebouwde kom en 50-km zone buiten
de bebouwde kom. Hierdoor wordt de snelheid verlaagd op de Groene
Route, maar ook op de omliggende zijstraten.
G1. Weren van doorgaand verkeer door de kern van Beerse en haal- en breng
verkeer rond schoolomgevingen.
G3. Kruising met ontsluiting Metallo Chimique richting kanaal in combinatie met
nieuw te bouwen brug
G4. Nagaan of landbouwvriendelijke knippen nodig zijn voor het weren van
ongewenst autoverkeer.
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2.4.

2.4.1.

Inrichting en ontwerp

VOORRANGSSITUATIE

Bijna 70% van de route heeft kruispunten waar rechts voorrang heeft. Dit is een
effectieve maatregel op wegen met een zone 30 (BiBeKo) of zone 50 (BuBeKo)
om de snelheid van autoverkeer op een route laag te houden. Het gaat hier dan
vooral om autoluwe smalle wegen. Nadeel is dat het verlenen van voorrang aan
verkeer van rechts de snelheid van de fietser omlaag kan halen als er veel
verkeer van rechts komt. Het is dus belangrijk dat ook de zijstraten autoluw zijn.
Het gedeelte door Beerse is nu een lokale II en het verkeer zit in de voorrang.
Met de bijbehorende snelheid en het huidige gebruik is dat ook een logische
situatie. Als de functie van de weg is aangepast, dan kan ook hier een 30 kmzone met voorrang van rechts overwogen worden.
We hebben de voorrangsituatie als conform beoordeeld.

2.4.2.

WEGBREEDTE EN VERHARDING

Het grootste deel van de route is smal: 4 of 5 meter breed. De delen door
Beerse zijn breder, maar dat past bij de functie van de weg. Het gedeelte tussen
Malle en Oostmalle is momenteel onverhard. Voor het comfort van fietsers gaan
we uit van verharde fietsroutes. Indien gekozen wordt voor onverhard, dan is
het erg belangrijk om te kiezen voor een fietsvriendelijk materiaal zoals dolomiet
en de kwaliteit goed in de gaten te houden door regelmatig onderhoud. In
Turnhout is de Kongostraat over 500 meter uitgevoerd in kasseien. Dit is
oncomfortabel voor fietsers, maar heeft tegelijkertijd een ontmoedigend effect
voor automobilisten. Om het comfort voor fietsers te verhogen kan een gladde
strook worden voorzien.
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Omdat het grootste gedeelte van de route een goede wegbreedte en verharding
heeft, is dit onderdeel als goed beoordeeld.

2.4.3.

FIETSVOORZIENINGEN

Het grootste deel van de route heeft geen specifieke fietsvoorzieningen. Met het
mengen van fietsers met gemotoriseerd verkeer als uitgangspunt, is dit daarom
een goede uitgangssituatie.
De fietsvoorzieningen door het centrum van Beerse zijn matig: aanliggend en
smal. Indien wordt uitgegaan van gescheiden voorzieningen, dan moeten ze
worden herzien. In geval van gemengd verkeer is een gehele herstructurering
gewenst.
Het traject tussen de R13 en de Stoktsestraat aan de noordzijde, en de
Stoktsestraat en de Koningin Astridlaan aan de zuidzijde is uitgerust met een
dubbelrichtingsfietspad. Tijdens de scholenspits zijn de auto-intensiteiten hier
groot en is menging niet gewenst.
De fietsvoorzieningen worden als positief beoordeeld.

2.4.4.

SNELHEIDSREMMING

De meeste kruispunten hebben nu geen snelheidsremmende maatregelen. Er
zijn verschillende verhoogde kruispunten in de zones met gelijkwaardige
kruispunten. Op termijn zouden nog een paar snelheidsremmende maatregelen
genomen kunnen worden als blijkt dat de snelheid te hoog is ondanks het
verlagen van de maximum snelheid, het beperken van doorgaand verkeer en het
aanpassen van het wegbeeld (verwijderen middenbelijning).
De huidige situatie wordt als goed beoordeeld.

2.4.5.

