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0 Inleiding  

0.1 Algemeen 

Het intergemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsbeleid. In het mobiliteitsplan wordt beschreven hoe het 

beleid de groeiende mobiliteitsbehoefte van de inwoners in goede banen wil leiden. De verschillende centra van de Rupelstreek dienen bereikbaar te zijn, maar 

daarnaast is het belangrijk om er aangenaam te wonen, werken en verblijven. De gemeenten van de Rupelstreek en Aartselaar kiezen voor duurzame 

mobiliteitsoplossingen. Een duurzaam mobiliteitsbeleid is geen anti-autobeleid, maar een beleid dat vertrekt vanuit het STOP-principe: voorrang voor 

voetgangers (Stappers), fietsers (Trappers) en collectief vervoer (Openbaar vervoer). Pas daarna komt de auto (Privévervoer). Gemeenten die hun 

mobiliteitsbeleid vanuit dit uitgangspunt opbouwen, worden leefbaarder, veiliger en bereikbaarder.  

 

Samen met verschillende gemeenten een mobiliteitsplan opmaken is zoals drie buurtbewoners die samen het buurtpark gaan onderhouden. De ene is voorzitter 

van de petanque club, de andere heeft drie honden en de derde heeft drie kleinkinderen. Ze hebben allemaal verschillende vertrekpunten maar hebben samen 

een doel: een mooi buurtpark. Zo ook met een intergemeentelijk mobiliteitsplan: de vertrekpunten zijn verschillend maar het doel is gemeenschappelijk: een 

duurzame mobiliteit voor het gehele gebied. Eigen problemen naar het grondgebied van een ander exporteren is dus uit den boze. Het zoeken naar winwin 

situaties daarentegen is  een streefdoel. Men zal ook moeten leren aanvaarden dat de problemen bij de ene belangrijker kunnen zijn dan bij de andere. Dit mag 

echter niet verhinderen dat er een zo evenwichtig mogelijke aandacht is voor alle betrokken gemeenten. 

 

Het intergemeentelijk mobiliteitsplan is ook het kader voor de projecten en acties die in samenwerking met andere actoren (het Vlaamse gewest, VVM De Lijn, ...) 

via de modules van het mobiliteitsconvenant gerealiseerd kunnen worden. Door het mobiliteitsconvenant (het zogenaamde moederconvenant) te ondertekenen, 

verbindt de lokale overheid er zich toe een mobiliteitsplan te maken. Het mobiliteitsconvenant is o.a. hierdoor het basisinstrument voor het voeren van een 

duurzaam mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. 

 

Een goedgekeurd mobiliteitsbeleidsplan mag echter niet gezien worden als een eindpunt. Het is een startpunt waarin de klemtonen liggen op de realisatie van de 

actiepunten om zo te komen tot een kwaliteitsvol en duurzaam mobiliteits- en verkeersbeleid. De gemeenten dienen het initiatief te nemen in de uitwerking en 

opvolging van het beleid. 
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0.2 Beleidsplan binnen het verbreden en verdiepen van het intergemeentelijk mobiliteitsplan 

 

Het intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek en 

Aartselaar is conform verklaard op 24/02/2000.  

Bij de uitvoering van de sneltoets werd gekozen voor 

spoor 2: Verbreden en verdiepen van het 

mobiliteitsplan.  

 

• In de verkenningsnota werden stap 1 tot en 

met stap 4 van het verbreden en verdiepen 

uitgewerkt. De nota werd conform verklaard 

op de PAC van 19 februari 2009.  

• De uitwerkingsnota (stap 5: Uitvoering 

onderzoek en stap 6: Aanpassing duurzaam 

mobiliteitsscenario) in het verbredings -en 

verdiepingsproces (fase 2) werd conform 

verklaard op de PAC van 24 oktober 2009.  

• Voorliggende nota is de derde en laatste 

fase: het aangepaste en geactualiseerde 

mobiliteitsplan met het actieplan. Deze fase 

omvat stap 7 (nieuw mobiliteitsplan) en stap 8 

(actieplan).  

 

Figuur 1: Overzicht verbredings- en verdiepingsproces 
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0.3 Uitkomst verkenningsnota  

De verkenningsnota werd conform verklaard op de  PAC van 19 februari 2009. In de verkenningsnota werden volgende thema’s aan gegeven als te verbreden 

en/of te verdiepen:  

• Wegencategorisering  

• Economische ruimtelijke ontwikkelingen en bovengemeentelijk vrachtroutes 

• Actualisatie fietsroutenetwerken  

• Actualisatie openbaar vervoersnetwerk  

• Watergebonden bedrijvigheid 

• Ruimtelijke ontwikkelingen: De Klamp, De Schorre, bedrijventerreinen Rumst en ontwikkelingen langsheen de Benedenvliet te Hemiksem/Schelle  

 

 

0.4 Uitkomst uitwerkingsnota 

De uitwerkingsnota werd conform verklaard op de PAC van 24 oktober 2009.  In deze uitwerkingsnota werden per geselecteerd thema volgende stappen 

doorlopen: 

• Formulering van de probleemstelling 

• Bespreking van de visie uit het beleidsplan 2000 

• Bespreking van de gewijzigde context 

• Bespreking van het uitgevoerde aanvullend onderzoek 

• Uitwerking van het duurzaam mobiliteitsbeleid voor het desbetreffende thema. 

Na het doorlopen van deze stappen voor elk thema werd een duurzaam scenario voor de Rupelstreek bekomen, waarbij alle netwerken (fiets, OV, auto) op 

elkaar werden afgestemd en elkaar versterken. 

Verdere ontwikkelingen naar een betere multimodaliteit wordt bepleit. Watergebonden bedrijvigheid wordt verder beleidsmatig gestimuleerd.  

Met betrekking tot het openbaar vervoer zijn er al veel inspanningen geleverd. In de toekomst wordt vooral gezocht naar een betere dienstverlening met oog op 

hogere frequentie en kortere reistijd (doortrekking tramlijn, verder onderzoek naar lightrailverbindingen, onderzoek naar mogelijkheden van de watertram, ….). 

Een bijzondere aandacht dient te gaan naar de openbare vervoersontsluiting van Rumst en de Benedenvliet te Hemiksem. Onderzoek naar voldoende en vlotte 
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busverbindingen naar hoofdaansluitingen (treinstations, lightrailstations, snelbushalten,…)is noodzakelijk. Het fietsnetwerk wordt aangevuld en verfijnd. 

Ontbrekende assen worden opgenomen, mazen worden verkleind.  

 

Het hoger wegennet speelt een cruciale rol bij de aanpak van de verkeersproblematiek in de Rupelstreek en te Aartselaar. Vanaf de twee belangrijkste 

hoofdaders in het gebied, de E19 en de N177/A12, wordt een kamstructuur voorgesteld, zowel voor het autoverkeer, als voor het vrachtverkeer. Vanaf deze 

hoofdassen worden ontsluitingassen en vrachtroutes aangeduid.  

• De A12, aangeduid als een primaire weg II dient alsdusdanig ingericht. Hierdoor kan de verkeersveiligheid van de as veel verbeteren en kan 

sluipverkeer in noord – zuidrichting vermeden worden. Het is belangrijk dat het gehele tracé aangepakt wordt, en niet enkel bepaalde kruispunten.  

• Het bovenlokaal doorgaand oost- west - verkeer, dat zich momenteel doorheen de lokale (woonstraten) verplaatst, dient gekanaliseerd. Door de 

doortrekking van de N171 kan dit bovenlokaal verkeer geconcentreerd worden op een as met een inrichting die in overeenstemming is met de gewenste 

rol (secundaire weg type I). Aansluitend dienen de parallelle lokale assen gedowngraded te worden, wat de leefbaarheid en de verkeersveiligheid ten 

goede komt. Ongewenst doorgaand verkeer wordt vermeden door het plaatsen van filters of weerstanden, waardoor het verkeer zo lang mogelijk het 

hoogste wegennet gebruikt. De stuurgroep is voorstander van het invoeren van een elektronisch filtersysteem waar ongewenst verkeer wordt 

gedetecteerd en gesanctioneerd. De exacte locaties van de filters, de mate waarin gefilterd wordt (aanvaarbare radius) en welke voertuigcategorieën 

gefilterd zullen worden, is onderwerp van een specifieke studie. Monitoring zal belangrijk zijn.  

 

0.5 Het mobiliteitsplan 

In deze laatste fase van het verbredings- en verdiepingsproces wordt het mobiliteitsplan opgemaakt.  Hierbij worden aan het bestaande mobiliteitsplan de 

verbredingthema’s toegevoegd en de verdiepingsthema’s aangevuld en beschreven via de drie werkdomeinen A-B-C.  Vervolgens wordt afgetoetst of de 

vooropgestelde taakstellingen uit de verkenningsnota (uit stap 3) werden bereikt.  In de laatste stap wordt een aangepaste actietabel opgemaakt.  Dit nieuwe 

mobiliteitsplan staat op zichzelf en moet met andere woorden los van het oude mobiliteitsplan gelezen worden. 
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0.6 Overlegmomenten  

De belangrijkste overlegmomenten in kader van de verkenningsnota zijn:  

 

• 17 juni 2008  Startvergadering 

• 5 september 2008  Ambtelijke werkgroep 

• 15 oktober 2008  Stuurgroep  

• 19 februari 2009 PAC Verkenningsnota 

 

De verkenningsnota is in de PAC van19 februari 2008conform verklaard.  

 

De belangrijkste overlegmomenten in kader van de uitwerkingsnota zijn:  

• 26 maart 2009 Ambtelijke werkgroep  

• 19 juni 2009  Stuurgroep  

• 24 september 2009 PAC uitwerkingsnota 

 

De uitwerkingsnota is in de PAC van 24 september 2009 conform verklaard. Het verslag in in bijlage ingevoegd.  

 

De belangrijkste overlegmomenten in kader van het beleidsplan zijn: 

• 15 januari 2010  Ambtelijk overleg  

• 15 april 2010 Stuurgroepvergadering  
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• 27 juni 2010 Stuurgroepvergadering (bespreking resultaten 
participatietraject)  

 

Tijdens fase 3 werd ook het participatietraject uitgevoerd.  Elke gemeente heeft een participatietraject uitgestippeld dat werd goedgekeurd in de gemeenteraad. 

De goedkeuringsbesluiten zijn in bijlage terug te vinden.  
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1 Stap 7: Formulering nieuw beleidsplan 

1.1 Werkdomein A – Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten 

1.1.1.1 A.1. Ruimtelijke structuurplannen  

De gemeentelijke structuurplannen werden allen reeds opgemaakt en goedgekeurd voor het verbreden en verdiepen van het intergemeentelijk mobiliteitsplan. 

Gezien de belangrijke wisselwerking tussen ruimtelijke ordening en mobiliteit, worden de visie en de bindende bepalingen vanuit de structuurplannen maximaal 

ondersteund. Omgekeerd zal het ook wenselijk zijn om, omwille van bepaalde visies vanuit het duurzaam mobiliteitsbeleid,  de ruimtelijke structuurplannen hierop 

af te stemmen.  

De afbakening van de stedelijke gebieden vormt een belangrijk aspect om tot een duurzame mobiliteit te komen. Binnen de stedelijke gebieden zal een stedelijk 

gebiedbeleid gevoerd worden waarbij ontwikkeling, concentratie en verdichting uitgangspunten zijn. Hierdoor kunnen de vervoersstromen geconcentreerd 

worden en kan er een efficiënt collectief vervoer georganiseerd worden. Door het voorzien van menging van activiteiten op beperkte afstand van elkaar kan de 

noodzaak aan verplaatsing beperkt worden.  

Andere aspecten vanuit de structuurplanning die bijdragen tot een meer duurzaam mobiliteitsbeleid is het bestemmen van bedrijventerreinen langsheen het 

water, specifiek voor watergebonden bedrijvigheid. Ruimtelijke ontwikkelingen dienen te gebeuren op multimodaal te ontsluiten locaties. Belangrijk is dat bij 

nieuwe strategische ruimtelijke projecten steeds moet worden afgetoetst of ze overeenstemmen met het vooropgestelde ruimtelijke beleid en mobiliteitsbeleid. 

 

1.1.1.2 A.2. Ruimtelijke uitvoeringsplannen  

 

1.1.1.2.1 RUP  De Klamp 

De ontwikkelingen zullen grote verkeerstromen genereren. In het mober werd de multimodale bereikbaarheid van de site onderzocht.  

Volgende maatregelen zijn noodzakelijk (cf. MOBER):  

• Realisatie van de rondweg voor een vlotte ontsluiting via A12. 

• Realisatie van de brug over A12  

• Aanpassing van het OV- netwerk  

• Maatregelen voor veilige oostwest –en noordzuidverbinding.  

