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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-Turnhout-
Dessel) 

2. Malle-Turnhout 

3. Turnhout-Arendonk 

4. Turnhout-Tielen via Zevendonkseweg 

5. Tangent Merksplas-OudTurnhout (relatie met bruggen van het Kanaal Schoten-
Turnhout-Dessel) 

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

7. Wechelderzande-Malle 

8. Lilsedijk (zone N153/N132) 

Groene Routes-R5-Tangent-Turnhout-mei2015-nietweerhouden.docx	 1 Timenco 



 

                   

 

 

 

     

            
           

            
        

          
         

         
           

           
             

  

             

         
             

           
            

                                           

               
            

    

          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 

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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waar geen autoverkeer is toegestaan zoals trage wegen en jaagpaden, maar het 
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. 
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De vier groepen factoren corresponderen met de stappen van de beoordeling: 

▫	 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 Fietstangent Turnhout (route 5)
�

Algemene positionering van de route 

De route is ruim 14 kilometer lang en verbindt Merksplas via Vosselaar en de 
zuidelijke wijken van Turnhout met Oud-Turnhout. 

Traject 1: Merksplas - Vosselaar 

Traject 2: Vosselaar – Turnhout-Bedrijventerrein 

Traject 3: Turnhout-Bedrijventerrein 

Traject 4: Turnhout-Bedrijventerrein – Oud-T 

We hebben de te beoordelen route opgedeeld in vier segmenten: 

Traject 1: Merksplas – Vosselaar 
Traject 2: Vosselaar – Turnhout-Bedrijventerrein 
Traject 3: Turnhout-Bedrijventerrein 
Traject 4: Turnhout-Bedrijventerrein – Oud-Turnhout 

Op niveau A. Omgeving hebben we de beoordeling uitgevoerd voor het gehele 
traject om na te gaan of de route voldoende Groene Route potentieel heeft. Het 
resultaat van deze eerste Quick Scan is dat alleen traject 1: Merksplas – 

Vosselaar potentieel heeft. In de volgende fases van de beoordeling wordt 
alleen ingegaan op dat gedeelte van de route. Vandaag zijn er echter nog te veel 
onzekerheden over de ontsluiting van de IOK site, de bedrijven langs het kanaal 
en de functie van brug 4 in de toekomst. Pas als daar duidelijkheid over is 
kunnen er uitspraken gedaan worden over het al dan niet inrichten als groene 
fietsroute van dit traject. We stellen vast dat er, mede door deze 
onzekerheden, onvoldoende draagvlak is om de route te kunnen realiseren 
op korte termijn en daarom wordt de route niet weerhouden. 
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2.1.1. LANDSCHAP EN GROEN (HELE ROUTE) 

De omgeving van de route als geheel is niet erg aantrekkelijk: veel bebouwd 
gebied, bedrijventerreinen met milieubelastende industrieën en een relatief 
onaantrekkelijk landelijk gebied tussen Turnhout en Oud-Turnhout. Uitzondering 
vormt het gedeelte tussen Merksplas en Vosselaar. De verschillende trajecten 
kunnen als volgt worden gekarakteriseerd: 

1.	 Merksplas – Vosselaar: De route gaat hier door agrarisch gebied en kruist 
de kanaalzone. Het landschap is aantrekkelijk 

2.	 Vosselaar – Turnhout-bedrijventerrein: groene wijken met een landelijke 
stijl. 

3.	 Turnhout-bedrijventerrein: industriegebied, geen beleving, geen erfgoed, 
vrachtroute, fietsers op fietspaden 

4.	 Turnhout – Oud-Turnhout: steenweg met fietspaden tussen wijken van 
Turnhout en dorpskern van Oud-Turnhout. 

Omwille van de geringe landschappelijke kwaliteit rondom het grootste gedeelte 
van de route is dit onderdeel als negatief beoordeeld. 

2.1.2. BEBOUWING EN ERFGOED (HELE ROUTE) 

Rondom Vosselaar loopt de route door een traditioneel landschap met erfgoed 
relicten. De bebouwing is hier landelijk. De rest van het traject is niet erg 
interessant wat erfgoed betreft. 

Gezien de beperkte hoeveel erfgoed langs de route is dit onderdeel negatief 
beoordeeld. 
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2.1.3. AANTREKKELIJKHEID (HELE ROUTE) 

De omgeving is afwisselend, maar heeft maar een beperkt Groene Route 
potentieel. Een gedeelte van de route loopt dicht langs de snelweg. Het gedeelte 
tussen Vosselaar en Merksplas loopt door een aantrekkelijk agrarisch gebied, 
maar dit is maar een klein gedeelte van het gehele traject. 