ACTIES OP NIVEAU VAN ‘INRICHTING EN ONTWERP’

i1. Voorrangssituatie over de gehele route conform uitgangspunt maken:
gelijkwaardig waar kan.
i2. Goede voorrangssituatie creëren bij kruispunten met de N153 en N14.
i3. Comfort onverharde gedeelte monitoren: opnemen in onderhoudsplanning of
aanpassen.
i4. Eerst proberen zonder extra snelheidsremmende voorzieningen. Als de
snelheid te hoog blijft, dan kunnen verhoogde kruispunten worden voorzien
op een beperkt aantal kruispunten.
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1.1

Samenvatting van de beoordeling en maatregelen

gemeente
belangrijk kruispunt

Traject 1: Schapestraat (Malle) -Nieuwe Dreef (Beerse)
Oostmalle

Westmalle

Traject 2: Nieuwe Dreef - Schoolstraat (Beerse)
Beerse

Beerse

Groene Route
straatnaam

afstand 17 km
verhouding afstand

Schape Steen- Steen- trage
straat ovenstr ovenstr weg
475
2,7%

O. Omgeving

ruimtelijk
parkeren
straat verlichting

165
0,9%

105
0,6%

605
3,4%

trage
weg
350
2,0%

Akkerstraat

Akkerstraat

90
0,5%

230
1,3%

SlachSlachterijstr
terijstr

Slachterijstr

Slachterijstr

Slachterijstr

50
0,3%

115
0,6%

140
0,8%

160
0,9%

140
0%

agrarisch

S. Structuur
G. Gebruik

350
2,0%

430
2,4%

70
0,4%

beperkt-zelden in berm

nee

nee

ja

235
1,3%

1935
10,8%

1030
5,7%

140
0,8%

agrarisch
beperkt-zelden in berm

585
3,3%
bos

1090
6,1%

0,0%

Oostmalsew
(lok II)
160
0,9%

OostOostOostOostOostOostmalsew malsew malsew malsew malsew malsew
(lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II)
50
185
180
90
85
210
0,3%
1,0%
1,0%
0,5%
0,5%
1,2%

agrarisch

Oost-OostKapelmalsew
malsew straat
(lok II)
(lok II) (lok II)
90
225
165
0% 1,3%
0,9%

Kapelstraat
(lok II)
205
1,1%

Kapelstraat
(lok II)
40
0,2%

Kapelstraat
(lok II)
160
0,9%

Kapelstraat
(lok II)
100
0,6%

Lindelaan
(lok II)
90
0,5%

Lindelaan
(lok II)
40
0,2%

nee

Lindelaan
(lok II)
145
0,8%

Lindelaan
(lok II)
85
0,5%

Gem.
plein
(lok II)
65
0,4%

Vredestraat
(lok II)
90
0,5%

Schoolstraat
(lok II)
0,0%

dorpskern
langs parkeren, veel rotatie
ja
15%

3%
15%
Lokale 3 of niet voor autoverkeer

lokale 2
!

S3 Kruispunten

geen oversteek

S1 autonetwerk
S2 herkenbaar fietsnetwerk
S3 kruispunten

geen oversteek
15%

6%

BUBEKO
50?

bestmmingsverkeer

landbouw

Potentieel als fietsroute
BIBEKO
50
50
Weinig verkeer: op basis van expertkennis
bestemmingsverkeer
doorgaand
bestemmingsverkeer
ja (1/dag/rijrichting)

Potentieel als fietsroute
BUBEKO
50?

Zone 30

landbouwverkeer

drukte in het centrum
centrumverkeer en doorgaand verkeer naar Rijkevorsel

?

sluipverkeer naar Metallo Chemie?

?

?

G1 intensiteit fietsverkeer
G3 snelheid
G2 intensiteit auto
G4 samenstelling verkeer
i2 breedte rijweg of fietspad
i2 type verharding
i1 voorrang

Kapelstraat
(lok II)
250
1,4%

wijken
beperkt-zelden in berm

O1 landschap OR
O2 erfgoed
O3 aantrekkelijkheid
stresserende activiteiten
O3 aantrekkelijkheid
afwisselende omgeving

G1 verkeerstellingen fiets
G2 BIBEKO/BUBEKO
max snelheid tracé
max snelheid zijstraten
G3 verkeerstellingen pae
G4 samenstelling verkeer
busroutes
vrachtroute

i. Inrichting

55
0,3%

Smeken-Smeken-Smeken-Smeken-Beersen-Beerse- Beerse- Beerse- OostOoststraat straat straat straat dijk
dijk
dijk
dijk
malsew malsew

wijken

S1 Autoroute
S2 Leesbaarheid GR

O
S
G
I

N14

12%
15%
15%
Overwegend smalle straten
onverhard

onverhard
Voorrang van rechts

Voorrang

VvR

Voorrang

onverhard
Voorrang van rechts

verhard
Voorrang

i1 voorrangsituatie
i2 wegbreedte + verharding
i3 fietsvoorzieningen
i4 snelheidsremming

