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1.1

INLEIDING

HET MOBILITEITSPLAN

Omwille van de steeds toenemende automobiliteit groeit in Vlaanderen het bewustzijn omtrent de
nadelen van het autoverkeer. Nadelen die de grenzen van het toelaatbare benaderen, zo niet
overschrijden. Om die reden wenst de Vlaamse regering dat steden en gemeenten in de toekomst
anders omgaan met ruimtelijke ordening en met verkeer en vervoer dan tot op heden veelal
gebruikelijk was.
Het toekomstig beleid dient erop gericht de negatieve effecten en ontwikkelingen van de groeiende
automobiliteit te beperken. Het gaat om negatieve effecten op het gebied van verkeersveiligheid,
leefbaarheid en economie.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het Strategisch Plan Toegankelijk Vlaanderen
(SPTV) wordt een ‘duurzaam mobiliteitsbeleid’ op Vlaamse niveau vormgegeven. Dit beleid wordt in
de nabije toekomst verder geconcretiseerd in het ‘Mobiliteitsplan Vlaanderen’
Essentieel is dat het beleid sturend moet zijn in plaats van vraagvolgend. Zo dient het verkeersbeleid
zich maximaal te richten op de verbetering van de verkeersveiligheid, en het vergroten van de
verkeersleefbaarheid. Maar ook het beperken van de automobiliteit staat hoog op de agenda.

Mobiliteitsconvenant
Het mobiliteitsconvenant is het beleidsinstrument dat de Vlaamse overheid heeft ingezet om een
duurzaam mobiliteitsbeleid te realiseren. In een convenant komen het Gewest Vlaanderen, de
Provincie Antwerpen, de Stad Hoogstraten en De Lijn overeen om samen op een planmatige en
gecoördineerde wijze de
mobiliteitsproblemen aan te pakken. De basisovereenkomst of
'moederconvenant' bevat de algemene afspraken tussen de partijen. Naast de basisovereenkomst
zijn er verschillende bijakten of 'modules' rond concrete projecten mogelijk. Zo is er voor Hoogstraten
reeds een bijakte voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen afgesloten.

Opbouw van het mobiliteitsplan
Het opstellen van het mobiliteitsplan doorloopt drie fasen:
Fase 1: Oriëntatiefase
Fase 2: Opbouw van het plan
Fase 3: Opmaken van een beleidsplan
In figuur 1 zijn deze fasen schematisch in beeld gebracht. De oriëntatiefase is voor de stad
Hoogstraten afgerond. De resultaten van deze fase zijn verwoord in de oriëntatienota en zijn
voorgelegd aan de auditcommissie.
Ook de synthesenota - fase 2 – werd afgerond en omvat naast de resultaten van een uitgebreid
onderzoekspakket de opbouw van toekomstgerichte scenario’s. Deze werden besproken door de
Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) die een voorkeurscenario weerhield.
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De rapportage die u nu voor u heeft is het beleidsplan, als verwoording van de beleidskeuze ten
aanzien van mobiliteit van de Stad Hoogstraten, het Vlaams Gewest en De Lijn. Het beleidsplan
bevat de krachtlijnen en geeft de verantwoordelijkheden aan voor een geïntegreerd programma van
acties op korte, middellange en lange termijn.
Deze fase is bij uitstek het moment van besluitvorming omdat het beleidsplan voorwerp uitmaakt van
een beslissing door alle partners en voor alle partners een gezamenlijke strategiebepaling inhoudt,
waarvan de middelenverbintenissen via bijakten bij het mobiliteitsconvenant zullen worden
vastgelegd.
Het beleidsplan wordt voorgelegd aan de auditcommissie van de mobiliteitsconvenants. Bij conformverklaring betekent dit dat het Vlaams gewest erkent dat het plan een solide basis vormt voor een
duurzaam mobiliteitsbeleid.
OPBOUW MOBILITEITSPLAN
1. Oriëntatiefase

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2. Opbouw plan – Synthese 2.1

3. Beleidsplan

Inventaris bestaande plannen en studies
Inzicht in visies van verschillende actoren
Omschrijving van de problemen
Definiëring van het verder onderzoek
Oriëntatienota

2.2
2.3
2.4

Onderzoek
Trendscenario
Scenario’s duurzame mobiliteit
Synthesenota

3.1
3.2
3.3

Beleidsplan
Prioritaire acties
Opmaak methode van evaluatie

Figuur 1.1: Opbouw mobiliteitsplan

1.2

SAMENVATTING ORIËNTATIEFASE

De oriëntatienota bevat een inventarisatie van bestaande plannen en studies op Vlaams, provinciaal
en gemeentelijk niveau. Daarnaast zijn de visies van de verschillende actoren in beeld gebracht.
Naast het in beeld brengen van de visies zijn de volgende ruimtelijke en verkeersstructurele
probleemvelden voor Hoogstraten scherp gesteld:
•
•
•
•
•
•

uitbreiding perifere bedrijventerreinen transportzone Meer en De Kluis
toename aantal gebruikers recreatiegebied ‘De Mosten’
lintbebouwing langs een aantal wegen
verkeersafwikkeling doorgaand verkeer door de verschillende kernen
mogelijke milieu- en leefbaarheidshinder ten gevolge van de HSL
verkeersonveiligheid en slechte leefbaarheid op de doortochten in de kernen Hoogstraten, Meer,
Minderhout en Wortel
• sluipverkeer op een aantal wegen
• verkeersveiligheid op een aantal kruispunten en wegvakken
Daarnaast werden de verschillende probleemvelden per modus geformuleerd. Tenslotte is in de
oriëntatienota aangegeven welke verdere onderzoeken noodzakelijk zijn voor een verdere
onderbouwing van het mobiliteitsplan.
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1.3

SAMENVATTING SYNTHESENOTA

De synthesenota – fase 2 van het mobiliteitsplan - brengt verslag uit van de onderzoeksresultaten. De
onderzoeksresultaten zijn als input gebruikt voor het bepalen en onderbouwen van het toekomstig
mobiliteitsbeleid in Hoogstraten.
In het trendscenario is aangegeven welke gevolgen de huidige ontwikkelingen hebben, wanneer het
tot nu toe gevolgde beleid onverminderd wordt voortgezet. In het trendscenario zijn per werkdomein
(ruimtelijk, verkeersstructureel en ondersteunend / organisatorisch) de trendontwikkelingen geschetst.
Aan de hand van de in de oriëntatiefase onderkende probleemvelden en het omschreven
trendscenario zijn de doelstellingen en uitgangspunten ten aanzien van het toekomstige
mobiliteitsbeleid in Hoogstraten geformuleerd.
Na het formuleren van de doelstellingen en uitgangspunten zijn de mogelijke ruimtelijke,
verkeersstructurele en ondersteunende / organisatorische beleidsopties voor de Stad Hoogstraten
uitgediept.
Tot slot zijn in de synthesenota drie mogelijke beleidsscenario’s voor Hoogstraten gepresenteerd: een
bereikbaarheidsscenario,
een
middenscenario
en
een
leefbaarheidscenario.
Het
bereikbaarheidsscenario streeft een balans na tussen de gewenste (economische) bereikbaarheid en
de leefbaarheid. In het leefbaarheidscenario wordt zeer sterk ingezet op het verbeteren van de
leefbaarheid en de verkeersveiligheid, terwijl het middenscenario een evenwicht zoekt tussen het
bereikbaarheids- en leefbaarheidscenario. In de synthesenota zijn in figuur- en tabelvorm de
verschillende ruimtelijke, verkeersstructurele en ondersteunende / organisatorische kenmerken van
de scenario’s weergegeven.

1.4

KEUZE VOORKEURSSCENARIO

De GBC mobiliteitsplan Hoogstraten heeft tijdens haar vergadering van 1 juli 1999 de drie scenario’s
uit de synthesenota overwogen. Tijdens dit overleg bleek de stuurgroep de krachtlijnen zoals vervat
in het leefbaarheidscenario het meest te kunnen ondersteunen. Niettemin, kiest de stuurgroep tevens
voor enkele elementen die opgenomen werden in het middenscenario. Daarmee kiest de GBC voor
een balans tussen de gewenste leefbaarheid in de gemeente en de beoogde (economische)
bereikbaarheid van het kleinstedelijke gebied Hoogstraten. Voor Hoogstraten vormen leefbaarheid en
bereikbaarheid belangrijke aandachtspunten.

1.5

OPBOUW BELEIDSPLAN

In het onderhavige beleidsplan worden de krachtlijnen en karakteristieken van het
leefbaarheidscenario uitgewerkt tot een concreet beleidsplan voor de Stad Hoogstraten. Bij de keuze
voor het leefbaarheidscenario is steeds afgewogen of de beleidsopties in het scenario passen binnen
het gestelde kader van het RSV en het SPTV, het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie
Antwerpen (RSP-A) en het ontwerp - Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). Op deze wijze is
een coherent geheel van beleidsopties ontstaan, zonder dat deze onderling conflicten vertonen.
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Bereikbaarheidscenario
Middenscenario
leefbaarheidscenario
Werkdomein A: Ruimtelijke ontwikkelingen
Uitbreidingen wonen – verdichten kernen – Verdichten kernen

verdichten kernen - inbreiding

beperken wonen in buitengebied

beperken wonen in buitengebied

beperken wonen in buitengebied

Economie – Werken
Versterken Transportzone Meer aan

Versterken Transportzone Meer
Aan zuid en westzijde

Versterken Transportzone Meer aan
zuidzijde

zuid, west en oostzijde
Bimodale transportzone Meer met goederenlijn
Unimodale Transportzone
Antwerpen – Rotterdam

Bimodale transportzone Meer met goederenspoor
aansluiting op Nederlands spoornet

Ruime uitbreiding bedrijventerrein

Uitbreiding De Kluis in westelijke

Uitbreiding De Kluis noordelijke richting

De Kluis: westelijk, noordelijk en zuidelijk

Richting

Verdichten ambachtelijke zones

Verdichten ambachtelijke zones

Verdichten ambachtelijke zones

Minderhout en De Ster

Minderhout en De Ster

Minderhout en De Ster

Winkelen – Voorzieningen:
Versterken centrumfunctie

Versterken centrumfunctie

Versterken centrumfunctie o.m. door

Onderwijs
Kleuter-en lagere school in elke kern

Kleuter-en lagere school in elke kern
Inrichting schoolerven

Ruilverkaveling: reservatie zuidelijke
Tangent N14 – N124 (Langenberg)

Ruilverkaveling: reservatie zuidelijke
Tangent N14 –Bouwhoef

Ruilverkaveling: reservatie zuidelijke
tangent N14 – Bouwhoef

Carpoolparking: E19 Loenhout

Carpoolparking: E19 Loenhout

Carpoolparking: E19 Loenhout

Natuur en landschap:
Behoud van natuur- en landschappelijke

Behoud en versterken van natuurReserveren en verbinden van grote open
en landschappelijke waardevolle gebieden
Ruimten tot aaneengesloten ruimten

Winkel-wandelcircuit
Kleuter-en lagere school in elke kern
Inrichting schoolerven en veilige
schoolroutes

Waardevolle gebieden
Ontwikkeling landbouw en concentratie
Glasteelt
Recreatie:
Versterken recreatieve functie
‘De Mosten’ – aansluiting E19

Versterken / beschermen van natuurzones
Ontwikkeling landbouw

Ontwikkeling landbouw

Intensifiëren recreatieve functie

Status-quo recreatieve functie ‘De Mosten’

‘De Mosten’ – enkel aansluiting E19
bij evenementen

Geen aansluiting E19

Werkdomein B: Verkeersnetwerken
Doortochtherinrichting: Hoogstraten
Minderhout – Meer – Meerle - Wortel

Doortochtherinrichting: Hoogstraten

Doortochtherinrichting: Hoogstraten

Minderhout – Meer – Meerle
- Wortel

Minderhout – Meer – Meerle – Wortel
Met ruimtelijk kwaliteit openbaar domein

Wegencategorisering:
- omlegging prim. weg II N144 – N14

Wegencategorisering:
- prim. Weg II N144 tot H.Bloedlaan

Wegencategorisering:
- prim. Weg II N144 tot Hinnenboomstr.

- secundaire wegen: N14 + westelijke

- secundaire wegen: N14 tot N124

- secundaire weg II: N14 tot aansluiting

omleiding, N124 met zuidelijke
tangent en N146

Gelmelstraat , N124 met zuidelijke
Tangent over Bouwhoef

westelijke omleiding naar N115,
- secundaire weg III: N115

- lokale wegen: N115, N128, N138

- lokale wegen: N14 Hoogstraten –

- lokale wegen: N124, N128, N138

N14 Hoogstraten – Minderhout, Hoogeind, Breda, N146, N115, N128, N138
N14 Hoogstraten – Breda, Hoogeind,
Meersel – Klein / Groot Eyssel – Dreef
Hoogeind / Meersel – Klein / Groot Eyssel
Meersel – Klein / Groot Eyssel – Dreef –
Terbeeksestr / het Lak – Gestelsestraat

Dreef –Terbeeksestr / Lak – Gestelsestraat
Terbeeksestr / Het Lak – Gestelsestraat

Hinnenboomstraat

/ Hinnenboomstraat

Hinnenboomstraat

Omlegging verkeersstroom N144 – N14 via Omlegging verkeersstroom N144 –

Omlegging verkeersstroom N144 – N14 via

nieuwe route naar N115

Hinnenboomstraat en N115

N14 via Hinnenboomstraat en N115

Zuidelijke tangent N14 – N124 Langenberg Beperkte zuidelijke tangent N14 –
Bouwhoef

Beperkte zuidelijke tangent N14 –
Bouwhoef

Aanleg Westelijke omleiding

Geen aanleg Westelijke omleiding

Geen aanleg Westelijke omleiding

Cfr. Gewestplan

Enkel deel N115 – N14

Enkel deel N115 – N14

Behoud E19 op- en afrit Meer / Zundert

Op- en afrit Meer / Zundert: enkel

Afsluiten op- en afrit Meer / Zundert
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oprit naar A’pen, afrit vanuit A’pen
Zwaar verkeer:
Geen tonnagebeperkingen

Tonnagebeperking in landelijk

Tonnagebeperking in landelijk

Gebied en verblijfsgebieden

Gebied, verblijfsgebieden en op N146 –
N14: Meer, Minderhout, Hoogstraten

Ontmoedigen sluipverkeer

Ontmoedigen en weren Sluipverkeer

Weren sluipverkeer (afsluiten)

Geen belbus

Invoer belbus noordelijk deel

Invoer Belbus: gehele gemeente + Castelré

Bundeling zwaar verkeer op routes

Hoogstraten: Meer, Meerle, Meersel
Openbaar vervoer: 4 verbindende
Buslijnen – schooldienst

1 snelbuslijnen – 3 verbindende lijnen – 2 snelbuslijnen – 3 verbindende lijnen –
schooldienst – pendel bus naar
schooldienst – ontsluiting Transportzone

Ontsluiting Transportzone Meer

Transportzone tijdens spits

Meer en ‘De Mosten’

Beperkte verblijfsgebieden als zone 30

Verblijfsgebieden als zone 30

Ruime verblijfsgebieden als zone 30

Ingericht met snelheidremmers

Ingericht met snelheidremmers

Aanpak zwarte punten verkeersOnveiligheid

Aanpak zwarte punten verkeersonveiligheid alsook punten subjectieve onveiligheid

Duurzame inrichting wegen volgens

Duurzame inrichting wegen volgens

Aanpak zwarte punten
Verkeersonveiligheid

inrichtingsprincipes wegencategorisering
inrichtingsprincipes wegencategorisering
Beperkt voetgangersnetwerk,

Ruim voetgangersnetwerk, aandacht

Ruim voetgangersnetwerk, aandacht school-

schoolroutes,

Routes, aandacht mindermobielen

Fietsnetwerk: overname voorstel
Provincie

Uitwerking fijnmazig fietsnetwerk

Maximale uitwerking fijnmazig fietsnetwerk met
Ruime aandacht voor comfort en veiligheid

HSL en goederenlijn Antwerpen –

HSL – Geen goederenspoor

HSL en transportzone Meer met goederen-

Rotterdam

Spooraansluiting op Nederlands spoornet

Werkdomein C: Ondersteunende maatregelen
Info- en tariefbeleid openbaar vervoer: Openbaar vervoer: actieve promotie
Informatieverspreiding dienstverlening
Sensibilisering:
Jaarlijkse verkeersveiligheidsacties

Openbaar vervoer: actieve promotie en
Tussenkomst voor categorieën: 12 – 18 j.

Aansluiting bij landelijke Verkeersveiligheid
Eigen actieve verkeersveiligheid- en
en mobiliteits-campagnes
Mobiliteitssensibilisatie, actieve aansluiting
bij landelijke campagnes
mobiliteitsdienst - mobiliteitswinkel

Verkeersveiligheidseducatie
Aandacht op kinderen (gevaren) en
autogebruikers (gedsrag)

Mobiliteitseducatie - projectmatige
aanpak bij opportuniteit

Mobiliteitseducatie: actieve en doelgroep-

Handhaving:
Incidentele snelheidscontroles
Alcoholcampagnes

Frequente snelheidcontroles en

Snelheidscontroles op lokale wegen

Alchoholcampagnes

aanpak ongewenst gedrag – prioriteit voor
overtredingen met risico voor zachte weggebruiker

gerichte aanpak: kinderen, senioren,
autogebruikers

Parkeerduurbeperking: blauwe zone en Invoeren betaald parkeren
Parkeerbeleid: beperkt sturend door
parkeerduurbeperking in centrum Hoogstraten
Langparkeerders naar rand
Bewonersparkeren
gericht op hoge
Standstill-principe
Langparkeerders naar rand
Parkeerroulatie – stand-still-principe

Standstill-principe

Beleidsondersteuning:
Projectmanagement en coördinatie

Mobiliteitsambtenaar
Projectmanagement en coördinatie

Mobiliteitsdienst en mobiliteitsambtenaar
Projectmanagement en coördinatie

Belangenactoren

Belangenactoren

Belangenactoren

Geen initiatief fietspool

Stimuleren fietspool

Actieve ondersteuning Fietspool

Stimuleren carpool

Stimuleren carpool

Stimuleren carpool + actieve koppeling van

Gemeente benadert bedrijven op
Vrijwillige basis inzake

Actieve, sturende rol van gemeente
bij organisatie vervoersmanagement

Actieve, sturende rol van gemeente
bij organisatie vervoersmanagement

Vervoersmanagement

bij bedrijven

bij bedrijven. Gemeente geeft voorbeeld

Samenrijders

met eigen bedrijfsvervoersplan

Tabel 1.1: overzicht belangrijkste verschillen tussen de scenario’s en keuze voorkeurscenario (grijs gearceerd)
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In het mobiliteitsconvenant is omschreven welke modules het beleidsplan dient te omvatten:
•
•
•
•

ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteitseffecten
ontwikkeling van het verkeersnet per vervoerswijze
ondersteunende en organisatorische maatregelen
samenhang tussen de ruimtelijke ontwikkelingen, het verkeersnetwerk en de ondersteunende
maatregelen
• een financiële raming van de gewenste acties
• een organisatievoorstel voor implementatie van verdere acties
Het beleidsplan dat u nu voor u heeft, is als volgt opgebouwd:
•
•
•
•
•
•
•

inleiding
ruimtelijke structuur van het voorkeurscenario
verkeersstructuur per vervoerswijze
ondersteunende maatregelen in het voorkeurscenario
samenhang van de acties
financiële raming
organisatie en implementatie van de acties en taakstellingen

1.6

hoofdstuk 1
hoofdstuk 2
hoofdstuk 3
hoofdstuk 4
hoofdstuk 5
hoofdstuk 6
hoofdstuk 7

PLANNINGSPROCES – OVERZICHT OVERLEG

Overlegstructuur
De complexiteit van deze studie, alsook de vele invalshoeken die deze opdracht kenmerkt, vragen
om een multidisciplinaire aanpak. Het was daarom van belang dat de studie opgevolgd werd door
verschillende representatieve gesprekspartners en deskundigen, die samen de gemeentelijke
begeleidingscommissie (GBC) of stuurgroep vormden en die de studie gedurende de gehele periode
begeleidden.
De einddocumenten zijn per fase ter goedkeuring voorgelegd zowel aan de GBC (stuurgroep), het
college van Burgemeester en schepen en de provinciale auditcommissie. Het beleidsplan wordt na
goedkeuring van de provinciale audit ook ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.
Volgende leden participeerden aan de Gemeentelijke Begeleidingscommissie (stuurgroep):
Samenstelling Gemeentelijke Begeleidingscommissie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dhr. A. Van Aperen
Dhr. M. Van Ammel
Dhr. G. Peerlinck
Dhr. R. Van Aperen
Dhr. J. Martens
Dhr. R. Sprangers
Mevr. A. Desmedt
Dhr. J. Van Looy
Dhr. K. Aerts
Dhr. H. Vanderhenst
Dhr. F. Fransen
Dhr. R. Van Schaeren
Dhr. J. Huybrechts

Burgemeester Stad Hoogstraten
Schepen Stad Hoogstraten
Schepen Stad Hoogstraten
Schepen Stad Hoogstraten
Schepen Stad Hoogstraten
Schepen Stad Hoogstraten
Schepen Stad Hoogstraten
Schepen tot 31/12/2000
Schepen Stad Hoogstraten
Schepen tot 31/12/2000
Schepen Stad Hoogstraten
Schepen tot 31/12/2000
Hoofd grondgebiedszaken Stad Hoogstraten
Dienst Ruimtelijke Ordening Stad Hoogstraten
Industrieel ingenieur Stad Hoogstraten
Verkeersraad Hoogstraten
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dhr. J. Jacobs
Dhr. O. Meeus
Dhr. J. Van Bergen
Dhr. J. Berrevoets
Dhr. J. Vinckx
Dhr. F. Leys
Dhr. Ir. Dom
Dhr. R. Hertsens
Dhr. L. Vervoort
Dhr. E. Fierens
Dhr. J. Van Damme
Dhr. A. De Hoog

Rijkswacht Hoogstraten
Politiecommissaris Hoogstraten
Politie Hoogstraten
Politie Hoogstraten
Politie Hoogstraten
AWV Antwerpen
AWV Antwerpen
De Lijn Turnhout
De Lijn Turnhout
De Lijn Antwerpen
Libost-Groep nv., mobiliteitsconsulent
Libost-Groep nv., verkeerskundige

fase 3

fase 2

fase 1

Procesverloop
Datum
25/08/1997
27/10/1997
20/11/1997
15/06/1999
23/02/1998
29/04/1998
04/05/1998
19/06/1998
18/09/1998
26/10/1998
27/11/1998
29/01/1999
26/02/1999
17/05/1999
21/05/1999
01/07/1999
18/12/1999
24/01/2000
31/01/2000
05/03/2001
10/12/2001
21/01/2002
11/03/2002
03/07/2002

Activiteit
Stuurgroepvergadering
Stuurgroepvergadering
Audit fase 1 – Oriëntatienota
Conformverklaring Oriëntatienota
Regionaal overleg Mobiliteitsplan Noorderkempen
Stuurgroepvergadering
Regionaal overleg Mobiliteitsplan Noorderkempen
Regionaal overleg Mobiliteitsplan Noorderkempen
Regionaal overleg Mobiliteitsplan Noorderkempen
Stuurgroepvergadering
Regionaal overleg Mobiliteitsplan Noorderkempen
Regionaal overleg Mobiliteitsplan Noorderkempen
Regionaal overleg Mobiliteitsplan Noorderkempen
Stuurgroepvergadering
Regionaal overleg mobiliteitsplan Noorderkempen
Stuurgroepvergadering
Begeleidingsaudit (einde fase 2)
Stuurgroepvergadering
Overleg afstemming GRS – mobiliteitsplan
Stuurgroepvergadering
Stuurgroepvergadering
Stuurgroepvergadering
Stuurgroepvergadering
audit mobiliteitsplan

opmerking

goedgekeurd

Aanvullingen vereist

presentatie beleidsplan
Enkele opmerkingen

Tabel 1.2: procesverloop mobiliteitsplanning
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2

WERKDOMEIN A: GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Het ruimtelijk beleid van de Stad Hoogstraten heeft onmiskenbaar invloed op toekomstige
mobiliteitseffecten.
Een goed ruimtelijk beleid zal mogelijke negatieve mobiliteitseffecten
grotendeels voorkomen. In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijke beleid conform het door de stuurgroep
(GBC) gekozen leefbaarheidscenario van de synthesefase uitgewerkt.
De uitwerking van het beleidsscenario is opgemaakt in nauwe samenwerking met het structuurplan
van Hoogstraten, welk opgemaakt wordt door Iris-consulting en Stabo. Het beleidsscenario is dan
ook in overeenstemming met het richtinggevend deel van het voorontwerp gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan Hoogstraten d.d. november 2000. Het voorontwerp is heden reeds voorgelegd aan
AROHM en aan de bevolking. Desbetreffende opmerkingen zijn in bijlage weergegeven. De
opmerkingen doen echter geen afbreuk aan de inhoudelijkheid van de studie en zeker niet voor wat
betreft de deelstructuur “lijninfrastructuur”.