• Maatregelen voor het beveiligen van fietsers langs N177 

Door de ontwikkeling van de Klamp zijn toenemende intensiteiten te verwachten op de oostelijke assen.  Om de ontsluiting via deze route te beperken zijn 

volgende maatregelen noodzakelijk:  
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• Realisatie van het streefbeeld A12 (vlotte doorstroming)  

• Realisatie van de doortrekking N171 (secundaire weg type I) 

• Inplanting van filters voor vrachtverkeer en voor doorgaand autoverkeer op strategische plaatsen  

De wegsignalisatie naar De Klamp en de informatieverstrekking met betrekking tot de bereikbaarheid dient aangegeven te worden via A12 – rondweg Boom, of 

via E19 – en de doorgetrokken N171 (na doortrekking).  

Momenteel is de site goed ontsloten via openbaar vervoer. Een optimalisatie van de situering van de halten en de bediening is onderzocht in het MOBER. Verder 

onderzoek, in overleg met de betrokken actoren is nodig.  

De site is ontsloten via het bovenlokale fietsroutenetwerk. Ook de Schommelei wordt opgenomen in het netwerk.  

 

 

1.1.1.2.2 Uitvoeringsplannen bedrijventerreinen Rumst 

Voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen te Rumst werd de visie van de GRS overgenomen in het intergemeentelijk mobiliteitsplan. In het structuurplan wordt 

een ontsluitingsstructuur voor vrachtverkeer aangegeven. Met de realisatie en uitwerking van RUP Catenberg Noord deel 1 werd reeds een eerste deel van een 

omleidingsweg voor zwaar verkeer (tussen Nieuwstraat en Hollebeekstraat) voltooid. Met RUP Stuyvenberg (in opmaak) en de aanleg van de Stuyvenbergstraat 

wordt de verdere ontsluiting voorzien van zowel de Hollebeekstraat als van de Doelhaagstraat tot einde Hoge Meentochtstraat / Petrus Van der Taelenstraat. 

Ter hoogte van de kern van Rumst worden vrachtwagensfilters (weerstanden) geplaatst om het gebruik van de vrachtroutes af te dwingen. De exacte plaatsing 

van de vrachtwagenfilters zal onderzocht en onderbouwd worden in de studie voor de plaatsing van de vrachtwagenfilters (zie actietabel).  

Bijkomende ontwikkelingen dienen bij voorkeur watergebonden te zijn.  

Bijkomende activiteiten ten westen van de kern van Terhagen, die bijkomend autoverkeer genereren, dient vermeden te worden tot de voorwaarden voor een 

goede ontsluiting gerealiseerd zijn.  

De terreinen zijn ontsloten via het bovenlokaal fietsroutenetwerk. De bijkomende verbinding Terhagen - Reet zorgt voor een bijkomende fietsontsluiting.  

De terreinen zijn goed ontsloten via openbaar busvervoer (lijnen 500, 508, 191, 501,507).  

 

 

1.1.1.2.3 RUP Poort tot Noeveren  

Het Ruimtelijke Uitvoeringsplan ‘Poort van Noeveren' wordt in het voorjaar aan een openbaar onderzoek onderworpen. Het gebied ligt aan de Rupel en wordt 

begrensd door de spoorlijn Broekweg, Plantsoenstraat, de grens tussen woonzone en industriezone Krekelenberg I, de Nielsestraat en het Noeverenplein. 

In opdracht van Waterwegen en Zeekanaal NV – Afdeling Commerciële Beheer Willebroek werd een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor een watergebonden 

overslagpunt Noeveren te Boom (2009).  Volgende bevindingen en conclusies werden in de studie opgenomen:  
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• Gelet op de beperkte bruikbare ruimte is verdere ontwikkeling van de modus spoor en de directe koppeling (rechtstreekse overslag) naar de binnenvaart 

geen evidente optie.  

• Een lokaal georiënteerd multifunctioneel ROC is haalbaar binnen volgende randvoorwaarden; 

o Bereiken van een belangrijke modal shift van minimaal 75% van het aanwezige laadpotentieel aan containers in de aanloopperiode en 

opstartfase voor de bestaande ladingen en/of vinden van bijkomend ladingspotentieel in de regio.  

o Redelijke groeipercentages in de eerste exploitatiejaren van minimaal 3 tot 7.5 % per jaar  

o Aantrekken van een supplementair laadpotentieel aan pallets bouwmaterialen en bulk in de orde van grootte van ca. 260 000 ton per jaar  

o De PPS-regeling voor kaaimuren, die afloopt in 2010 dient door de betreffende overheden verlengd.  

o Het vinden van een operator of een samenwerking van twee operatoren die dergelijke ROC willen exploiteren  

o Gezien de bestaande faciliteiten in Willebroek en de te verwachten ontwikkelingen in verband met het project IPZ – Hoboken zal het ROC zich 

sterk dienen te richtingen op de lokale markt.  

• Eenmaal op volle snelheid zal het ROC ca. 200 vrachtwagenbewegingen per werkdag genereren (op basis van 14 000 TEU’s en 260 000 t pallets en 

bulk d.w.z. het totaal van inkomende en uitgaande transporten). Het ontsluitingsplan dient hiermee rekening te houden.  

 

 

1.1.1.3 A3. Strategische ruimtelijke projecten met voorbeeldfunctie en/of grote invloed op verkeer en mobiliteit 

De impact van de verschillende ruimtelijke ontwikkelingen werden in de andere thema’s besproken en behandeld. Per ruimtelijk ontwikkeling wordt een overzicht 

gegeven van de te verwachten ongewenste effecten en de mogelijke maatregelen. 

 

1.1.1.3.1 De Schorre  

De Schorre wordt momenteel ontsloten via de Kapelstraat en de Schommelei. Om doorgaand verkeer op de as Tiburstraat – Kerkstraat - Tuinwijk – 

Steenberghoekstraat – Nieuwstraat te beperken dient de bereikbaarheid via het hoger wegennet geoptimaliseerd. Dezelfde maatregelen genoemd onder de 

Klamp zijn hiertoe noodzakelijk (zie hoger) .  

De wegsignalisatie naar De Schorre en de informatieverstrekking met betrekking tot de bereikbaarheid dient aangegeven te worden via A12 – rondweg Boom, of 

via E19 – en de doorgetrokken N171 (op termijn).  

De verkeersgeneratie van de bijkomende activiteiten dient beperkt te worden.  

Op bepaalde tijdstippen hebben er evenementen plaats in De Schorre. De huidige ontsluiting en de huidige parkeervoorzieningen kunnen deze grote stromen 

niet opvangen. Het uitwerken van een vervoersplan in geval van evenementen in noodzakelijk (openbaarvervoersbedieningen, inschakeling van park- and ride 

via Kontich? Mogelijkheden personenverkeer over water? Afspraken NMBS, ….)  
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Het terrein is momenteel goed ontsloten via openbaar vervoer. Een nog betere OV-ontsluiting, in het bijzonder tijdens de evenementen moet worden onderzocht 

(pendelbussen). 

Het gebied is ontsloten via het bovenlokaal fietsroutenetwerk.  

 

1.1.1.3.2 Ontwikkelingen Benedenvliet  

Momenteel loopt het onderzoek naar de potentiële toekomstige ontwikkelingen.  

Het gebied is momenteel slecht ontsloten via de weg. De wegontsluiting voor het bovenlokaal verkeer dient te gebeuren via de Cleydaelllaan of de 

Steenwinkelstraat. Bij ontwikkeling van nieuwe activiteiten en projecten dient de ontsluiting geoptimaliseerd te worden voor alle vervoersmodi.  

De site is goed ontsloten met openbaar busvervoer, maar er is een relatief grote afstand tussen de site en de bestaande halte. De mogelijkheid om een halte te 

voorzien dichter bij de site dient onderzocht.  

De site sluit aan op een bovenlokale fietsroute langsheen de Schelde.  

De haalbaarheid van de bereikbaarheid van de site over water dient onderzocht. 

Indien evenementen georganiseerd worden, die grote verkeersstromen zouden kunnen genereren, dan dient een evenementenvervoersplan opgemaakt te 

worden (cf. de Schorre).  

 

 

1.2 Werkdomein B - Netwerken en/of voorzieningen 

1.2.1 B.1. Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen 

1.2.1.1 Gewenst netwerk  

Het voetgangersnetwerk is het meest fijnmazig netwerk. Alle wegen en straten behoren tot dit netwerk en vooral in de kernen moet een maximale kwaliteit 

geboden worden.  

1.2.1.2 Acties en maatregelen 

De belangrijkste maatregelen met betrekking tot het voetgangersverkeer situeren zich op het vlak van het verbeteren van de oversteekbaarheid van grote wegen 

en het verhogen van het comfort in de kernen. 

• Verhogen van het comfort voor voetgangers in de kernen: Alle voetpaden in de kernen dienen op zijn minst een obstakelvrije doorgang te hebben 

van 1,5 meter (streven naar zo breed mogelijk). Bij de plaatsing van straatmeubilair (verkeersborden, distributiekasten, prullenmanden, enz.) moet 

hiermee rekening gehouden worden.  

Het loopoppervlak van de voetpaden moet vlak, aaneengesloten en slipvrij zijn en goed onderhouden worden (geregeld schoonmaken  en herstellen 

van oneffenheden). 
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Aan oversteekplaatsen moeten de prefab-invalide-inritbanden op termijn verdwijnen. Een eerste reden is dat deze veel te steil zijn voor 

rolwagengebruikers en kinderwagens. De tweede reden is dat voetgangers kunnen vallen of hun enkels verzwikken over de opstaande rand. In de 

plaats van de zogenaamde ‘invalideboordstenen’ wordt de trottoirband plaatselijk verlaagd over de volledige breedte (minimum 1,2 meter) van de 

oversteekplaats. De helling mag maximum 1:10 bedragen (10%), bij voorkeur 1:12 (8,3%). 

Ter hoogte van de oversteekplaatsen worden geleidemarkeringen voor personen met gezichtsproblemen voorzien.  

Het voetgangersverkeer moet zo min mogelijk hinder ondervinden van werken aan nutsleidingen. De herstelling van voetpaden na de werken moet 

grondig gebeuren en zo spoedig mogelijk. Desondanks de controle-inspanningen van verschillende gemeentebesturen bevinden veel voetpaden zich na 

werken in slechte staat. Daarom moeten de controles verscherpt worden. Sommige gemeentebesturen hebben al met de nutsmaatschappijen afspraken 

gemaakt over de herstellingen na werken.  Omwille van het geringe effect hiervan worden alle nutsmaatschappijen samen rond de tafel gebracht om de 

afspraken te bevestigen. Gemeenten die nog geen gedragscode ondertekend hebben, sluiten er een af met alle nutsmaatschappijen. 

Concrete acties: 

o per gemeente controleren en herstellen van voetpaden 

o bij herstellen van voetpad ‘invalideboordsteen’ vervangen 

o aanbrengen geleidemarkeringen 

o vervangen van verharding van voetpaden indien niet-conform met de bovengestelde eisen 

o afsluiten gedragscode of herbevestigen ervan met nutsmaatschappijen 

 

• Verbeteren van de oversteekbaarheid van A12:  Op volgende plaatsen worden oversteekmogelijkheden over A12 voorzien, meestal in combinatie met 

oversteekplaatsen voor andere modi: 

o ter hoogte van Cleydaellaan - Kontichsesteenweg 

o ter hoogte van Helststraat (fiets- en voetgangerstunnel- of brug) 

o ter hoogte van Bist – Langlaarsteenweg 

o ter hoogte van Halfstraat (fiets- en voetgangerstunnel) 

o ter hoogte van Pierstraat (bestaand) 

o ter hoogte van ’s Herenbaan (bestaand, maar er zijn maatregelen noodzakelijk ter verbetering van de verkeersveiligheid (Momenteel is er 

onvoldoende ruimte voor de verschillende weggebruikers: voetgangers, fietsers en gemotoriseerde verkeer (waaronder vrachtverkeer)).  

o ter hoogte van Kerselaarlaan (bestaande fiets- en voetgangersbrug) 

o ter hoogte van Kunstlaan (bestaand) 

o ter hoogte van Overwinningstraat (bestaand) 

o ter hoogte van Beukenlaan (bestaand) 



              17/84 04/006176 

S:\projecten\6176_intergemeentelijke_Boom\Rapportage\Rapporten\5_ontwerpvoorlopige vaststelling\fase 3_6176-rap-061d.doc 

o Ter hoogte van “de Klamp” 

o ter hoogte van het station (fiets- en voetgangersbrug) 

o ter hoogte van Vrijheidsstraat (bestaand) 

o langs Rupel (bestaand)  

• Garanderen van de oversteekbaarheid van N171. Een fiets- en voetgangersbrug wordt ter hoogte van de wijk ‘Predikherenvelden’ ingeplant zodat 

deze wijk verbonden blijft met de wijk ‘Koekoek’. De voetganger moet maar een klein niveauverschil overbruggen omdat N171 half ingesleufd wordt. 