Groenstructuur en kwalitatieve publieke ruimte
Verlichting?
Verbindingen realiseren
Herkenbaarheid
Snelheid verlagen naar zone 30 (bibeko - F99) of 50 (bubeko)
Voorrang van Rechts
Vracht / Parkeren
Oversteken / paaltjes
Herontwerp
Bewegwijzering
Aansluiting op dorpskern
Communicatie

15%
15%
15%

Aandacht voor groen en kwaliteit bebouwing
Herkenbaarheid
Oversteek
Zone 30 of zone 50 instellen

Verlichting?

Aandacht voor groen en kwaliteit bebouwing
Veranderen naar Lokale 3
Zone 30 of zone 50 instellen

Verkeer Metallo

Aandacht voor groen en kwaliteit bebouwing

Voorrang van rechts instellen na aanpassen functie weg en herontwerp
oversteek

zwaar verkeer
oversteek

Verbinding met bestemmingen centrum
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Aandacht zwaar verkeer
oversteek

Doortocht Beerse
Bewegwijzering aanpassen zodat doorgaand verkeer dat andere routes kan gebruiken, niet automatisch door Beerse rijdt

Verkeer Metallo richting noorden + Brug

Timenco

gemeente
belangrijk kruispunt
Groene Route
straatnaam

afstand 17 km
verhouding afstand
ruimtelijk
parkeren
straat verlichting

Traject 3: Schoolstraat (Beerse) - Koning Astridlaand (Turnhout)
Vosselaar

Beerse

School- Steen- Steen- Steen- Steen- Beuken- Beuken- BeerseBerken- Berkenstraat ovenstr ovenstr ovenstr ovenstr laan
baanmei
mei
laan
(lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II)
90
345
160
165
90
60
110
210
125
345
1,9%
0,9%
0,9%
0,5%
0,3%
0,6%
1,2% ## 0,7%
1,9%
centrum

Stoktse- Stoktse- Stoktse- Stoktse- Stoktse- Oude- Oude- Oude- Oude- Kon
trage
baan
baan
baan
baan
baan
BeersebnBeersebnBeersebnBeersebnAstridln weg
355
2,0%

280
1,6%

200
1,1%

wijken
beperkt-zelden in berm
ja

O1 landschap OR
O2 erfgoed
O3 aantrekkelijkheid
stresserende activiteiten
O3 aantrekkelijkheid
afwisselende omgeving
S1 Autoroute
S2 Leesbaarheid GR

Traject 4: Koning Astridlaan - spoorlijn (Turnhout)
Turnhout

Turnhout

knip

420
2,3%

90
0,5%

485
2,7%

740
4,1%

groene wijk

205
1,1%

bos
nee
nee?

305
1,7%

100
0,6%

groen
vallei
ja, school
ja

70
0,4%

160
0,9%

wijken
beperkt
nee
nee?

12,7%

trage
weg

x
x
x
Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Dikssite
straat straat straat straat straat straat straat plein
muidestr SLIM
50
0,3%

nee

185
1,0%

180
1,0%

90
0,5%

85
0,5%

210
1,2%

wijken
beperkt op rijweg

90
0,2%

165
0,9%

stedelijk
nee

trage weg

lokale 3
!

40
0,2%

projectgebied
nee

ja

4,2%

1,4%

2,8%

1,4%

4,2%
lokale 3

site
station

205
1,1%

ja

0,9%

lokale 2

250
1,4%

1,4%

trage weg

lokale 3

S3 Kruispunten
tunnel
S1 autonetwerk
S2 herkenbaar fietsnetwerk
S3 kruispunten
G1 verkeerstellingen fiets
G2 BIBEKO/BUBEKO
max snelheid tracé
max snelheid zijstraten
G3 verkeerstellingen pae
G4 samenstelling verkeer
busroutes
vrachtroute
G1 intensiteit fietsverkeer
G3 snelheid
G2 intensiteit auto
G4 samenstelling verkeer
i2 breedte rijweg of fietspad
i2 type verharding
i1 voorrang
i1 voorrangsituatie
i2 wegbreedte + verharding
i3 fietsvoorzieningen
i4 snelheidsremming

O
S
G
I

7,3%
4,6%
2,8%

3,7%

Potentieel als fietsroute

Potentieel als fietsroute
BiBeKo
30 of 50?