2.1

ALGEMEEN

In Hoogstraten vormt de fysische ruimte de ruggengraat van alle ruimtelijke ontwikkelingen. Harde
`stedelijke' ontwikkelingen worden binnen goede banen geleid door concentratie van deze activiteiten
in een `Stedelijke As'. Deze As neemt slechts een kleine oppervlakte in binnen Hoogstraten. Buiten
deze As dient de open ruimte te overheersen: landbouw en natuur zijn er al of niet tezamen (dit is
afhankelijk van het gebied) de voornaamste ruimtegebruikers. De open ruimte deelruimten `Westelijk
agrarisch gebied', `Geel Hart' en `Groen-geel Hoefijzer' kennen een gradient van landbouw naar
landbouw in evenwicht met natuur en zelfs recreatie.
Kwaliteit dient een sleutelwoord te zijn. Qua mobiliteit moet er aandacht zijn om de nu onleefbare
doortochten in de kernen te ontlasten. De kernen dienen bovendien kwaliteitsvol uitgebouwd te
worden door voldoende groen en recreatie in de buurt en basisvoorzieningen voor elke kern. Te
Hoogstraten dient een aantrekkelijk stedelijk winkelgebied te ontstaan. Netwerkvorming staat op vele
plaatsen centraal: de waarde van twee in een netwerk geplaatste gebieden is hoger dan de waarde
van de twee gebieden afzonderlijk.
Alhoewel de afbakening van het kleinstedelijk gebied de bevoegdheid is van de provincie Antwerpen,
houden de maatregelen van dit structuurplan toch rekening met dit feit door o.a. de aandacht voor
verdichting van het centrum. Er is een duidelijke differentiatie in beleid tussen het stedelijke gedeelte
en het buitengebiedgedeelte van de stad Hoogstraten.

2.2

GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING PER DEELRUIMTE (A1 – A2)

De structuur van Hoogstraten kan men onderverdelen in vier deelruimten.
De eerste deelruimte is de Stedelijke As. Deze Stedelijke As deelt de open ruimte in twee, wat
deelruimte twee `Markgebied' en drie `Agrarisch Gebied' oplevert, respectievelijk ten westen en ten
oosten van de as. Het `Markgebied' kan verder opgedeeld worden in een Groen-geel Hoefijzer dat het
Gele Hart omsluit en dat loodrecht op de Stedelijke As staat.
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Aan elk van deze deelruimten kan een apart
beleid gekoppeld worden.
In dit hoofdstuk
worden de ontwikkelingsperspectieven welk in
verband staan met mobiliteit per deelruimte
aangegeven.
1.
2.
3.
4.

Stedelijke As
Groen-geel Hoefijzer
Gele Hart
Westelijk Agrarisch Gebied

Figuur 2.1: deelruimten Hoogstraten GRS

2.2.1

Stedelijke as

Visie
In de Stedelijke As dient Hoogstraten haar bovenregionale functies waar te maken zoals economisch
en multimodaal knooppunt, serregebied van provinciaal niveau en kleinstedelijk gebied op provinciaal
niveau. Deze functies worden er gescheiden en geleed -ontwikkeld. Van noord naar zuid volgen de
functies elkaar op:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transportzone Meer
corridor met serregebied,
woonkern Meer,
corridor met serregebied,
lokaal bedrijventerrein Minderhout,
woonkern Minderhout,
kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Hoogstraten,
veiling,
bedrijventerrein ‘De Kluis’

Binnen de Stedelijke As dient er aandacht te zijn voor een optimale verbinding tussen de
serregebieden en de veiling. De concentratie serregebieden heeft als westelijke grens de E19. Het
betreft een vaststelling van de bestaande ruimtelijke structuur. De oostelijke grens van de As is de
Mark. Om het ecologisch netwerk in de Markvallei niet te verstoren, dienen de oevers gevrijwaard te
worden van bebouwing. Dit is vooral van belang bij de zone tussen Hoogstraten en Wortel waar de
Markvallei deze twee kernen van elkaar scheidt. Verschillende elementen zoals de strafschool,
Krabbershoek en het Zand kunnen een rol spelen in de vrijwaring van de Markvallei van
ontwikkelingen in de bebouwde ruimte.
De Transportzone Meer is gelegen aansluitend aan de E19 en vormt de noordelijke grens. Een goed
op- en afrittencomplex is noodzakelijk voor een verdere uitbreiding en voor een goede afwikkeling
van het vrachtverkeer. Medio 2001 werd hieromtrent een concensus bereikt tussen TUC-rail, de
NMBS, AWV, de Nederlandse instanties en de betrokken ondernemers.
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Industriegebied `De Kluis' sluit morfologisch aan op Hoogstraten-centrum en vormt de zuidelijke
grens. Het is een duidelijk afgebakend gebied met een groot aantal verkeersaantrekkende functies.
Buffering van verschillende activiteiten ten opzichte van Hoogstraten-centrum staat voorop (RKB 2).
De Kluis is via de N144 Loenhoutseweg direct verbonden met de E19. Veel problemen inzake
bereikbaarheid doen zich hier dan ook niet voor. Echter ontbreekt een optimale verbinding van het
gebied met zuidelijk en oostelijk omliggende gemeenten. Veel vrachtverkeer komt door de kern van
Hoogstraten, wat de leefbaarheid van deze kern aantast. De afwikkeling van het verkeer via andere
routes dan via het centrum van de gemeente is prioritair.

Ontwikkelingsperspectieven in relatie tot mobiliteit
Ontwikkelen van een functionele verbindingsas Hoogstraten – Minderhout
De belangrijkste verbindingsas binnen de stad
Hoogstraten wordt gevormd door de verbinding tussen
Hoogstraten en Minderhout. In de toekomst is het
mogelijk om deze as uit te bouwen als centraal
verblijfsgebied binnen de stad. Het kwaliteitsvol
herinrichten van deze as, aansluitend op de kern van
Minderhout, waarin het van Aertselaerplein een
voorname rol kan krijgen als schakel, is daarbij
wenselijk. Bij de ontwikkeling van deze as kan gebruik
worden gemaakt van het groene karakter van de
Markvallei. Het groen kan op deze plaats binnendringen
in het stedelijk weefsel waardoor een link wordt gelegd
tussen zowel de bebouwde ruimte als de open ruimte.
Voor concrete beslissingen is de vaststelling van de
afbakening van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten
noodzakelijk.

Continuiteit winkelas in Hoogstraten garanderen
Als kleinstedelijk gebied is het centrum van Hoogstraten
tevens geselecteerd als concentratiegebied voor
kleinhandel. Om het winkelen zo aangenaam mogelijk te
maken in Hoogstraten-centrum, is het van belang om een
aaneengesloten winkelas te creëren. Zo moeten blinde
vlekken in het winkelpatroon vermeden worden. Er moet
zeker gestreefd worden naar een verweving van functies.
Zo kunnen dienstverlening, bank- en verzekeringsinstellingen en kleinhandel perfect naast elkaar functioneren.
Mogelijkheden liggen hier in het hergebruik van de
rijkswachtkazerne die gelegen is langs de Vrijheid en de
creatie van een winkel-wandelcircuit.
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Industriegebied De Kluis optimaal verbinden aan Hoogstraten
Industriegebied `De Kluis' sluit - via de veiling morfologisch aan op Hoogstraten-centrum. Het is een
duidelijk afgebakend gebied met een groot aantal
verkeersaantrekkende
functies.
Buffering
van
verschillende
activiteiten
ten
opzichte
van
Hoogstraten-centrum staat voorop. Een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) op provinciaal niveau dient
hiervoor opgesteld. De afwikkeling van het verkeer via
andere routes dan via het centrum van de gemeente is
prioritair.
Ontwikkelen lokaal bedrijventerrein aansluitend bij ‘De Kluis’
Het stadsbestuur doet zoals eerder vermeld een voorstel aan het provinciebestuur
voor de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein De Kluis. In het informatief
deel werd de behoefte aan een lokaal bedrijventerrein van minstens 6 ha
vastgesteld. Het stadsbestuur wenst haar lokaal bedrijventerrein te laten aansluiten
bij het regionaal bedrijventerrein `De Kluis'. Het stadsbestuur is dan ook voorstander
van het creëren van ca. 21 ha nieuw bedrijventerrein rond `De Kluis'. Zij prefereert
dit te doen in noordelijke richting tussen de N144 Loenhoutseweg en het bestaande
bedrijventerrein. Hier zal dus het nieuwe lokale bedrijventerrein ontwikkeld worden
in combinatie met de uitbreiding van het regionaal bedrijventerrein. Op die wijze
wordt een geconcentreert bedrijventerrein bekomen aansluitendbij de kern van
Hoogstraten. Naast de afbakening van het regionale bedrijventerrein in
samenspraak met de provincie is tevens een ruimtelijk uitvoeringsplan op
provinciaal niveau nodig.
Stand-stillprincipe voor de KMO-zone van Minderhout
De KMO-zone van Minderhout kent een slechte ontsluiting naar de E19 en Turnhout
waarbij de doortochten van Meer, Minderhout en Hoogstraten in bijzondere mate
belast worden. Het is dan ook niet wenselijk deze zone verder uit te breiden. De
resterende juridische oppervlakte van deze KMO-zone kan vooralsnog worden
ingenomen.
Voorstel tot ontwikkelen transportzone
De provincie zal het Vlaams Gewest vragen de Transportzone Meer
als ‘Poort’ te selecteren. Momenteel gebeurt het transport er slechts
unimodaal en bijgevolg stelt de stad Hoogstraten voor aan het
Vlaamse Gewest om bij uitbreiding van de transportzone een
goederenstation te voorzien. Dit kan op Nederlands of op Belgisch
grondgebied. Ook een spooraansluiting kan vanuit Nederland, hetzij
vanuit België voorzien worden. In Nederland wordt een dergelijke
spoorontsluiting alvast onderzocht doch aan de oostzijde van de E19.
De aanleg van een parallel goederenspoor langs de HSL vanuit
Antwerpen wordt momenteel door de NMBS echter niet als een optie
beschouwd.
Het belangrijkste instrument is in de eerste plaats overleg tussen de
betrokken gemeenten, het Vlaams Gewest, de provincies, de
gemeente Breda, de Nederlandse Spoorwegen en de NMBS. Hoe
dan ook stelt het stadsbestuur voor aan het Vlaamse Gewest de
transportzone te laten uitbreiden in zuidelijke en westelijke
richting. Het domein van Kasteel ter Meren en de Werkhovense
Goren vormen een harde grens voor uitbreiding.
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De GOM verrichte een studie naar de mogelijkheden van een
uitbreiding aan de oostzijde van de snelweg, aansluitend bij de
Nederlandse bedrijvenzone Hazeldonk.
De uitwerking van een verkeerscirculatieplan t.b.v. de interne
verkeersafwikkeling op nde Transportzone is geprogrammeerd.

2.2.2

Westelijk Agrarisch Gebied

Visie
In het Westelijk Agrarisch Gebied ligt de nadruk uiteraard op de landbouwfunctie. Alle functies zijn er
ondergeschikt aan de landbouwfunctie met uitzondering van de lijn-infrastructuur van internationaal
belang die het gebied doorkruist (HSL en E19). Deze lijninfrastructuur deelt het gebied in twee. De
E19 is een barrière in het landschap. Niet alleen functioneel, maar ook ruimtelijk. Een
landschappelijke inpassing is dan ook gewenst. Mogelijkheden hiervoor kunnen ontstaan bij de
aanleg van de HSL, die parallel gaat lopen westelijk langs de E19. Bundeling en landschappelijke
integratie van HSL en E19 is gewenst.
Wonen is mogelijk onder strikte voorwaarden in de vrijkomende agrarische bebouwing die in de
landbouwgehuchten voorkomt.
Ontwikkelingsperspectieven in relatie tot mobiliteit
Schadelijke functies voor de open ruimte aan grenzen
Functies die het open karakter van het gebied aantasten dienen aan de grenzen van
het gebied te blijven. Concreet betekent dit dat bedrijventerreinen nooit in het gebied
tot ontwikkeling mogen komen, maar dat zij aan de rand ervan kunnen gesitueerd
worden. Ook de E19 vormt een grens binnen deze deelruimte. Geluidsoverlast
producerende recreatie kan zich enkel in beperkte mate binnen een straal van 400
meter (de huidige geluidsoverlastgrens van de E19) rond de E19 vestigen. Een
locatie hiertoe dient bepaald in het GRS. De eventueel in te zetten instrumenten zijn
het handhaven van bestaande bestemmingsplannen voor bedrijvigheid en het
uitvoeren van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor een recreatieterrein voor
geluidsoverlast creërende recreatie.
Natuurontwikkeling in de valleien stimuleren
De valleien zijn kwetsbare zones binnen een door de landbouw intensief gebruikte
deelruimte. Deze gebieden dienen dan ook extra beschermd te worden en werkbare
formules van beheersmaatregelen moeten op punt gesteld worden.
Natuurontwikkeling is mogelijk door het voorzien van een te bepalen afstand
waarbinnen geen landbouw mogelijk is. Via een eerder aangehaalde verordening
kunnen de valleien en ecologisch waardevolle gebieden beschermd worden.

2.2.3

Groen-Geel Hoefijzer

Visie
In het Groen-geel Hoefijzer ligt het accent op ontwikkeling en behoud van natuur, met landbouw,
bosbouw en recreatie als evenwaardige medegebruikers. Voor toerisme kan het Groen-geel Hoefijzer
met de Stedelijke As een maas vormen voor een netwerk.
Meersel-Dreef, Meerle, een deel van Minderhout en Wortel zijn elementen van het Groen-geel
Hoefijzer en worden binnen de juridische voorraad ontwikkeld als landelijke woongebieden. Doordat
de kernen beperkt zijn in hun omvang en door hun relatief geconcentreerde bebouwingsstructuren
zijn deze rechtstreeks omgeven door open ruimtegebieden enerzijds en beboste gebieden anderzijds.
De woonbeleving in deze kernen kan in de toekomst dan ook meer inspelen op de aanwezigheid van
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deze troeven. Het is geenszins de bedoeling dat de kernen uitbreiden in de waardevolle
landschappen die deze kernen omgeven.
Het recreatiedomein ‘‘De Mosten’’, het bedevaartsoord te Meersel-Dreef, de her te bestemmen
kleiputten van Desta en de Weldadigheidskolonie te Wortel zijn onderdeel van deze deelruimte en
zijn van belang bij de toeristische uitbouw van het gebied.
Er moet onderzocht worden of de Mark geschikt is voor het uitbouwen van toeristische activiteiten op
en rondom het water. Deze ontwikkelingen mogen echter het ecologisch netwerk van de Mark niet
schaden. De mogelijkheid van het aanleggen van wandelpaden langs de Mark dient nader onderzocht
te worden.
De aanwezigheid van de Mark nabij het recreatiepark ‘‘De Mosten’’ biedt mogelijkbeden om een
koppeling te realiseren. Deze koppeling kan o.m. gerealiseerd worden door het aanleggen van fietsen wandelpaden. Ook aan elkaar gerelateerde functies kunnen een plaats krijgen in dit gebied. Te
denken valt aan het aanleggen van (vis)steigers nabij recreatiepark ‘‘De Mosten’’.
Vermeld moet worden dat de Mark en haar vallei tussen Hoogstraten en Merksplas in het RSP-A
geselecteerd is als gebied met een ecologische structuur van bovenlokaal belang. Dit geldt ook voor
het geklasseerd landschap van de Kolonie te Wortel.
Ontwikkelingsperspectieven in realtie tot mobiliteit
Concentraties van recreatieve polen in netwerkverband
Het recreatiepark ‘‘De Mosten’’ heeft verschillende
recreatieve ontwikkelingen in haar directe nabijheid met
zich gebracht (o.m. manège). De gebieden rond de
kleiwinning van Desta en de Rijksweldadigheidskolonie
dienen - als herbestemming - eveneens als cluster van
verschillende kleinere recreatiepolen ontwikkeld te
worden en in een netwerk geplaatst te worden via
fietsroutes die door het Groen-Geel Hoefijzer en de
Stedelijke As lopen. Het is belangrijk dat alle recreatieve
ontwikkelingen respect hebben voor de omliggende
open-ruimtefuncties. De aanwezige horeca en de Grot
van O.L.V. van Lourdes te Meersel-Dreef kunnen
eveneens een belangrijke recreatieve rol spelen in deze
deelruimte.
Voor de ontwikkelingen in de nabijheid van de Rijksweldadigheidskolonie kan het
ruilverkavelingsproject
Zondereigen
(Merksplas
Wortel)
en
het
ruilverkavelingsproject Rijkevorsel – Wortel een belangrijke rol spelen.
Het
stadsbestuur kan toeristisch-recreatieve projecten in de buurt van deze clusters
aanmoedigen en ondersteunen, hierbij worden de kernen in de buurt weer
economisch versterkt.
Kernversterking van de woonkernen
Kernversterking van de woonkernen Wortel en Meerle is mogelijk door
verdichtingsprojecten. Te Meerle komen nog twee mogelijkheden voor: het
wooninbreidingsgebied Hazenweg (0,78 ha) dat moeilijk te ontsluiten is en het
woonuitbreidingsgebied
Dalweg
(0,77
ha).
In
Wortel
dient
het
wooninbreidingsgebied Pastoor Schrijverstraat (1,11 ha) aangesneden te worden.
Voor een verantwoording verwijzen we naar de deelstudie wonen van het GRS.
In Meerle dient de kern extra versterkt te worden door een ruimtelijk
uitvoeringsplan op gemeentelijk niveau waarbij het plangebied rond het
Gemeenteplein is gesitueerd. Voor een verantwoording wordt verwezen naar de
deelstudie ruimtebalans(sectorale) BPA's.
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Meersel-Dreef als leefbare kern
Meersel-Dreef is niet geselecteerd als woonkern in het provinciaal ruimtelijk
structuurplan en bijgevolg mogen hier slechts de bouwrijpe percelen worden
aangesneden. Er kan geen extra woongebied worden aangesneden. Deze kern
dient aantrekkelijk te blijven voor jong en oud. Het stadsbestuur zal extra
maatregelen nemen om deze kern leefbaar te houden. Deze zijn: het aantrekkelijk
maken van de openbare ruimte, waardoor wonen in Meersel-Dreef aantrekkelijk
blijft, het financieel ondersteunen van toeristisch-recreatieve initiatieven en
regelmatige evenementen in en om Meersel-Dreef. Dit zorgt voor een extra bron
van inkomsten voor de aanwezige horeca en kleinhandel die anders deels
gegenereerd kon worden door een aangroei van het aantal woningen. Qua
openbaar vervoer dient een goede verbinding tot stand te komen met
Hoogstraten; dit is mogelijk via een belbussysteem. Ook het behoud van de
basisschool is een aandachtspunt.

2.2.4

Gele Hart

Visie
Het gebied in de driehoek Bergen, Ipenrooi en Groot Eyssel vormt de deelruimte het Gele Hart. Het
Gele Hart wordt gekenmerkt door de hoofdfunctie landbouw die rekening houdt met de kwetsbaarheid
van de open ruimte. Natuur en recreatie zijn hier de medegebruikers.
Alle in te planten functies moeten rekenschap geven van de kwetsbaarheid van het gebied.
Stortplaatsen moeten uit dit gebied gebannen worden.
Wonen is mogelijk onder strikte voorwaarden in de vrijkomende agrarische bebouwing die in de
landbouwgehuchten voorkomt. Deze landbouwgehuchten worden aangeduid als woonkorrels (cfr.
GRS).
Ontwikkelingsperspectieven in relatie tot mobiliteit
Meerleseweg - Groot Eyssel als structuurdragende weg
Ontwikkeling van boerderijen dient zoveel mogelijk geënt te zijn op de bestaande
concentraties van landbouwbedrijven langs de as Meerleseweg - Groot Eyssel.
Hiermee moet vermeden worden dat in de toekomst her en der vervallen
alleenstaande boerderijen voorkomen. Clustering kan verval tegengaan. Dit is
mogelijk door in een verordening (reeds eerder aangehaald) een kaart op te stellen
met gebieden waar geen boerderijen vrijstaand mogen ontwikkelen.
Recreatief medegebruik stimuleren
Het Gele Hart wordt grotendeels omgeven door het Groen-Geel Hoefijzer waar één
van de accenten het stimuleren van recreatieve ontwikkelingen is. Het Gele Hart
dient verkortingen te bevatten van de fiets- en wandelnetwerken die de
verschillende recreatieve clusters van het Groen-Geel Hoefijzer met elkaar
verbindt. Ten allen tijde moeten recreatieve polen in het Gele Hart vermeden
worden, hetgeen mogelijk is door een handhavingsbeleid van de bestaande
bestemmingsplannen. Dit gebied bevat een recreatief aantrekkelijk landschap
bestaande uit een afwisseling van open en gesloten landschappen. Welke de beste
fiets- en wandelroutes zijn, is gekoppeld aan wat zich ontwikkeld in het Groen-Geel
Hoefijzer.
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2.3

GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING SECTORIEEL (A1 – A2)

2.3.1

Nederzettingsstructuur

Selectie woongebieden
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wordt Hoogstraten / Minderhout geselecteerd als
kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau en hoofdplaats voor de Open Kempen.
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Antwerpen (RSP-A) selecteert Hoogstraten
verder als een kleinstedelijk gebied met een hoofddorp type III.
Het RSP-A stelt vast dat de selectie als kleinstedelijk gebied momenteel de huidige toestand van
deze kern overstijgt. Het centrum dient aldus te groeien en verdicht te worden, zowel naar omvang
als naar functies en voorzieningen, om ten volle haar rol als hoofdplaats van de Noorderkempen te
kunnen waarmaken. De verhouding met het lint Hoogstraten – Minderhout – Meer richting E19 is
hierbij van belang.
De provincie zal de begrenzing van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten / Minderhout in afstemming
met het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS-H) afbakenen. Daartoe wordt momenteel in
annex bij het GRS een deelstudie verricht. De tendens is om het kleinstedelijk gebied te beperken tot
de kern van Hoogstraten en de zuidelijke woongebieden van Minderhout. De kerk van Minderhout
zou net binnen het kleinstedelijk gebied vallen. Doelstelling is om naar de toekomst toe de
concentratie van nieuwe woonbebouwing, winkels, diensten en voorzieningen te oriënteren naar dit
geconcentreerde kleinstedelijk gebied. Met name hier zijn elementaire voorzieningen als scholen,
sport, cultuur en winkels op fiets- en loopafstand voorhanden. Tevens bevindt zich hier het regionale
knooppunt van busdiensten van De Lijn in de richting van Antwerpen, Brecht, Rijkevorsel en
Turnhout.
In het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen (RSP-A) worden verder de hoofddorpen
en woonkernen geselecteerd.
Als gemeente met een hoofddorp type III verkrijgt Hoogstraten de mogelijkheid om een bijkomend
lokaal bedrijventerrein aan te duiden, enkel bedoeld voor de herlokalisatie van zonevreemde lokale
bedrijven en/of historisch gegroeide bedrijven.
Bijkomende woningen kunnen slechts worden gerealiseerd in functie van de opvang van de
natuurlijke aangroei. De beoordeling hiervan gebeurt op basis van het GRS.
Woonkernen binnen Hoogstraten zijn:
•
•
•
•

Hoogstraten - Minderhout
Wortel-dorp
Meer-dorp
Meerle-dorp

Woonkernen zijn nederzettingen waar eventuele bijkomende aansnijding of ontwikkeling van
woonzones wenselijk kan zijn.
Meersel-Dreef werd niet geselecteerd als woonkern. Dit impliceert dat er enkel gebouwd kan worden
binnen de bestaande juridische voorraad.
Vanuit mobiliteitsoogpunt is een stringenter ruimtelijk beleid ten aanzien van nieuwe woningen vereist
in deze overige woonkernen (Meer, Meerle en Wortel) en het buitengebied omdat deze nieuwe
inwoners sneller aangewezen zullen zijn op de auto als vervoermiddel.
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Verdichten woonkernen
Het ruimtelijke beleid in Hoogstraten zal vanuit mobiliteitsoogpunt worden gericht op het tegengaan
van een verdere versnippering van de woonbebouwing en het wonen in het buitengebied.
Nieuwe woonbebouwing zal uitsluitend nog in de huidige woonkernen worden geconcentreerd of
direct in aansluiting op de bestaande woonkernen worden gerealiseerd. Het aanwijzen van
woonconcentratiegebieden is derhalve een goed middel.
Op basis van het RSP-A zijn in de gehele gemeente tussen 1992 en 2007 nog minimaal 1266
woningen te bouwen. In de periode 1992 – 1996 werden voor Hoogstraten 821 woningen gerealiseerd
of werd de bouw ervan gestart. Er is echter een grote tegenstelling tussen dit cijfer en het cijfer
geponeerd in de woonbehoeftestudie I.O.K. 1998, die in 870 woningen voorziet. Binnen het
planningsproces van het GRS-H wordt momenteel een deelstudie woonbehoeften uitgewerkt. Het
GRS-H kan een ruimere taakstelling verdedigen en motiveren.
De concentratie van de woonbebouwing i.f.v. het mobiliteitsbeleid heeft drie belangrijke
beweegredenen:
•
•
•

de druk op de nog bestaande open ruimte wordt verminderd, waardoor de ruimte voor functies
zoals landbouw, bosbouw of recreatie gevrijwaard blijft. Verdere lintbebouwing langs de N14,
N115, N124, N128, N138, N144 en N146 (zie trendscenario) moet derhalve worden tegengegaan.
bij concentratie van woongebieden worden verplaatsingsafstanden verkort, waardoor het gebruik
van duurzame vervoersmiddelen als de fiets en het lopen gestimuleerd wordt en er een positief
effect op de mobiliteitsbalans mag verwacht worden.
betere mogelijkheden voor de ontplooiing van het reguliere openbaar vervoer, omdat het
reizigerspotentieel op één locatie wordt geconcentreerd.