Voetgangers (en fietsers) kunnen daarnaast via Predikherenhoevestraat en Eikenstraat N171 overbruggen. 

• Verbeteren van de oversteekbaarheid op de bovenlokale ontsluitingswegen. Om de veiligheid bij het oversteken van de intergemeentelijke 

ontsluitingwegen te verbeteren worden op welgekozen plaatsen middengeleiders gerealiseerd. Hierdoor wordt niet enkel de veiligheid verbeterd (men 

moet maar naar één richting tegelijk kijken), maar ook het comfort van de oversteek (wachttijden worden verminderd). De oversteekplaatsen worden 

geaccentueerd door aangepaste verlichting (verlaagde dubbele verlichting aan weerszijde van de weg) en ondersteund door de ruimtelijke elementen. 
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1.2.2 B.2. Bovenlokaal fietsroutenetwerk 

Er wordt een bovenlokaal fietsnetwerk uitgewerkt. Dit stemt niet volledig overeen met het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), zoals geselecteerd 

door de provincie Antwerpen. In overleg met de provincie zal nagegaan worden welke tracés, deel uitmakend van het gewenste fietsroutenetwerk uit het 

intergemeentelijk mobiliteitsplan, kunnen opgenomen worden in het BFF van de provincie.  De gemeenten zullen aanpassingen aan het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk (BFF) suggereren naar de provincie toe.  

 

1.2.2.1 Gewenst fietsnetwerk  

Bij de uitbouw en de realisatie van het fietsnetwerk dient met volgende vereisten rekening gehouden:  

• Het fietsnetwerk dient een hiërarchisch geheel te vormen, waarbij lokale fietsroutes aansluiten op bovenlokale routes; 

• Het fietsnetwerk dient veilig te zijn ( menging waar kan, scheiden waar moet); 

• Het fietsnetwerk dient comfortabel te zijn (verharding, hellingsgraad, materiaal gebruik, ….); 

• Het dient direct te zijn;  

• Het dient aantrekkelijk te zijn. 

 

Kaart 1: Intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar: fietsroutenetwerk  

Volgende wegen zijn aangeduid als hoofdfietsas:  

• N177  

• N1 Antwerpsesteenweg/Mechelsesteenweg  

• Lage Vosbergstraat – Bussestraat – Tiburstraat – Kerkstraat – Tuinwijk – Steenbeerghoekstraat – Nieuwstraat – Kapelstraat – Blauwstraat- Hoogstraat 

– Vrijheidstraat – Broekweg – Nielsestraat – Boomsestraat – Antwerpsestraat – Provinciale Steenweg – Fabiolalaan – Provinciale Steenweg - Sint 

Bernardse Steenweg - Heuvelstraat   

 

Naast deze fietshoofdassen zijn er verbindingsassen voor fietsers tussen de (gemeente)kernen onderling. Deze assen bevinden zich hoofdzakelijk op 

‘historische’ wegen. Volgende wegen worden aangeduid als verbindingsassen:  

• fietsroute langsheen de Rupel ter hoogte van Niel, Schelle en Hemiksem, afgestemd op fietsknooppuntennetwerk (en beperkte mate BFF). 

• Kapellenlei  

• Varenstraat (Rumst) 

• Hogemeentochtstraat -Slijkenhoefstraat  
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• Hollebeekstraat – Rumstsestraat  

• Laarstraat – Steenweg op Waarloos  

• Molenstraat  

• Clemenshoek  

• Eikenstraat  

• Pierstraat  

• Reetsesteenweg  

• Langlaarsteenweg  

• Oever en Keizerhoek als verbinding naar Park and ride Kontich (zie ook streefbeeld N171) 

• Kapellestraat  

• Leugstraat  

• Carillolei  

• Baron Van Ertbornstraat  

• Dijkstraat  

• Kontichsesteenweg  

• N171 (bestaand/ door te trekken deel tot en met de banaan)  

• Predikherenhoevestraat  

• Acacialaan – Halfstraat  

• ’s Herenbaan  

• Beukenlaan  

• Spoorweglaan – Acacialaan - Schommelei – Kerkhofstraat fietsverbinding De Schorre  

• Bosstraat – Nachtegaalstraat – Kerremansstraat 

• Fietsverbinding tussen Rumst en Reet doorheen de Kleiputten 

• Verbinding langs spoorlijn 52  (als alternatieve route voor N148) 

• Verbinding langs spoorlijn Electrabel/Interescaut en via Maeyelei 

• Noeveren en fietspad langsheen de Rupel  

• Kapelstraat – Dorpsstraat – Sint – Hubertusplein – Emiel De Wittestraat  

• Molenstraat  
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• Emile Vanderveldelaan – Rupelstraat  

• Matenstraat  

• Jozef Wouterslaan  

• Opname van Broeklei – Blauwbrugstraat  

• Tolhuisstraat (verbinding met veerdiensten) en netwerk langsheen de Rupel 

• Vlietdijk en verbinding van Benedenvliet, over de Bovenvliet naar de Cleydallaan met fietsersbrug tussen de Vlietdijk (Benedenvliet) en abdij van 

Hemiksem  

• Steenwinkelstraat – Bist  

• Koekeroelstraat  

• Tuinlei 

• Zinkvalstraat  

• Vluchtenburgstraat  

• Cleydaellaan  

• Helststraat  

• Kleidallaan  

• Brouwerijstraat  

• Tulpenlaan – Asterlaan – Monnikenhofstraat- Assestraat – Kerkeneinde  (alternatieve functionele route in BFF) 

• Varenstraat (Hemiksem) 

• Callebeekstraat  

• Verbinding langsheen de Schelde  – Hemiksem – Antwerpen (haalbaarheid te onderzoeken) 

• Groenenhoek  

• N148 ter hoogte van Schelle (als alternatief voor Fabiolalaan)  

 

Er wordt een fietsverbinding van de Rupelstreek naar Mechelen - Station bepleit via de aanleg van een derde fietsbrug (na de bruggen over Nete en Dijle) over 

de Zenne.  

 

1.2.2.2 Inrichtingsprincipes  

De inrichtingsprincipes volgens het vademecum fiets worden gehanteerd.  
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Fietsvoorzieningen in verblijfsgebied met een toegelaten snelheid van minder dan 50 km per uur  

• Indien intensiteit lager dan 3500 pae/etmaal dan wordt een gemengd profiel (weginrichting zonder fietspaden) voorgesteld. Eventueel kunnen 

fietssuggestiestroken overwogen worden, zodat plaats van de fietser visueel wordt aangeduid op rijbaan met gemengd verkeer. 

• Indien intensiteit hoger dan 3500 pae/etmaal dan dienen fietspaden, fietssuggestiestroken of gemengd profiel voorzien te worden, afhankelijk van 

intensiteit ((zie Figuur 2: Scheiding of menging in functie van snelheid en intensiteit Mate van scheiding tussen fietsers en auto’s bij verschillende 

snelheid-intensiteitcombinaties (eigen interpretatie op basis van Tekenenvoor de fiets - CROW, p. 80-81) (bron: Vademecum Fietsvoorzieningen) 

 

Fietsvoorzieningen in verblijfsgebied met een toegelaten snelheid van 50 km per uur  

• Tweezijdige fietsvoorzieningen is algemene regel 

• Indien intensiteiten hoger zijn dan 5500 pae/etmaal zijn fietspaden altijd noodzakelijk. Er dient afgewogen te worden of het fietspad aanliggend verhoogd 

of vrijliggend moet voorzien te worden.  

• Indien de intensiteiten lager liggen dan 5500 pae/etmaal dan kan een gemengd profiel, fietssuggestiestroken of fietspaden, afhankelijk van de 

intensiteiten (zie Figuur 2: Scheiding of menging in functie van snelheid en intensiteit Mate van scheiding tussen fietsers en auto’s bij verschillende 

snelheid-intensiteitcombinaties (eigen interpretatie op basis van Tekenenvoor de fiets - CROW, p. 80-81) (bron: Vademecum Fietsvoorzieningen) 

 

Figuur 2: Scheiding of menging in functie van snelheid en intensiteit Mate van scheiding tussen fietsers en auto’s bij verschillende snelheid-intensiteitcombinaties 

(eigen interpretatie op basis van Tekenenvoor de fiets - CROW, p. 80-81) (bron: Vademecum Fietsvoorzieningen)  
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De horizontale as van de grafiek geeft de werkelijk gereden snelheden van het gemotoriseerde verkeer weer, dus niet de wettelijk toegestane snelheden of de 

ontwerpsnelheden. 

Gebied 1: Een gemengd profiel (weginrichting zonder fietspaden) is wenselijk. Afhankelijk van andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken (b.v. subjectieve 

veiligheid of de continuïteit van het fietsnetwerk) kunnen fietspaden wenselijk zijn. 

Gebied 2: Fietspaden zijn wenselijk.  

Afhankelijk van andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken is een gemengd profiel of een profiel met fietssuggestiestroken aanvaardbaar. 

Gebied 3: Fietspaden altijd noodzakelijk. Geen uitzondering omwille van de hoge snelheden en auto-intensiteiten.  

Het is belangrijk te beseffen dat intensiteit en snelheid niet de enige bepalende factoren zijn. Wat de beste oplossing is, wordt mee bepaald door andere 

ruimtelijke, planologische en verkeerskenmerken. 



              23/84 04/006176 

S:\projecten\6176_intergemeentelijke_Boom\Rapportage\Rapporten\5_ontwerpvoorlopige vaststelling\fase 3_6176-rap-061d.doc 

 

In onderstaande tabel worden inrichtingseisen per type fietsvoorziening opgesteld wat betreft breedte en afscherming van fietsvoorzieningen.  

Type fietsvoorziening  Aanbevolen 
breedte (cm)  

Minimum 
breedte (cm)  

Verhoogd  Tussenstrook 
rijweg (cm)  

Rijsnelheid 
auto-verkeer  

Aanliggend 
eenrichtingsfietspad  

> 175  150  X  > 25 
(aanbevolen: 

50)  

< 50 km/uur  

Vrijliggend 
eenrichtingsfietspad  

> 175  150  /  > 100 (*)  > 50 km/uur  

Aanliggend 
tweerichtingsfietspad  

niet van toepassing  

Vrijliggend 
tweerichtingsfietspad  

> 250  200  /  > 100 (*)  > 50 km/uur  

Fietssuggestiestrook  125 – 150 2  120  /  /  < 50 km/uur  

Fietsweg  250 - 350  250  /  /  /  

* (*) Wanneer een voldoende verticaal scheidend element (b.v. haagblok) is aangebracht tussen rijweg en fietspad kan een fietspad met smallere tussenstrook strikt genomen ook 

als vrijliggend beschouwd worden. Dit is echter geen aanbevolen situatie. Het aanbrengen van dergelijk scheidend element is overigens ook bij bredere tussenstroken aangeraden. 

 

1.2.2.3 Aandachtspunten  

Een bijzondere aandacht dient te gaan:  

• naar de verkeersveiligheid op de as Hollebeekstraat. Vrachtwagens en fietsers komen samen voor op het kruispunt Hoge Meentochtstraat – 

Hollebeekstraat. 

• het verbeteren van het fietskarakter van de Zinkvalstraat 

• de verkeersveiligheid op de Broekweg of op een eventueel alternatieve route (Boom)  

• een verkeersveilige aansluiting van de fietsroute langsheen de Tuinlei met de Matenstraat/Pierstraat  

• De fietsoversteken op de kruising van de Eikenstraat/Pierstraat/N171 op een ongelijkgrondse wijze zodat de veiligheid van de fietsers gegarandeerd is.  
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1.2.2.4 Acties en Maatregelen  

• Afwerken van de fietsroute langs N177 (fietshoofdas): Langs de volledige lengte van N177 bevinden zich verhoogde fietspaden van ongeveer 1,5 

meter breed. Op sommige plaatsen bevinden de fietspaden zich in slechte staat en moeten daarom dringend hersteld worden. Om grote omwegen voor 

fietsers te vermijden, worden de fietspaden opengesteld voor fietsverkeer in beide richtingen. Waar mogelijk wordt het fietspad verbreed tot 2,5 meter. 