50 bibeko en 70 bubeko?

beperkt sluipverkeer
Ja

plaatselijk verkeer

geen verkeer?

schoolverkeer

Relatief weinig verkeer
Vooral lokaal
niet
nee

geen

nee

9,2%
7,3%
9,2%

9,2%
2,8%

verhard
Voorrangsweg

Smal profiel
Kasseien

Asfalt
Voorrang van rechts

Voorrang van rechts

Voorrang

Asfalt/beton
Voorrang van rechts

7,3%
7,3%
7,3%
7,3%

Groenstructuur en kwalitatieve publieke ruimte
Aandacht voor groen en kwaliteit bebouwing
Verbindingen realiseren
Veranderen naar Lokale 3
Snelheid verlagen naar zone 30 (bibeko - F99) of 50 (bubeko)
Zone 30 of zone 50 instellen
Voorrang
van Rechts
Voorrang van rechts instellen na aanpassen functie weg en herontwerp
Speciale aandacht
vracht /
parkeren
Aandacht zwaar verkeer
Beveiligde fietsoversteek
Ongelijkvloerse kruising
Bewegwijzering
Communicatie
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Groen
Trage weg doorsteek

Aandacht voor groen en kwaliteit bebouwing
Verlijfsgebied
Zone 30 of zone 50 instellen

Parkeren

Parkere
Paaltjes: alternatief

Schoolomgeving
Herontwikkeling
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3. Het maatregelenpakket

De bovenstaande maatregelen gaan uit van de minimaal benodigde maatregelen
om de route in te richten als een Groene Route met gemengd fietsverkeer. De
grijze gemarkeerde maatregelen moeten in ieder geval genomen worden om een
Groene Route te realiseren. De overige maatregelen zijn gewenst of versterkend.
Daarnaast zijn aanvullende maatregelen mogelijk om de route nog duidelijker in
te richten als een fietsroute. Een optie hiervoor is de inrichting als een
fietsstraat, bijvoorbeeld op trajecten waar het nodig is om de continuïteit van de
Groene Route te benadrukken. Bij het voorstel voor maatregelen is echter niet
uitgegaan van dergelijke maatregelen.
3.1.

Volgorde van de maatregelen

De maatregelen zijn geordend naar volgorde. Het gehele traject is geschikt als
Groene Route. Het schema op pagina 20 geeft de maatregelen per wegsegment
weer.
1. In het geval van de route van Malle naar Turnhout scoort Omgeving hoog. De
route heeft een hoog Groene Route potentieel waardoor het zinvol is om ook
naar de volgende niveaus te kijken. De maatregelen zijn gericht op het
versterken van het groene karakter van de route, vooral in bebouwd gebied.
Daarnaast speelt comfort een rol, bijvoorbeeld waar geparkeerd wordt langs
de rijbaan. Dit doet zich vooral voor in de gebieden met een centrumfunctie.
Een deel van de route loopt door ‘groen’ en is onverlicht. Verlichting is in
Groene Routes-R2-Turnhout-Malle-mei2015.docx
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landelijk gebied niet direct gewenst. Langsheen de route zal zorgvuldig
afgewogen moeten worden waar verlichting aanvullend nodig is.
2. Een belangrijke maatregel op niveau van Structuur is het verlagen van de
wegcategorie in Beerse van een Lokale 2 naar een Lokale 3 of het inrichten
van de weg op zo’n manier dat gemengd verkeer mogelijk is. Als flankerende
maatregel zijn vooral ingrepen nodig automobilisten te wijzen op de
gewenste route voor doorgaand verkeer. Daarnaast is de leesbaarheid van de
huidige route een belangrijk aandachtspunt. De route gaat over wegen en
paden die een hoog Groene Route gehalte hebben, maar ze moeten wel
gevonden kunnen worden. Zeker waar de route richtingveranderingen heeft,
is dit belangrijk. Communicatie via regulieren kanalen is hierbij van belang.
Op niveau van structuur is een knip uitgevoerd bij de Kongostraat. Door de
gekozen maatregel (paaltjes) komt de fietsbaarheid wat in gedrang. Hier zou
een alternatief voor gevonden moeten worden.
3. Bij Gebruik bestaat de belangrijkste maatregel uit het invoeren van een
zone-30 (BiBeKo) of een zone-50 (BuBeKo). Deze snelheidsmaatregelen
vormen een belangrijke randvoorwaarde voor de volgende stap: Inrichting.
Indien de snelheid te hoog blijft, dan is gemengd verkeer (zoals voorgesteld
bij Inrichting) niet mogelijk. Om de auto-intensiteit te verlagen ter hoogte
van de scholen, zijn aanvullende maatregelen gewenst. De ontsluiting van
Metallo Chemie vormt een aandachtspunt ter hoogte van de kruising met
Nieuwe Dreef. Bij de bouw van de nieuwe brug zullen ook de bedrijven ten
noorden van het kanaal langs hier ontsluiten en kan het centrum een
tonnagebeperking krijgen voor doorgaand vrachtverkeer.
4. De maatregelen bij Inrichting zijn vooral gericht op het verkrijgen van
coherente 30- en 50-zones waarin fietsers gemengd met autoverkeer gebruik
kunnen maken van de weg. Door dit voor een zone te doen, wordt ook de
snelheid in de omliggende straten lager waardoor ook de snelheden op de
kruispunten lager worden. De belangrijkste maatregel is het consequent
invoeren van voorrang van rechts waar dit past binnen de wegcategorie en
het snelheidsregime. Een aantal kruispunten met belangrijke kruisende
wegen dienen fietsvriendelijker ingericht te worden.
3.2.