De aantrekkelijkheid van de route is als negatief beoordeeld. 

2.1.4. ACTIES OP NIVEAU VAN ‘OMGEVING’ (HELE ROUTE) 

▫	 Traject 1, Merksplas-Vosselaar, heeft potentieel. 
▫	 Rest van de voorgestelde route heeft niet voldoende Groene Route 

Potentieel om als Groene Route te kunnen slagen. 

2.2. Structuur 

2.2.1. AUTONETWERK (TRAJECT 1) 

Bijna 10% van het traject is een lokale 2. Het noordelijke deel van de route, de 
Moerstraat in Merksplas is een smalle weg zonder belijning en vermoedelijk een 
lokale 3. 

Er is een nieuwe brug over het kanaal gepland ten westen van Beerse waardoor 
er een andere brug moet verdwijnen volgens NV de Scheepvaart. Beerse wil 
brug 4 hiervoor opheffen. Hierdoor stelt zich het probleem van de bereikbaarheid 
van het IOK containerpark vanuit Vosselaar. Bewoners van Vosselaar kunnen 
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doorverwezen worden naar Turnhout, waar er een uitbreiding van de capaciteit 
is gepland door IOK. 

Merksplas maakt zich zorgen over de ontsluiting van de IOK site en wenst eerst 
duidelijkheid te hebben over hoe de kanaalzone in Beerse en de IOK site 
ontsloten kan worden op het hogere wegennet, alvorens beslissingen te kunnen 
nemen over de inrichtingsprincipes van de Moerstraat als groene route. 

Het behoud van brug 4 is echter cruciaal om het traject als groene fietsroute te 
kunnen laten functioneren. 

Er zijn te veel onzekerheden over deze route waardoor het autonetwerk als 
negatief is beoordeeld. 

2.2.2. HERKENBARE FIETSROUTE (TRAJECT 1) 

De route is over het algemeen goed te volgen omdat het een logische verbinding 
vormt tussen Merksplas en Vosselaar. Opstal-Veldstraat-Hofeinde is bochtig en 
heeft onduidelijke afslagen: herkenbaarheid is hier een aandachtspunt. 

Omdat het om een functionele fietsroute gaat die logisch is gesitueerd, is het 
niet nodig om de herkenbaarheid van de route te verbeteren met signalisatie of 
bebording. Indien toch gebruik wordt gemaakt van bewegwijzering, dan dient te 
worden aangesloten bij bestaande systemen (bijvoorbeeld wit bord met groene 
letters met bestemming er op) om de leesbaarheid voor fietsers te vergroten. De 
aanwezigheid van de Groene Route kan worden gecommuniceerd via kanalen 
zoals kaarten, schoolroutekaarten en de gemeentelijke websites. 

De mogelijke opheffing van brug 4 (zie hierboven bij autonetwerk) is nadelig 
voor de fietsroute tussen Merksplas – Beerse – Vosselaar omdat de brug een 
cruciale schakel vormt. Het is voor de toekomst van een fietsroute tussen 
Merksplas en Vosselaar belangrijk om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
om ook in de toekomst een brug te hebben op deze locatie. 

De Herkenbaarheid van fietsroute hebben we positief beoordeeld. 

2.2.3. KRUISPUNTEN AUTO-FIETSNETWERK (TRAJECT 1) 

Er zijn 2 grote kruispunten met N-wegen aan begin en einde van het traject: 
namelijk de N124 en N12. Hier is het belangrijk dat de oversteek voor fietsers 
veilig wordt georganiseerd. 

Het kruispunt van het Oosteinde met containerpark vormt een aandachtspunt. 
Recentelijk is hier een verhoogd kruispunt aangebracht om de snelheid te 
remmen. 

Gezien het beperkt aantal kruispunten met hoofdwegen, hebben we dit 
onderdeel positief beoordeeld. 

2.2.4. ACTIES OP NIVEAU VAN ‘STRUCTUUR’ (TRAJECT 1) 

S1. Traject Oosteinde – Opstal verlagen naar Lokale 3 

S2. Herkenbaarheid van route stimuleren door gebruik van 
communicatiekanalen (kaarten, schoolroutekaarten, gemeentelijke 
websites,…) 

S3. Toekomst brug 4 als cruciale schakel in de fietsroute onderzoeken 

S4. Verkeersveilige oversteek N-wegen 
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2.3. Gebruik 

2.3.1. INTENSITEIT FIETSVERKEER (TRAJECT 1) 

De route verbindt de kernen Merksplas en Vosselaar op een logische en directe

manier. De afstand is goed fietbaar: ongeveer 5 kilometer.