Om de veiligheid van de fietsers niet in het gedrang te brengen wordt deze maatregel aangekondigd aan de in- en uitritten van de belangrijkste 

baanwinkels (vb. IKEA) en aan alle kruispunten. In de toekomst moet het aantal in- en uitritten beperkt worden door bedrijven te groeperen zoals dat nu 

al het geval is in de ‘woonboulevard’. De fietspaden worden aan de in- en uitritten van baanwinkels doorgetrokken om het comfort van de fietsers te 

vergroten. Ook aan de kruispunten van N177 met niet-ontsluitingswegen wordt dit principe toegepast. 

concrete acties: 

o verbreden fietspaden tot minimum 2,5 meter waar mogelijk 

o plaatsen van verkeersborden aan kruispunten 

o plaatsen van verkeersborden aan in- en uitritten van de belangrijkste winkels 

o doortrekken van de fietspaden aan in- en uitritten en aan kruispunten met niet-ontsluitingswegen 

• Afwerken van de fietsroute langs de Rupel (verbindingsfietsas).  

o Ter hoogte van het veerhuis in de Veerstraat moet men even de dijk verlaten om even verder de dijk terug op te rijden. De continuïteit van het 

fietsnetwerk op deze locatie dient onderzocht. 

o Ter hoogte van het bedrijventerrein Noeveren tussen spoorlijn en A12 dient men gebruik te maken van de N148 (Broekweg). Het spoor en het 

dok te Noeveren zijn sterke barrières. De haalbaarheid van alternatieve routes van de Broekweg dient onderzocht. Indien de aanleg van een 

alternatieve route niet haalbaar blijkt, moet de route via de Broekweg verkeersveiliger gemaakt worden. 

o Op grondgebied van Schelle loopt de route van het fietsknooppuntennetwerk deels langsheen de Rupel en Schelde. Dit netwerk is echter 

onderbroken ter hoogte van de site Interescaut en het naastgelegen natuurgebied Maaienhoek. De verbinding wordt hier gelegd via fietswegen 

langs de Maeyebeek. Een verbinding langs de Schelde kan op deze unieke plaats, aan de samenvloeiing met de Rupel, een meerwaarde 

betekenen in het recreatieve netwerk van de regio
1
.De haalbaarheid dient onderzocht.  

o Ten zuiden van de Callebeekstraat is een fietsroute aanwezig langsheen het water, deel uitmaken van het fietsknooppuntennetwerk. Ten 

noorden hiervan, ter hoogte van de bedrijventerreinen is er geen fietsroutepad.  Er dient onderzocht of hier gaan aansluiting kan gevonden 

worden op de functionele fietsroute langsheen de Schelde op grondgebied van Antwerpen (d Herbouvillekaai). Hierdoor zou een aangename 

en veilige fietsroute naar Antwerpen mogelijk zijn. De verenigbaarheid met de (watergebonden) bedrijvigheid dient onderzocht. 

• Verbeteren van de oversteekbaarheid van A12 (verbindingsfietsassen) door realisatie van fietsbruggen en/of tunnels (cf. streefbeeld A12)  

                                                           
1
 Bron: onderzoeksrapport Lokaal fietsroutenetwerk en Trage Wegen, Verbreding en verdieping mobiliteitsplan Schelle.  
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• Verbeteren van de oversteekbaarheid van de E19 (fietsverbindingsassen) door de aanleg van een volwaardig fietspad over de bruggen van de 

Steenweg op Waarloos en de Slijkenhoefstraat.  

• Invoeren van snelheidsremmende maatregelen voor het gemotoriseerd verkeer in alle kernen De leefbaarheid en de verkeersveiligheid in de 

woonkernen zijn van primordiaal belang. Door het mengen van het autoverkeer met het fietsverkeer wordt de aanwezigheid van de fietsers in de kernen 

benadrukt en wordt de snelheid van het autoverkeer verlaagd. 

• Aanleg van een derde fietsbrug (na de bruggen over Nete en Dijle) over de Zenne wordt bepleit om een fietsverbinding te realiseren tussen de 

Rupelstreek en Mechelen – Station.  
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1.2.3 B.3. Openbaar vervoersnetwerk 

Kaart 2: Intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar: openbaar vervoer  

 

1.2.3.1 Gewenste openbaar vervoersstructuur  

1.2.3.1.1 Openbaar bus vervoer  

De Rupelstreek is goed ontsloten via het openbaar busvervoer. De Lijn Antwerpen realiseert momenteel diverse tram- en busprojecten uit het Masterplan 

Antwerpen. Met het ambitieuze Pegasus-plan 2003-2025 zet De Lijn nog een stap verder en verfijnt ze het web van tram- en buslijnen in en rond Antwerpen. Het 

betreft onder meer de verlenging van de tramlijn 24 van Schoonselhof tot aan de spoorwegovergang Hemiksem – Werkplaatsen.  

 

Er worden vanuit de verschillende gemeenten aanpassingen en/of uitbreidingen met betrekking tot de openbaar busvervoersontsluiting geformuleerd:  

• Het behoud van vlotte busverbinding naar de ziekenhuizen, universiteiten en de stations is gewenst. 

• Een bijzondere aandacht dient te gaan naar de busontsluitingen van de gemeente Rumst, in het bijzonder naar de ontsluiting van Reet centrum en 

Rumst (busstation). Rumst heeft geen treinstation. Onderzoek naar een betere busaansluiting van de wijken en dorpen van Rumst naar de 

hoofdaansluitingen in omliggende gemeenten (trein, snelbussen, lightrail, …) is noodzakelijk. In het bijzonder is een goede busverbinding naar Duffel 

station wenselijk. Tevens wordt hierdoor het ziekenhuis van Duffel beter bereikbaar voor de bewoners van Rumst.  

• De snelbusdienst via de E19 dient zeker behouden te worden.  

• Het stationsgebouw te Rumst (in de Molenbergstraat) moet als comfortabele bushalte geherwaardeerd worden (overdekte wachtplaats, 

biljettenautomaat, elektronische informatie, …)  

• Een betere openbaar vervoersverbinding van de omgeving Benedenvliet in functie van de dorpskernherwaarderingsproject, de waterrecreatie en de 

ontwikkeling van de abdij van Hemiksem is noodzakelijk.  

De Lijn zal de gesuggereerde aanpassingen uitvoeren indien, na een netmanagementonderzoek, voldoende potentieel blijkt te zijn.  

Eerder werden bijkomende lijnen in oost- westrichting onderzocht en ingevoerd. Door gebrek aan vraag werden deze verbindingen inmiddels afgelast.  
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1.2.3.1.2 Lightrail  

Binnen de mobiliteitsvisie van de Lijn wordt een sneltram voorzien tussen Boom en Brussel, langsheen de A12. Het is een aanvulling op de bestaande 

interregionale structuur. Deze lijn verbindt het knooppunt Boom op een snelle manier met Brussel, waarbij een traject over de A12 de voorkeur geniet. In Brussel 

verknoopt deze lijn met regionale en stedelijke (metro)lijnen aan het knooppunt Heizel, en met interregionale en nationale lijnen aan het NMBS-station Brussel-

Noord. Boom wordt als interregionaal knooppunt voorzien door de koppeling met mogelijke toekomstige sneltram/lighttrainprojecten en bestaande 

treinverbindingen tussen Antwerpen, Mechelen en Sint-Niklaas. Ter hoogte van Londerzeel verknoopt deze sneltram verbinding met de spoorlijn Mechelen – 

Dendermonde. De hoofdfunctie van deze verbinding is het aanbieden van een duurzaam alternatief voor de A12 voor verplaatsingen in de driehoek Brussel – 

Dendermonde – Mechelen. De bediening van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkelingszones rond de A12 is een expliciete functie van deze lijn. 

Een lighttrain Sint-Niklaas – Boom – Antwerpen kan voorzien in een grote kwaliteitssprong op de bestaande spoorlijn. Door nieuw materieel, nieuwe en 

aantrekkelijke haltes, hoge frequenties, en kortere reistijden worden extra reizigers aangetrokken.  

Een lighttrain Mechelen – Boom – Antwerpen kan voorzien in de activering van het spoor tussen Willebroek en Boom en geeft op deze verbinding een grote 

kwaliteitssprong. Door deze nieuwe spoorverbinding ontstaan nieuwe, rechtstreekse, reismogelijkheden per spoor, bijvoorbeeld tussen Boom en Mechelen en 

tussen Willebroek en Antwerpen. Er zal nagegaan worden of hiervoor voldoende draagvlak bestaat in Klein-Brabant en Willebroek.  

Een bijkomend halte ter hoogte van de Kruiskenslei  is wenselijk. 

 

1.2.3.1.3 Trein  

De gemeenten streven naar een optimalere treinontsluiting en een hoger treinaanbod tijdens het weekend.  

De gemeente Rumst vraagt een onderzoek naar de mogelijkheid om in het station van Duffel een IC/IR – trein te laten halteren.  

In het beheerscontract 2008-2012 tussen de Staat en de NMBS neemt de NMBS de taak op zich om tegen december 2011 een nieuw vervoersconcept te 

implementeren. Bij de ontwikkeling van dit nieuw vervoersconcept worden via marktpotentieelonderzoeken missing links opgespoord en streeft de NMBS naar 

een verdere afstemming van het treinaanbod op de behoeften en de verwachtingen van bestaande en potentiële reizigers. Bij de uitwerking van de dienstregeling 

wordt maximaal rekening gehouden met de overstapmogelijkheden en wordt gestreefd naar de uitbouw van overstapknooppunten. De NMBS onderzoekt welke 

interstedelijke relaties een potentieel bieden voor de inleg van meer treinen, met bijzondere aandacht voor de regio’s waar het aanbod beperkt is in vergelijking 

tot de behoeften en alwaar een hoger kwaliteitsniveau van materieel wenselijk is. In het beheerscontract is verder nog opgenomen dat de resultaten van dit 

onderzoek zullen voorgelegd worden aan de Ministers van Mobiliteit en van Overheidsbedrijven, via DGVL (Directoraat Generaal Vervoer te Land) en dit uiterlijk 

medio 2010.  

Een bijkomend halte ter hoogte van de Kruiskenslei (bijvoorbeeld in kader van de lightrailverbinding) is wenselijk. De realisatie van een station werd door NMBS 

reeds onderzocht, maar als niet wenselijk beschouwd.  
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1.2.3.1.4 De watertram  

Momenteel zijn studies lopende met betrekking tot de haalbaarheid van de de watertram. Het wordt onder andere bekeken binnen het regionaal project 

“Scheldelandschapspark”. 

 

1.2.3.1.5 Intermodaliteit  

 

Om intermodaliteit te bevorderen worden halteaccommodaties, zowel voor trein, (water)tram en bus, ruimtelijk kwalitatief ingericht en goed onderhouden. 

Bijkomende voorzieningen om het gebruik van de fiets als voor –en natransportmiddel aantrekkelijker te maken, worden gerealiseerd. Zo moeten er aan de 

stations en de belangrijkste bushalten voldoende, veilige en comfortabele fietsstallingen aangeboden worden, die bij voorkeur overdekt zijn. Tevens kan 

overwogen worden om bijvoorbeeld bij het station en aan bepaalde halten fietsen te verhuren/uit te lenen. Om de overstap van wagen naar de bus te stimuleren, 

kan overwogen worden om een aantal autoparkeervoorzieningen te realiseren.. 

 

1.2.3.2 Acties en maatregelen  

• Verlenging tramlijn 24 van Schoonselhof tot aan de spoorwegovergang Hemiksem – Werkplaatsen 

• Opstart studies en overleg  in kader van de realisatie van de lightrailverbinding Boom en Brussel 

• Opstart studies en overleg  in kader van de realisatie van de lighttrain Mechelen – Boom – Antwerpen 

• Opstart studies en overleg  in kader van de realisatie van de lighttrain Sint-Niklaas – Boom – Antwerpen 

• Onderzoek naar een betere busaansluiting van de wijken en dorpen van Rumst naar de hoofdaansluitingen in omliggende gemeenten (trein, 

snelbussen, lightrail, …) is noodzakelijk. In het bijzonder is een goede busverbinding naar Duffel station wenselijk. Tevens wordt hierdoor het ziekenhuis 

van Duffel beter bereikbaar voor de bewoners van Rumst.  

• Herwaardering van station van Rumst als hoogwaardige bushalte  

• Betere openbaar vervoersontsluiting van de omgeving Benedenvliet te Hemiksem 

• Marktpotentieelonderzoeken voor bijkomende treinontsluitingen en betere openbaarvervoersbediening tijdens het weekend.  

• Haalbaarheidsonderzoek en overleg in kader van de watertram  
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1.2.4 B5 Categorisering bovenlokale wegen  

Kaart 3: Intergemeentelijk mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar : wegencategorisering  

 

In het oorspronkelijke beleidsplan (2000) werd een globale gewenste ontsluitingsstructuur voor autoverkeer opgesteld. Het betreft een dubbele kamstructuur, 

enerzijds vanuit de N177/A12, anderzijds vanuit de E19. 

De kamstructuur rond de N177/A12 bestaat uit ontsluitende takken voor autoverkeer: 

• Cleydaellaan (ten westen van A12) en Kontichsesteenweg (ten oosten van A12) 

• Steenwinkelstraat/Bist (ten westen van A12) en Langlaarsesteenweg (ten oosten van A12) 

• Pierstraat (tot de doortrekking van de N171) en de Matenstraat (ten westen van A12) en de Pierstraat (ten oosten van A12)  

• De nog te realiseren rondweg van Boom en Kapelstraat (ten westen van A12)  

Er wordt een kamstructuur rond de E19 opgebouwd met volgende ontsluitende takken: 

o Tiburstraat – Tuinwijk – Steenberghoekstraat - Nieuwstraat – Kardinaal Cardijnstraat (ten westen van E19) en Bussestraat - Lage 

Vosbergstraat (ten oosten van E19) 

o Steenweg op Waarloos – N1 (Antwerpse Steenweg) – Bussestraat 

De nog te realiseren doortrekking van de N171 verbindt beide kamstructuren.  