Actietabel Groene Route in trajecten

Het traject van Malle-Turnhout is opgedeeld in vier verschillende trajecten die
ieder een eigen karakteristiek hebben (zie schema op de volgende bladzijde). Dit
heeft ook invloed op het gemak waarmee de route kan worden omgevormd tot
Groene Route. De maatregelen in vet zijn in ieder geval nodig om het traject als
Groene Route in te richten. De overige maatregelen zijn ondersteunend. Voor de
kosten hebben we een onderverdeling in orde grootte gehanteerd.
●

inspanning door de gemeente



minder kosten

€

onder 3.000 €

€€

3.000-10.000 €

€€€

10.000-50.000 €

€€€€

50.000-100.000 €

€ € € € € meer dan 100.000 €

● Maatregelen zoals het zoeken naar een
alternatieve route of afstemming met ander beleid
vragen vooral een inspanning van de gemeente.
 Maatregelen die leiden tot het schrappen van
kosten, bijvoorbeeld uitdovingsbeleid ivm belijning
(niks doen, huidige belijning laten wegslijten).
€ Kostenindicatie die is bedoeld om een idee te
krijgen van de orde grootte. De uiteindelijke prijs
hangt af van verschillende variabelen zoals de
lengte, aantal en de gekozen uitvoering. Ook het
verwijderen van huidige voorzieningen, de
ondergrond en eventuele onteigeningen
beïnvloeden de uiteindelijke prijs.

Groene Routes-R2-Turnhout-Malle-mei2015.docx

25

Timenco

Maatregelen Traject 1 Malle-Beerse (8,5 km)
O1. Groen structuur BiBeKo

Termijn
Continue

Actie
(in combinatie met
andere herinrichting)
Indien nodig visie
opstellen +
implementeren
Fietssymbolen,
communicatie
Zone borden
beveiligde oversteek

Kost
€

O3 Indien verlichting BuBeKo toch nodig: verlichting
kiezen die zo min mogelijk hinder veroorzaakt

Middellang

S1. Verbeteren herkenbaarheid en continuïteit

Kort

G1. Instellen zone-30 BiBeKo zone 50 BuBeKo
G3. Ontsluiting Metallo Chimique
G4. Landbouwvriendelijk knippen
I1. Verkeersveiligheid kruispunten met Nwegen
I3. Kwaliteit wegdek (onverharde stukken)

Kort
Kort
Kort
Kort

Ontwerp maken

€€€

Dolomiet of tertair
zand + kwaliteit
monitoren
Locatie bepalen +
ontwerp
Actie
(in combinatie met
andere herinrichting)
Procedure bepalen,
overleg GBC
Ontwerp studie

€€

I4. Als snelheid te hoog blijft: eventueel extra
verhoogde kruispunten.
Maatregelen Traject 2 Beerse (2,7 km)
O1. Groen structuur BiBeKo en kwaliteit bebouwing
O2. Minder Hinder Parkeren
S1. Veranderen functie weg van Lokale 2 naar
Lokale 3
S2. Doortocht Beerse en Schoolomgevingen