Elke kern zijn school
Als positief gevolg van het feit dat tot op heden elke deelkern nog beschikt over een eigen kleuter- en
lagere school, geldt dat tot op vandaag het gebruik van de fiets of de ‘benenwagen’ van en naar
school hoog scoort. Ook de concentratie van middelbare scholen in de centrumkern Hoogstraten
draagt in sterke mate bij tot het hoog aandeel fietsgebruik. Dit blijkt uit de schoolenquête in het kader
van het “Verkeersplan Stad Hoogstraten” (Libost-Groep, 1997) en de NIS-gegevens uit 1991.
Het gevoerde beleid van een kleuter- en lagere school per kern is vanuit mobiliteitsoogpunt gunstig,
omdat de kinderen en jongeren op loop- of fietsafstand van hun school wonen, waardoor kinderen en
jongeren de verplaatsing naar school zelfstandig kunnen maken en ouders minder snel geneigd zijn
tot het brengen en halen van de kinderen met de wagen.
Hoewel Meersel-Dreef in het RSP-A niet weerhouden werd als woonkern blijft het erg belangrijk om
ook in deze kern de school te behouden.
Uit de schoolenquête bleek dat de ruimtelijke- en verkeersknelpunten met name gelegen zijn in:
•
•

de inrichting van de schoolomgevingen ten aanzien van het parkeren, de snelheid van het
autoverkeer in de schoolomgeving en de bereikbaarheid van de school per openbaar vervoer
(middelbare scholen)
de schoolroutes waar hoofdwegen voor schoolgaande kinderen belangrijke barrières vormen.

Inrichting schoolomgeving:
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Voor de inrichting van schoolomgevingen streeft de gemeente naar een bepaalde kwaliteit van de
schoolomgeving waarbij de volgende ruimtelijke maatregelen kunnen leiden tot een hogere
verkeersveiligheid en leefbaarheid van de schoolomgeving:
•
•
•
•
•
•

het concentreren van parkeren in de schoolomgeving en het parkeervrij houden van de
schooltoegang (bijv. door het creëren van een Kiss & Ride voor kinderen op een bepaalde
loopafstand van de school),
het remmen van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer tot 15 à 30 km/uur in de
schoolomgeving door creatie van een schoolerf en de inbreng van snelheidsremmende
voorzieningen zoals een verkeersplateau of middenberm
het bieden van ruimtelijke kwaliteit onder de vorm van schoolerven, waarbij de openbare ruimte
op één niveau gebracht wordt in de schoolomgeving. Een visuele scheiding (bijv. paaltjes,
toegangshek) scheidt de verkeersruimte van het schoolgebeuren.
beperkt aandeel vrachtverkeer of vrachtwagenverbod tijdens bepaalde venstertijden in de
toegangsstraat tot de school,
mogelijke verplaatsing van de toegang tot de school,
parkeerplaatsen of opstelruimtes voor schoolbussen van De Lijn.

Het terugdringen van het aantal parkeerplaatsen voor niet-bewoners in de direct nabijheid van een
school kan er toe leiden dat ouders misschien opteren om hun kinderen te voet of per fiets zelfstandig
naar school te laten gaan. Op die manier kan de vicieuze cirkel 'steeds meer ouders brengen hun
kinderen met de wagen naar school, want de weg naar school is erg onveilig omdat er zoveel auto’s
zijn’ worden doorbroken.
Aanpak schoolroutes
Het beleid ten aanzien van schoolroutes van de gemeente is om de barrièrewerking van hoofdwegen
te verminderen en meer ruimte en voorzieningen voor schoolgaande voetgangers en fietsers te
realiseren. Verscheidene maatregelen kunnen dit beleid ondersteunen:
•
•
•
•
•

het weren van doorgaand verkeer, met name vrachtverkeer, door de kernen,
het terugdringen van vrachtverkeer op wegen met een barrièrewerking,
het verlagen van de snelheid van het verkeer op wegen met een barrièrewerking,
meer oversteekplaatsen voor schoolgaande kinderen,
verbetering van de kwaliteit van oversteekplaatsen, vb: middenbermen,…

Tenslotte is het hier meer dan passend te wijzen op de mogelijkheden van De Lijn voor wat betreft
het scholierenvervoer. Ook het openbaar vervoer kan een belangrijke bijdrage leveren in het inperken
van de autoverkeersstroom van en naar school. Momenteel legt De Lijn reeds verscheidene
schooldiensten in. Aanvullend zal onderzocht worden op welke wijze de schoolbus het Klein
Seminarie langs de achterzijde kan bedienen, zodat scholieren op een veiligere wijze de bus kunnen
bereiken. Daarnaast is het opzetten van een fietspool-project evenzeer een goede optie.
Verdichten centrum
Het centrum van Hoogstraten heeft een belangrijke regionale en lokale winkelfunctie, wat door de
aanwijzing van Hoogstraten als kleinstedelijk gebied in het RSV en RSP-A wordt bevestigd. Het
ruimtelijk beleid is er op gericht om het centrum verder duurzaam te ontwikkelen en de ruimtelijke
kwaliteit van het centrum beter te benutten. Momenteel staat de leefbaarheid en kwaliteit van het
centrum sterk onder druk door de hoge verkeersintensiteiten en het grote aantal parkeerplaatsen op
de Vrijheid.
Het ruimtelijke beleid ten aanzien van het centrum is met het oog op een duurzame ontwikkeling
gericht op:
•
•

het terugdringen van de rol van het doorgaande verkeer over de Vrijheid
kwaliteitsvolle herinrichting van de Vrijheid tot centrumgebied
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•
•

meer ruimte en voorzieningen voor winkelende voetgangers, bewoners en centrumactiviteiten,
het stimuleren van duurzame vervoerswijzen van en naar het centrum door kwalitatief goede
fietsenstallingen, straatmeubilair en haltevoorzieningen voor het openbaar vervoer

•
•
•
•

verschuiving van het centrumparkeren naar randparkeren op loopafstand van het centrum,
herinrichting van de Gravin Elisabethlaan en Gelmelstraat,
het inrichten van een centraal knooppunt voor het openbaar vervoer nabij het centrum.
creatie van een aantrekkelijk winkel-wandelcircuit

Aandachtspunten nederzettingsstructuur:
• verdichten van bestaande woonkernen, met name in de kernen Hoogstraten en Minderhout als
kleinstedelijk gebied
• stringent ruimtelijk beleid ten aanzien van nieuwe woningen in Meer, Meerle, Meersel-Dreef,
Wortel en het buitengebied
• tegengaan perifere vestiging en lintbebouwing
• streven naar geconcentreerde ontsluitingen op het wegennet
• behoud van een kleuter- en lagere school per kern
• verhogen van de verkeersveiligheid en leefbaarheid van schoolomgevingen door het verbeteren
van de kwaliteit van de openbare ruimte van schoolomgevingen
• het verminderen van de barrièrewerking van hoofdwegen en meer ruimte en voorzieningen voor
schoolgaande voetgangers en fietsers
• een duurzame ontwikkeling van het centrum van Hoogstraten als regionaal en lokaal winkelgebied
• een gericht parkeerbeleid
• kwaliteitsvolle herinrichting van het openbaar domein

2.3.2

Werken

Economie
Als kleinstedelijk gebied is Hoogstraten in het RSV uitgeroepen tot economisch knooppunt. Ingevolge
deze beslissing stelt de stad Hoogstraten op basis van haar GRS aan de provincie voor het regionale
bedrijventerrein ‘De Kluis’ uit te breiden met ca. 21 ha. nieuw bedrijventerrein. Deze uitbreiding omvat
min. 6 ha. lokaal bedrijventerrein zoals vastgesteld in het informatief gedeelte van het GRS.
Geselecteerd als hoofddorp type III heeft de stad immers recht op een bedrijventerrein voor de
herlokalisatie van zonevreemde bedrijven of historisch gegroeide bedrijven. Daarnaast wordt voor de
verdere ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein een extra oppervlakte van 15,6 ha
voorgesteld, zoals initieel door de provincie voorgesteld. In haar definitieve versie van het Provinciale
Ruimtelijk structuurplan worden niet langer kwantitatieve taakstellingen t.a.v. bedrijventerreinen
geformuleerd. De provincie wenst deze af te bakenen in overleg met de betrokken gemeenten en op
basis van uitvoeringsplannen volgens een te bepalen planning en procedure.
De Transportzone Meer wordt in het RSP-A aangeduid als poort op Vlaams niveau (kaart 42 / 43). De
Provincie vraagt het Vlaams Gewest om deze poort aldus te selecteren en om met Nederland verder
overleg te voeren inzake de verdere ontwikkeling van de grensoverschrijdende Transportzone Meer –
Hazeldonk.
Landbouw
Hoogstraten is onderdeel van het landbouwgebied ‘Noorderkempen’ waarvan het de hoofdplaats
vormt. Landbouw is dan ook een belangrijke economische peiler voor Hoogstraten. Het glastuinbouw
– gebied is geselecteerd op provinciaal niveau. De afbakening van de serregebieden dient in overleg
tussen stad en provincie te gebeuren.
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Tevens worden de Noorderkempen in het RSP-A aangeduid als gebied voor grondgebonden
melkveehouderij en grondloze veehouderij in evenwicht met de ruimtelijke draagkracht.

Versterken Transportzone Meer en bedrijventerrein ‘De Kluis’
De twee belangrijkste geconcentreerde werklocaties binnen Hoogstraten zijn:
•
•

de transportzone Meer langs de autosnelweg E19 (Antwerpen - Rotterdam) ten noordwesten van
de kern Meer
het bedrijventerrein ‘De Kluis’ ten zuidwesten van de kern Hoogstraten.

Beide terreinen genereren door hun ligging, de aanwezige verkeersontsluiting en het type
bedrijvigheid op de terreinen veel auto- en vrachtverkeer. De economische betekenis van beide
terreinen is zondermeer hoog voor de Stad Hoogstraten, de regio Noorderkempen en Vlaanderen.
Een goede bereikbaarheid en ontwikkelingsperspectieven voor deze terreinen zijn daarom van
essentieel belang.
Transportzone Meer
In het GRS-H wordt de Transportzone Meer als multimodaal logistiek park naar voor geschoven. Dit
zijn zones waar goederen opgeslagen en verdeeld worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor
ondersteunende dienstverlening. De Transportzone vormt een poort van Vlaams belang. De provincie
vraagt het Vlaams Gewest de verdere ontwikkeling te bepalen.
Momenteel wordt de transportzone Meer op initiatief van het stadsbestuur samen met
Intercommunale van de Kempen (I.O.K.) uitgebreid in zuidelijke richting (westzijde E19). Hierbij zal
veel aandacht worden besteed aan de grenzen met het waardevolle gebied (onder andere met
kasteel ‘Ter Meren’) ten zuiden van de huidige transportzone.
Op korte termijn kan een uitbreiding worden voorzien in westelijke richting. Op langere termijn ziet
men eventueel ook mogelijkheden om aan de oostzijde van de E19 de zone te ontwikkelen.
Ter zake werd door de GOM-Antwerpen een studie verricht naar de verdere
ontwikkelingsmogelijkheden en werden zoekzones voor mogelijke uitbreiding afgebakend. Strategisch
wordt hiermee de transportzone rond het bestaande op- en afrittencomplex geconcentreerd.
Een toekomstgerichte optie is ook de evolutie naar een bimodaal overslagpunt waarbij overslag weg spoor mogelijk wordt. Daartoe kan parallel met de HSL-lijn een goederenspoorlijn worden aangelegd,
hetzij er een goederenspoor-ontsluiting gerealiseerd wordt vanuit Nederlandse zijde. Dergelijke
ontwikkeling is uiteraard voorwerp van overleg op Gewestelijk en internationaal niveau.
Ten behoeve van de interne verkeersafwikkeling zal een verkeerscirculatieplan opgesteld worden
voor de Transportzone.
Bedrijventerrein ‘De Kluis’
Het bedrijventerrein ‘De Kluis’ is van regionaal belang en omvat de veiling. Een goede buffering t.a.v.
het stedelijk woongebied is vereist. Bij de opstelling van dit mobiliteitsplan, alsook het GRS, werd
uitgegaan van de toewijzing van 15 ha. regionaal bedrijventerrein + 5 ha. lokaal bedrijventerrein en
dit op basis van de ontwerp-versie van het RSP-A. Hoogstraten opteert bij voorkeur deze uitbreiding
bij de bedrijvenzone ‘De Kluis’ te centreren. De mogelijkheden hiertoe werden verkend:
•

aan de noordzijde in de richting van de N144 Loenhoutseweg: evenwel situeert zich hier een
waterwinningsgebied
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•
•

westelijk van de Hinnenboomstraat: evenwel wordt deze zone gebruikt voor gasopslag op grote
diepte.
zuidelijk van de N115 Sint-Lenaartseweg: deze weg kent echter lintbebouwing op de bedoelde
uitbreidingsstrook.

In het kader van het regio mobiliteitsoverleg met AWV en de gemeenten Beerse, Merksplas en
Rijkevorsel werd een voorstel geformuleerd om de uitbreiding van bedrijventerreinen voor Hoogstraten
en Rijkevorsel samen te bundelen in de zone tussen de N115 Sint-Lenaartseweg en de Houtelweg.
Aanvankelijk stond de gemeente Rijkevorsel positief tegenover een koppeling en gezamenlijke
ontwikkeling van een bedrijvenzone, gelet op de betere ontsluiting naar de E19.
In haar standpunt dd. 27/06/2001 ziet de gemeente Rijkevorsel echter af van dergelijke bundeling
omwille van het lokale karakter van de Houtelweg.
In haar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan opteert Hoogstraten voor een locatie van de uitbreiding
voor de zone noordelijk van de bestaande bedrijvenzone ‘De Kluis’. De aanwezigheid van het
waterwinningsgebied is niet langer een hinderpaal meer voor deze uitbreiding, aangezien deze zone
ingekrompen werd. Op die wijze krijgt ook een maximaal bij de kern Hoogstraten geconcentreerd
bedrijventerrein vorm.
Hoogstraten opteert daarenboven op een verbod voor de vestiging van transport- en overslagbedrijven op het bedrijventerrein ‘De Kluis’. Deze bedrijven horen thuis op de Transportzone Meer.
De provincie zal een initiatief nemen voor de afbakening van dit regionale bedrijventerrein. Op basis
van het GRS en samen met de stad Hoogstraten zal vervolgens een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op
provinciaal niveau worden opgemaakt.
Duurzame ontwikkeling
Op basis van de aanduiding van Hoogstraten als kleinstedelijk gebied, kunnen beide terreinen op een
duurzame wijze verder worden ontwikkeld. Dit vereist volgende initiatieven en inspanningen vanuit de
gemeente:
•
•
•

initiatieven om te komen tot een goede bediening met het openbaar vervoer van en naar de
bedrijvenlocaties (i.s.m. De Lijn)
een goede ontsluiting van de bedrijvenzones d.m.v. van een veilig en comfortabel fietsnetwerk
door middel van vervoersmanagement wordt gestreefd naar minder individuele verplaatsingen
per auto en meer verplaatsingen met duurzame vervoerswijzen (fiets, openbaar vervoer en
carpool). Uit de bedrijvenenquête bleek echter dat veel bedrijven hiertoe nog niet bereid zijn. De
gemeente zal derhalve vervoersmanagement moeten initiëren.

Bereikbaarheid via weg en spoor
Tevens dienen de werklocaties voor het auto- en vrachtverkeer direct op de hoofdwegen te worden
ontsloten. Een directe ontsluiting van de locaties leidt tot minder omrijbewegingen voor het
gemotoriseerd verkeer en tot minder uitstoot van schadelijke stoffen. Het gemeentelijk beleid is
derhalve gericht op:
• het behoud van een directe ontsluiting van de transportzone Meer op de E19. Gelet op de aanleg
van de Hoge Snelheidslijn (HSL) Antwerpen - Rotterdam parallel met de E19 is deze doelstelling
actueel (voor meer informatie zie paragraaf 2.3.4.2),
• een directe ontsluiting van ‘De Kluis’ op de primaire weg II N144 Loenhoutseweg richting E19.
• prioritair is een afwikkeling van het verkeer van en naar ‘De Kluis’ in de richting van Turnhout en
Rijkevorsel / Malle via andere routes dan via het centrum van Hoogstraten.
Tot slot ziet de Stad Hoogstraten goede mogelijkheden om de transportzone Meer als bimodale poort
van Vlaanderen tussen Rotterdam en Antwerpen te ontwikkelen. Naast haar huidige functie als
unimodale poort (overslag goederenvervoer over de weg) ziet de gemeente ook potenties van de
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transportzone als overslagpunt tussen spoorvervoer en wegtransport met het oog op groeiende
fileproblematiek in de regio Antwerpen (Vlaamse Ruit) en Rotterdam (Randstad). Dit bimodale
overslagpunt vormt echter nog geen vastgesteld beleid en vereist de aanleg van een spoorontsluiting
op het Belgische en/of Nederlandse net. Afspraken tussen Vlaanderen en Nederland zijn hier een
vereiste.
Verdichten ambachtelijke zone Minderhout en ‘De Ster’
De ambachtelijke zones Minderhout en het bedrijf ‘De Ster’ veroorzaken door hun ligging en hun
mobiliteitsaantrekkende werking de nodige leefbaarheidsproblemen in de kernen Hoogstraten,
Minderhout, Meer en Wortel. Herlocatie van beide zones wordt op korte of middellange termijn
onhaalbaar en onwenselijk geacht. Uitbreiding van deze zones is niet wenselijk en voor de KMO-zone
Minderhout geldt een standstill-principe. Enkel de nog resterende juridische oppervlakte kan worden
aangesproken. Inbreiding, verdichting en verdere invulling binnen de contouren van de vastgestelde
BPA’s kan.
Ook dient het gebruik van duurzame vervoerswijzen naar deze zones door gemeente en bedrijfsleven
te worden gestimuleerd. Het bedrijf ‘De Ster’ gesitueerd oostelijk van de kern Hoogstraten langs de
N124 Klinketstraat kent een verkeersproductie van 3 tot 10 vrachtwagens per uur. Ten aanzien van
‘De Ster’ bestaat het beleidsvoornemen om de locatie via een nieuwe lokale verbindingsweg via het
tracé Bouwhoef ten zuiden van de kern Hoogstraten naar de N14 te ontsluiten. Verdere geleiding is er
via de N115 Sint-Lenaartseweg naar de N144 /E19.
Overige werklocaties
De overige werklocaties liggen verspreid over het gemeentelijk grondgebied (bijv. proefstation en
Desta). Het ruimtelijk beleid ten aanzien van deze locaties dient vanuit mobiliteitsoogpunt stringent te
zijn; uitbreidingen moeten gevat binnen een BPA zonevreemde bedrijven waarbij een toetsing inzake
mobiliteitseffecten onontbeerlijk is.
Vestiging van nieuwe bedrijven in het buitengebied is uitgesloten. Nieuwe bedrijven kunnen zich
uitsluitend vestigen op de bestaande werklocaties.
Glasteeltbedrijven
De problematiek van de glasteeltbedrijven en agrarische bedrijven is dat deze bedrijven over de
gehele gemeente zijn verspreid en dat er behoorlijk veel vrachtverkeer van en naar de veiling in de
kern Hoogstraten gegenereerd wordt. Deze problematiek is reeds in het verleden onderkend en
derhalve is een maatregel als ‘peaksharing’ door de veiling ingevoerd: bedrijven vervoeren hun
producten nu zoveel mogelijk buiten de spits.
Ruimtelijke concentratie van glasteeltbedrijven en agrarische bedrijven is vanuit mobiliteitsoogpunt
een goed beleid, maar ruimtelijk, bedrijfstechnisch en financieel niet steeds haalbaar.
Voor het beperken van de mobiliteit van en naar de veiling moet naar innovatieve
vervoersmaatregelen (bijv. groepsvervoer) worden gezocht.
Aandachtspunten werken:
• verdere ontwikkeling van Transportzone Meer: momenteel in zuidelijke richting in ontwikkeling, op
korte termijn in westelijke richting en op lange termijn in oostelijke richting.
• verdere ontwikkeling ‘De Kluis’ in noordelijke richting mits een gewestplanwijziging.
• directe ontsluiting van transportzone Meer op de E19.
• afwikkeling verkeer ‘De Kluis’ via andere wegen dan via het centrum van Hoogstraten.
• goede ontsluiting van transportzone Meer en ‘De Kluis’ door openbaar vervoer en fiets
• streven naar transportzone Meer als bimodaal overslagpunt
• het stimuleren van duurzame vervoerswijzen door bedrijven en gemeente van en naar de
werklocaties
• stringent beleid ten aanzien van een ruimtelijke uitbreiding van de KMO-zone Minderhout .
Invulling van de gronden die binnen de zone gelegen zijn kan.
• ontsluiting van ‘De Ster’ via Bouwhoef en zuidelijk tangent naar N14 en verder naar E19.
• toetsing van de mobiliteitseffecten bij uitbreidingen van bedrijven
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• stringent beleid ten aanzien van uitbreiding van bedrijven en vestiging van bedrijven in het
buitengebied. Herlokalisatie van zonevreemde bedrijven.
• innovatieve vervoersmaatregelen voor het vervoer van glasteelt- en agrarische producten naar de
veiling

2.3.3

Recreatie en toerisme

Hoogstraten is gelegen in het landelijke open gebied van de Noorderkempen met een aantal
bosgebieden rond Wortel (kolonie), Meerle en Meersel-Dreef. Daarnaast herbergt Hoogstraten een
aantal toeristisch-recreatieve highlights:
•
•
•
•
•

waardevol cultureel erfgoed (Sint-Catharinekerk, Begijnhof),
natuurelementen (aardbeienvelden, de Mark als beekvallei),
een proefstation,
recreatiegebied ‘‘De Mosten’‘
evenementen: muziekfestival “Antilliaanse Feesten” – Wielersport: Veldrijden.