 

1.2.4.1.1 Wegenselectie  

Hoofdwegen  E19 met als aansluitpunten Kontich en Rumst  

Primaire weg type I A12 

N16  

Primaire weg type II:  R11 

Secundaire weg type I N171  

secundaire weg type II N1C (Bussestraat)  
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Secundaire weg type III N1  

Intergemeentelijke ontsluitingsweg • Cleydaellaan voor de ontsluiting van Hemiksem; 

• Kontichsesteenweg voor de ontsluiting van Aartselaar; 

• Steenwinkelstraat en Bist voor de ontsluiting van Schelle; 

• Langlaarsteenweg voor de ontsluiting van Aartselaar; 

• Matenstraat via “banaan” voor de ontsluiting van Niel. 

• Kapelstraat tussen de A12 te Boom en Terhagen met een bypass in Boom. Deze weg sluit aan op de 

zijrijbanen van A12 (N177), sluit aan op Kerkhofstraat, ontsluit het provinciaal recreatiedomein De Schorre 

• Tiburstraat – Tuinwijk – Steenberghoekstraat- Nieuwstraat  

• Lage Vosbergstraat 

(Rumst suggereert de provinciale overheid om de selectie van de Lage Vosbergstraat als secundaire weg 

op te heffen. De gemeente beschouwt de Lage Vosbergstraat als een lokale verbindingsweg.) 

• Steenweg op Waarloos – Valveken - Michel Geysemansstraat  

De rol van de Eikenstraat zelf wordt verder uitgewerkt in het gemeentelijk mobiliteitsplan. De gemeente zal hierin de rol van de Eikenstraat verder uitwerken als 

een lokale weg. 
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1.2.4.1.2 Inrichtingsprincipes Intergemeentelijke ontsluitingswegen  

Volgende inrichtingsprincipes worden voorop gesteld
2
:  

• Snelheidsregime: 

o BUBEKO: 70 km/u 

o BIBEKO: 50 km/u 

• Belijning: 

o Asmarkering aanwezig 

o Randmarkering aanwezig 

• Aantal rijstroken: 1 x 2 rijstroken 

• Effectieve rijstrookbreedte incl. belijning/excl. goot: 

o BUBEKO: 3 m 

o BIBEKO: 2.75 m (3 m bij regulier dienst OV en vrachtroute) 

• Mogelijke kruispuntvormen*: 

o met hoofdwegen: geen rechtstreekse aansluiting 

o met primaire wegen: 

� BUBEKO: Hollands complex, lichtengeregeld kruispunt 

� BIBEKO: lichtengeregeld kruispunt, rotonde 

o met secundaire wegen: lichtengeregeld kruispunt, rotonde, voorrangsregeling (B9 of B15) 

o met lokale wegen: voorrangsregeling (verkeersborden B9 of B15) 

• Voetgangersvoorzieningen: 

o voetpaden en oversteekplaatsen 

• Groenvoorzieningen: aan weerzijde begrensd door een bomenrij afgewisseld met verlichtingsmasten 

• Parkeervoorzieningen: buiten de rijstroken (indien noodzakelijk) 

• Bouwvrije stroken: 

o BUBEKO: 5 m vanaf rooilijn 

                                                           
2
 Op basis van “Categorisering van de lokale wegen”, Valere, Donné  
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o BIBEKO: geen 

• Openbaar vervoer 

o Halteren: 

� BUBEKO: bushavens 

� BIBEKO: halte op de rijstrook 

o Verhoogde inrichtingen: 

� BUBEKO: geen plateaus 

� BIBEKO: bij voorkeur rijbaankussens 

Aanvullende eis: vrije bedding indien structureel doorstromingsprobleem 

• Fietsvoorzieningen (conform met Vademecum Fietsvoorzieningen) 

o BUBEKO (70 km per uur) :  

� vrijliggend eenrichtingsfietspad: aanbevolen breedte > 1.75 m (minimale breedte: 1.50 m) 

OF 

vrijliggend dubbelrichtingsfietspad: aanbevolen breedte > 2.50 m (minimale breedte: 2 m) 

� tussenstrook: minimale breedte > 1 m (> 0.70 m met verticaal scheidend element) 

o BIBEKO of maximaal  50 km per uur): 

� (verhoogd )aanliggend eenrichtingsfietspad: aanbevolen breedte > 1.75 m (minimale breedte:1.50 m) 

� tussenstrook: aanbevolen breedte > 0.5 m (minimale breedte: schrikstrook 0.25 m) 

 

Enkel indien de rooilijn smaller is dan het voorgestelde dwarsprofiel, mag er afgeweken worden van dit profiel. In geval van een te beperkte rooilijn moet in de 

eerste plaats gekeken worden of de rijbaan versmald kan worden (rijbaan moet minimaal 5,5 meter bedragen tussen de boordstenen). Indien dit nog 

onvoldoende is, kan de groenstrook versmald worden of langs één zijde weggelaten worden. Wel moet er minstens 0,5 meter tussen het aanliggend verhoogd 

fietspad en de rijbaan vrijgelaten worden (verhoogd). Als het dan gevormde profiel nog te breed is voor de huidige rooilijnbreedte kunnen de fietspaden versmald 

worden tot 1,5 meter (minder is niet toegelaten). 
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1.2.4.2 Acties en maatregelen  

• De doortrekking van de N171 omwille van de leefbaarheid van de dorpen. De eerste fase (rotondebruggen) is gerealiseerd. De uitvoering van de 

tweede fase van de ontsluiting “De Banaan” (Krekelenberg - A12) is nog niet aangevat. De derde fase betreft de doortrekking van de N171 vanaf de E19 

tot aan de rotondebruggen. De door te trekken N171 wordt in het PRS geselecteerd als een secundaire weg type I. Een bijzondere aandacht dient te 

gaan naar de downgrading van lokale wegen bij de doortrekking van de N171 (bvb.’s Herenbaan en de Pierstraat). 

• De upgrading van de A12 volgens de inrichtingsprincipes van de primaire weg type I (zie ook streefbeeld A12). Om de doorstroming en de 

verkeersveiligheid op korte termijn op de A12 te verbeteren kan een concreet stappenplan worden opgemaakt en kan de haalbaarheid van het plaatsen 

van tijdelijke bruggen onderzocht worden.  

De realisatie van de streefbeelden A12 en N171 is cruciaal en prioritair. Deze streefbeelden dienen volledig uitgevoerd te worden, met inbegrip van de 

downgrading van bepaalde assen (bijvoorbeeld de ’s Herenbaan bij de realisatie van “de Banaan” en de Pierstraat bij het doortrekken van de N171).  

De verwezelijking van het streefbeeld A12 dient voor het gehele traject te gebeuren. De solitaire aanpak van een aantal kruispunten is niet voldoende, 

omdat de problemen hierdoor verschoven worden. 

Conform het streefbeeld van de A12 moet de N177 gedowngraded worden op grondgebied Boom. De N177 mag geen lang op- en afrittencomplex 

vormen ten gevolge van de realisatie van “de Banaan”. De aansluiting op de A12 moet goed gebeuren waarbij de zijrijbanen niet belast worden. Na het 

streefbeeld A12 moet er een technisch dossier komen waarin er gekeken wordt naar de op- en afritten. 

 

• Herinrichting N148.  

De implementatie van de kamstructuur vereist een downgrading van de N148. Om doorgaand verkeer op de N148 te vermijden dienen “filters” (of 

weerstanden) geplaatst te worden op de N148, op de delen tussen de takken. Deze filters kunnen op verschillende manieren gematerialiseerd worden. 

Dit kan bijvoorbeeld door herinrichting van de doortochten waardoor de reistijd van de route via de N148 verlengd wordt ten aanzien van de routes op de 

kamstructuur. Een andere mogelijkheid is het invoeren van een elektronisch filtersysteem. Door middel van kentekenherkenning wordt ongewenst 

doorgaand verkeer gedetecteerd en gesanctioneerd. Dit systeem biedt een antwoord op het probleem van doorgaand vrachtverkeer (zie thema 

vrachtverkeer), maar het kan ook uitgebreid worden naar detectie van ongewenst doorgaand personenverkeer. Specifiek onderzoek en monitoring zijn 

noodzakelijk om hierover een eensluidend antwoord te formuleren.  

• De aanleg van een rondweg te Boom, die het centrum van Boom dient te ontlasten.  

• De realisatie van de verbinding met de Steenberghoekstraat en Hollebeekstraat te Rumst en de opmaak van het BPA Stuyvenberg waarbij een 

verbinding wordt voorzien van de Hollebeekstraat en de Doelhaagstraat en de Hoge Meentochtstraat/Petrus Van der Taelenstraat, die de kern van 

Rumst moet ontlasten van vrachtverkeer. 

• Op de as Boom – Terhagen – Rumst  en in de kern van Reet is een sterke filter (of weerstand) nodig waardoor doorgaand verkeer ontmoedigd wordt. 

De inbouw van deze weerstand kan op verschillende manieren gematerialiseerd worden:  

o Doortochtinrichting (doch wellicht een te zwakke ingreep); 
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o Elektronisch detectie van ongewenst doorgaand verkeer (mogelijk te combineren met filters (of weerstanden) voor vrachtverkeer) (zie volgend 

thema);  

o Fysiek de doorgaande beweging voor gemotoriseerd verkeer onmogelijk maken (zeer effectieve maatregel, doch impact op (sluip)verkeer op 

andere (lokale) assen dient verder onderzocht te worden). 

De stuurgroep is voorstander van het invoeren van een elektronisch filtersysteem (zie ook verder – vrachtroutes). De exacte plaatsing van de filters 

(of weerstanden), de aard van de weerstand, de aanvaardbare radius, …vereist specifiek studiewerk en monitoring. Dit zal onderwerp uitmaken van 

een aparte studie. 

In het gewestplan is de mogelijkheid voorzien om een omleiding rond Terhagen te realiseren. De gemeente zal in eerste instantie maatregelen 

treffen om het doorgaand (vracht)verkeer uit de kern van Terhagen te weren en deze omleidingsweg in eerste instantie niet te realiseren. Toch 

wordt gevraagd de reservatiestrook uit het gewestplan niet te schrappen, zodat de gemeente nog kan terugvallen op de optie om een 

omleidingsweg aan te leggen als er zich toch een verkeersleefbaarheidsprobleem zou stellen indien het doortrekken van de N171, het inplanten van 

filters en het treffen van andere maatregelen om het doorgaand (vracht)verkeer te weren niet tot de gewenste resultaten zou leiden (na evaluatie en 

overleg met de andere actoren van de GBC). 

• Heraanleggen Molenstraat en Eikenstraat in Reet. In het beleidsplan wordt het doorgaand oost-west verkeer gebundeld op N171. De huidige oost-

west verbindingsassen worden afgebouwd voor het doorgaand verkeer. In de studie met betrekking tot de plaatsing van de (vrachtwagen)filters zal hier 

verder onderzoek naar gebeuren.  

• Alle intergemeentelijke ontsluitingswegen dienen op termijn heraangelegd te worden volgens het voorgesteld profiel. De acties met betrekking tot de 

lokale ontsluitingswegen zullen slechts uitgevoerd worden als er voldoende aanleiding toe is. Zo zijn er bijvoorbeeld acties die budgettair verantwoord 

zijn wanneer de wegeninfrastructuur om bouwfysische reden aan vervanging toe is (bijvoorbeeld bij slecht wegdek, riolering, enz.).  
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1.2.5 B6 categorisering lokale wegen  

 

Voor het doorgaand verkeer wordt via dit mobiliteitsplan een eigen infrastructuur uitgebouwd, een netwerk van hoofdwegen, primaire wegen, secundaire wegen, 

en intergemeentelijke ontsluitingswegen. Dit netwerk moet zorgen voor het kanaliseren van het doorgaand verkeer op verschillende niveaus. De overige lokale 

wegen behoren dus niet tot het netwerk bestemd voor doorgaand verkeer. 

De uitgangspunten voor de heraanleg van woonstraten zijn: 

• verblijfsfunctie primeert; 

• een beperkte rijbaanbreedte; 

• menging van verkeer (geen fietspaden, hoogstens fietssuggestiestroken); 

• snelheidsremmende maatregelen (bij voorkeur geen verkeersdrempels); 

• het wegbeeld moet deze van een woonstraat zijn (bij voorkeur geen strakke bebakening, wel veel groen en detailrijke gevels). 