Lang

G1. Instellen zone-30 BiBeKo zone 50 BuBeKo
G2. Weren doorgaand verkeer Beerse en
scholen
I1. Voorrangssituatie indien mogelijk
gelijkwaardig (uitgangspunt: 30 BiBeKo)
I4. Als snelheid te hoog blijft: eventueel extra
verhoogde kruispunten.
Maatregelen Traject 3 Beerse-Turnhout (4,9 km)
O1. Groen structuur BiBeKo en kwaliteit bebouwing
O2. Minder Hinder Parkeren en zwaar verkeer
S1. Veranderen functie weg van Lokale 2 naar
Lokale 3
S2. Doortocht Beerse en Schoolomgevingen

Kort
Kort

Zone borden
Campagne,
bewegwijzering
Aanpassen borden

€
€

€€€
Kost
€
€
€

Middellang

Locatie bepalen +
ontwerp
Actie
(in combinatie met
andere herinrichting)
Procedure bepalen,
overleg GBC
Ontwerp studie

G1. Instellen zone-30 BiBeKo zone 50 BuBeKo
I1. Voorrangssituatie indien mogelijk
gelijkwaardig (uitgangspunt: 30 BiBeKo)
I4. Als snelheid te hoog blijft: eventueel extra
verhoogde kruispunten.
Maatregelen Traject 4 Turnhout (1,7 km)
O1. Groen structuur BiBeKo en kwaliteit bebouwing

Kort
Kort

Zone borden
Aanpassen borden

€
€

Lang

Locatie bepalen +
ontwerp
Actie
(in combinatie met
andere herinrichting)

O2. Minder Hinder Parkeren
S3. Verbeteren herkenbaarheid en continuïteit
G1. Instellen zone-30 BiBeKo zone 50 BuBeKo
I3. Kwaliteit wegdek (kasseien)
I4. Als snelheid te hoog blijft: eventueel extra
verhoogde kruispunten.

Continue
Kort
Kort
Middellang
Lang
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Continue

Termijn
Continue
Continue
Middellang
Middellang

Kort
Lang
Termijn
Continue
Continue
Middellang

Termijn
Continue

Fietssymbolen
Zone borden
Comfortstrook
Locatie bepalen +
ontwerp

€€
€
€
€€

€€€
Kost
€
€
€
€€€

€

€€€

€€€
Kost
€€
€
€
€
€€
€€€
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Bijlage 1 – Verslag werkbijeenkomst met gemeenten
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Bijlage 2 – Excel tabel Analyse
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gemeente

Traject 1: Schapestraat (Malle) -Nieuwe Dreef (Beerse)
Oostmalle

Westmalle

Lindelaan
(lok II)

Lindelaan
(lok II)

Lindelaan
(lok II)

Vrijwilligerstraat lok I

Lindelaan
(lok II)

Gemeenteplein N132 lok I

40
0,2%

Molenstraat

205
1,1%

Boudewijnstraat

Kapelstraat
(lok II)

Boudewijnstraat

Kon. Astridstraat

Kapelstraat
(lok II)

Houtseweg (lok II)

Larenstraat

Schransdriesstraat (lokI)

Sint-Bastiaanstraat

Sint-Hubertusstraat

Heilig-Hartsstraat

Kardinaal Van Roeystraat

trage weg

Hoevestraat

Nieuwedreef (lok II)

Reeënstraat

Hei-einde

Talondreef

Guido Gezellelaan

Thiery de Renesselaan

De Zwaantjes

Frans Adelhofstraat

N14

Akkerstraat

Tulpenlaan

Akkerstraat

N153

Akkerstraat

trage
weg

Begonialaan

trage weg

Steenovenstraat

straatnaam kruispunt

Traject 2: Nieuwe Dreef - Schoolstraat (Beerse)
Beerse

Beerse

Vredestraat
(lok II)

Schoolstraat
(lok II)

belangrijk kruispunt
Groene Route

O. Omgeving

ja

S. Structuur
G. Gebruik

585
3,3%
bos

1090
6,1%

0,0%

agrarisch

160
0,9%

50
0,3%

185
1,0%

180
1,0%

90
0,5%

85
0,5%

210
1,2%

90
0%

165
0,9%

250
1,4%

160
0,9%

100
0,6%

90
0,5%

40
0,2%

nee

145
0,8%

85
0,5%

65
0,4%

90
0,5%

0,0%

dorpskern
langs parkeren, veel rotatie
ja
15%

3%
15%
Lokale 3 of niet voor autoverkeer

lokale 2
!