Deze kwaliteiten maken Hoogstraten tot een ideale plek voor verschillende groepen ‘zachte’
recreanten.
In het RSP-A werd Hoogstraten geselecteerd als gebied van primair toeristisch-recreatief belang.
Het behoud en de versterking van deze toeristische en recreatieve troeven vereist een gericht
ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid:
•
•

een stringent ruimtelijk beleid ten aanzien van nieuwe woningen en bedrijven in het landelijk
gebied.
het gebruik van duurzame vervoerswijzen.

Bewegwijzerde fiets- en wandelroutes
Zo stimuleert de stedelijke toeristische dienst, door aanleg van een bewegwijzerde fiets- en
wandelroutes, bezoekers en bewoners om met de fiets of te voet het gebied te verkennen. In de
toekomst zal er meer aandacht worden besteed aan de wijze waarop recreatieve bezoekers naar
Hoogstraten kunnen komen.
Bereikbaarheid recreatiegebied ‘De Mosten’
Het recreatiegebied ‘De Mosten’ werd in het RSP-A vooralsnog niet geselecteerd als toeristischrecreatief knooppunt.
Ten aanzien van het recreatiegebied ‘De Mosten’ geldt dat het ruimtelijke beleid geen uitbreiding
toestaat en dat de gemeente een maximum aantal van 3.000 bezoekers per dag nastreeft. De
gemeente wenst de regionale functie van ‘De Mosten’ niet verder intensifiëren en het gebruik van
duurzame vervoerswijzen van en naar ‘De Mosten’ stimuleren. De aanleg van fietspaden langs het
Hoogeind, de belangrijkste ontsluitingsweg van ‘De Mosten’ vanuit Meer, zijn hierbij een eerste stap
geweest. Het beleid is er ook op gericht om in de toekomst ‘De Mosten’ via het openbaar vervoer te
ontsluiten.
Niettemin laat ook de configuratie van het nieuwe op- en afrittencomplex Transportzone Meer een
ontsluiting van ‘De Mosten’ toe. Zonodig kan overwogen worden deze bijvoorbeeld bij evenementen zoals de ‘superprestige’ veldrit wielerwedstrijd - open te stellen om al te grote verkeersstromen
doorheen de kern van Meer te vermijden. De bestaande weg kent momenteel een verkeersbeperking
onder de vorm ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ en een tonnagebeperking. Deze reglementering blijft
alleszins behouden.
Evenement ‘Antilliaanse feesten’
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Het gemeentelijk beleid ten aanzien van het zomerse muziekfestival “Antilliaanse Feesten” aan de
Blauwbossen is om de verkeersoverlast ten gevolge van de bezoekers van het festival terug te
dringen. Organisatie en gemeente vangen nu reeds de autobezoekers vanaf de E19 op en leggen
een pendelbus in naar het festivalterrein.
Daarnaast wordt actief werk gemaakt van event-pool initiatieven waarbij vanuit diverse Vlaamse en
Nederlandse steden festivalbussen worden ingelegd. Eén en ander wordt reeds t.a.v. de
festivalgangers geformuleerd bij de aankoop van toegangstickets.
Ook t.a.v. de ‘superprestige’ - veldrit-wielerwedstrijd op het domein ‘De Mosten’ kan gedacht worden
aan event-pool i.s.m. supportersclubs e.d.

Aandachtspunten recreatie en toerisme:
• stringent beleid ten aanzien van wonen en werken in het recreatief aantrekkelijke landelijke gebied
van Hoogstraten
• voortzetting van het beleid ten aanzien van duurzaam vervoerswijzen in het landelijke gebied o.m.
door de realisatie van fiets- en wandelroutes
• het voeren van een actief beleid ten aanzien van de vervoerswijze van de recreanten
• voortzetting restrictief beleid ten aanzien van ‘De Mosten’ en stimuleren duurzame vervoerswijzen
van en naar ‘De Mosten’
• inleggen pendelbus en festivalbussen naar het muziekfestival “Antilliaanse Feesten” (gerealiseerd)
en verdere promotie en uitbreiding van het aanbod.
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2.3.4

Lijninfrastructuur
Uitgangspunten Wegencategorisering

2.3.4.1

De categorisering van wegen vormt een belangrijk ruimtelijk en verkeersstructureel instrument sinds
de invoering van de mobiliteitsconvenants in Vlaanderen. Het instrument vormt de ‘spil’ tussen het
ruimtelijke en verkeersstructurele beleid.
De verkeersstructuur op regionaal niveau is mede bepalend voor de gemeentelijke
wegencategorisering van Hoogstraten.
Het is noodzakelijk dat de gemeentelijke verkeersstructuur, de provinciale verkeersstructuur en de
wegencategorisering zoals bepaald op Vlaams niveau (RSV) op elkaar afgestemd worden.
CATEGORIE

HOOFDFUNCTIE

AANVULLENDE
FUNCTIE

INRICHTING

Hoofdweg

Verbinden op internationaal

Verbinden op Vlaams niveau

Autosnelweg

Verzamelen op Vlaams

Autosnelweg / stedelijke

niveau

autosnelweg autoweg (2x2 of 2x1)

niveau

Primaire weg I

Verbinden op Vlaams niveau

met gescheiden
verkeersafwikkeling

Primaire weg II

Verzamelen op Vlaams niveau Verbinden op Vlaams niveau

Autoweg (2x2 of 2x1) met

Secundaire
weg I

Verbinden op provinciaal

Verzamelen

Weg (2x1 of 2x2) niet noodzakelijk

niveau

Toegang geven

met gescheiden
verkeersafwikkeling

Secundaire
weg II

Verzamelen op provinciaal
niveau

Verbinden
Toegang geven

2x1 – gescheiden
verkeersafwikkeling -Doortocht in

Secundaire
weg III

Openbaar vervoer- en fietsas

Verzamelen / ontsluiten
Toegang geven

Aandacht voor doorstroming
openbaar vervoer en

gescheiden verkeersafwikkeling

Doortocht in bebouwde kommen

bebouwde kommen

fietsvoorzieningen

Lokale weg I

Toegang geven
Verbinden op lokaal en

Ontsluiten / verzamelen op
lokaal niveau

2x1 – fietspaden

Verbindend op lokaal niveau

2x1 gemengd verkeer mogelijk

Verblijven

Woonstraat , winkelstraat
Ventweg, landelijke weg

interlokaal niveau

Lokale weg II

Toegang geven
Verzamelen / ontsluiten op
lokaal niveau

Lokale weg III

Toegang geven

Fietsweg, weg in bedrijvenzone

Tabel 2.1:

overzicht wegencategorieën en hun functies

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden naast de hoofdwegen primaire wegen type I en
type II geselecteerd. In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, is de selectie gemaakt
van secundaire wegen. De selectie van de lokale wegen gebeurt in het kader van dit gemeentelijk
mobiliteitsplan. In tabel 2.1 worden de hoofdfuncties van de hoofdwegen, primaire, secundaire en
lokale wegen aangeduid.
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Op gemeentelijk niveau is voornamelijk het toegang geven van belang, terwijl op Vlaams niveau een
verbindende functie belangrijk is. De secundaire wegen op provinciaal niveau hebben als
belangrijkste functie het verbinden en het verzamelen van het verkeer. Maar ook het toegang geven
tot de langs liggende percelen is er niet zonder belang.
Als gevolg van deze verschillende functies kunnen op een aantal wegen conflicten ontstaan. Noch
voor de doorstroming, noch voor de verkeersveiligheid en leefbaarheid is dit wenselijk.
Uitgangspunt bij de in de structuurplanning gehanteerde wegencategorisering is dat de
wegenstructuur als een boomstructuur wordt vormgegeven. Thans is er sprake van een
rasterstructuur, waardoor er een onvoldoende hiërarchisch onderscheid tussen de wegen aanwezig is
en oneigenlijk gebruik van wegen optreedt. Een boomstructuur biedt de mogelijkheid om wegen met
onderling verschillende functies te benoemen, waardoor het verkeer beter gestuurd kan worden. Ook
voorkomt een boomstructuur dat 'sluiproutes' ontstaan.

figuur: 2.1: principes wegencategorisering rasterstructuur versus boomstructuur
uit: ontwerp Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen

Doelstellingen en Uitgangspunten bij de Wegencategorisering:
Naast dit uitgangspunt zijn in het
kader van de gewestelijke, provinciale en lokale
wegencategorisering de volgende doelstellingen van belang voor de wegenselectie:
• een categorisering van wegen naar gewenste functie is noodzakelijk
• het wegennet van een lager niveau mag niet belast worden met verkeer van een hoger niveau en
omgekeerd
• een rasterstructuur moet worden vermeden omwille van sluiproutes die daarmee mogelijk worden
• de wegenstructuur uit het RSV vormt de basis
• Inrichtingsprincipes dienen de functie en het gebruik van de weg te koppelen.
• de relatie tussen de structuurbepalende gebieden op provinciaal niveau
• het principe van de maaswijdte
• de verkeersleefbaarheid
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Doelstelling en Concept Verkeersstructuur en Wegencategorisering van de stad Hoogstraten
Vanuit het verkeersplan Hoogstraten (Libost-groep nv. 1997) en vanuit dit mobiliteitsplanningsproces
werden de verkeersproblemen voor Hoogstraten scherp gesteld.
Het belangrijkste probleem van de Stad Hoogstraten ten aanzien van de huidige trend in de
verkeersstructuur auto- en vrachtverkeer zijn de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen op
de doortochten in de kernen Meer (N146), Minderhout en Hoogstraten (N14) en Wortel (N124) ten
gevolge van het intense regionale en lokale verkeer. Met name het hoge aandeel vrachtverkeer van
en naar het E19 op – en afrittencomplex te Meer is hier debet aan.
Hieronder worden de krachtlijnen van het toekomstig verkeersstructureel beleid dat Hoogstraten
wenst uit te zetten, om deze vastgestelde probleemvelden op een duurzame wijze op te lossen,
beschreven. Belangrijk is dat dit verkeersstructureel beleid tot stand kwam op basis van diverse
stuurgroepdiscussies, intensief regionaal overleg met de diverse actoren en onderzoekgegevens
vanuit o.m. een herkomst- en bestemmingsonderzoek. De actuele verkeersproblematiek en het
concept van een wenselijke verkeersstructuur zijn weergegeven op kaart 2.2 en 2.3.
Ontvlechting regionaal en lokaal verkeer in Hoogstraten

Basisidee achter de gewenste verkeersstructuur in en om Hoogstraten is het ‘ontvlechten’ van het
regionaal en lokaal verkeer en het maximaal vrijwaren van de stedelijke as van doorgaande
verkeersstromen.
Volgende verkeersstromen belasten momenteel in bijzondere mate de stedelijke as:
•
•

het regionale noord-zuidverkeer tussen Malle / Rijkevorsel en de E19 te Meer. (via de N14 - Lod.
de Konincklaan - Heilig Bloedlaan - Vrijheid - Van Aertselaerstraat - Minderhoutdorp Desmedtstraat en de N146 -Meerseweg - Meerdorp - J. Lijsenstraat.
het regionale oost-noordverkeer tussen Turnhout / Merksplas en de E19 te Meer (via de N124 Langenberg - Worteldorp - Klinketstraat - Gelmelstraat, de N14 - Vrijheid - Van Aertselaerstraat Minderhoutdorp - Desmedtstraat en de N146 - Meerseweg - Meerdorp - J. Lijsenstraat.

De verkeersstromen op deze regionale relaties zijn in omvang groter dan het verkeer op de oostwestroute door Hoogstraten. Deze route geeft verbinding tussen het E19 op- en afrittencomplex te
Loenhout en Hoogstraten. Verder gaat het richting Merksplas en Turnhout (via N144 –
Loenhoutseweg, N14 – H. Bloedlaan – Vrijheid en N124 – Gelmelstraat – Klinketstraat – Worteldorp
en Langenberg).
Schakelpunt tussen al deze routes is het centrum van Hoogstraten met de H. Bloedlaan en Vrijheid.
Gelet op de diverse verblijfsactiviteiten, het winkelgebeuren en de aanwezigheid van scholen is de
verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblematiek er ernstig.
Voor de oplossing van deze problematiek werd destijds een westelijke omleiding omheen
Hoogstraten en Minderhout geprojecteerd en ingeschreven in het gewestplan. Onderzoek en nieuwe
inzichten leerde dat deze westelijke omleidingsweg geen soelaas kan brengen voor de
doortochtproblematiek van Meer en evenmin het verkeer vanuit de richting Turnhout kan
ondervangen.
Bij de visieontwikkeling is daarom uitgegaan van een zuidelijke omleidingsweg omheen de stedelijke
kern van Hoogstraten waarbij én het verkeer vanaf de N124 – vanuit de richting Turnhout – én het
verkeer vanaf de N14 - vanuit de richting Rijkevorsel – opgevangen wordt en via de N144 –
Loenhoutseweg naar het E19 op- en afrittencomplex nr. 2 geleid wordt.
Op deze wijze kan de stedelijke as Hoogstraten – Minderhout en Meer maximaal ontlast worden van
doorgaand verkeer.
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In belangrijke mate kan dergelijke zuidelijke omleidingsweg gerealiseerd worden over bestaande
wegenis.
De mogelijke aanleg van deze route is evenwel voorwerp van een stapsgewijze aanpak waarbij in
eerste orde maatregelen getroffen worden om de verkeersonveiligheid en onleefbaarheid op het
bestaande tracé terug te dringen. Prioritair daarbij staat een doortochtherinrichting te Hoogstraten,
Minderhout, Meer en Wortel. Ook een tonnagebeperking tussen het E19 op- en afrittencomplex nr. 1
Meer / Zundert en het centrum van Hoogstraten wordt voorzien. Slechts wanneer deze maatregelen
niet het gewenste effect resorteren kan mits evaluatie en onderzoek een volgende stap worden gezet.
Deze stapsgewijze aanpak en de concrete maatregelen zijn verderop omschreven per wegcategorie
waarop zij betrekking hebben:
•
•
•

Hoofdweg E19: op- en afrittencomplex transportzone Meer en Meer / Zundert
Primaire weg II: N144 Loenhoutseweg: omlegging verkeersstromen via Hinnenboomstraat en
N115 Sint-Lenaartseweg
Secundaire / Lokale weg (?) N124: Hoogstraten – Turnhout: stappenplan aanleg zuidelijke
tangent.

Hoogstraten formuleert hiermee een toekomstgerichte, coherente en duurzame visie op de
ontwikkeling van een leefbare stedelijke as.
Uitgangspunt voor Hoogstraten blijft uiteraard de wegencategorisering zoals bepaald in het RSV en
het RSP-A die in het kader van dit mobiliteitsplan gerespecteerd blijven. Niettemin worden op basis
van deze geformuleerde visie voorstellen tot aanpassingen bij de geldende wegencategorisering
aangereikt. Dit om tot een goede afstemming te komen tussen functie en gebruik van de bepaalde
weginfrastructuur.

2.3.4.2

Wegencategorisering regio Hoogstraten

Hoofdwegen en primaire wegen op Vlaams niveau (RSV):
In het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) zijn de hoofd- en primaire wegen I en
II in Vlaanderen geselecteerd. Deze selectie is met de bekrachtiging van het RSV bindend.
In regionaal kader is Hoogstraten als grensgemeente gesitueerd binnen maas 4 van het
hoofdwegennet omsloten door de E19-A1 (Antwerpen – Breda) in het westen, de E313-A13
(Antwerpen – Hasselt – Luik) en E34-A21 (Antwerpen – Turnhout – Eindhoven) in het zuiden en de
Nederlandse snelweg E312-A58 (Breda – Tilburg – Eindhoven).
Op het grondgebied van Hoogstraten zijn volgende wegen geselecteerd op Vlaams niveau:
Hoofdweg:
•

de autosnelweg E19 (Antwerpen - Breda)

Hoogstraten wordt ontsloten door volgende op- en afrittencomplexen:
•
•
•

complex Transportzone Meer
complex 1: Meer / Zundert
complex 2: Loenhout / Hoogstraten

Gelet op de normering in het RSV liggen de complexen Transportzone Meer en complex 1 Meer /
Zundert te dicht bij elkaar. Gezien de beleidskeuze voor het behoud van beide complexen bij de HSLaanleg zal deze situatie blijven bestaan.
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Op- en afrittencomplex Transportzone Meer
Historiek
In het kader van de aanleg van de hoge snelheidslijn (HSL) Antwerpen – Rotterdam, parallel aan de
E19, werden door AWV en TUC-rail plannen ontwikkeld om het op- en afrittencomplex transportzone
Meer te hervormen.
Initieel werd gedacht aan het opheffen van de snelwegontsluiting van de transportzone Meer. De
bediening zou dan verlopen via het nabije Nederlandse ontsluitingscomplex, hetzij via een westelijke
parallelweg op het te herbouwen op- en afrittencomplex Meer / Zundert (incl. rotondes). De stad heeft
samen met de betrokken bedrijven bezwaar tegen deze plannen aangetekend. Niettemin heeft de
komst van de HSL het denken over de wenselijke verkeersstructuur voor Hoogstraten gestimuleerd.
Zo werden in het kader van de scenario-ontwikkeling meer voordelen gezien in het afsluiten van het
op- en afrittencomplex 1 Meer / Zundert en het creëren van een nieuwe op- en afrit Transportzone
Meer waarbij de N146 J. Lijsenstraat via een oostelijke en westelijke parallelweg op dit nieuwe op- en
afrittencomplex wordt ontsloten. De Stad ziet volgende voordelen:
• de doorgaande regionale route via de N146 en N14 door de kernen Meer, Minderhout en
Hoogstraten wordt minder aantrekkelijk. Het verblijfskarakter van de kernen kan d.m.v.
kwaliteitsvolle doortochtherinrichting beklemtoond worden.
• een directe bereikbaarheid van de transportzone draagt bij aan de economische positie van de
transportzone ten opzichte van andere transportzones langs het hoofdwegennet,
• een directe ontsluiting van de transportzone hoort bij een zone welke in het kader van het RSP-A
als unimodaal of misschien wel toekomstige bimodaal knooppunt op Vlaams niveau is
geselecteerd,
• het aantal aansluitingen van Hoogstraten op het hoofdwegennet wordt beperkt tot twee
aansluitingen (op- en afrit Hoogstraten / Loenhout en op- en afrit transportzone Meer),
In een ander scenario werd uitgegaan van een gedeeltelijke sluiting van het op- en afrittencomplex
Meer. Om het sluipverkeer – in de relatie Nederland – Hoogstraten – Turnhout / Malle - doorheen de
gemeente te ontmoedigen kan de op- en afrit Meer / Zundert beperkt worden tot enkel een afrit vanuit
de richting Antwerpen en een oprit naar Antwerpen. Bewegingen van en naar Nederland worden
onmogelijk gemaakt.
Keuze:
Nader onderzoek en overleg met AWV Antwerpen, TUC-Rail, NMBS, de Nederlandse instanties en
de betrokken ondernemers resulteerde in volgende concensus:
•
•

•

De ontsluiting van de Transportzone Meer wordt grensoverschrijdend benaderd in samenhang
met de Nederlandse zone Hazeldonk.
De transportzone krijgt een volwaardig aansluitingscomplex waarvan de afrit komende vanuit
Antwerpen en de oprit naar Antwerpen t.h.v. ‘‘De Mosten’’ wordt voorzien. De afrit komende van
Breda en de oprit richting Breda bevinden zich t.h.v. ‘Rietvelden’ op Nederlands grondgebied.
Tussen beide zijn er parallelle wegen aan beide zijden van de snelweg. 2 bruggen voorzien in de
uitwisseling van de verkeersstromen. De brug op Belgisch grondgebied is uitgebouwd als
ovonde.(ovaal-vormige rotonde) De aansluiting naar Hoogeind en het recreatiedomein ‘‘De
Mosten’’ blijft behouden. De Stad Hoogstraten wenst evenwel geen sluipverkeer naar MeerselDreef via deze weg. De Stad zal hiertoe verkeersbeperkende maatregelen treffen.
De op- en afrit Meer / Zundert blijft behouden en blijft functioneren in de 4 richtingen. Dit is o.m.
noodzakelijk omwille van het verkeer Zundert – Nederland en omgekeerd.
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Consequentie van deze configuratie is dat geen halt wordt geroepen aan het N-Z vrachtverkeer
doorheen de stedelijke as van Hoogstraten. Hoogstraten overweegt daarom een tonnagebeperking.
Kaart 2.4 geeft een beeld op het geplande aansluitingscomplex Transportzone Meer.

Primaire weg II:
•

N144 – Loenhoutseweg tussen de E19 en de N14 Heilig Bloedlaan (centrum Hoogstraten)

Andere primaire wegen in maas 4 zijn het zuidelijke en oostelijke deel van de R13 (ring Turnhout) en
de omleiding omheen Wijnegem op de N12.
De hoofdwegen en primaire wegen, alsook de secundaire wegen zijn aangegeven op kaart 2.5
Visie stad Hoogstraten N144 primaire weg II
In het RSV en het RSP-A is de N144 tussen de E19 en de N14 / Heilig Bloedlaan als primaire weg II
geselecteerd. Door de Gemeentelijke Begeleidingscommissie en in regio-overleg met AWV en de
gemeenten Rijkevorsel, Beerse en Merksplas is geconcludeerd dat een primaire weg II tussen de E19
en de N14 een goede verkeersstructurele optie is met het oog op de gewenste regionale ontsluiting
tussen de N14 en E19.
Echter het gedeelte van de weg tussen de Hinnenboomstraat en de N14 / Heilig Bloedlaan leidt
rechtstreeks naar het hart van het reeds zwaar belaste centrum van Hoogstraten. Er is een concensus
dat de penetratie van een primaire weg II tot in het centrum van Hoogstraten nefast is voor de
verkeersveiligheid en leefbaarheid.
Vanuit het regio-overleg en de stuurgroep (GBC) werd derhalve gepleit voor een ombuiging van de
verkeersstroom vanaf de Hinnenboomstraat in de richting van de N115 Sint-Lenaartseweg om via
deze Sint-Lenaartseweg en een nieuwe korte doorsteek aan te takken bij de N14 ten zuiden van de
kern Hoogstraten
Met een dergelijke ombuiging kan het doorgaande regionale auto- en vrachtverkeer buiten het
centrum van Hoogstraten gehouden worden om relatief vlot van en naar de E19 rijden.
Dat biedt de Stad Hoogstraten tevens de mogelijkheid om het regionale noord-zuidverkeer over de
doortochten Meer (N146), Minderhout en Hoogstraten (N14) terug te dringen en deze doortochten op
kwaliteitsvolle wijze her in te richten, waardoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid er kan worden
verbeterd. Vanuit het oogpunt van de doortochtproblematiek in de kernen Hoogstraten, Minderhout en
Meer is dit een belangrijke verkeersstructurele oplossing. Tevens wordt een goede ontsluiting
geboden aan de bedrijvenzone ‘De Kluis’. Kaart 2.6 geeft een beeld op deze wenselijke ombuiging
van de verkeersstromen.
De stad Hoogstraten blijft derhalve voorstander van:
•
•

De selectie van de N144 Loenhoutseweg als primaire weg II te beperken tot het traject E19 – tot
kruispunt Hinnenboomstraat
De selectie als secundaire weg II van het traject Hinnenboomstraat – N115 Sint-Lenaartseweg –
N14 in continuïteit met de provinciale selectie van de N14 richting Rijkevorsel / Malle.