De rijbaanbreedte is beperkt tot 2,50 (tussen de boordstenen) meter voor enkelrichtingsstraten en 4,5 meter voor dubbelrichtingstraten. In tweerichtingsstraten 

kunnen op regelmatige afstanden uitwijkstroken voorzien worden om de vlotte doorgang van het busverkeer te verzekeren. Een breed voetpad wordt voorzien 

met ruimte voor straatmeubilair en een groenstructuur (waar mogelijk). De rijbaan zelf wordt bij voorkeur uitgevoerd in een andere verharding dan asfalt (asfalt 

wordt geassocieerd met een verkeersstraat).  

De versmalling kan worden gerealiseerd door het voetpad te verbreden, het parkeren anders te organiseren (haaks- of gestoken parkeren in plaats van 

langsparkeren) en/of een groenstructuur aan te brengen. 

Er kan afgeweken worden van dit profiel, maar de uitgangspunten moeten gerespecteerd worden. 
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1.2.6 B7 – routes zwaar vervoer  

Kaart 4: routes zwaar verkeer  

De gewenste kamstructuur zoals uitgewerkt voor autoverkeer geldt ook grotendeels voor de gewenste routes van vrachtverkeer. Ook hier geldt het principe dat 

het vrachtverkeer zolang mogelijk op de E19 of op de A12 dient te blijven. Uitwisseling tussen beide structuren dient zoveel mogelijk te gebeuren ter hoogte van 

de R11 (korte termijn) en de doorgetrokken N171 (bij realisatie).  

Ook hier geldt dat de upgrading van de A12 en doortrekking van de N171 cruciaal zijn. Parallel dienen lokale assen gedowngraded te worden (bijvoorbeeld ’s 

Herenbaan, Pierstraat, …. ). Het belang van de doortrekking van de N171 blijkt ook uit de tellingen (bijvoorbeeld: op de Pierstraat werden er 60 tot 70 

vrachtwagens geteld tijdens de spits). 

Opmerking: ook het op- en afrittencomplex te Kontich E19 dient heringericht met oog op vrachtwagentransport. 

 

Voor vrachtverkeer wordt een kamstructuur rond de E19 (en N1) opgebouwd met de ontsluitende takken  

• Bussestraat -  N1 – Slijkenhoefstraat – Stuyvenbergstraat – Catenbergstraat – Nieuwstraat  

• Bussestraat – N1 – Steenweg op Waarloos (KMO Laerevelden)  

• Bussestraat – Lage Vosbergstraat 

Voor vrachtverkeer wordt een kamstructuur rond de N177/A12 opgebouwd uit volgende ontsluitende takken:  

• Cleydaellaan en Kontichsesteenweg  

• Steenwinkelstraat/Bist en Langlaarsteenweg  

• Pierstraat (tot de doortrekking van de N171) en Matenstraat (Niel) 

• Doorgetrokken N171  

• Rondweg Boom en Kapelstraat 

 

Op basis van de visies met betrekking tot de kamstructuren kunnen volgende zones aangegeven worden waar doorgaand vrachtverkeer dient verboden te 

worden:  

• Zones op de N148, tussen de ontsluitingsassen.  

Gelijktijdig invoeren van deze vrachtwagenfilters op de N148 is noodzakelijk.  

Momenteel is de N148 een route voor uitzonderlijk transport (klasse R2 (180T<M 240 ton; h<5 meter)). Deze route dient verlegd te worden naar de voorgestelde 

kamstructuur. De haalbaarheid dient verder onderzocht op terrein.  

• In zones op de as Boom – Terhagen – Rumst  
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o centrum van Boom (te plaatsen vanaf realisatie rondweg) 

o ter hoogte van Terhagen (gelijktijdig met deze op de lokale assen tussen E19 en A12) 

o centrum van Rumst en Tiburstraat (Rumst)(te plaatsen vanaf realisatie dubbele ontsluiting zwaar verkeer rond dorpskern) 

• Om doorgaand verkeer tussen de A12 en de E19 te vermijden dienen filters geplaatst te worden op de lokale oost- westassen (bij realisatie van N171).  

Gelijktijdig invoeren van de vrachtwagenfilters op de lokale assen tussen A12 en E19 is noodzakelijk.  

 

De vrachtwagenfilter ter hoogte van de Lindelei, Assestraat, Kerkeneinde kan onafhankelijk van de overige filters.  

 

De vrachtwagensfilters kunnen op verschillende manieren geconcretiseerd worden (tonnagebeperking, fysieke beperking (hoogte, breedte, ….), via 

kentekenherkenning (systeem momenteel in onderzoek in Oost – Vlaanderen).  Ervaring leert dat tonnagebeperking weinig effectief is. Het voorzien van sterkere 

vrachtwagenfilters (doorgang voor vrachtwagens fysiek onmogelijk maken, of gebruik van kentekenherkenning) is noodzakelijk. De stuurgroep is voorstander van 

het invoeren van een elektronisch filtersysteem, gebaseerd op kentekenherkenning. Ongewenst doorgaand vrachtverkeer wordt gedetecteerd (op basis van 

reistijden) en gesanctioneerd.  

In het intergemeentelijk mobiliteitsplan worden algemene zones aangegeven waar het verbod op doorgaand verkeer moet ingesteld worden. De exacte locatie 

van de filters en de omvang van de filtering (bepaling van de aanvaardbare radius) zijn onderwerp van een aparte studie. Hierbij zal rekening gehouden worden 

met het vrachtverkeer van bedrijven die verschillende locaties hebben binnen het plangebied.  

Aansluitend zal nagegaan worden welke mogelijkheden bestaan om het GPS – verkeer beter te sturen. 

Er zal nagegaan worden of dit systeem van elektronische filters ook kan gebruikt worden voor trajectcontroles op snelheidsovertredingen. 

Dit elektronische systeem op basis van kentekenherkenning kan uitgebreid worden zodat ook ongewenst doorgaand autoverkeer gedetecteerd en 

gesanctioneerd wordt. Bijkomend specifiek onderzoek en monitoring is hiervoor belangrijk.  

De invoering van het systeem zal gepaard gaan met een goede en duidelijke communicatie naar de weggebruikers toe.  

 

Het vrachtverkeer dat via Catenbergstraat en Stuyvenbergstraat naar de N1 wordt geleid, komt langs het kruispunt N1 x Slijkenhoefstraat. Bijkomende 

maatregelen zijn nodig om de uitwisseling van verkeer tussen Slijkenhoefstraat en N1 vlot te laten verlopen. In overleg met AWV werd bepaald om 

verkeerslichten te plaatsen of, indien verkeerlichten niet zouden functioneren, het kruispunt herin te richten.  
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1.2.7 B11 Goederenvervoer over water 

• Er wordt gestreefd naar een verdere optimalisatie van het gebruik van water door de bedrijven (zie ook Werkdomein C). Het ruimtelijk beleid dient 

gericht te zijn op het voorbehouden van bedrijventerreinen aan het water voor watergebonden bedrijven (zie ook werkdomein A). 

• De haalbaarheid van een regionaal overslagcentrum te Boom werd onderzocht. Een lokaal georiënteerd multifunctioneel ROC is haalbaar binnen 

bepaalde randvoorwaarden. Een bijkomende verkeersgeneratie op het lokale wegennet doorheen de woonkernen ten gevolge van de ontsluiting van het 

ROC dient vermeden te worden.  

• De mogelijkheden tot combinatie van goederen – en reizigersverkeer op de spoorlijn 52 moeten onderzocht worden in een capaciteitsstudie. Er treden 

mogelijk problemen op op het baanvak Antwerpen – Berchem – Antwerpen - Zuid bij het intensifiëren van het goederenvervoer. De uitvoering van een 

dergelijke studie valt onder de bevoegdheid van Infrabel. 

• Het bedrijf “Wienerberger” te Rumst zal laad- en loskades realiseren. 
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1.3 Werkdomein C – Ondersteunende maatregelen 

1.3.1 C1 vervoersmanagement met bedrijven, scholen en evenementen 

1.3.1.1 Opmaken van een bedrijfsvervoerplan voor het bedrijventerrein Krekelenberg 

Een bedrijfsvervoerplan is een hulpmiddel om het woonwerkverkeer van de werknemers via een planmatige aanpak zo goed mogelijk te laten verlopen. Een 

groot aandeel van de verplaatsingen gebeuren in het kader van het woonwerkverkeer. En de meeste woon-werkverplaatsingen gebeuren tijdens de spitsuren. 

Daarom spelen bedrijven een sleutelrol in het beter organiseren van het wegverkeer. 

Bedrijven hebben alle belang bij een betere organisatie van de personeelsverplaatsingen. Op korte termijn bieden ze hun werknemers een bijkomende service, 

en op lange termijn wordt de bereikbaarheid van de werkplaats gegarandeerd. Bovendien werkt een vervoerplan vaak kostenbesparend. Minder werkuren gaan 

verloren in verplaatsingen, minder auto’s betekent minder dure parkeerplaatsen, personeelsbussen kunnen ingezet worden, enz.  

Omwille van de ruimtelijke concentratie van bedrijven is het veel efficiënter en effectiever om gezamenlijk een bedrijfsvervoerplan op te maken. Daarom wordt er 

voor het bedrijventerrein Krekelenberg één bedrijfsvervoerplan opgemaakt.  

De coördinatie wordt door de gemeente Boom verricht en mede ondersteund door de POM en de gemeente Niel. 

 

1.3.1.2 Opmaken van bedrijfsvervoerplannen voor de gemeentediensten 

De verschillende gemeentebesturen behoren tot de grootste werkgevers in de Rupelstreek. Hierdoor genereren zij veel woon-werk en zakelijke verplaatsingen.  

Daarom stellen de 6 gemeentebesturen afzonderlijk een bedrijfsvervoerplan op. Bovendien moet de gemeente het goede voorbeeld geven aan haar inwoners. 

Een bijkomend voordeel is dat de gemeentelijke overheidsdiensten ervaringen kunnen opdoen bij de opmaak van het bedrijfsvervoerplan. Deze kennis kan dan 

gebruikt worden bij het ondersteunen van bedrijven die een bedrijfsvervoerplan willen opmaken. 

 

1.3.1.3 Ondersteunen bedrijfsvervoerplannen 

Niet alleen voor het bedrijventerrein Krekelenberg moet een bedrijfsvervoerplan opgemaakt worden, maar ook voor bedrijven die niet in Krekelenberg gelegen 

zijn. Bedrijven met meer dan 25 werknemers worden door de gemeenten aangespoord om een bedrijfsvervoerplan op te stellen.  

De gemeente informeert de bedrijven en ondersteunt hen bij de opmaak van het bedrijfsvervoerplan. Handboeken worden gratis ter beschikking gesteld aan 

bedrijven. 

De opmaak van een bedrijfsvervoerplan kan gestimuleerd worden door een fiscale tegemoetkoming vanwege de gemeentebesturen. Na uitvoering van het 

bedrijfsvervoerplan dienen de bedrijven jaarlijks een verslag in met daarin de resultaten van de acties. 



              40/84 04/006176 

S:\projecten\6176_intergemeentelijke_Boom\Rapportage\Rapporten\5_ontwerpvoorlopige vaststelling\fase 3_6176-rap-061d.doc 

1.3.1.4 Opmaken bereikbaarheidsgids als onderdeel van de gemeentelijke onthaalbrochures 

Per gemeente wordt er een bereikbaarheidsgids samengesteld. Zowel de bereikbaarheid met de auto als de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en met de 

fiets moeten in deze brochure aan bod komen.  Volgende rubrieken moeten in de brochure behandeld worden: 

• dienstregeling van De Lijn; 

• dienstregeling van N.M.B.S.; 

• een wegenkaart; 

• een fietspadenkaart. 

 

1.3.1.5 Bekend maken van alternatieve fietsroutes voor woon-schoolverkeer  

Nadat de alternatieve fietsroutes langs de Rupel en de spoorlijn gerealiseerd zijn, worden zij bekend gemaakt aan de gebruikers door een plechtige inhuldiging 

en door brochures. 

 

1.3.1.6 Sensibilisatie van ouders wat betreft woon-schoolverplaatsingen  

Ouders van kinderen uit de basisschool worden tijdens infoavonden geïnformeerd naar de mogelijkheden van schoolpoolen en fietspoolen. Daarnaast wordt de 

nadruk gelegd op het feit dat ouders zelf mee de verkeersveiligheid kunnen verhogen door bijvoorbeeld niet meer voor de schoolpoort te parkeren. Deze 

avonden worden georganiseerd door het gemeentebestuur, in samenwerking met oudercomités en De Lijn. 

Bij ouders van scholieren worden de fiets en het openbaar vervoer gepromoot. Tijdens de infoavonden wordt individueel reisadvies gegeven. Deze avonden 

worden georganiseerd door de gemeentebesturen, in samenwerking met oudercomités en De Lijn. 