Dit onderdeel is als positief beoordeeld.


2.3.2. SNELHEID GEMOTORISEERD VERKEER (TRAJECT 1) 

Het gedeelte tussen het IOK en Merksplas is 90 km/u. Het gedeelte ter hoogte 
van het IOK heeft een maximum snelheid van 50 km/u in combinatie met een 
verhoging van de weg. Het gedeelte richting Vosselaar heeft een maximum 
snelheid van 70 km/u. 

Voor het mengen van fietsers met autoverkeer zijn deze snelheden te hoog, met 
uitzondering van het gedeelte ter hoogte van het IOK. 

Voor Vosselaar en Beerse is een maximum snelheid van 50 km/u voor de 
gedeeltes binnen de bebouwde kom haalbaar. Merksplas is geen voorstander van 
een verlaging van de snelheid op het gedeelte buiten de bebouwde kom naar 50 
km/u. Indien de snelheid niet wordt verlaagd, is menging van fiets en auto niet 
mogelijk en zullen gescheiden fietsvoorzieningen moeten worden aangelegd. 

We hebben dit onderdeel als negatief beoordeeld. 

2.3.3. INTENSITEIT AUTOVERKEER (TRAJECT 1) 

De route loopt parallel aan de N132 waardoor de route aantrekkelijk is voor 
sluipverkeer dat een alternatief zoekt voor de N132. 

De hoeveelheid verkeer op het Oosteinde (154 motorvoertuigen tijdens het 
drukste spitsuur2) laat menging van auto met fiets toe. 

We hebben dit onderdeel als positief beoordeeld. 

2 Startnota ontsluiting Beerse Oost april 2015 
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2.3.4. SAMENSTELLING VERKEER (TRAJECT 1) 

Het gedeelte Moerstraat-Oosteinde wordt gebruikt door vrachtverkeer, wat onder 
meer te maken kan hebben met het containerpark van het IOK dat halverwege 
tussen Merksplas en Vosselaar ligt. In principe is vrachtverkeer ongewenst op 
een Groene Route. 

Tijdens het drukste ochtendspitsuur werden op het Oosteinde ter hoogte van de 
brug over het kanaal 154 motorvoertuigen in beide richtingen geteld (zie ook de 
voorgaande paragraaf). Onderstaande kaart laat het aandeel vrachtverkeer zien 
tijdens de ochtend- en avondspits. Als we de intensiteiten en de aandelen 
vrachtverkeer combineren dan levert dat het volgende op: 

▫	 97 motorvoertuigen richting Beerse waarvan ruim 12 % vrachtverkeer: 
ongeveer 12 vrachtwagens tijdens het spitsuur. 

▫	 57 motorvoertuigen richting Merksplas waarvan ruim 10% vrachtverkeer: 
ongeveer 6 vrachtwagens tijdens de spits. 

Deze aantallen zijn hoog voor het mengen van auto met de fiets. 

De tellingen op de Steenbakkersdam laten zien dat het aantal voertuigen op een 
werkdag het hoogste is tussen 6:00 en 16:00. De meeste vrachtbewegingen 
doen zich vooral voor gedurende de dag en minder tijdens de spitsuren. Het gaat 
dan om 15 à19 vrachtwagens per uur per richting. Om te mengen met fiets is dit 
te veel. 

Als de brug niet meer toegankelijk is voor autoverkeer, zal het aandeel auto- en 
vrachtverkeer ten noorden en zuiden van de brug ook verminderen. Na evaluatie 
van deze maatregel kan alsnog besloten worden voor andere maatregelen om 
ongewenst verkeer op de route te verminderen. Er is echter onduidelijkheid over 
het behoud van de brug op lange termijn. Een doorgang voor fietsers over het 
kanaal is cruciaal om de route te laten functioneren als groene fietsroute. 

We hebben de samenstelling van het verkeer als negatief beoordeeld. 

2.3.5. ACTIES OP NIVEAU VAN ‘GEBRUIK’ (TRAJECT 1)


G1. Sluipverkeer aanpakken.