Dit laatste traject omvat volgende wegvakken:
•
•

Hinnenboomstraat tussen N144 Loenhoutseweg en N115 Sint-Lenaartseweg.
N115 Sint-Lenaartseweg tussen kruispunt Hinnenboomstraat en de gewestplan-reservatiestrook
‘westelijke omleiding’.
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•

Aanleg van een korte link tussen de N115 Sint-Lenaartseweg en de N14 op het traject van de
gewestplan-reservatiestrook ‘westelijke omleiding Hoogstraten’ Deze korte link is noodzakelijk
gelet op de moeilijke verkeersafwikkeling op het Y-vormige kruispunt N115 Sint-Lenaartseweg –
N14 Lod. De Konincklaan.

De stad Hoogstraten adviseerde de provincie Antwerpen bovenstaand voorstel op te nemen in het
RSP-A. Evenwel werd dit vooralsnog niet weerhouden.

Secundaire Wegen op Provinciaal niveau:
De provinciale wegen zijn opgesplitst in drie types. De hoofdfunctie is afhankelijk van het type:
secundair I (verbindend), secundair II (ontsluitend) en secundaire wegen III (openbaar vervoer- en
fietsas). Daarnaast is op elk van deze wegen het toegang geven van belang. Bij doortochten is de
doorgaande verkeersfunctie ondergeschikt aan de lokale verblijfsfunctie. De belangrijkste eisen zijn
de verkeersleefbaarheid en de ruimtelijke inpassing. Beiden primeren op de kwaliteit van de
verkeersafwikkeling.
Secundaire wegen type I hebben als hoofdfunctie het verbinden op bovenlokaal niveau op basis van
mobiliteitsgenererende elementen van provinciaal belang. Omwille van de verkeersleefbaarheidseisen en de
mogelijke maaswijdteverkleining tussen twee hoofdwegen, moeten ontmoedigende maatregelen, filters of
weerstanden worden ingebouwd.

Secundaire wegen type II: de hoofdfunctie van de weg is verzamelen en ontsluiten van
mobiliteitsgenererende elementen op provinciaal niveau naar het hoofd- of primaire wegennet. Dit type heeft
slechts in tweede instantie een verbindende functie. Het toegang geven neemt hier een belangrijkere plaats in
dan in de categorie secundair I. De snelheid is ondergeschikt aan de activiteiten en de doorstroming.
Secundaire wegen type III: De weg had in de meeste gevallen oorspronkelijk een verbindende functie op
Vlaams niveau als steenweg. Deze functie wordt door een parallelle autosnelweg (hoofdweg) overgenomen.
Momenteel heeft deze weg een verzamelfunctie op lokaal niveau en vaak ook een toeganggevende functie
zonder de leefbaarheid van de omgeving in het gedrang te brengen. De weg zal als een drager van belangrijke
fiets- en openbaar vervoerverbindingen, zowel lokaal als bovenlokaal, worden uitgebouwd. Auto- en
vrachtwagenverkeer blijven uiteraard mogelijk maar zijn ondergeschikt aan fietsers en openbaar vervoer. Dit
type weg is gewoonlijk ruimtelijk structurerend op bovenlokaal niveau.

Bij de herinrichting van secundaire wegen wenst de provincie dat steeds een streefbeeld wordt
opgemaakt. Zij zal daarbij optreden als trekker en coördinator.
Er moet tevens over gewaakt worden dat bij de selectie van secundaire wegen geen kortsluitingen
gecreëerd worden tussen de hoofdwegen. Het inbouwen van één of meerdere filters op deze
secundaire wegen moet oneigenlijk verkeer ontmoedigen. Het RSV omschrijft immers dat
geselecteerde trajecten geen afbreuk mogen doen aan het functioneren van het hoofdwegennet en er
de taak niet van mogen overnemen. In een filter is de verkeersfunctie volledig ondergeschikt aan de
verblijfsfunctie. De inrichting en locatie zijn na overleg met de provincie een taak voor de lokale
besturen en de betrokken wegbeheerder. Filters vragen een sterke ruimtelijke vertaling. Elke filter
komt in aanmerking voor een strategisch project. De plaats van de filter zal blijken uit de nog op te
maken streefbeeldstudie
Zo zou blijken dat de leefbaarheid van kernen die doorsneden worden door een secundaire weg niet
duurzaam gegarandeerd kan worden d.m.v. de inbreng van een filter of doortochtherinrichting, dan
blijft de aanleg van een omleidingsweg mogelijk. Deze omleiding zal dan de taak en functie van de
secundaire weg doorheen de kern overnemen. Omleidingen zijn voor de provincie niet te
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verantwoorden vanuit doorstroming maar enkel vanuit de nood tot herstel van de leefbaarheid van de
kern. De noodzakelijkheid van een omleidingsweg langs secundaire wegen zal onderzocht worden in
de op te maken streefbeeld-studies. Ook het wijzigen van de categorisering (secundair i.p.v. primair)
van een mogelijke omleidingsweg kan volgen uit de nog op te maken streefbeelden.

Selectie Secundaire wegen te Hoogstraten
Door de provincie Antwerpen werden volgende secundaire wegen op het grondgebied Hoogstraten
geselecteerd:
Secundaire weg I:
Nihil
Secundaire weg II:
•

N14 vanaf het kruispunt Vrijheid / N124 Gelmelstraat te Hoogstraten, via Rijkevorsel en Malle tot
aansluiting E34. Te Hoogstraten omvat de selectie de Vrijheid (deel), de Heilig Bloedlaan en de
Lod. De Konincklaan.

Secundaire weg III: fietsas en openbaar vervoer-corridor:
•

N115 Sint-Lenaartseweg vanaf de N14 te Hoogstraten, via Sint-Lenaarts, Brecht naar Schoten
(aansluiting N1).

De Provincie Antwerpen wenst nader onderzoek inzake de categorisering van de N124:
De selectie van de N124 Hoogstraten – Merksplas – Turnhout wordt door de provincie aangegeven
als mogelijke secundaire weg II. Op grondgebied Hoogstraten betreft het de wegvakken Gelmelstraat
(doortocht Hoogstraten), Klinketstraat, Worteldorp (doortocht Wortel) en Langenberg.
De provincie stelt vast dat er elementen pro en contra zijn t.a.v. een selectie als secundaire weg II:
•
•
•

het gewicht van de verkeersrelaties tussen Turnhout en het kleinstedelijk gebied Hoogstraten
de belasting van het centrum van Merksplas en Hoogstraten
de mogelijke opheffing van het op- en afrittencomplex te Meer waardoor de weg als route voor doorgaand
1
verkeer aan belang inboet .

Alvorens uitsluitsel te geven wenst de provincie ter zake nader onderzoek uit te voeren. Een
streefbeeldstudie is hiertoe een goede werkwijze.

Visie Stad Hoogstraten t.a.v. de selectie van secundaire wegen
N124
Hoogstraten is gewonnen voor een selectie van de N124 als secundaire weg II en dit gelet op de
belangrijke relatie met het stedelijk gebied Turnhout. Uitgangspunt bij de wegencategorisering is o.m.
het verbinden van kleinstedelijke gebieden met stedelijke gebieden d.m.v. een secundaire weg.
De eerste bekommernis van de stad Hoogstraten betreft evenwel de bijzonder intensieve
verkeersstromen met een hoog aandeel zwaar vrachtvervoer doorheen de kernen van de gemeente.
1

Het op-en afrittencomplex 1 Meer / Zundert zal zoals bepaald in de afspraken met de Nederlandse instanties, NMBS, TUC-rail en
AWV niet worden opgeheven. De weg zal dus niet inboeten aan belang voor doorgaand verkeer. Niettemin wenst Hoogstraten
deze doorgaande verkeersstromen via de N144 af te wikkelen via het complex 2 Hoogstraten / Loenhout. Daartoe opteert de stad
voor een tonnagebeperking en de doortochtherinrichting van Hoogstraten, Minderhout en Meer.
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Het herkomst- en bestemmingsonderzoek toonde aan dat de problematiek van het vele doorgaande
zware vrachtverkeer doorheen de gemeente reëel is.
Als eerste stap wenst de gemeente daarom in te zetten op een spoedige doortochtherinrichting van
volgende wegvakken:
•
•
•
•
•

Hoogstraten:
Hoogstraten:
Wortel:
Minderhout:
Meer:

N14: Lod. De Konincklaan – H. Bloedlaan – Vrijheid
N124: Gelmelstraat
N124: Klinketstraat (deel) – Worteldorp – Langenberg (deel)
N14: Van Aertselaerstraat – Minderhoutdorp – Desmedtstraat
N146: Meerseweg (deel) – Meerdorp – J.Lijsenstraat (deel)

Aanvullend kan op termijn een rotonde voorzien te worden op de kruising tussen de N14
Desmedtstraat / Bredaseweg en de N146 Meerseweg.
Tevens overweegt de stad in overleg met de wegbeheerder AWV een tonnagebeperking (max. 5
ton) in te voeren op de route E19 Meer / Zundert – Meer – Minderhout – Hoogstraten (tot kruising
N14 Vrijheid – N124 Gelmelstraat). Uiteraard is deze tonnagebeperking niet van toepassing op zwaar
verkeer of landbouwtransporten met plaatselijke bestemming. Zo moet immers ook de KMO-zone
Minderhout bereikbaar blijven voor vrachtwagens. Toch zal alvast op die wijze het doorgaande
vrachtverkeer geweerd kunnen worden op het noordelijke deel van de Stedelijke As. Via Vrijheid, H.
Bloedlaan en de N144 Loenhoutseweg dienen deze vrachtwagens richting E19 geleid worden.
Dit maatregelenpakket biedt echter geen afdoende oplossing voor de belasting van het centrum van
Hoogstraten. Met name mag verwacht worden dat de Vrijheid (handel en voorzieningen) en de
H.Bloedlaan (scholenconcentratie!) nog sterker belast zullen worden bij het treffen van hoger
vernoemde maatregelen.
Hoogstraten is daarom van oordeel dat de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van haar centrum
slechts op duurzame wijze gegarandeerd kan worden door een omleiding van de verkeersstromen
aan de zuidelijke rand van haar kern.
Zoals reeds hoger gesteld biedt de ombuiging van de verkeersstroom tussen de E19 en de N14 via
de Hinnenboomstraat en de N115 Sint-Lenaartseweg mogelijkheden om de doortochtproblematiek in
de kernen Hoogstraten, Minderhout en Meer terug te dringen.
Deze omleiding over grotendeels bestaande wegen biedt echter geen structurele oplossing voor het
regionaal oost-westverkeer tussen Turnhout en de E19. Immers, de verkeersstromen via de N124 zijn
quasi even intensief als de verkeersstromen via de N14, waarbij deze doorgaande oost-west
verkeersstroom evenzeer het centrum van Wortel en Hoogstraten belasten. Ook het bedrijf ‘De Ster’
zorgt met zijn hoge verkeersproductie en -attractie van vrachtverkeer (3 tot 10 vrachtwagens per uur)
zuidoostelijk van de kern Hoogstraten voor de nodige leefbaarheidproblemen.
In samenhang met de categorisering van de N124 (Hoogstraten - Turnhout) tot secundaire weg II
behoort een mogelijke zuidelijke tangentweg Hoogstraten tot de opties. In de scenario’s werden 3
opties tegenover elkaar afgewogen:
• Een beperkte lokale tangentweg ten zuiden van de kern Hoogstraten tussen de N14 en de N124
Klinketstraat ‘De Ster’. Deze omleidingsweg zou aansluiten op de bestaande weg Bouwhoef. Het
profiel van Bouwhoef dient aangepast op de functie die deze weg zal dienen te vervullen.
• Een regionale tangentweg ten zuiden van de kern Hoogstraten en Wortel tussen Langenberg
(N124) ten oosten van Wortel en de N14. Voordeel is dat tevens de woonkern Wortel ontweken
wordt. Daartegenover staat dat deze geprojecteerde omleidingsweg het agrarisch waardevol
gebied doorsnijdt en een niet geringe milieu-impact heeft.
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• Geen omleidingsweg tussen N14 en N124. De verkeersstroom moet dan blijven gebruik maken
van de Gelmelstraat en de N14 (Vrijheid, Heilig Bloedlaan) doorheen het centrum van
Hoogstraten. Zonder stringente maatregelen zal verkeer met bestemming Nederland zijn weg
blijven vervolgen via Hoogstraten, Minderhout en Meer naar het E19 op- en afrittencomplex 1
Meer / Zundert, met toenemende verkeersonveiligheid en onleefbaarheid voor gevolg.
Keuze:
Overleg binnen de GBC resulteerde in een keuze voor een beperkte tangentweg vanaf de N14, via
Bouwhoef naar de N124 t.h.v. ‘De Ster’. De stad Hoogstraten vraagt evenwel n.a.v. het lopende
ruilverkavelingsproject het inschrijven van een reservatiestrook voor het gehele tracé tot Langenberg.
De gemeente Rijkevorsel sprak zich echter uit tegen de realisatie van een zuidelijk tangentweg
omheen Wortel en Hoogstraten, in zoverre die over haar grondgebied zou lopen. Er moet echter
worden vastgesteld dat ook de provincie Antwerpen verduidelijking wenst aangaande een mogelijke
selectie van de N124. Voorgesteld wordt om deze problematiek in het kader van een
streefbeeldstudie nader te beschouwen op regionaal niveau.
De keuze inzake de aanleg van de zuidelijke tangent is verder voorwerp van een integrale evaluatie
en een duidelijk stappenplan:

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Invoering tonnagebeperking op de as Meer – Minderhout – Hoogstraten (tot Gelmelstraat)
Doortochtherinrichting Wortel, Hoogstraten, Minderhout, Meer en rotonde N14 – N146
Evaluatie van deze maatregelen en verkeersleefbaarheidsanalyse
Ombuigen van de verkeersstroom N14 – E19 via Hinnenboomstraat – N115 Sint-Lenaartseweg –
realisatie doorsteek N115 – N14 via reservatiestrook westelijke omleiding.
Evaluatie verkeersontwikkeling en effecten na realisatie van de ombuiging van de
verkeersstromen tussen de primaire weg II N144 en de N14 via Hinnenboomstraat en SintLenaartseweg.
Milieueffectenrapportage (MER) zuidelijke tangentweg
Mobilitietseffectenrapportage (Mober)
Kosten-Batenanalyse nieuw tracé
Effecten voor de landbouwexploitatie

Wegencategorisering in Nederland: Zundert - Baarle-Nassau
De wegencategorisering geschiedt in Nederland, in tegenstelling tot Vlaanderen, vanuit de Duurzaam
Veilig - filosofie waarbij drie wegcategorieën worden onderscheiden:
• stroomwegen (stromen op wegvakken en kruispunten)
• gebiedsontsluitingswegen (stromen op wegvakken en uitwisselen op kruispunten)
• erftoegangswegen (uitwisselen op wegvakken en kruispunten)
In de oriëntatienota is aangegeven dat de route tussen het Nederlandse Baarle-Nassau en Zundert
over het grondgebied van Hoogstraten – via Meer en Minderhout - als gebiedsontsluitingsweg met
een doorgaande functie is getypeerd. Inmiddels is deze visie van de Nederlandse provincie NoordBrabant herzien en is er geen beleidsvoornemen meer om deze route doorgaand te maken. Zie kaart
2.7.
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Lokale wegen op gemeentelijk niveau
In het kader van dit mobiliteitsplan en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten (GRSH) dienen de lokale wegen te worden gecategoriseerd. Aansluitend op de type wegcategorieën door
het Vlaamse Gewest en de provincies worden op gemeentelijk niveau drie type lokale wegen
onderscheiden:
Lokale wegen type I met als hoofdfunctie het verbinden op lokaal niveau: de weg verzorgt de verbinding
tussen zones, wijken binnen de gemeente of met buur- of deelgemeenten,
Lokale wegen type II met als hoofdfunctie het verzamelen op lokaal niveau: de weg zorgt voor de
verkeersafwikkeling op wijkniveau,

Lokale wegen type III met als hoofdfunctie de verblijfsfunctie: de weg geeft enkel rechtstreeks toegang tot de
aanpalende percelen. Binnen de lokale wegen type III kan verder onderscheid worden gemaakt naar de
ruimtelijke functie van deze rechtstreekse toegangen:
•
•
•

verblijfsgebieden: woonstraten, woonerven, winkelerven, schoolerven,…
landelijke gebieden: landelijke wegen
wegen op bedrijventerreinen

Selectie Lokale Wegen te Hoogstraten:
De wegen die niet zijn geselecteerd als hoofdweg, primaire weg of secundaire weg, worden
aangewezen als lokale wegen en hebben een functie voor het lokaal verkeer.
Met de provinciale selectie van de N14 (Hoogstraten vanaf N124 Gelmelstraat – Rijkevorsel - Malle)
als secundaire weg II en de N115 Sint-Lenaartseweg (Hoogstraten – Brecht - Schoten) als secundaire
wegen III kan door de GBC worden ingestemd.
Voor wat betreft de selectie van de N144 Loenhoutseweg als primaire weg II wenst de GBC deze
selectie te beperken tot het kruispunt met de Hinnenboomstraat. Op basis van de afbakening van het
kleinstedelijk gebied kan de provincie deze vraag naar het Vlaamse Gewest mee ondersteunen.
De selectie van de N124 als secundaire weg II vraagt nader onderzoek en overleg. Hoogstraten
verzoekt de provincie Antwerpen een initiatief te nemen tot opstelling van een streefbeeldstudie.
De gewestwegen ten noorden van Hoogstraten-centrum N14 vanaf Gelmelstraat, N115, N128, N138
en N146 worden bijgevolg tot lokale wegen gecategoriseerd.

Lokale wegen I
De volgende wegen of wegvakken zijn in Hoogstraten als lokale weg I gecategoriseerd:
In tabel 2.9 zijn de wegvakken die een doortochtherinrichting verdienen in vetjes aangegeven.
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Overzicht lokale wegen type I

Doortocht:

•

Hoogstraten
Minderhout
Meerle
Meer

•
•

N14 : Vrijheid (deel) – Van Aertselaerstraat –
Minderhoutdorp – Desmedtstraat – Bredaseweg – Voort
– Meerledorp – Strijbeekseweg – Strijbeek
N146: Meerseweg – Meerdorp – J.Lijsenstraat
Hinnenboomstraat (tussen N144 en N115)
* voorstel Hoogstraten: te selecteren door provincie als
secundaire weg II in relatie tot N14.

•

N144: Loenhoutseweg tussen Hinnenboomstraat en
H.Bloedlaan
* Voorstel Hoogstraten: momenteel geselecteerd als
Primaire weg II
• N124: Gelmelstraat – Klinketstraat – Worteldorp – Hoogstraten
Wortel
Langenberg *
* indien niet geselecteerd als sec. II door de Provincie
Tabel 2.9: lokale wegen type I

Lokale wegen II
De volgende wegen of wegvakken zijn in Hoogstraten als lokale weg II gecategoriseerd:
Overzicht lokale wegen type II:
• Gestelsestraat – Hinnenboomstraat (tot N144)
• Terbeeksestraat ( Meer – Loenhout)
* Voorstel Hoogstraten: bij wenselijke wegencategorisering wordt de Terbeeksestraat als lokale
weg I geselecteerd. Dit is nodig voor de afwikkeling van zwaar verkeer naar de N144 (E19 –
Loenhout) wanneer een tonnagebeperking wordt ingesteld in de doortochten Hoogstraten,
Minderhout (N42) en Meer (N146).

•
•
•
•
•

Hoogeind – Meersel (Meer – ‘De Mosten’ – Meersel-Dreef)
Meerleseweg – Groot Eyssel (Meer – Meerle)
Klein Eyssel – Dreef (deel) – (Meerle – Meersel-Dreef)
Kerkstraat – Ulicotenweg (Meerle – Ulicoten)
N128 Chaamseweg (Meerle – Chaam)

Tabel 2.10: lokale wegen type II

Lokale wegen III
De overige wegen binnen en buiten de bebouwde kom in Hoogstraten zijn als lokale weg III
gecategoriseerd.
Aandachtspunten lijninfrastructuur:
• selectie N144 Loenhoutseweg tot primaire weg II beperken tot Hinnenboomstraat
• de gemeente streeft naar ombuiging van de verkeersstroom via de Hinnenboomstraat en N115
(Sint-Lenaartseweg) naar N14
• selectie N14 ten zuiden van de kern Hoogstraten en N124 tot secundaire wegen II
• selectie lokale wegen type I, II en III in Hoogstraten
• wegkenmerken per wegcategorie
• reservatie tracé zuidelijke tangent in ruilverkavelingsplan
• stappenplan als voorwaarde voor realisatie beperkte zuidelijke omleidingsweg
• streefbeeldstudie N124 – N14 met de provincie als initiatiefnemer
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2.4

MOBILITEITSEFFECTEN VAN RUIMTELIJKE PLANNEN

2.4.1

BPA’s en RUP’s

In de oriëntatiefase werden de bestaande BPA’s en verkavelingsplannen geïnventariseerd. Inmiddels
hebben alle ruimtelijke omvormingen in het kader van deze BPA’s en verkavelingsplannen
plaatsgevonden. Dit betekent dat de actualiteitswaarde van deze plannen vandaag geen relevantie
meer hebben i.f.v. een toekomstgericht mobiliteitsbeleid.
In de toekomst zal het instrument van de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) een dwingender rol
gaan spelen bij het aansturen van het ruimtelijk beleid. Het RUP kan als offensief
planningsinstrument ingezet worden om concentraties van wonen en/of werken meer sturing te geven
en het open landelijk gebied te beschermen. RUP’s kunnen bijvoorbeeld opgesteld worden voor:
•
•
•
•

ontwikkeling van het centrumgebied van Hoogstraten (Gemeentelijk RUP)
uitbreiding van transportzone Meer (RUP op Vlaams niveau)
uitbreiding bedrijventerrein ‘De Kluis’ (RUP op Provinciaal niveau)
lokale zuidelijke tangent Hoogstraten tussen N14 en N124 (RUP op Provinciaal niveau en op basis
streefbeeldstudie N124)

2.4.2

Ruilverkaveling

Het ruilverkavelingsproject in het gebied tussen Hoogstraten, Wortel en Rijkevorsel is bedoeld om
agrarische percelen beter te ontsluiten en bedrijfseconomisch te optimaliseren.
Naar aanleiding van de synthesenota is geconcludeerd dat het project een beleidskans biedt om
ruimte te reserveren voor uitvoering van een gehele zuidelijke tangentweg tussen de N14 (Lod. de
Konincklaan) en de N124 (Langenberg) of voor een gedeeltelijke zuidelijke tangentweg tussen De
Ster (Bouwhoef) en de N14 (Lod. de Konincklaan).
Samenwerking en overleg met de Provincie en de VLM is voor het reserveren van ruimte voor een
tangentweg in het kader van het ruilverkavelingsproject noodzakelijk.
Hoogstraten blijft voorstander van een grondreservatie voor het gehele traject tot Langenberg. De
gemeente Rijkevorsel sprak zich echter uit tegen de aanleg van zowel de gehele als de beperkte
zuidelijk omleidingsweg voor zover die op het grondgebied van Rijkevorsel zou aangelegd worden.
Aandachtspunten ruilverkaveling:
• reserveren van de benodigde ruimte voor een lokale of regionale tangentweg in het
ruilverkavelingsproject Hoogstraten, Wortel, Rijkevorsel
• samenwerking en overleg met betrokken ruilverkavelingsactoren zoals de Provincie, de gemeente
Rijkevorsel en VLM

2.4.3

Carpoolparking

Het beleidsvoornemen van de gemeente Wuustwezel is gericht op de realisatie van een
carpoolparking bij de op- en afrit Loenhout / Hoogstraten langs de E19. De carpoolparking ligt hierbij
op het grondgebied van de gemeente Wuustwezel, maar biedt goede mogelijkheden voor potentiële
carpoolers in Hoogstraten in de richting Antwerpen, Breda en Brecht. Op een dergelijke wijze wordt
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bijgedragen aan het verminderen van de verkeersdrukte op de E19 (Antwerpen - Breda), welke van
invloed is op veel zakelijk en vrachtverkeer van en naar Hoogstraten. De gemeente is bereid om de
carpoolparking richting bewoners te promoten. Samenwerking en overleg met de gemeente
Wuustwezel en AWV Antwerpen is voor realisatie van deze carpoolparking van belang. Bij inrichting
van de carpoolparking is de ruimtelijke kwaliteit van de parking een bijzondere bekommernis. De
aanleg van de HSL en de herconfiguratie van het op- en afrittencomplex 2 – Loenhout / Hoogstraten
vormt een opportuniteit om ook deze carpool-parking te realiseren. Momenteel worden op werkdagen
tot 20 wagens achtergelaten in of op de bermen van de omliggende wegenis.