 

1.3.1.7 Mobiliteitseducatie aan scholieren 

Naast de klassieke verkeerseducatie (leren lezen van verkeerstekens) worden mobiliteitslessen gegeven aan leerlingen uit de laatste jaren van het 

basisonderwijs  en aan scholieren uit  het eerste en tweede jaar van het middelbaar onderwijs. Onderdelen van dit lessenpakket zijn: 

• defensief fietsen (met praktische oefening); 

• structuur van het openbaar vervoernetwerk in de streek (welke bussen rijden naar waar); 

• uitleg over het betalingssysteem van het openbaar vervoer (abonnementen, tickets, biljetten); 

• hoe uurrooster van het openbaar vervoer interpreteren; 

De mobiliteitslessen worden georganiseerd door de 6 gemeentebesturen in samenwerking met de oudercomités, De Lijn en N.M.B.S en politie. 
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1.3.1.8 Opstarten van schoolpool 

Schoolpool is het samen met de auto naar de school rijden. De namen, adressen van de kinderen en de bereidheid tot rijden van de ouders worden per school 

geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventaris wordt er nagekeken welke kinderen samen naar school kunnen rijden.  

De uitvoering van deze maatregel gebeurt door de schooldirectie in samenwerking met het betrokken gemeentebestuur. Een handleiding wordt door de 6 

gemeentebesturen opgemaakt en verspreid naar alle scholen in de Rupelstreek. 

 

1.3.1.9 Opstarten van fietspool 

Fietspool is het samen naar school fietsen onder begeleiding van een volwassene (of meerdere). De oudercomités en schooldirecties worden door de 

gemeentebesturen aangespoord om zelf het initiatief te nemen. De gemeentebesturen verzamelen relevante informatie hierover en stellen deze ter beschikking 

aan de initiatiefnemers. 

 

1.3.1.10 Afsluiten gedragscode met bedrijven wat betreft dienstverplaatsingen 

De 6 gemeentebesturen stellen samen een gedragscode op die de dienstverplaatsingen van bedrijven (waaronder de gemeentediensten) in goede banen moet 

leiden.Deze gedragscode dient o.a. volgende zaken te bevatten: 

• Wanneer moet men de fiets gebruiken voor een dienstverplaatsing (vb. afstand kleiner dan 3 km, bij droog weer en niet te koud); 

• Wanneer moet men het openbaar vervoer gebruiken voor een dienstverplaatsing (vb. een bestemming die gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar 

vervoer); 

• Wanneer kan men best de auto nemen; 

• Indien een verplaatsing vermeden kan worden met behulp van telecommunicatie, moet men hiervan gebruik maken; 

• Indien verplaatsingen gecombineerd kunnen worden, dient dit ook te gebeuren. 

De gemeentebesturen stappen afzonderlijk naar de bedrijven om deze gedragscode te ondertekenen. 

 

1.3.1.11 Promoten van het openbaar vervoer en de fiets bij de bezoekers van het provinciaal recreatiedomein “De Schorre” 

Naast infrastructurele maatregelen, kunnen er ondersteunende maatregelen genomen worden. Bij grote evenementen kan men bijvoorbeeld de fietsenstallingen 

bewaken en de fietsende bezoekers een korting geven op de toegangsprijs (bij betalende evenementen). Tevens kunnen er bijkomende openbaar 

vervoersbedieningen voorzien worden.   
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1.3.2 C4 Marketing, informatie, promotie naar doelgroepen 

De haalbaarheid van het organiseren van het autodelen zal onderzocht worden. Indien dit haalbaar is, zal het gebruik van het autodelen ingevoerd en gepromoot 

worden.  

 

1.3.3 C6 Beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie  

1.3.3.1 Aanstelling aanspreekpunt mobiliteit per gemeente 

Per gemeente wordt iemand van de gemeentelijke administratie aangeduid als aanspreekpunt voor mobiliteitszaken. Dit kan iemand zijn die momenteel al 

werkzaam is voor het gemeentebestuur of er kan iemand aangesteld worden met deze specifieke functie.  De bevolking en andere mobiliteitspartners (De Lijn, 

A.W.V., bedrijven, …) kunnen bij deze persoon terecht voor vragen, suggesties en klachten. Hij/zij zorgt ervoor dat de informatie bij de juiste persoon terecht 

komt. Daarnaast houdt deze persoon zich bezig met de uitvoering van het mobiliteitsplan door de dossiers voor te bereiden.  

 

1.3.3.2 Oprichten van een regionale mobiliteitscel 

De stuurgroep die het mobiliteitsplan heeft begeleid, wordt omgevormd tot een permanente mobiliteitscel. Dit bestuursorgaan komt minstens 2 keer per jaar 

samen om de uitvoering van het mobiliteitsplan te bespreken. Dit overlegorgaan zal ook de evaluatie uitvoeren. 

 

1.3.4 C10 Bewegwijzeringsplan  

Stelselmatig worden de verschillende gemeentelijke signalisatieplannen aangepast aan de gerealiseerde infrastructurele maatregelen. Bijvoorbeeld na de aanleg 

van de ongelijkvloerse kruising ter hoogte van Cleydaellaan-Kontichsesteenweg mogen de gemeenten Schelle en Niel aan dit kruispunt niet gesignaleerd 

worden. Niel wordt immers ontsloten via Matenstraat en Schelle via Steenwinkelstraat. De ‘lokale ontsluitingswegen’ zorgen immers voor de ontsluiting naar A12 

of naar E19. Deze logica moet duidelijk blijken uit de gewijzigde  signalisatieplannen. 

 

1.3.5 Acties en maatregelen werkdomein C  

• het gemeentebesturen van Boom en Niel nemen het initiatief tot de opmaak van een bedrijfsvervoerplan voor het bedrijventerrein Krekelenberg I en II 

• het gemeentebestuur van Niel zal initiatief nemen voor het researchpark te Niel 

• de 6 gemeentebesturen stellen afzonderlijk een bedrijfsvervoerplan op voor hun gemeentediensten 

• gezamenlijke opmaak van een brochure om bedrijven te stimuleren 

• aankoop van handboeken voor de opmaak van bedrijfsvervoerplannen 

• opmaken bereikbaarheidsgids per gemeente 
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• organiseren van infoavonden in de  lagere scholen van de Rupelstreek 

• organiseren van infoavonden in de  middelbare scholen van de Rupelstreek 

• opstarten van schoolpool  

• opstarten van fietspool 

• opmaak infobrochure door de 6 gemeentebesturen ivm fietspool  

• opzoeken door gemeentebesturen van voorbeelden en relevante informatie over fietspoolen 

• ter beschikking stellen van informatie door de gemeentebesturen ivm fiets-en schoolpool  

• opmaak gedragscode voor dienstverplaatsingen door de 6 gemeentebesturen samen 

• afsluiten van gedragscode door de gemeentebesturen afzonderlijk  

• Aanpassen van de gemeentelijke signalisatieplannen 

• Aanstelling aanspreekpunt mobiliteit per gemeente 

• Oprichten van een regionale mobiliteitscel 
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2 Stap 8: Evaluatie relatieschema en taakstellingen 

In stap 3 van het verbredings- en verdiepingsproces (zie verkenningsnota) werd het relatieschema met bijbekorende taakstellingen geformuleerd. Deze 

relatietabel dient te worden geëvalueerd, om onder andere na te gaan of en hoe de onderlinge samenhang is bereikt. 

Uit te werken thema Relatie met ander thema Taakstellingen (aandachtspunten, uitgangspunten en randvoorwaarden) operationele 

doelstelling 

bereikt? 

Economische ruimtelijke 

ontwikkelingen en 

bovengemeentelijk 

vrachtroutes  

- route zwaar verkeer via wegen met de hoogste categorie  

- maximaal vermijden van de bouwde kernen  

- ontsluitingsstructuur naar de E19  

ja 

ja 

ja 

Actualisatie 

fietsroutenetwerk  

- aandacht naar de oversteekpunten 

- inrichtingsprincipes in functie van wegencategorisering  

ja 

ja 

Actualisatie openbaar 

vervoersnetwerk 

(lightrail/watertram)  

- noodzakelijke ingrepen / inrichtingsprincipes om maximale doorstroming te garanderen Ja 

Watergebonden 

bedrijvigheid 

- impact van watergebonden bedrijvigheid op verkeersgeneratie over de weg 

- impact van ROC op verkeersgeneratie  

- bereikbaarheid van ROC  

ja 

ja 

ja 

De Klamp  - bereikbaarheid De Klamp via de weg 

- onderzoek verkeersleefbaarheid in de kernen 

Ja 

ja  

Wegencategorisering  

De Schorre en 

ontwikkelingen langsheen 

de Benedenvliet  

- bereikbaarheid via de weg  

- onderzoek verkeerleefbaarheid in de kernen 

ja 

ja 

Economische ruimtelijke 

ontwikkelingen en 

bovengemeentelijk 

Actualisatie 

fietsroutenetwerk  

- bijzondere aandacht op kruispunten van de netwerken  

- bijzondere inrichtingsprincipes voor de fietspaden bij overlap met routes voor zwaar transport  

ja  

ja 
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*Opmerking:  Na de opmaak van de verkenningsnota werd beslist het deelplan gemengd regionaal bedrijventerrein Satenrozen/Keizershoek in te perken. 

Tabel 1: Evaluatie Relatietabel 

- bereikbaarheid van de economische ruimtelijke ontwikkelingen met de fiets  ja  

Actualisatie openbaar 

vervoernetwerk (lightrail, 

watertram)  

- mogelijkheden van gebruik openbaar vervoer op bedrijventerreinen en zijn hiervoor aanpassingen 

noodzakelijk aan de openbaarvervoersstructuur? 

- brengt zwaar transport doorstroming van openbaar vervoer in het gedrang?  

Ja 

 

ja  

Watergebonden 

bedrijvigheid  

  

- welke bedrijven komen in aanmerking voor gebruik van waterweg als transport as?  

- wat is de haalbaarheid hiervan? 

- wat zijn de randvoorwaarden, gesteld door de bedrijven?  

-  wat betekent dit voor de verkeersgeneratie over de weg?  

Ja  

vrachtroutes 

Ruimtelijke 

ontwikkelingen  

uitbreiding Grootstedelijk Gebied Antwerpen Ja* 

 

Actualisatie openbaar 

vervoersnetwerk  

- optimale intermodaliteit nastreven (door om fietsstallingen, … )  ja  

Watergebonden 

bedrijvigheid  

- hoe watergebonden bedrijvigheid combineren met veilige en aangename fietsroutes langsheen het water  ja  

De Klamp  - enten op fietsroutenetwerk  

- eventuele knelpunten (verkeersveiligheid, missing links, …) wegwerken 

ja  

ja  

Actualisatie 

fietsroutenetwerk  

“De Schorre” en 

ontwikkelingen langsheen 

de Benedenvliet 

- enten op fietsroutenetwerk  

- eventuele knelpunten (verkeersveiligheid, missing links, …) wegwerken 

ja 

ja  

De Klamp  - openbaar vervoerontsluiting (cf. mober De Klamp.)  