G2. Snelheid verlagen naar zone 30 BiBeKo en zone 50 BuBeKo


G3. Beperking vrachtverkeer dat geen bestemming heeft in gebied.
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2.4. Inrichting en ontwerp 

Het uitgangspunt van een Groene Route is dat de fietser een verkeersluwe 
omgeving heeft. Dat houdt in dat er niet te veel verkeer mag zijn, en dat er niet 
te hard wordt gereden. We gaan daarom bij het beoordelen van de inrichting van 
de weg uit van de volgende uitgangspunten als randvoorwaarde voor het 
ontwerp: 

1.	 Vooral bestemmingsverkeer, (bijna) geen doorgaand verkeer (B-Structuur). 

2.	 Maximum snelheid buiten de bebouwde kom is 50 km/u en binnen de 
bebouwde kom is 30 km/u (C-Gebruik). 

2.4.1. VOORRANGSSITUATIE (TRAJECT 1) 

De voorrangssituatie varieert op het traject. Een groot gedeelte heeft 
gelijkwaardige kruispunten die soms met attentieverhogende vlakken zijn 
gemarkeerd. In combinatie met zone-50 of zone-30 is dit correct, maar met de 
huidige snelheden niet. Of overal voorrang regelen, of snelheid omlaag en 
voorrang van rechts invoeren. 

We hebben dit punt als niet conform beoordeeld. 

2.4.2. WEGBREEDTE EN VERHARDING (TRAJECT 1) 

De rijbaan voor autoverkeer is over het algemeen smal. Een smalle rijloper heeft 
voorkeur vanwege het positieve effect op de snelheid van het autoverkeer. Op 
traject 1 (gedeelte tussen Merksplas en Vosselaar) is de wegbreedte geschikt 
voor het mengen van fietsers en auto’s. 

We hebben de wegbreedte als conform beoordeeld. 
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2.4.3. FIETSVOORZIENINGEN (TRAJECT 1) 

Een groot deel van de route heeft helemaal geen voorzieningen en een mooi 
smal profiel waardoor de situatie goed voldoet aan de uitgangspunten van een 
groene route. Het gedeelte in Vosselaar is voorzien van fietssuggestiestroken. 
Dit heeft geen voorkeur, maar leidt niet tot een negatieve beoordeling. Vosselaar 
is voorstander van een uitdovend beleid wat fietssuggestiestroken betreft. 

Figuur 2 – Links huidige situatie met fietssuggestiestroken. Rechts toekomstige situatie zonder 
suggestiestroken 

We hebben de huidige fietsvoorzieningen als conform beoordeeld. 

2.4.4. ACTIES OP NIVEAU ‘INRICHTING EN ONTWERP’ (TRAJECT 1) 

Voor traject 1 kan worden uitgegaan van GEMENGD verkeer. De volgende

acties zijn dan gewenst.


I1. 50 km-zone / 30 km-zone (C2) in combinatie met voorrang van rechts.


I2. Middenbelijning en suggestiestroken niet vernieuwen. Uitdovend beleid

volgen. 

I3. Aanvullend kunnen enkele verhoogde kruispunten worden voorzien indien de 
snelheid op de weg hoog blijft. 
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3. Het maatregelenpakket
�

Het westelijk deel van de fietstangent rond Turnhout (Merksplas – Vosselaar) 
heeft een potentieel als Groene Route terwijl het oostelijk deel een beperkt 
potentieel heeft. De maatregelen hieronder hebben betrekken op traject 1: 
Merksplas-Vosselaar. 
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3.1.1. VOLGORDE VAN DE MAATREGELEN 

De maatregelen zijn geordend naar volgorde. Het gehele traject is geschikt als 
Groene Route. Het schema op pagina Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

geeft de maatregelen per wegsegment weer. 

1.	 Omgeving scoort hoog voor traject 1 waardoor maatregelen zich vooral 
richten op het versterken van het groene karakter. 

2.	 Op niveau van Structuur is de herkenbaarheid van de Groene Route een 
aandachtspunt bij richtingsveranderingen die niet logisch of intuïtief zijn. 
Communicatie zal bekenheid met de route verbeteren. Daarnaast vormt 
sluipverkeer een aandachtspunt. De ontwikkelingen rond brug 4 en brug 5 
bieden de mogelijkheid om brug 4 in de toekomst te knippen voor 
autoverkeer waardoor sluipverkeer zal verminderen. 

3.	 Bij Gebruik bestaat de belangrijkste maatregel uit het invoeren van een 
zone-30 (BiBeKo) of een zone-50 (BuBeKo) op de omliggende kruisend lokale 
wegen. Daarnaast is een beperking van vrachtverkeer gewenst op trajecten 
die daar niet voor bedoeld zijn. 

4.	 De maatregelen bij Inrichting zijn voor traject 1 vooral gericht op effectief 
verlagen van de snelheid van autoverkeer ter hoogte van de kruisingen en 
het verbeteren van de verkeersveiligheid. Wat belijning en 
fietssugestiestroken betreft wordt een uitdovend beleid gehanteerd. 
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Bijlage 1 – Verslag werkbijeenkomst met gemeenten
�
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