Aandachtspunten carpoolparking:
• samenwerking en overleg met gemeente Wuustwezel en AWV Antwerpen
• stimuleren gebruik en ruimtelijke kwaliteit carpoolparking

2.4.4

Gewestplan Turnhout

Het Gewestplan Turnhout, waaronder het grondgebied van Hoogstraten resorteert, werd op 30
september 1977 vastgesteld. Het Gewestplan bestaat uit een bestemmingsplan met aanvullende
stedenbouwkundige voorschriften. Sinds de vaststelling zijn er regelmatig wijzigingen geweest. De
meest recente wijziging is de grondreservering voor de Hogesnelheidslijn (HSL) parallel ten westen
van de E19.
Het Gewestplan wijkt op de volgende punten af van het voorgenomen ruimtelijke beleid in het kader
van het mobiliteitsbeleid:
• de kaders voor woonuitbreidingen worden in het Gewestplan nog te ruim gesteld,
• verdere lintbebouwing blijft mogelijk op basis van het gewestplan (vb. Meer – Minderhout)
• de grondreservatie voor een westelijke omleidingsweg Minderhout / Hoogstraten is niet meer aan
de orde met uitzondering van de link tussen de N115 Sint-Lenaartseweg en de N14.
• in het plan ontbreekt de grondreservatie voor uitbreiding van transportzone Meer aan de oostzijde
van de E19 en ontwikkeling van ‘De Kluis’ in noordelijke richting.
• in het plan ontbreekt de grondreservatie voor een nieuwe op- en afrittencomplex transportzone
Meer inclusief bijbehorende parallelwegen langs de E19,
• in het plan ontbreekt een grondreservatie voor een mogelijk nieuw zuidelijk gelegen tracé van de
N14 Lod. De Konincklaan / Leemputten en Bouwhoef.
• een grondreservatie voor een goederen spoorlijn parallel aan de E19 - HSL ontbreekt.
• een grondreservatie voor een carpoolparking bij de op- en afrit Loenhout / Hoogstraten langs de
E19 ontbreekt.
Aandachtspunten ruimtelijke plannen:
• vigerende BPA’s en verkavelingsplannen hebben i.f.v. het mobiliteitsplan geen actualiteitswaarde
meer
• RUP’s worden in de toekomst actief ingezet als planningsinstrument
• bepaalde grondreservaties uit het Gewestplan zijn niet meer actueel
• nieuwe grondreservaties op basis van het gewenste mobiliteitsbeleid zijn niet opgenomen in het
Gewestplan
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3

WERKDOMEIN B: VERKEERSSTRUCTUUR

De wegenselectie is reeds beschreven in 2.3.4

3.1

WEGENCATEGORISERING - INRICHTINGSPRINCIPES (A3 – B4 – B5)

3.1.1

Wegkenmerken per type

Bij de implementatie van de wegencategorisering is het van belang om ervoor te zorgen dat de
inrichting van de weg is afgestemd op het beoogd gebruik ervan. Aan de hand van de kenmerken per
wegtype en de toegewezen categorisering, kan worden bepaald welke specifieke maatregelen nodig
zijn. Zo worden functie, vorm en gebruik op elkaar afgestemd. Op de volgende bladzijden worden de
kenmerken per wegtype weergegeven. Deze kenmerken werden uitgewerkt door het studiebureau in
overleg met de GBC en zijn richtinggevend voor de lokale wegen. In functie van de lokale
omstandigheden kan hier van afgeweken worden. Voor de primaire en secundaire wegen gelden zij
slechts als suggestie aan de betrokken wegbeheerders.

Inrichtingsprincipes primaire wegen II buiten de bebouwde kom
• wettelijke snelheid: 90 of plaatselijk 70 km/uur (bij naderen verkeerslichten, oversteekplaatsen, …)
• voorrangsweg
• rijbaanscheiding (bij voorrang middenberm, doorgetrokken aslijn of dubbele aslijn)
• kantmarkering
• rijbaanindeling: 2x1 of 2x2 rijstroken
• gesloten verharding
• heldere verlichting - hoge lichtmasten
• geen (nieuwe) erfaansluitingen en zeer beperkt aantal aansluitingen / kruispunten, maar
gedeconcentreerde bundeling
• bewegwijzering aanwezig
• oversteekvoorzieningen ten behoeve van langzaam verkeer ongelijkvloers of bij kruispunten met
verkeerslichten / op wegvakken voorzien van accentverlichting
• geen parkeren langs de rijbaan
• openbaar vervoerhaltes vrijliggend (scheiding tussen rijbaan en haven)
• berijdbare pechstrook of havens als pechvoorziening
• gescheiden vrijliggende fietsvoorzieningen
• scheiden bromfietsers en langzaam gemotoriseerd verkeer van rijbaan
• indien noodzakelijk gepaste snelheidsminderende maatregelen (lokale middenbermen, zachte
asverschuivingen, rijstrookversmallingen)
tabel 3.1:

inrichtingsprincipes primaire wegen II buiten bebouwde kom
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Secundaire weg II buiten de bebouwde kom
• wettelijke snelheid: 90 km/uur of plaatselijk 70 km/uur (bij naderen verkeerslichten,
oversteekplaatsen, lintbebouwing, frequente erfontsluitingen…)
• rijbaanindeling: één rijbaan of gescheiden door middenberm
• 2 x 1 of 2 x 2 rijstroken
• voorrangsweg
• gesloten verharding
• heldere verlichting - hoge lichtmasten
• erfaansluitingen toegestaan - nieuwe erfaansluitingen zo mogelijk vermijden, zo mogelijk
concentreren (vb. parallelweg)
• oversteken op wegvakken toegestaan (alleen oversteekvoorzieningen waar veel
oversteekbewegingen plaatsvinden; bij voorkeur bij een kruispunt of op wegvakken en voorzien
van snelheidsremmende maatregelen zoals middenberm, stoepverbreding en accentverlichting)
• geen parkeren langs de rijbaan
• openbaar vervoerhaltes vrijliggend
• fietsvoorzieningen: gescheiden: vrijliggend of aanliggend verhoogd
• snelheidsremmende maatregelen: middenbermen, asverschuivingen, poorteffecten bij naderen
bebouwde kom, rijbaanversmallingen
tabel 3.2:

inrichtingsprincipes secundaire wegen II buiten de bebouwde kom

Secundaire wegen II binnen bebouwde kom: Inrichting volgens doortocht-concept
• wettelijke snelheid: 50km/uur - plaatselijk 30 km/u
• rijbaanindeling: één rijbaan - 2 x 1 rijstrook
• voorrangsweg
• gesloten verharding, op kruisingsvlakken en centrumdelen kan geopteerd voor een open
verharding met kleinschalige materialen
• erfaansluitingen
• kleinschalige bewegwijzering
• sfeervolle verlichting - accentverlichting - lage lichtmasten
• oversteken op wegvakken toegestaan - oversteekvoorzieningen op kruispunten en druk gebruikte
oversteekplaatsen (middenberm, versmalde rijstroken, verkeersplateaus)
• parkeren in vakken
• openbaar vervoerhaltes op rijbaan, hetzij havens
• overgang van vrijliggende naar aanliggende fietspaden (verhoogd of gelijkgronds) tot volledige
menging: geen fietsvoorzieningen bij 30km/uur.
• snelheidsremmende maatregelen: poorteffect, asverschuivingen, pleineffect, middenbermen,
versmalde rijstrookbreedte, verkeersplateaus (geen drempels)
• ruimtelijke kwaliteit: groenvoorziening en laanbeplanting, straatmeubilair, specifiek
bestratingsmateriaal en vormgeving
Tabel 3.3:

inrichtingsprincipes secundaire wegen II binnen bebouwde kom
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Secundaire weg III buiten de bebouwde kom
• wettelijke snelheid: 70 km/uur of plaatselijk 50 km/uur (bij naderen verkeerslichten,
oversteekplaatsen, lintbebouwing, frequente erfontsluitingen…)
• rijbaanindeling: variabel i.f.v. beschikbare profielbreedte, doorstromingsfaciliteiten openbaar
vervoer, intensiteiten fietsverkeer,…hetzij één rijbaan of gescheiden door middenberm, ruime
vrijliggende fietspaden aan beide zijden, ruim dubbelrichtingsfietspad indien geen of nauwelijks
zijwegen of erfontsluitingen, vrijliggende, aanliggende of verhoogde bus- of trambaan,…
• 2 x 1 rijstroken voor autoverkeer
• voorrangsweg
• gesloten verharding
• heldere verlichting - hoge lichtmasten
• erfaansluitingen toegestaan - nieuwe erfaansluitingen zo mogelijk vermijden, zo mogelijk
concentreren (vb. parallelweg)
• oversteken op wegvakken toegestaan (alleen oversteekvoorzieningen waar veel
oversteekbewegingen plaatsvinden; bij voorkeur bij een kruispunt of op wegvakken en voorzien
van snelheidsremmende maatregelen zoals middenberm, stoepverbreding en accentverlichting)
• geen parkeren langs de rijbaan
• openbaar vervoerhaltes vrijliggend – bijzondere aandacht voor wachtcomfort en halteuitrusting
• fietsvoorzieningen: gescheiden: vrijliggend of aanliggend verhoogd
• snelheidsremmende maatregelen: middenbermen, asverschuivingen, poorteffecten bij naderen
bebouwde kom, rijbaanversmallingen
tabel 3.4:

inrichtingsprincipes secundaire wegen III buiten de bebouwde kom

Lokale wegen type I buiten de bebouwde kom
• 70 km/u (dit is de algemeen geldende regel, uitzonderingen: zie )
• voorrangsregeling
• geen rijbaanscheiding, wel lengtemarkering
• geen verkeerslichten tenzij bij kruising van wegen van hogere orde
• gesloten verharding
• geen nieuwe erfaansluitingen
• verlichting gericht op verkeersveiligheid
• kleinschalige bewegwijzering en objectenbewegwijzering (gebouwen en diensten)
• oversteken voor langzaam verkeer gebundeld
• vrijliggende fietspaden, aanliggende fietspaden (verhoogd of gelijkgronds)
• parkeren op de rijbaan niet toegestaan
• openbaar vervoerhaltes op de rijbaan
• snelheidsremmende maatregelen: bij oversteekvoorzieningen langzaam verkeer, middenbermen,
asverschuivingen, poorteffecten bij naderen bebouwde kom, rijbaanversmallingen
• in ontwerp wordt rekening gehouden met bevoorradingsroutes en busverkeer
• bij voorkeur ruimtelijke kwaliteit in de vormgeving, groen, straatmeubilair
tabel 3.5 :

inrichtingsprincipes lokale wegen type I buiten de bebouwde kom
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Lokale wegen type I - binnen de bebouwde kom.
• Wettelijke snelheid binnen de bebouwde kom: 50 km/uur; bij centrumfunctie en belangrijke
voorzieningen (bv. scholen) 30 km/uur
• Kruisingen met lokale wegen I en hoger middels rotonde (of een gelijkwaardige ingreep), bij
kruisingen met wegen van lagere orde: voorrang van rechts
• Open verharding van klinkers
• Erfaansluitingen
• Verlichting gericht op sociale veiligheid en sfeer
• Kleinschalige bewegwijzeringen en objectenbewegwijzering (gebouwen en diensten)
• Oversteken van langzaam verkeer gebundeld
• Bij 50 km/uur: fietsstroken. Bij een snelheidsregime van 30 km/uur fietsers op de rijbaan
• Voetgangers op het trottoir, bij centrum mogelijk erfachtige vloer
• Verkeerscirculatie mogelijk (eenrichtingsverkeer)
• Fietsers in principe steeds in beide richtingen
• Parkeren op de rijbaan in vakken of parkeerstrook
• Openbaar vervoerhaltes op de rijbaan of vrijliggend (knooppunten)
• Snelheidsremmende maatregelen: verkeersplateaus, versmallingen, asverschuivingen,
middenbermen: -prioriteit bij scholen, activiteitenconcentraties en conflictpunten.
• In ontwerp wordt rekening gehouden met bevoorradingsroutes en busverkeer
• Bij voorkeur ruimtelijk kwaliteit in de vormgeving, groen straatmeubilair
tabel 3.6:

inrichtingsprincipes lokale wegen type I (bibeko)

Lokale wegen type II - buiten de bebouwde kom - ontsluitend
• maximumsnelheid 70 km/u; 50 km/u bij lintbebouwing én wanneer ook de rijbaanbreedte < 5m én
er geen vrijliggende fietspaden zijn
• voorrang van rechts
• geen rijbaanscheiding
• geen markering in lengterichting
• geen verkeerslichten of rotondes, tenzij bij hoger gecategoriseerde wegen.
• gesloten verharding of open verharding van klinkers
• erfaansluitingen
• verlichting gericht op sociale veiligheid
• enkel objectenbewegwijzering
• oversteken door langzaam verkeer in principe overal mogelijk
• fietsstroken
• parkeren op de rijbaan
• er wordt rekening gehouden met openbaar vervoerroute (indien aanwezig)
• snelheidsremmende
maatregelen:
verkeersplateaus,
versmallingen,
asverschuivingen,
middenbermen - bij prioriteit bij scholen, activiteitenconcentraties en conflictpunten
tabel 3.7:

Inrichtingseisen lokale wegen type II (bubeko)
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Lokale wegen type II - binnen de bebouwde kom
• wettelijke snelheid: 50 km/uur of bij centrumfunctie of voorzieningen 30 km/uur
• voorrang van rechts
• geen rijbaanscheiding
• geen markering in de lengterichting
• geen verkeerslichten of rotondes, tenzij bij kruisingen met wegen van hogere orde
• open verharding van klinkers
• erfaansluitingen
• verlichting gericht op sociale veiligheid en sfeer
• enkel objectenbewegwijzering
• oversteken voor langzaam verkeer in principe overal mogelijk
• geen fietsvoorzieningen
• parkeren op de rijbaan toegestaan
• in vormgeving wordt rekening gehouden met openbaar vervoerroutes
• snelheidsremmende
maatregelen:
verkeersplateaus,
versmallingen,
asverschuivingen,
middenbermen – prioriteit bij scholen, activiteitenconcentraties en conflictpunten
• integratie van wegbeeld en ruimtelijke omgeving
tabel 3.8:

Inrichtingseisen lokale wegen type II (bibeko)

Lokale wegen III - verblijfsgebieden, binnen bebouwde kom
• snelheidsbeperking 50 km/u.; waar aangewezen binnen verblijfsgebied 30 km/uur
• voorrang van rechts
• geen rijbaanscheiding
• geen markering in lengterichting
• geen verkeerslichten
• bij voorkeur open verharding van klinkers, kassei
• erfaansluitingen
• kruising met lokale wegen 3: mogelijkheid van mini-rotondes
• verlichting gericht op sociale veiligheid
• geen bewegwijzering
• oversteken door langzaam verkeer in principe overal mogelijk
• geen fietsvoorzieningen of enkel i.f.v. lokale situatie (vb. fietsvoorziening om asverschuiving te
ontwijken)
• erfinrichting
• voetpaden niet steeds nodig
• parkeren op de rijbaan toegestaan
• indien openbaar vervoerhaltes: op de rijbaan
• snelheidsremmende
maatregelen:
erfinrichting,
straatbrede
gelijkgrondse
aanleg,
verkeersplateaus, versmallingen, asverschuivingen, middenbermen - bij prioriteit bij scholen,
activiteitenconcentraties en conflictpunten
tabel 3.9:

Inrichtingseisen lokale wegen type III (bibeko)
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Lokale wegen III - landelijke gebieden, buiten bebouwde kom
• buiten de bebouwde kom 70 km/u; bij lintbebouwing en indien breedte < 5 m: 50 km/u
• voorrang van rechts
• geen rijbaanscheiding
• geen markering in lengterichting
• geen verkeerslichten
• open of gesloten verharding
• erfaansluitingen
• verlichting gericht op sociale veiligheid
• geen bewegwijzering
• oversteken door langzaam verkeer overal mogelijk
• geen fietsvoorzieningen of enkel i.f.v. lokale omstandigheden
• voetpaden onnodig
• parkeren op de berm
• openbaar vervoerhaltes (indien aanwezig) op de rijbaan
• bij maatregelen rekening houden met afmetingen van landbouwverkeer
• snelheidsremmende maatregelen bij bebouwingskernen, kruispunten of oversteekvoorzieningen:
straatbrede gelijkgrondse aanleg, verkeersplateaus, versmallingen, asverschuivingen,
middenbermen presenteren conflictpunten
tabel 3.10:

Inrichtingseisen lokale wegen type III (bubeko)

Lokale wegen III - Wegen op bedrijventerreinen
• 70 km/uur (geen verblijfsfunctie, weinig conflicten, bestemmingsverkeer)
• voorrang van rechts
• geen rijbaanscheiding
• geen markering in lengterichting
• geen verkeerslichten
• gesloten verharding
• erfaansluitingen
• verlichting
• bewegwijzering van bedrijven of bedrijfsnummering
• oversteken door langzaam verkeer in principe overal mogelijk
• fietsvoorzieningen mogelijk, doch fietsers in zichtveld brengen van afslaande vrachtwagens
• voetpaden niet steeds nodig
• parkeren op de rijbaan toegestaan
• openbaar vervoerhaltes op de rijbaan
• snelheidsremmende maatregelen: verkeersplateaus, versmallingen, middenbermen
• groenvoorzieningen
tabel 3.11: Inrichtingseisen lokale wegen type III (bedrijventerrein)

Ook de uitvoeringsvorm van kruispunten is bepalend voor de herkenbaarheid van een wegcategorie.
In tabel 3.12 zijn de kruispuntprincipes weergegeven.
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3.1.2

Type kruisingen en overgangen

kruisingen
Wegcategorie
Primair II

Primair

Secundair

Lokaal

Ongelijkvloers, rotonde

Ongelijkvloers, met

Bij voorkeur geen onderlinge

Of gelijkvloers met

verkeerslichten, rotonde,

aansluitingen of ongelijkvloers.

verkeerslichten, zachte
snelheidsbeperkende

snelheidsbeperkende
maatregelen en voorrangs-

Verkeerslichten, rotonde,
snelheidsbeperkende maatregel,

maatregelen,

maatregel, voorsorteerstroken

voorrangs-maatregel,

Ongelijkvloers, met

Gelijkvloers met

voorsorteerstroken
Gelijkvloers met verkeerslichten,

verkeerslichten, rotonde,

verkeerslichten, rotonde,

rotonde of voorrangsregeling,

snelheidsbeperkende
maatregelen en voorrangs-

snelheidsbeperkende
maatregelen,

Snelheidsbeperkende maatregelen
en ev. Voorsorteerstroken op

Voorsorteerstroken

Secundair

Lokaal

Fietsroutes

maatregel, voorsorteerstroken

voorsorteerstroken

secundaire weg

Bij voorkeur geen onderlinge

Gelijkvloers met

Geen verkeerslichten, rotonde kan;

aansluitingen of ongelijkvloers.

verkeerslichten, rotonde of

snelheidsbeperkende maatregelen,

Verkeerslichten, rotonde,
snelheidsbeperkende

voorrangsregeling
Snelheidsbeperkende

voorrang van rechts,
verkeersplateau

maatregel, voorrangs-

maatregelen en ev.

Zie tabel 3.13

maatregel, voorsorteerstroken

Voorsorteerstroken op
secundaire weg

Ongelijkvloers of gelijkvloers

Gelijkvloers met

gelijkvloers met

met verkeerslichten,
snelheidsbeperkende

snelheidsbeperkende
maatregelen en

snelheidsbeperkende maatregelen
en voorrangsmaatregel voor

maatregelen en

voorrangsmaatregel voor

fietsers

voorrangsmaatregel voor
autoverkeer

autoverkeer
Verkeersplateau

Verkeersplateau

lokale weg I

Lokale weg II

Lokale weg III

rotonde

Bubeko: bij voorkeur rotonde
Bibeko: snelheidsremmer

Bubeko: voorrang op lokale I
Bibeko: uitrit

Tabel 3.12: kenmerken voor kruispunten

Wegcategorie
Lokale weg I

30 km-gebied: snelheidsremmer met
voorrang

Lokale weg II

Lokale weg III

bubeko: bij voorkeur

Bubeko:

Bubeko:

rotonde

Voorrang van rechts

Voorrang van rechts

bibeko: snelheidsremmer

Bibeko:
Snelheidsremmer

Bibeko:
Snelheidsremmer

bubeko: voorrang van

Bubeko: voorrang van rechts

Bubeko: voorrang van rechts

rechts
bibeko: uitrit

Bibeko: snelheidsremmer

Bibeko: snelheidsremmer

30 km-gebied:
snelheidsremmer met
voorrang

tabel 3.13: kenmerken voor kruispunten tussen lokale wegen
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Overgangen tussen wegcategorieën
De indeling van wegen in categorieën maakt ook overgangen van wegcategorieën nodig. Deze
overgangen moeten op een heldere en herkenbare manier aan de weggebruiker duidelijk worden
gemaakt, zodat het passeren van een overgang ook tot een verandering van gedrag leidt.
De locatie van een overgang in wegcategorie is bij voorkeur een kruispunt of een komgrens
infrastructureel ondersteund door een poort.
Overgang

Primair II
Bubeko

Secundair
Bubeko

Primair II
Bibeko

Secundair
Bibeko

Primair II
Bubeko
Secundair
Bubeko
Primair II
Bibeko
Secundair
Bibeko

n.v.t.

Kruispunt

Komgrens of kruispunt

Komgrens en/of

Kruispunt

n.v.t.

Komgrens of kruispunt

Komgrens of kruispunt

Komgrens of kruispunt n.v.t.

Kruispunt

Komgrens en/of
kruispunt, poort

Komgrens of kruispunt Kruispunt

n.v.t.