- eventuele knelpunten wegwerken  

ja  

ja  

Actualisatie openbaar 

vervoernetwerk  

“De Schorre” en 

ontwikkelingen langsheen 

de Benedenvliet” 

- openbaar vervoerontsluiting  

- eventuele knelpunten wegwerken 

Ja  

Ja  
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3 Stap 9: Uitwerking actieprogramma’ s 

Werkdomein  Actie  Locatie  Hoofddoelstelling  budget  Timing  prioriteit  initiatiefnemer  partners  

A1 

Voeren van een 
stedelijkgebiedsbeleid in 
stedelijke gebieden  Gebiedsdekkend milieu   continu hoog  provincie  

gemeente, 
RWO  

A1 
Actualiseren gemeentelijke 
structuurplannen  Gebiedsdekkend milieu   

korte 
termijn  middel gemeenten provincie 

A2 RUP  De Klamp  de Klamp  bereikbaarheid    
middellange 
termijn  hoog  gemeente 

private 
partners  

A2 

Uitvoeringsplannen ter 
invulling van de 
bedrijventerreinen Rumst  Rumst  bereikbaarheid    

middellange 
termijn  hoog  gemeente provincie 

A3 

Realisatie ROC Bedrijventerrein   
Noeveren 

Bereikbaarheid 7 090 
000 (1)  

KT – max 3 
jaar 

Hoog Waterwegen 
& Zeekanalen 

NMBS-
groep, 
POM 

A3 Ontwikkeling De Schorre  De Schorre Boom  bereikbaarheid    
korte 
termijn  middel  provincie  

RWO, 
gemeenten 

A3 Ontwikkelingen Benedenvliet  Benedenvliet  verkeersleefbaarheid    
korte 
termijn  middel  gemeenten 

provincie, 
RWO,  

B1 
Verhogen van comfort voor 
voetgangers in de kernen  centrum  verkeersleefbaarheid    continu hoog  gemeenten    

B1 
Verbeteren oversteekbaarheid 
A12 A12 verkeersleefbaarheid    

korte 
termijn  hoog  AWV  gemeenten  

B1  
Garanderen 
oversteekbaarheid N171  N171  verkeersleefbaarheid    

middellange 
termijn  hoog  AWV  gemeenten  

B1 
Verbeteren oversteekbaarheid 
bovenlokale ontsluitingswegen  

bovenlokale 
ontsluitingswegen  verkeersveiligheid    

korte 
termijn  hoog  AWV  gemeenten  

B2 

Verbetering van 
verkeersveiligheid ter hoogte 
van kruispunt Hoge 

Hollebeekstraat 
Rumst  verkeersveiligheid    

korte 
termijn  hoog  gemeente  AWV  
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Werkdomein  Actie  Locatie  Hoofddoelstelling  budget  Timing  prioriteit  initiatiefnemer  partners  

Meentochtstraat – 
Hollebeekstraat  

B2 

Optimalisatie Spruytelei-
Poortelei mbt verharding en 
inrichting  Spruytelei-Poortelei bereikbaarheid    

middellange 
termijn  middel gemeente    

B2  
Verbeteren fietskarakter 
Zinkvalstraat  Zinkvalstraat  bereikbaarheid    

middellange 
termijn  middel gemeente   

B2 

Verkeersveiliger maken 
fietspad langsheen de 
Broekweg of op een eventueel 
alternatieve route  Broekweg bereikbaarheid  

132 
000 

middellange 
termijn  hoog  Gemeente  

provincie- 
NMBS –
groep  

B2 

Een verkeersveilige 
aansluiting van de fietsroute 
langsheen de Tuinlei met de 
Matenstraat/Pierstraat  Matenstraat/Pierstraat  Verkeersveiligheid  

  

Middellange 
termijn  hoog  Gemeenten   

B2  
Ongelijkgrondse kruising 
Eikenstraat/Pierstraat/N171 N171  Verkeersveiligheid  

  middellange 
termijn  hoog  MOW –AWV  gemeenten  

B2  
Afwerken fietsroute langs 
N177  N177  verkeersveiligheid    

korte 
termijn  hoog  AWV    

B2 
Afwerken fietsroute langsheen 
de Rupel  Rupel  bereikbaarheid    

middellange 
termijn  middel gemeente provincie 

B2  

Invoeren van 
snelheidsremmende 
maatregelen in de kernen  kernen verkeersleefbaarheid    

korte 
termijn  hoog  gemeenten AWV  

B2 

Verbeteren van de 
oversteekbaarheid van de 
E19: (fietsverbindingsassen) 
door de aanleg van een 
volwaardig fietspad over de 
bruggen van de Steenweg op 
Waarloos en de 
Slijkenhoefstaat  E19  verkeersveiligheid    

korte 
termijn  hoog  AWV  

gemeente 
Rumst  
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Werkdomein  Actie  Locatie  Hoofddoelstelling  budget  Timing  prioriteit  initiatiefnemer  partners  

B3  

Verlenging tramlijn 24 van 
Schoonselhof tot aan 
spoorwegovergang Hemiksem 
– werkplaatsen  Hemiksem  bereikbaarheid    

middellange 
termijn  hoog  de lijn  

AWV 
gemeenten  

B3  

Realisatie sneltram tussen  
Boom en Brussel langsheen 
A12 A12  bereikbaarheid    

lange 
termijn  hoog  de Lijn  AWV 

B3  

haalbaarheidsonderzoek 
sneltram Sint-Niklaas – Boom 
– Antwerpen en sneltram 
Mechelen Boom Antwerpen 
door activering spoor tussen 
Willebroek en Boom  

Sneltram sint- Niklaas 
– Boom – Antwerpen  bereikbaarheid    

korte 
termijn  hoog  de Lijn  NMBS  

B3 

Onderzoek betere 
busaansluiting van wijken en 
dorpen te Rumst  Rumst  bereikbaarheid    

korte 
termijn  hoog  de Lijn    

B3 
Herwaardering Station rumst 
als hoogwaardige bushalte Station Rumst  bereikbaarheid    

korte 
termijn  hoog  de Lijn  gemeente 

B3  
Openbaar vervoersontsluiting  
Benedenvliet Hemiksem  Benedenvliet  bereikbaarheid   

Middellange 
termijn Hoog  de Lijn  gemeente 

B3 

Martpotentielenonderzoek  
missing links in 
spoorwegennet  station bereikbaarheid    

korte 
termijn  hoog  NMBS    

B11 

Inschakeling watertram 
(afhankelijk van 
haalbaarheidsonderzoek)  Rupel  bereikbaarheid    

lange 
termijn  hoog  

Waterwegen 
& Zeekanalen   

B5  
Doortrekking N171 conform 
streefbeeld N171  verkeersleefbaarheid  

5 000 
000 

middellange 
termijn  

zeer 
hoog  MOW –AWV  gemeenten  

B5  

Concreet stappenplan 
upgrading A12 en 
haalbaarheidsonderzoek 
tijdelijke bruggen  A12  Verkeersleefbaarheid    

korte 
termijn  hoog  AWV  gemeenten 
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Werkdomein  Actie  Locatie  Hoofddoelstelling  budget  Timing  prioriteit  initiatiefnemer  partners  

B5  
Upgrading A12 conform 
streefbeeld  A12 verkeersleefbaarheid    

middellange 
termijn  hoog  AWV  gemeenten  

B5  
Downgrading met invoeren 
van filters N148 N148  verkeersleefbaarheid    

korte 
termijn  hoog  gemeenten  

MOW –
AWV  

B5  Aanleg rondweg Boom  rondweg Boom  verkeersleefbaarheid  

900 
000 

middellange 
termijn  hoog  gemeente 

private 
partners  

B5  

Realisatie verbinding 
Steenberghoekstraat – 
Hollebeekstraat  

bedrijventerreinen 
Rumst  bereikbaarheid    

middellange 
termijn  hoog  gemeente provincie 

B5  
Downgrading as Boom –
Terhagen – Rumst  as Boom – Rumst  verkeersleefbaarheid    

korte 
termijn  hoog  gemeenten 

MOW –
AWV  

B5  
Downgraden Molenstraat en 
Eikenstraat in Reet  N171  verkeersleefbaarheid    

middellange 
termijn  hoog  gemeente  provincie 

B5  

Aanleg intergemeentelijke 
ontsluitingswegen conform 
inrichtingsprincipes  

intergemeentelijke 
ontsluitingswegen  verkeersleefbaarheid    continu hoog  gemeenten AWV  

B6  Heraanleg lokale wegen  centrum  verkeersleefbaarheid    continu hoog  gemeenten AWV 

B7 

Studie met betrekking tot de 
exacte locatie van de filters en 
de omvang van de filtering Gebiedsdekkend verkeersleefbaarheid  19 000 

korte 
termijn  hoog  gemeenten 

MOW –
AWV  

B7  

Onderzoek naar de 
mogelijkheid om GPS-verkeer 
beter te sturen Gebiedsdekkend  Verkeersleefbaarheid    

Korte 
termijn  Middel  Gemeenten  

MOW – 
AWV  

B11 

Ruimtelijk beleid waarbij 
terreinen langsheen het water 
voorbehouden worden voor 
watergebonden bedrijven 

bedrijventerreinen 
Rupel  milieu   continu hoog  gemeenten provincie  

B11 

Onderzoek naar 
mogelijkheden van de 
combinatie van goederen -en 
reizigersverkeer op spoorlijn 
52  spoorlijn 52  verkeersleefbaarheid    continu  middel nmbs- groep    



              50/84 04/006176 

S:\projecten\6176_intergemeentelijke_Boom\Rapportage\Rapporten\5_ontwerpvoorlopige vaststelling\fase 3_6176-rap-061d.doc 

Werkdomein  Actie  Locatie  Hoofddoelstelling  budget  Timing  prioriteit  initiatiefnemer  partners  

C1 
Opmaken bedrijfsvervoersplan 
Krekelenberg  

bedrijventerrein 
Krekelenberg  milieu   

korte 
termijn  hoog  gemeenten    

C1  

Opmaken 
bedrijfsvervoersplannen 
gemeentediensten gemeentediensten  milieu   

korte 
termijn  hoog  gemeenten   

C1 
Ondersteunen 
bedrijfsvervoersplannen  bedrijventerreinen milieu   continu hoog  gemeenten   

C1 

Opmaak bereikbaarheidsgids 
als onderdeel van de 
gemeentelijke onthaal 
brochure  Gebiedsdekkend milieu   continu  hoog  gemeenten   

C1  

Bekendmaking alternatieve 
fietsroutes voor woon-
schoolverkeer  Gebiedsdekkend verkeersveiligheid    continu hoog  gemeenten 

scholen, 
provincie  

C1  
Sensibilisatie van ouders voor 
woon-schoolverplaatsingen  Gebiedsdekkend verkeersveiligheid    continu  hoog  gemeenten 

scholen, 
provincie  

C1 
Mobiliteitseducatie op de 
scholen  Gebiedsdekkend verkeersveiligheid    continu  hoog  gemeenten 

scholen, 
provincie, 
politie  

C1  Opstarten schoolpool  Gebiedsdekkend milieu   continu hoog  scholen  gemeente  

C1 Opstarten fietspool  Gebiedsdekkend verkeersveiligheid    continu  hoog  scholen  gemeente  

C1  

Afsluiten gedragscode met 
bedrijven inzake 
dienstverplaatsingen  Gebiedsdekkend milieu    continu  hoog  gemeente bedrijven  

C1  

Promoten van openbaar 
vervoer en fiets bij bezoeken 
"de Schorre"  De Schorre Boom  milieu    continu  hoog  provincie  de Lijn  

C4 
Haalbaarheidsonderzoek 
autodelen  Gebiedsdekkend  milieu   

Middellange 
termijn  middel  Gemeente  privé 

C6  
Aanstelling aanspreekpunt 
mobiliteit per gemeente  Gebiedsdekkend verkeersleefbaarheid    continu hoog  gemeenten   
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Werkdomein  Actie  Locatie  Hoofddoelstelling  budget  Timing  prioriteit  initiatiefnemer  partners  

C6  
Oprichten regionale 
mobiliteitscel  Gebiedsdekkend verkeersleefbaarheid    continu hoog  gemeenten  

provincie, 
de Lijn  

C10 Aanpassing bewegwijzing Gebiedsdekkend verkeersleefbaarheid    continu middel  gemeenten  AWV 
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4 Verslagen  

4.1 Verslag PAC 24 september 2009  
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4.2 Verslagen van overlegmomenten in kader van het mobiliteitsplan (fase 3)  

4.2.1 Ambtelijk overleg 15 januari 2010 
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4.2.2 Stuurgroepvergadering 15 april  2010 
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4.2.3 Stuurgroepvergadering 27 juni 2010 
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4.3 Goedkeuringsbesluiten participatietraject van de gemeenten  
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Hoofdkantoren 

ARCADIS Belgium 

Bijkantoren 

ARCADIS Belgium 

 www.arcadisbelgium.be 

Deurne-Antwerpen 

Clara Snellingsstraat 27 

B-2100 Deurne-Antwerpen 

T +32 3 360 83 00 

F +32 3 360 83 01 

Berchem-Antwerpen 

Roderveldlaan 3 

B-2600 Berchem 

T +32 3 328 62 86 

F +32 3 328 62 87 

Kortrijk 

Sint-Jorisstraat 21 

B-8500 Kortrijk 

T +32 56 24 99 20 

F +32 56 24 99 21 

Charleroi 

119, Avenue de Philippeville 

6001 CHARLEROI 

T.. +32 71 298 900 

F. +32 71 298 901 

Gent 

Kortrijksesteenweg 302 

B-9000 Gent 

T +32 9 242 44 44 

F +32 9 242 44 45 

Bastogne 

Rue Thier De Luzéry 6 

B-6600 Bastogne 

T +32 61 21 38 85 

F +32 61 21 52 28 

Leuven 

Fonteinstraat 1/a 

B-3000 Leuven 

T +32 16 63 95 00 

F +32 16 63 95 01 

Haaltert 

Bruulstraat 35 

9450 Haaltert 

T. +32 53 83 04 80 

F.+32 53 83 59 54 

Hasselt 

Kempische steenweg 301 

B-3500 Hasselt 

T +32 11 28 88 00 

F +32 11 28 88 01 

Diest 

Vroentestraat 2 

B-3290 Diest (Schaffen) 

T +32 13 35 55 70 

F +32 13 55 69 48 

Luik 

Rue des Guillemins 26, 2de verd. 

4000 Luik 

T +32 4 349 56 00 

F +32 4 349 56 10 

Oostende 

Archimedesstraat 7 

B-8400 Oostende 

T +32 59 27 38 00 

F +32 59 27 39 00 

 Iso gecertificeerd voor 

Adviesverlening, studie en ontwerp van gebouwen, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening 