S3 Kruispunten

geen oversteek

S1 autonetwerk
S2 herkenbaar fietsnetwerk
S3 kruispunten

geen oversteek
15%

6%

Potentieel als fietsroute
BIBEKO
50
50
Weinig verkeer: op basis van expertkennis
bestemmingsverkeer
doorgaand
bestemmingsverkeer
ja (1/dag/rijrichting)

BUBEKO
50?

bestmmingsverkeer

landbouw

Potentieel als fietsroute
BUBEKO
50?

Zone 30

landbouwverkeer

?

sluipverkeer naar Metallo Chemie?

drukte in het centrum
centrumverkeer en doorgaand verkeer naar Rijkevorsel

?

?

G1 intensiteit fietsverkeer
G3 snelheid
G2 intensiteit auto
G4 samenstelling verkeer
i2 breedte rijweg of fietspad
i2 type verharding
i1 voorrang

225
1,3%

wijken
beperkt-zelden in berm

O1 landschap OR
O2 erfgoed
O3 aantrekkelijkheid
stresserende activiteiten
O3 aantrekkelijkheid
afwisselende omgeving

G1 verkeerstellingen fiets
G2 BIBEKO/BUBEKO
max snelheid tracé
max snelheid zijstraten
G3 verkeerstellingen pae
G4 samenstelling verkeer
busroutes
vrachtroute

i. Inrichting

140
0,8%

Gem.
plein
(lok II)
Bisschopslaan N132 lok I

1030
5,7%

agrarisch
beperkt-zelden in berm

nee

nee

1935
10,8%

Melkerijstraat

wijken
beperkt-zelden in berm

235
1,3%

Kapelstraat
(lok II)
Smisstraat

70
0,4%

Kapelstraat
(lok II)
Grote Beekstraat

430
2,4%

Molenvloed

350
2,0%

Sint Corneliusstraat (lok I)

55
0,3%

Kapelstraat
(lok II)

Kongostraat

160
0,9%

OostOostOostOostOostOostOost-OostKapelmalsew malsew malsew malsew malsew malsew malsew
malsew straat
(lok II) (lok II)
(lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II)
Het Puike

140
0,8%

agrarisch

S1 Autoroute
S2 Leesbaarheid GR

O
S
G
I

115
0,6%

Oostmalsew
(lok II)

Nieuwedreef (lok II)

50
0,3%

Klampovenstraat

140
0%

Ketsenberg

230
1,3%

Hei-einde

90
0,5%

Talondreef

350
2,0%

Smeken-Smeken-Smeken-Smeken-Beersen-Beerse- Beerse- Beerse- OostOoststraat straat straat straat dijk
dijk
dijk
dijk
malsew malsew
Stijn Streuvelstraat

605
3,4%

N14

Guido Gezellelaan

105
0,6%

Slachterijstr

N14

ruimtelijk
parkeren
straat verlichting

165
0,9%

Slachterijstr

Zijlhovenstraat

475
2,7%

Slachterijstr

De Speelhoven

afstand 17 km
verhouding afstand

Steenovenstraat

Steenovenstr

straatnaam kruispunt

SlachSlachterijstr
terijstr

Schildeken

Schape Steen- Steen- trage
straat ovenstr ovenstr weg

N153

straatnaam

12%
15%
15%
Overwegend smalle straten
onverhard

onverhard
Voorrang van rechts

Voorrang

VvR

Voorrang

onverhard
Voorrang van rechts

verhard
Voorrang

i1 voorrangsituatie
i2 wegbreedte + verharding
i3 fietsvoorzieningen
i4 snelheidsremming

15%
15%
15%

Groenstructuur en kwalitatieve publieke ruimte
Verlichting?
Verbindingen realiseren
Herkenbaarheid
Snelheid verlagen naar zone 30 (bibeko - F99) of 50 (bubeko)
Voorrang van Rechts
Vracht / Parkeren
Oversteken / paaltjes
Herontwerp
Bewegwijzering
Aansluiting op dorpskern
Communicatie

Aandacht voor groen en kwaliteit bebouwing
Herkenbaarheid
Oversteek
Zone 30 of zone 50 instellen

Verkeer Metallo

Aandacht voor groen en kwaliteit bebouwing
Veranderen naar Lokale 3
Zone 30 of zone 50 instellen