Tabel 3.14:

kruispunt, poort
Komgrens of kruispunt

eisen voor overgangen tussen verschillende wegcategorieën

Van een aantal wegen mag men zich afvragen of deze (in de huidige situatie) al dan niet ten onrechte
werden aangemerkt als een weg buiten de bebouwde kom. Met name voor de wegen die
concentraties van woningbouw doorsnijden (lintbebouwing) is het in veel gevallen gegrond om deze
weggedeelten als binnen de bebouwde kom aan te duiden. Daarmee openen zich perspectieven om
de snelheid van het verkeer te reduceren, eventueel ondersteund met maatregelen.
De omgekeerde situatie kan eveneens voorkomen.
De formele komgrens moet duidelijk aangegeven zijn door het plaatsnaambord (F1 / F3).
Komgrenzen kunnen worden versterkt door verkeerstechnische ingrepen o.m. onder vorm van een
poort:
•
•
•
•
•

veranderen van het soort wegverharding
versmallen van de rijbaan
splitsen van de rijbaan
aanbrengen van een drempel of verkeersplateau
aanleggen van een rotonde

De provincie beschikt over een plan met de grenzen van de bebouwde kom langs de gewestwegen.
De gegevens hiervan zijn tot op heden nog niet beschikbaar gesteld maar dienen wel als leidraad
gehanteerd.
Aandachtspunten wegkenmerken, kruisingen en overgangen :
• heroverweging van de afbakening binnen bebouwde kom en wegdelen met een sterke
bebouwing eventueel binnen de bebouwde kom brengen
• vaststellen van de wegcategorie van wegen
• heraanleg conform wegencategorisering en inrichtingsprincipes
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3.2

VERKEERSSTRUCTUUR VOETGANGERS EN VERBLIJFSGEBIEDEN (B1)

3.2.1

Verblijfsgebieden

Definitie en omvang verblijfsgebied

Een verblijfsgebied is een aaneengesloten gebied waarin de menselijke activiteiten in de openbare
ruimte door de aard van het gebied primair gericht zijn op het verblijven. Onder verblijfsactiviteiten
vallen bijvoorbeeld lopen, fietsen en meer sociaal-recreatieve activiteiten als spelen, wandelen,
zitten, staan, kijken, praten en dergelijke. Uit onderzoek is gebleken dat verblijfsgebieden, die
ingericht zijn als zone 30 of woonerf, meer dan behoorlijk veilig en leefbaar zijn.
De omvang van een verblijfsgebied dient afgestemd te zijn op de bereikbaarheid van dagelijkse
voorzieningen (winkels, scholen, stations, sport- en recreatievoorzieningen) voor voetgangers. In een
verblijfsgebied worden voertuigverplaatsingen niet uitgesloten, maar deze zijn ondergeschikt aan
verblijfsactiviteiten.
Wegen met hoge verkeersintensiteiten, zogenaamde verkeersaders, tussen voorzieningen en het
woonadres vormen voor voetgangers (en fietsers) barrières. Bij het bepalen van de gewenste
verblijfsgebieden moet niet zozeer naar de huidige inrichting van wegen worden gekeken, maar naar
de (toekomstige) gewenste relaties binnen het gebied rond de wegen. Het kan goed zijn dat een
verkeersweg binnen een verblijfsgebied daardoor tot het verblijfsgebied zelf kan worden gerekend.
De grootte van een verblijfsgebied is gelimiteerd. Met name autoverplaatsingen stellen grenzen aan
de maximale omvang. Een verplaatsing per gemotoriseerd voertuig bestaat uit voortransport (van het
herkomstadres naar de dichtstbijzijnde verkeersader), de eigenlijke snelle verplaatsing over
verkeersaders en natransport (van de dichtstbijzijnde verkeersader naar de bestemmingsadres).
Wanneer ervan uitgegaan wordt dat zowel voor- als natransport maximaal 5 minuten mag duren en
de gemiddelde rijsnelheid 15 km/uur bedraagt kan de afstand tussen herkomst- of bestemmingsadres
en dichtstbijzijnde verkeersader maximaal 1.250 meter bedragen. Dit heet het ‘ritduurcriterium’.
Rekening houdende met omrijden komt dit in de praktijk neer op een hemelsbrede afstand van
ongeveer 1.000 meter. De maximum oppervlakte van een verblijfsgebied zou dan ongeveer 300
hectare kunnen bedragen (cirkel met straal 1.000 meter of een gebied van 1.750 x 1.750 meter). In
de praktijk is dit uiteraard afhankelijk van de stedenbouwkundige structuur van het betreffende gebied
en de configuratie van het verkeersnetwerk.
Naast het ritduurcriterium kan het ‘intensiteitscriterium’ worden gehanteerd. Op wegen in
verblijfsgebieden is het intensiteitscriterium echter niet maatgevend. De capaciteit van de weg wordt
zelden benaderd door de intensiteit. Veelal kan het intensiteitscriterium op wegen in een
verblijfsgebied, uitgelegd worden als wens om de intensiteit beneden 400 motorvoertuigen in de
spitsperiode te houden. Maar hogere intensiteiten (tot 600 motorvoertuigen) zijn goed mogelijk, mits
het (gewenste) gedrag van de verkeersdeelnemers door verkeersmaatregelen wordt verzekerd.

Selectie zone 30 - gebieden Hoogstraten

De lokale wegen type III conform hoofdstuk 3 binnen de bebouwde kom, kunnen in Hoogstraten
aangewezen worden als verblijfsgebieden. Om zone 30 te kunnen instellen dient er sprake te zijn van
een aaneengesloten gebied met een redelijke omvang. De inrichting van een zone 30 moet worden
afgestemd op het gewenste gebruik. Dat betekent dat maatregelen uitgevoerd dienen te worden om
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een lage snelheid van het autoverkeer af te dwingen. Het moet als het ware logisch zijn om in zone
30 - gebieden niet harder dan 30 km/uur te rijden. Bij snelheidsremmende maatregelen kan gedacht
worden aan de aanleg van verticale maatregelen (bijv. verkeersplateau’s) of horizontale maatregelen
(bijv. asverspringingen en verkeerssluizen). In het “Het Mobiliteitshandboek” zijn de
verkeerstechnische eisen ten aanzien van snelheidsremmende maatregelen in zone 30 – gebieden
terug te vinden. Belangrijk aandachtspunt bij uitvoering van een zone 30 is tevens de zorg voor
vormgeving en ruimtelijke kwaliteit. Op openbaar vervoerroutes dienen snelheidsremmende
maatregelen met zorg te worden gedimensioneerd en ingeplant om het comfort en de doorstroming
van het busverkeer minimaal te hinderen.
Ook op wegen van hogere orde kan over beperkte afstanden een zone 30 – regeling worden
ingevoerd. Het betreft dan de centrumzone of specifieke zones met een belangrijke verblijfsfunctie
(schoolomgeving,…). In deze gevallen wordt de weg geconcipieerd volgens het doortochtprincipe
waarbij naarmate de centrumzone genaderd wordt de snelheid van het gemotoriseerd stelselmatig
afgebouwd wordt.
Hieronder worden de verblijfsgebieden, die in Hoogstraten kunnen worden onderscheiden,
aangegeven. Een zone 30 - regeling d.m.v. een juridische afbakening kan er toegepast worden. Bij
voorkeur vereist dit tevens een infrastructurele inrichting om het gewenste snelheidsgedrag af te
dwingen (zie kaart 3.1). Evenwel zal steeds een toetsing op het terrein noodzakelijk zijn. Immers, de
instelling van een zone 30 impliceert tevens voorrang van rechts, geen zebrapaden en menging van
verkeerssoorten, wat niet steeds overal wenselijk is.
Hoogstraten / Minderhout
• alle wegen binnen de bebouwde kom met uitzondering van de Lod. de Konincklaan,
Loenhoutseweg, Heilig Bloedlaan, Vrijheid, Gelmelstraat, Van Aertselaerplein, Van
Aertselaerstraat, Minderhoutdorp en Desmedtstraat. Minderhoutdorp, Vrijheid en Heilig Bloedlaan
kunnen in het kader van een doortochtherinrichting plaatselijk een 30 km/u regeling krijgen;
hetzelfde geldt voor de schoolomgeving ‘De Spijker’ in de Gelmelstraat.
Meer
• alle wegen binnen de bebouwde kom met uitzondering van de J. Lijsenstraat, Meerdorp en
Meerseweg (N146)
Meerle
• alle wegen binnen de bebouwde kom met uitzondering van Voort, Meerledorp en Strijbeekseweg
(N14)
Meersel-Dreef
• alle wegen binnen de bebouwde kom
• de geïsoleerde wijk Merellaan – Kievitlaan – Koekkoeklaan – Fazantlaan - Nachtegaallaan
Wortel
• alle wegen binnen de bebouwde kom van Wortel met uitzondering van Worteldorp (N124)
In verschillende woonstraten in Hoogstraten zijn reeds snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd
(bijv. Heilig Bloedstraat en Lindendreef). In dergelijke straten is juridische invoering van een zone 30
door middel van bebording relatief eenvoudig. In het “Verkeersplan Stad Hoogstraten” (Libost-Groep
nv, 1997) zijn voor alle woonstraten snelheidsremmende voorzieningen (figuur 4.1: “Plandoelen en
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maatregelen”) voorgesteld. Voor de invoering van zone 30 - gebieden sluiten deze voorgestelde
voorzieningen naadloos aan bij de gewenste voorzieningen voor dergelijke zones.
Ten aanzien van een aantal voorgestelde zone 30 - gebieden moet rekening worden gehouden met
de aanwezigheid van bestaand bus- of (agrarisch) vrachtverkeer:
•
•
•
•
•
•

K. Boomstraat, Gravin Elisabethlaan, Culenborglaan (schoolbussen De Lijn)
Meerleseweg te Meer (reguliere buslijn 43 De Lijn en vrachtverkeer)
Het Lak, Terbeeksestraat en Hoogeind (vrachtverkeer)
Kerkstraat en Hazenweg te Meerle (reguliere buslijn 43 De Lijn)
Chaamseweg en Ulicotenseweg (vrachtverkeer)
Dreef, Nieuw Dreef, Heieinde en Oude Tramweg te Meersel-Dreef (regulier buslijn 43 De Lijn en
buurtbuslijn 130 BBA)

Voor deze wegen binnen zone 30 - gebieden is het met het oog op de bedrijfsvoering van De Lijn /
BBA en het passagiers- en chauffeurscomfort raadzaam om snelheidsremmende maatregelen op
weloverwogen wijze toe te passen.

3.2.2

Voetgangersnetwerken

Verbeteren voetgangerssituatie centrum Hoogstraten

Een geformuleerde ruimtelijke doelstelling binnen het mobiliteitsplan is het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit van het centrum van Hoogstraten. De kwaliteit van het centrum voor voetgangers
vormt hier binnen een essentieel onderdeel. Het vele parkeren en de barrièrewerking van de Vrijheid
met zijn hoge verkeersintensiteiten dragen niet bij tot een prettig centraal verblijfsgebied.
Door het creëren van een helder en duidelijk loopcircuit in het centrum van Hoogstraten, goede
oversteekmogelijkheden van de Vrijheid en de Gravin Elisabethlaan en betere verkeersoplossing
voor het kruispunt Vrijheid / Gelmelstraat kan de kwaliteit van het centrum voor voetgangers worden
verbeterd. Hierbij moet gedacht worden aan het verplaatsen van centrumparkeerplaatsen naar de
rand van het centrum.
Mogelijke maatregelen ter verbetering van de voetgangerssituatie in het centrum zijn:
• creatie van een winkel-wandelcircuit met een aantrekkelijke en ruim voetgangersdomein,
straatmeubilair en veilige oversteekzones.
• aanleg van veilige oversteekplaatsen, ondersteund door een snelheidsremmende maatregel, met
een goede spreiding doorheen het kleinstedelijke gebied:
§ Loenhoutseweg – rusthuis
§ Seminarie (middelbare school)
§ Gravin Elisabethlaan - Vrijheid t.h.v. de Sint-Catharinekerk (fiets- en voetgangersdoorsteek
naar Lindendreef
§ K. Boomstraat
§ Begijnhof
§ Van Aertselaerplein
§ t.h.v. supermarkt ‘Aldi’
§ Schoolstraat
§ Koestraat
§ Gemeentestraat
Voor bovengenoemde maatregelen geldt, met uitzondering van de eerste maatregel, dat zij reeds in
het verkeersplan zijn voorgesteld.
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Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum voor voetgangers hangt hierbij sterk
samen met de verkeerseffecten van de ombuiging van de verkeersstromen omheen de kern van
Hoogstraten.
Verminderen barrièrewerking secundaire wegen en lokale wegen I en II

De barrièrewerking van secundaire en lokale wegen I en II, met name binnen de bebouwde kom,
dient voor voetgangers door middel van veilige oversteekvoorzieningen te worden verminderd. Het
beste kunnen deze oversteekvoorzieningen worden gecombineerd met fietsoversteekplaatsen of
kruispunten en moet gestreefd worden naar het bundelen van voetgangers- en
fietsoversteekbewegingen op een aantal concentratieplaatsen (bijv. scholen).
In het verkeersplan zijn de gewenste oversteekvoorzieningen en kruispuntaanpassingen opgenomen.
De oversteekvoorzieningen zijn gesitueerd om de oversteekbaarheid van de volgende wegen te
verbeteren:
•
•
•
•
•

Worteldorp (N124) te Wortel
Gelmelstraat (N124) te Hoogstraten
Voort - Meerledorp - Strijbeekseweg (N14) te Meerle
Meerdorp (N146) te Meer
Meerle: Kerkstraat – Gemeenteplein – Chaamseweg (N128) - Ulicotenseweg

Beveiligen schoolroutes en schoolomgeving

In paragraaf 2.3.1 is het beveiligen van schoolroutes en schoolomgevingen reeds aan de orde
geweest, waarbij de maatregelen in eerste orde gericht zijn op het verbeteren van de
verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de schoolroutes.
Ten aanzien van de verkeersveiligheid van schoolroutes en -omgevingen zijn de volgende
maatregelen van belang (zie ook maatregelen verkeersplan):
• aanleg van een goede oversteekplaats met snelheidsremmende maatregel op de Gelmelstraat
(N124) ter hoogte de school ‘De Spijker’ nabij Postweg / G. Segerstraat te Hoogstraten
• aanleg schoolerf Lindendreef : toegang humaniora ‘De Spijker’
• aanleg van een goede oversteekplaats met snelheidsremmende maatregel op de Vrijheid / H.
Bloedlaan (N14) ter hoogte van het Klein Seminarie (middelbare school) te Hoogstraten
• aanleg schoolerf Gemeentelijke Basisschool Gravin Elisabethlaan
• aanleg schoolerf VITO en Vrije Land- en Tuinbouwschool in Gravin Elisabethlaan en K.
Boomstraat
• aanleg van een goede oversteekplaats met snelheidsremmende maatregel in Worteldorp (N124)
te Wortel t.h.v. de schooltoegang Basisschool (Worteldorp) . Schoolerf in Rooimans.
• aanleg van een goede oversteekplaats met snelheidsremmende maatregel in Minderhoutdorp
(N14) ter hoogte van Schoolstraat te Minderhout. Schoolerf in de Schoolstraat (Kleuterschool)
• aanleg schoolerf Witherenweg t.h.v. Lagere school
• aanleg van een goede oversteekplaats met snelheidsremmende maatregel op Het Lak en de
Meerseweg (N146) en Meerdorp (N146) – Gestelsestraat te Meer
• aanleg schoolerf ‘Kiekeboe’ in de Donckstraat te Meer = gerealiseerd
• aanleg schoolerf in Terbeeksestraat t.h.v. de ‘Meerpaal’
• aanleg schoolerf in de Kapelweg t.h.v. ‘Dreefke’ in Meersel-Dreef
• heraanleg Gemeenteplein Meerle met aandacht voor de Vrije Gemengde Basisschool
• onderzoek naar mogelijkheid tot bushalte voor schoolbus aan de achterzijde van het Klein
Seminarie
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Betere voetgangersvoorzieningen voor mindermobielen

Met veelal kleine en vrij eenvoudige ingrepen (bijv. verlaagde boordstenen) kan de openbare ruimte
goed toegankelijk gemaakt worden voor mensen met een handicap. In centrumgebieden en bij
openbare voorzieningen dient met deze groep mensen zeker rekening te worden gehouden, evenals
bij haltes van het openbaar vervoer.
Hierbij dient op microniveau te worden ontworpen. Elke weg en straat moet worden bekeken en de in
de buurt gelegen voorzieningen worden daarbij in beeld gebracht. Omdat veelal voetpaden
ontbreken, wordt best meteen in de ontwerpfase van nieuwe voetpaden hiermee rekening gehouden.
In bestaande centrumgebieden dient elk voetpad toegankelijk te zijn voor mindervaliden. Hierna
worden de inrichtingseisen opgesomd waaraan voetpaden dienen te voldoen wanneer deze voor
mindermobielen geschikt worden gemaakt:
Inrichtingseisen voetpaden voor mindermobielen
• stroef en vlak loopoppervlak
• draairuimte voor rolstoelen, kinderwagens, etc. (min. 1,8 meter bij 1,8 meter)
• rustpunten: zitbankjes om de 250 meter
• met stok tastbare markering looproutes (bijv. ribbeltegels)
• visuele markering looproutes (gebruik van contrasterende kleuren)
• overbrugging hoogteverschillen: treehoogten maximaal 175 millimeter, leuningen aanbrengen bij
meer dan 0,25 meter hoogteverschil op een hoogte van 0,85-0,95 meter, bij hoogteverschil tot 1
meter hellingshoek 1:20 tot 1:10
• geen hoogteverschillen (plaatselijk verhogen rijbaan tot trottoir of verlagen trottoir tot peil van
rijbaan door afrit)
• oversteek bij voetgangerslichten: tijdsduur groen licht afgestemd op verplaatsingssnelheid van
minder dan 0,5 meter/seconde
• vrije doorgangsbreedte minimaal 1,50 meter
• oversteek bij niet geregelde kruispunten: vrije doorgangsbreedte minimaal 1,20 meter, bij een
middeneiland: minimale doorgangsbreedte 1,50 meter
• voetgangerslichten: eenvoudige bediening (ook met hand of arm te bedienen), bedieningshoogte
drukknoppen tussen 0,90 en 1,20 meter
• akoestisch signaal bij rood / groen licht (rateltikker)
• markering oversteekplaats voor visueel gehandicapten: voelbaar contrast tussen voetpad en weg
(rubbertegels, ribbeltegels), visueel contrast tussen voetpad en weg, markering over de volle
breedte van de oversteekplaats
• straatmeubilair geen belemmering in de doorgangsrichting
• vrije doorgang tussen straatmeubilair moet minimaal 0,90 meter zijn
• openbaar vervoerhaltes zijn goed toegankelijk voor minder mobielen
Tabel 3.15: Inrichtingseisen voor mindermobielen

Aandachtspunten verkeersstructuur voetgangers en verblijfsgebieden:
• selectie en inrichting van zones 30 in Hoogstraten
• snelheidsremmende maatregelen in zones 30 in relatie tot bus- en vrachtverkeer
• aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit van het openbaar domein
• verbeteren voetgangersvoorzieningen centrum Hoogstraten
• creatie winkel-wandelcircuit
• verminderen barrièrewerking secundaire en lokale wegen I en II in Hoogstraten
• beveiliging schoolomgevingen en –routes – aanleg schoolerven
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• betere voetgangersvoorzieningen voor mindermobielen
• onderhoud voetpaden: reglementering t.a.v. nutsmaatschappijen bij heraanleg
3.3
FIETSBELEID (B2)

3.3.1

Hoofdeisen fietsstructuur

Om de automobiliteit te beïnvloeden wordt in het beleidsplan de uitbouw van een geoptimaliseerd
functioneel fietsroutenetwerk essentieel geacht. De fiets is als vervoermiddel een duurzaam
alternatief voor de auto. De fiets verbruikt geen brandstof, vraagt weinig ruimte en kan op veel
plaatsen eenvoudig worden gestald. Vooral op de korte afstand en bij ‘sociale verplaatsingen’ (waarbij
de factor tijd van minder belang is) kan de fiets worden ingezet in het mobiliteitsbeleid. Aldus kan de
fiets als valabel alternatief fungeren voor de woon-school en woon-werk verplaatsingen (0-7 km.), al
dan niet in samenhang met het openbaar vervoer.
De toekomstige fietsstructuur moet ontworpen zijn vanuit de fietser. Er is rekening gehouden met de
beperkingen van de fiets enerzijds (snelheid, bewaren van evenwicht) en de wensen van de fietsers
anderzijds. Dit laat zich vertalen in een vijftal hoofdeisen:
•
•
•
•
•

Samenhang: het stelsel van fietsvoorzieningen vormt een samenhangend geheel en geeft
aansluiting op de herkomsten en bestemmingen van fietsers,
Directheid: het stelsel van fietsvoorzieningen biedt fietsers een zo direct mogelijke route naar hun
bestemming waarbij het omrijden tot een minimum beperkt blijft,
Aantrekkelijkheid: de fietsvoorzieningen zijn zodanig vormgegeven en in de omgeving ingepast
dat het aantrekkelijk wordt om te gaan fietsen,
Veiligheid: de fietsvoorzieningen waarborgen de veiligheid van de fietsers en de overige
weggebruikers. Naast verkeersveiligheid gaat het hier ook om sociale veiligheid,
Comfort: de fietsvoorzieningen maken een vlotte en comfortabele doorstroming van het
fietsverkeer mogelijk.

In het algemeen geldt dat aanpassing van de fietsinfrastructuur noodzakelijk is wanneer ten aanzien
van één van de vijf hoofdeisen niet (meer) aan het minimumniveau kan worden voldaan.
Het beleid inzake een goed per fiets bereikbare gemeente beperkt zich niet enkel tot de hoofdassen,
maar speelt ook in op de relaties buiten deze hoofdassen. Een fijnmazig fietsnetwerk is daartoe het
middel. Tevens zal het fietsbeleid op het terrein moeten hard gemaakt worden door het maken van
consequente keuzen inzake ruimte en comfort ten voordele van het fietsverkeer.