Aandacht voor groen en kwaliteit bebouwing

Voorrang van rechts instellen na aanpassen functie weg en herontwerp
oversteek

zwaar verkeer
oversteek

Verbinding met bestemmingen centrum

R = voorrang van rechts
VA= voorrang afgeven
1

Aandacht zwaar verkeer
oversteek

Verkeer Metallo richting noorden + Brug

= goed
= binnen stedelijke context aanvaardbaar
= niet conform
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Doortocht Beerse
Bewegwijzering aanpassen zodat doorgaand verkeer dat andere routes kan gebruiken, niet automatisch door Beerse rijdt

gemeente

Traject 3: Schoolstraat (Beerse) - Koning Astridlaand (Turnhout)
Vosselaar

Beerse

Traject 4: Koning Astridlaan - spoorlijn (Turnhout)
Turnhout

Turnhout

210
1,2%

wijken
beperkt op rijweg

90
0,2%

165
0,9%

250
1,4%

stedelijk
nee

site
station
spoorlijn

85
0,5%

spoorlijn

Harmoniestraat

lokale 3
!

90
0,5%

Prinssenstraat

trage weg

Karel Oomsstraat

lokale 3

180
1,0%

Gildenstraat

lokale 2

185
1,0%

Robsonplein

0,9%

Schippersstraat

12,7%

nee

50
0,3%

Robsonplein

wijken
beperkt
nee
nee?

Brugstraat

160
0,9%

Frans Andelhofstraat

groen
vallei
ja, school
ja

70
0,4%

Rerum Novarumlaan

100
0,6%

Taymanslaan

bos
nee
nee?

305
1,7%

x
x
x
Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Kongo- Dikssite
straat straat straat straat straat straat straat plein
muidestr SLIM
Kongostraat

groene wijk

205
1,1%

trage
weg

Koningin Astridlaan

740
4,1%

R13 (lok I)

485
2,7%

trage weg

90
0,5%

Taymanslaan

Hertoginstraat

Kon Astridlaan

Stoktsestraat

R13 (lok I)

Boudewijnstraat

wijken
beperkt-zelden in berm
ja

420
2,3%

Wilgenkatjesdreef

200
1,1%

Eksterdreef

280
1,6%

Bergeneindsepad

355
2,0%

Looy

345
1,9%

Looy

125
0,7%

Kapelstraat

90
##

Kapelstraat

210
1,2%

Hofeinde

centrum

O1 landschap OR
O2 erfgoed
O3 aantrekkelijkheid
stresserende activiteiten
O3 aantrekkelijkheid
afwisselende omgeving
S1 Autoroute
S2 Leesbaarheid GR

110
0,6%

Hofeinde

60
0,3%

Stoktse- Stoktse- Stoktse- Stoktse- Stoktse- Oude- Oude- Oude- Oude- Kon
trage
baan
baan
baan
baan
baan
BeersebnBeersebnBeersebnBeersebnAstridln weg
Dreef + Berkenmei

90
0,5%

Sint Corneliusstraat (lok I)

165
0,9%

Beersebaan (lok II)

160
0,9%

trage weg Steenbrug

345
1,9%

Eikenstraat

Heibergstraat

Het Puike

ruimtelijk
parkeren
straat verlichting

Lindehoeve

School- Steen- Steen- Steen- Steen- Beuken- Beuken- BeerseBerken- Berkenlaan
straat ovenstr ovenstr ovenstr ovenstr laan
baanmei
mei
(lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II) (lok II)

straatnaam kruispunt

afstand 17 km
verhouding afstand

Steenovenstraat

Leemstraat

Kommenhof

belangrijk kruispunt
Groene Route
straatnaam

Kattespoelstraat

Kattespoelstraat

straatnaam kruispunt

Rerum Novarumlaan

knip

205
1,1%

40
0,2%

projectgebied
nee

ja

ja
4,2%

1,4%

2,8%

1,4%

4,2%

1,4%

trage weg

lokale 3

S3 Kruispunten
tunnel
S1 autonetwerk
S2 herkenbaar fietsnetwerk
S3 kruispunten
G1 verkeerstellingen fiets
G2 BIBEKO/BUBEKO
max snelheid tracé
max snelheid zijstraten
G3 verkeerstellingen pae
G4 samenstelling verkeer
busroutes
vrachtroute
G1 intensiteit fietsverkeer
G3 snelheid
G2 intensiteit auto
G4 samenstelling verkeer
i2 breedte rijweg of fietspad
i2 type verharding
i1 voorrang
i1 voorrangsituatie
i2 wegbreedte + verharding
i3 fietsvoorzieningen
i4 snelheidsremming

O
S
G
I

7,3%
4,6%
2,8%

3,7%

Potentieel als fietsroute

Potentieel als fietsroute
BiBeKo
30 of 50?
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