3.3.2

Provinciaal fietsrouteplan Antwerpen

In opdracht van het Vlaams Gewest realiseerde de provincie Antwerpen een Provinciaal
fietsrouteplan dat recentelijk vastgesteld werd door het provinciebestuur. De provincie stelde dit
bovenlokale fietsroutenetwerk op in samenspraak met de betrokken gemeenten. In dit fietsrouteplan
zijn selecties gemaakt met betrekking tot functionele en utilitaire fietsroutes en aansluitend werd een
knelpuntenkaart inzake fietsvoorzieningen opgemaakt. Tevens is achterliggende informatie
verzameld over de ruimtelijke situatie en de situering van bedrijven en scholen. De provincie streeft
tevens naar een maximale integratie met het recreatieve fietsnetwerk, maar dit laatste werd niet
opgenomen in het Provinciale fietsnetwerk-plan.
Bij de aanleg van fietspaden kan de provincie partner zijn via het verlenen van subsidies. Voor de
bovenlokale fietsroutes is zij partner, waarbij zij tevens de kwaliteitsbewaking garandeert.
In dit mobiliteitsplan wordt uitgegaan van de selectie van de provincie. Aanvullend wordt op
gemeentelijk niveau het netwerk fijnmaziger uitgewerkt. Kaart 3.3 zoomt in op het bovenlokale
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fietsnetwerk zoals voorzien door de provincie. Kaart 3.2 geeft een beeld op de knelpunten zoals
geïnventariseerd in voorbereiding van het provinciale bovenlokale fietsnetwerk.
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Selectie bovenlokaal fietsnetwerk Provincie Antwerpen

In het provinciaal fietsroutenetwerk worden onderscheiden:
1. Non-stop hoofdroutes
Dergelijke routes vormen directe (en veelal linea-recta) verbindingen tussen gemeenten en polen.
De routes situeren zich vooral langs spoorlijnen, oude spoorweg- of tramzates en langs kanalen.
Deze non-stop-fietsroutes zijn hoogwaardige snelle fietsroutes voor lange-afstandsfietsen, m.a.w.
een soort van fietssnelwegen. Zij zijn zowel gericht op dagelijkse functionele verplaatsingen, als
op doelgerichte langeafstandsverplaatsingen in de vrije tijd.
In Hoogstraten werd geen non-stop hoofdroute geselecteerd.
2. Bovenlokale functionele routes
Deze routes vormen de ‘hoofd’-verbindingen tussen de verschillende kernen en gemeenten, zij
vormen aldus een netwerk van intergemeentelijke fietsroutes.
Tot deze categorie van fietsroutes worden gerekend:
Oost-west oriëntatie:
route Hoogstraten – Loenhout: N144 Loenhoutseweg
route Hoogstraten – Merksplas – Turnhout: Lindendreef - N124 Gelmelstraat (deel) – Klinketstraat
– Worteldorp – Langenberg
• route Wortel – Zondereigen: St-Jansstraat – Grote Plaats – Kolonie
• route Meersel-Dreef – Meerle: Dreef - Klein Eyssel
•
•

Noord-zuid oriëntatie:
route Malle – Rijkevorsel – Hoogstraten – Minderhout – Meerle – Breda: N14 – Lod.
Dekonincklaan – H. Bloedlaan – Vrijheid – Van Aertselaerstraat – Minderhoutdorp –
Desmedtstraat – Bredaseweg – Voort – Meerledorp – Strijbeekseweg – Strijbeek
• route Hoogstraten – Minderhout – Meer – Zundert: N146 – Meerseweg – Meerdorp –
J.Lijsenstraat
• route Meer – ‘De Mosten’ - Meersel-Dreef: Hoogeind – Meersel – Oude Tramweg –Dreef
• route Hoogstraten – Sint-Lenaarts – Brecht: N115 Sint-Lenaartseweg
•

3. Alternatieve bovenlokale functionele routes
Daarnaast selecteert de provincie een aantal alternatieve functionele routes:
•
•
•
•
•

route Hoogstraten – Baarle: G.Segersstraat (deel) – ’s Boschstraat – Bosuil - Beukendreef
route Hoogstraten – ‘De Kluis’: Gravin Elisabethlaan – Katelijnestraat – Heuvelstraat –
Industrieweg
route Loenhout – Meer: Terbeeksestraat – Het Lak
route ontsluiting Transportzone Meer: vanaf J.Lijsenstraat parallel aan E19 – Krochtenstraat –
Europastraat – De Mosten
route Meer – Meerle / Meersel-Dreef: Meerleseweg – Groot Eyssel

3.3.3

Lokaal Fietsnetwerk Hoogstraten

In de praktijk vervullen alle wegen een functie voor het fietsverkeer. Reeds in het kader van het
Gemeentelijk Verkeersplan (Libost-groep nv. 1997) werd een wenselijk fietsroutenetwerk voor
Hoogstraten bepaald. Aangegeven werd op welke fietsroutes het fietsbeleid in Hoogstraten zich de
komende jaren zal richten om het fietsen in Hoogstraten verder te stimuleren. In dit fietsnetwerk zijn
de belangrijke fietsverbindingen tussen woongebieden, werkgebieden, recreatiegebied en scholen
opgenomen. Op gemeentelijk niveau werden de belangrijkste fietsverbindingen en hun knelpunten
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reeds eerder in het kader van een schoolenquête van het verkeersplan en de bewonersenquête van
het mobiliteitsplan geïnventariseerd.
In het gemeentelijk fietsroutenetwerk werd een onderscheid gemaakt tussen lokale en interlokale
fietsroutes. Ook werden in het verkeersplan de verschillende fietsvoorzieningen onderscheiden,
gedefinieerd en toegelicht. In totaal kunnen er vier type fietsvoorzieningen worden onderscheiden:
•
•
•
•

vrijliggende fietspaden
aanliggende fietspaden (verhoogd / niet verhoogd)
fiets- of suggestiestroken
menging van verkeer (zone 30)

In paragraaf 3.1.1 zijn de wegkenmerken per wegcategorie gepresenteerd. Hierbij is per wegcategorie
aangegeven welk type fietsvoorziening daarbij aangewezen is. Aan de hand van de
wegencategorisering (kaart 2.8) en het fietsroutenetwerk kunnen de benodigde maatregelen ter
bevordering van het fietsbeleid voor de komende jaren worden vastgelegd.
Lokale fietsroutes
Het provinciaal fietsroutenetwerk beperkt zich tot hoger genoemde routes: bovenlokale en
alternatieve functionele routes. Door middel van deze routes zijn reeds de meeste kernen en
woongebieden van Hoogstraten met elkaar verbonden. Deels overlappen deze de routes reeds
eerder geselecteerd i.f.v. het gemeentelijk fietsnetwerk. Een afstemming tussen het bovenlokale
fietsnetwerk van de Provincie Antwerpen en het Gemeentelijk Fietsnetwerk is daarom aangewezen.
Teneinde dit net te vervolledigen en te komen tot een fijnmazig fietsnetwerk, maar ook om de
woongebieden met de belangrijkste generende objecten in de gemeente te verbinden, worden de
volgende aanvullende lokale routes aan dat net toegevoegd:
Interlokale routes:
• Hoogstraten – Achtel: Achtelsestraat
• Meerle – Chaam (NL): Chaamseweg
• Meerle – Ulicoten (NL): Ulicotenseweg
• Wortel – Minderhout via Castelré (NL): Poeleinde – Beukendreef – Castelré (NL) – Castelréweg –
Koestraat
• Meer – Loenhout: Maxburgdreef
• Hoogstraten – Gestel: Moerstraat – Princeven – Hinnenboomstraat (deel) – Gestelsestraat
• Hal
• Heerle
Lokale routes:
• Hoogstraten: N124 – Gelmelstraat
• Hoogstraten: Tinnenpotstraat – Katelijnestraat – Hemelrijkstraat - Hinnenboomstraat
• Hoogstraten – Minderhout: Leemstraat –Witherenweg – Lage Weg – Beemden (alternatief voor
N14)
• Minderhout – Minderhoutsestraat (alternatief voor N14) en Schoolstraat
• Wortel: Zandstraat
• Meerle: Lage Rooy – Hornstraat – Mgr. Eestermanstraat - Heimeulenstraat
• Meersel-Dreef: Heieinde
• Meer: Gestelsestraat
Recreatieve routes
De Lange Afstandsfietsroute (LF-route 9) Loenhout – Breda – Utrecht – Groningen loopt over het
grondgebied van Hoogstraten.
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Traject: Terbeeksestraat – Liebigstraat – Blauwputten – Maxburgdreef – Merenweg – Zwaluwstraat –
Krochtenstraat – Gaarstraat – Eindsestraat – Zandbergstraat – Boskantweg – Groot Eyssel - Dreef
Daarnaast is er de fietsroute langs de Mark in de richting van Breda en de aardbeienroute die een
lusvormig circuit kent en bewegwijzerd is.
Hoogstraten wenst geen strikt onderscheid te maken tussen het functionele en recreatieve
fietsnetwerk. Integendeel wenst zij een integratie van beide netwerken na te streven waarbij schakels
van het toeristische netwerk zeker ingeschakeld kunnen worden in het fietspatroon van dagelijkse
fietsers.
Langs recreatieve routes zal daarom de nodige aandacht moeten gaan naar rijcomfort, verlichting en
verharding (in zoverre niet conflicterend met specifieke natuurwaarden) en sociale controle.
Anderzijds dient de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van functionele routes te worden
verzorgd zodat ze ook aantrekkelijk zijn voor recreatieve passanten.

3.3.4

Eisen voor kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen

De vereisten waaraan de geselecteerde fietsroutes moeten voldoen zijn afhankelijk van diverse
factoren. Uiteraard blijven hoger vernoemde 5 basiseisen - geformuleerd vanuit de noden en
behoeften van de fietser – samenhang, continuïteit, veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid - een
onmiskenbare leidraad.
Bepalende factoren voor de aanleg en de aard van de fietsvoorzieningen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

de snelheid van het autoverkeer
de intensiteit van het autoverkeer
het aandeel vrachtverkeer
de verkeersonveiligheid
het aantal (of potentieel aantal) fietsers
de gevoelens van fietsers ten opzichte van de verkeersveiligheid
ruimtelijke situatie: binnen of buiten de bebouwde kom, stedenbouwkundige context,...

Op een aantal wegen is sprake van subjectieve verkeersonveiligheid. Op deze wegen voelen fietsers
zich bedreigd door het autoverkeer. Langs deze wegen dienen minimaal aanliggende verhoogde
fietspaden buiten de bebouwde kom aangelegd te worden. Vrijliggende fietspaden verdienen echter
de voorkeur aangezien de snelheidsverschillen tussen het autoverkeer en fietsers veelal te groot zijn.
Binnen de bebouwde kom dient de snelheid van het autoverkeer systematisch te worden afgebouwd.
Stelselmatig dient ook het fietsverkeer meer in het zichtveld van de automobilist te worden gebracht.
Bij een snelheidsmildering van 50 naar 30 km per uur kan overgegaan worden naar de aanleg van
gelijkgrondse aanliggende fietspaden, fietssuggestiestroken of volledige menging van
verkeerssoorten (zonder fietsvoorzieningen). Daarbij dient wel rugdekking te worden geboden aan
fietsers die het fietspad verlaten.
Alleszins dienen de bovenlokale en lokale fietsroutes te voldoen aan het eisenpakket zoals opgesomd
in tabel 3.16. Een bijsturing van dit eisenpakket wordt verwacht bij de geplande publicatie van het
‘Vademecum Fietsvoorzieningen’ . Dit Vademecum, dat tot stand komt op initiatief van het Vlaamse
Gewest en in nauw overleg met de fietsgebruikers werd opgesteld, zal maatgevend zijn voor de
toekomstige fietsvoorzieningen in Vlaanderen.
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Bovenlokale fietsroutes (regionaal belang en doorgaand fietsverkeer)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ontwerp-snelheid: 25 à 30 km/uur
in principe vrijliggend fietspad, aanliggend verhoogd mogelijk
fietspadbreedte: minimaal 3,00 meter bij dubbelrichtingsfietsverkeer en minimaal 1,75 bij
fietsverkeer in één richting
bij aanliggend (verhoogde) fietspaden is een tussenruimte tussen fietspad en rijweg van min. 0,5
m. vereist
gemiddelde wachttijdverlies: 15 seconden per kilometer (beperking van aantal oversteken)
bewegwijzering aanwezig
bij voorkeur gesloten verharding
verharding langs en op rijweg in rood uitgevoerd
verlichting: 7 lux/m2
aansluiting op openbaar vervoerhaltes
bromfietsers in principe op de rijbaan
bewegwijzering
rustpunten in fietsroute

Lokale fietsroutes (overwegend lokaal belang en bestemmingsfietsverkeer)
•
ontwerp-snelheid: 20 km/uur
•
minimaal fietsstroken of fietssuggestiestroken langs een lokale weg
•
fietspadbreedte minimaal 3,00 meter voor twee richtingen, minimaal 1,50 meter voor enkelrichting
•
gemiddelde wachttijdverlies: 20 seconden per kilometer
•
bij voorkeur gesloten verharding
•
verlichting: 7 lux/m2
•
aansluiting op openbaar vervoerhaltes
•
bromfietsers in principe op de rijbaan
Tabel 3.16: kwaliteitseisen fietsroutes

3.3.5

Inrichtingsprincipes voor het fietsnetwerk

Bovenlokale fietsroutes:

•
•
•

•
•
•

route Hoogstraten – Loenhout: N144 Loenhoutseweg: vrijliggende fietspaden (momenteel
gerealiseerd tot Katelijnestraat)
route Hoogstraten – Sint-Lenaarts – Brecht: N115 Sint-Lenaartseweg: secundaire weg III: fietsas
en openbaar vervoercorridor: ruime vrijliggende fietspaden
route Hoogstraten – Merksplas – Turnhout:
- Lindendreef: Zone 30 met snelheidsremmers: gerealiseerd
- N124 Gelmelstraat (deel) – Klinketstraat: vrijliggende fietspaden: gerealiseerd
- Worteldorp: aanliggende fietspaden te verbeteren naar verhoogd aanliggend / vrijliggende
fietspaden
- Langenberg: vrijliggende / aanliggend verhoogde fietspaden: module 13 afgesloten, realisatie
voorzien.
route Wortel – Zondereigen:
- Sint-Jansstraat – Grote Plaats: Zone 30 met snelheidremmers
- Kolonie: fietssuggestiestroken
route Meersel-Dreef – Meerle:
- Dreef: Zone 30 - fietssuggestiestroken
- Klein Eyssel: vrijliggende / aanliggend verhoogde fietspaden
route Malle – Rijkevorsel – Hoogstraten – Minderhout – Meerle – Breda:
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N14 –Lod. De Konincklaan: vrijliggende fietspaden
H. Bloedlaan – Vrijheid: vrijliggende fietspaden: te verbeteren i;f.v. doortochtherinrichting
Van Aertselaerstraat – Minderhoutdorp: doortochtherinrichting: aanliggend verhoogde
fietspaden
- Desmedtstraat: vrijliggende / aanliggend verhoogde paden
- Bredaseweg – Voort: vrijliggende paden
- Meerledorp – Strijbeekseweg: vrijliggende / aanliggend verhoogde fietspaden
- Strijbeek: vrijliggende fietspaden
route Hoogstraten – Minderhout – Meer – Zundert:
- N146 – Meerseweg: vrijliggende fietspaden (module 13 – gerealiseerd)
- Meerdorp: doortochtherinrichting
- J.Lijsenstraat: vrijliggende fietspaden
route Meer – ‘De Mosten’ - Meersel-Dreef:
- Hoogeind – Meersel: vrijliggende fietspaden: gerealiseerd tot ‘De Mosten’
- Oude Tramweg: zone 30 met snelheidremmers
-

•

•

Alternatieve bovenlokale functionele routes

•
•

•
•
•

route Hoogstraten – Baarle:
- G.Segersstraat (deel) – ’s Boschstraat: Zone 30 met snelheidremmers
- Bosuil – Beukendreef: fietssuggestiestroken of fietsstroken (rode slemlaag)
route Hoogstraten – ‘De Kluis’:
- Gravin Elisabethlaan: Zone 30 met snelheidremmers
- Katelijnestraat: Zone 30 met snelheidremmers; fietstroken (rode slemlaag)
- Heuvelstraat: Zone 30 met snelheidremmers of fietssuggestiestroken
- Industrieweg: vrijliggende fietspaden
route Loenhout – Meer:
- Terbeeksestraat: vrijliggende fietspaden
- Het Lak: aanliggend verhoogde paden
route ontsluiting Transportzone Meer: vanaf J.Lijsenstraat parallel aan E19 – Krochtenstraat –
Europastraat – De Mosten: vrijliggende fietspaden
route Meer – Meerle / Meersel-Dreef: Meerleseweg – Groot Eyssel: vrijliggende fietspaden

Interlokale routes:

•
•
•
•

•
•

•
•

Hoogstraten – Achtel: Achtelsestraat: Zone 30 snelheidsremmers of fietssuggestiestroken
Meerle – Chaam (NL): N138 Chaamseweg: vrijliggende fietspaden (lage prioriteit)
Meerle – Ulicoten (NL): N128 Ulicotenseweg: aanliggend verhoogde fietspaden – vrijliggende
fietspaden (lage prioriteit)
Wortel – Minderhout via Castelré (NL):
- Poeleinde: Bibeko: Zone 30 met snelheidsremmers of fietssuggestiestroken. Bubeko:
aanliggend verhoogde fietspaden –
- Beukendreef: fietssuggestiestroken of fietsstroken (rode slemlaag)
- Castelréweg: vrijliggende fietspaden
- Koestraat: Zone 30 met snelheidremmers
Meer – Loenhout: Maxburgdreef: aanliggend verhoogde fietspaden of fietstroken met rode
slemlaag
Hoogstraten – Gestel:
- Moerstraat: Zone 30 met snelheidsremmers – fietssuggestiestroken
- Princeven: fietsstroken (rode slemlaag) of fietssuggestiestroken
- Hinnenboomstraat – Gestelsestraat: vrijliggende fietspaden of verhoogd aanliggende
fietspaden
Hal: fietssuggestiestroken of fietstroken (rode slemlaag)
Heerle: fietssuggestiestroken of fietstroken (rode slemlaag)

Libost-Groep nv - Hasselt - JVD/ADH – maart 2002
Mobiliteitsplan Hoogstraten 304.97C

69

Mobiliteitsplan Stad Hoogstraten
Beleidsplan

Lokale routes:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoogstraten: N124 – Gelmelstraat: Vrijliggende fietspaden – overgang naar aanliggend
verhoogde fietspaden en vervolgens naar fietsstroken (rode slemlaag) en fietssuggestiestroken.
Hoogstraten - Loenhout: alternatief voor N144:
- Tinnenpotstraat: Zone 30 met snelheidsremmers
- Katelijnestraat: Zone 30 met snelheidremmers; fietstroken (rode slemlaag)
- Hemelrijkstraat: fietssuggestiestroken
- Hinnenboomstraat: vrijliggende fietspaden of aanliggend verhoogde fietspaden
Hoogstraten – Minderhout: (alternatief voor N14)
- Leemstraat –Witherenweg: Zone 30 met snelheidremmers
- Lage Weg – Beemden: Zone 30 met snelheidremmers of fietssuggestiestroken
Minderhout – Minderhoutsestraat (alternatief voor N14): Zone 30; aanliggend verhoogde
fietspaden, fietsstroken (rode slemlaag)
Minderhout: Schoolstraat: Zone 30 - schoolerf
Wortel: Zandstraat: Zone 30 met snelheidremmers; bubeko: fietssuggestiestroken
Meerle: Lage Rooy – Hornstraat – Mgr. Eestermanstraat – Heimeulenstraat: Zone 30 met
snelheidremmers
Meersel-Dreef: Heieinde: Zone 30 met snelheidremmers
Meersel-Dreef – Strijbeek: Markweg: aanliggend verhoogde paden of fietssuggestiestroken
Oude Tramweg richting Zundert: fietssuggestiestroken
Oude Meerleseweg – Zwartvenweg: fietssuggestiestroken

3.3.6

Veilige fietsoversteken

Op kruisingen en kruispunten van het geschetste fietsroutenetwerk met primaire, secundaire en
lokale wegen II dienen goede fietsoversteekvoorzieningen aanwezig te zijn. Goede
oversteekvoorzieningen voor fietsers zijn:
• middengeleiders (eventueel in combinatie met snelheidsremmende maatregel)
• verkeersplateaus
• rotondes (bij voorkeur dient de fietser in het zichtveld van de automobilist te worden
gepositioneerd)
Bovendien dient er t.a.v. het autoverkeer voldoende bebording en markering te zijn die de
automobilist attendeert op de aanwezigheid van fietsoversteek. De waarneming tussen fietsers en de
andere verkeersdeelnemers dient op een goede manier plaats te vinden. Fietsvoorzieningen en
fietsoversteken worden bij voorkeur ook aangelegd in een bestratingsmateriaal met rode kleur in
zoverre op deze wijze geen vals gevoel van veiligheid gecreëerd wordt.
Hierna worden per wegcategorie de huidige en toekomstige (potentiële) ‘verkeersonveilige’
fietsoversteekpunten in Hoogstraten aangeduid. Voor deze oversteekpunten moet gezocht worden
naar passende oplossingen. In het kader van het verkeersplan zijn voor vele oversteekpunten reeds
oplossingen aangedragen. Voor de volgende bestaande en potentiële fietsoversteekpunten dienen
verkeersveilige oplossingen te worden gecreëerd:
•
•
•
•
•
•

N144 Loenhoutseweg / Hinnenboomstraat
N144 Loenhoutseweg / Katelijnestraat / Heuvelstraat
N115 Sint-Lenaartseweg / Houtelweg / Hinnenboomstraat
N115 Sint-Lenaartseweg / mogelijk nieuw tracé westelijke omleiding richting N14 Leemputten
N14 Leemputten / mogelijk nieuw kruispunt westelijke omleiding
N14 Leemputten of Lod. De Konincklaan (mogelijk) nieuw kruispunt met zuidelijke tangentweg
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

N14 Lod. de Konincklaan / N115 Sint-Lenaartseweg
N14 Heilig Bloedlaan / N144 Loenhoutseweg
N14 Vrijheid / N124 Gelmelstraat
N14 Van Aertselaerplein / Minderhoutsestraat
N14 Desmedtstraat – Bredaseweg / N146 Meerseweg
N14 Minderhoutdorp / Koestraat
N14 Bredaseweg / Beemden
N146 Meerseweg / Minderhoutsestraat
N146 Meerseweg / Beeksestraat
N146 Meerseweg / Het Looi
N146 Meerdorp / Het Lak
N146 Meerdorp / Meerleseweg
N146 Meerdorp - J. Lijsenstraat / Hoogeind
N124 Gelmelstraat / G. Segersstraat en N124 Gelmelstraat / Postweg
N124 Gelmelstraat / Lindendreef
N124 Worteldorp / Poeleinde
N124 Worteldorp / Sint-Jansstraat

De bestaande fietsoversteek op de N124 Klinketstraat – Worteldorp / Oude Weg is onveilig en dient
te worden weggenomen.
Kaart 3.4 geeft een overzicht van de belangrijkste te treffen maatregen in het kader van de
ontplooiing van het fietsnetwerk.

3.3.7

Bevorderen fietsparkeren

Naast de aandacht voor de fietsroutes is ook aandacht vereist voor de volledige vervoerketen van de
fiets. Met de vervoerketen wordt bedoeld de reeks van handelingen vanaf het moment dat men op de
plaats van herkomst de beslissing neemt om een verplaatsing (per fiets) te maken tot en met het
stallen van de fiets op de plaats van bestemming. De vervoerketen is daarbij onder te verdelen in de
volgende drie schakels (zie figuur 3.1):
1.

Herkomst

2. Onderweg (fietsroutes)

3. Bestemming

werk

OV
halte
school
winkel
••

vervoerketen fiets
herkomst

onderweg

bestemming

oordeel over keten

aanwezigheid
goed
toegankelijke
stalling

samenhang
directheid
aantrekkelijkheid
veiligheid
comfort
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Figuur 3.1:

vervoerketen fiets (herkomst, onderweg, bestemming)

Voor de herkomst en de bestemming gelden de volgende aandachtspunten:
• De keuze om gebruik te maken van de fiets wordt genomen op de plaats van herkomst. Het bezit
en de beschikbaarheid van de fiets, de verwachtingen en het oordeel dat men heeft ten aanzien
van de rest van de vervoerketen en de kwaliteit van de concurrerende vervoerswijzen (auto,
openbaar vervoer, te voet) vormen de belangrijkste elementen. Belangrijk is ook de
beschikbaarheid van fietsparkeervoorzieningen bij woningen.
• De bereikbaarheid, de stallingsfaciliteiten (aandacht voor diefstal, comfort, ligging qua afstand en
sociale veiligheid, kosten, bewaakt / onbewaakt, schuilgelegenheid, reparatie / fietsverhuurmogelijkheid) en het (fietsvriendelijke) imago van de bestemming zijn bepalend voor het oordeel
met betrekking tot de derde schakel in de vervoerketen.

Aandachtspunten fietsverkeer:
• realisatie fietsroutenetwerk en bijbehorende fietsvoorzieningen
• bewegwijzering fietsnetwerk
• aandacht voor vervoerketen van de fiets en bevorderen fietsparkeren
• realisatie van veilige en kwaliteitsvolle fietsvoorzieningen
• realisatie van veilige fietsoversteekvoorzieningen
• bevorderen fietsgebruik
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3.4

VERVOERSSTRUCTUUR OPENBAAR VERVOER (B3 – B7 – C2)

3.4.1

Vervoerstructuur Openbaar Vervoer op Vlaams niveau:

Als kleinstedelijk gebied beschikt Hoogstraten niet over een station of spoorontsluiting op haar
grondgebied. Voorzien is in de aanleg van de HSL Antwerpen – Rotterdam die parallel met de E19
over het grondgebied Hoogstraten zal worden aangelegd. Deze spoorlijn zal volgens het RSV
behoren tot het hoofdspoorwegennet voor personenvervoer. Een IC-station wordt echter voorzien
te Brecht en niet te Hoogstraten.
In het kader van het mobiliteitsplan Vlaanderen (in opbouw) werd Hoogstraten ondergebracht bij het
vervoersgebied Turnhout.

3.4.2

Vervoerstructuur Openbaar Vervoer op Provinciaal niveau:

Het RSP-A ontwikkelde een visie op het openbaar vervoer. In die zin werden de openbaar vervoer –
verbindingen bepaald die tot het provinciaal niveau worden gerekend. Het betreft verbindend
openbaar vervoer (IC / IR spoorlijnen en IR snelbus verbindingen) en verbindend intergemeentelijk en
voorstedelijk vervoer (L-treinen, verbindende buslijnen en stamlijnen van het voorstedelijk
vervoersnet rondom Antwerpen, tangenten rond Antwerpen). Het openbaar vervoersnet wordt verder
geoptimaliseerd en uitgebouwd onder de vorm van een hiërarchisch raster van openbaar
vervoerlijnen.
De provincie doet geen uitspraken over het ontsluitende openbaar vervoer op lokaal niveau, dat
vastgelegd wordt tussen De Lijn, de gemeenten en betrokken actoren (bedrijven, scholen,…). Op het
laagste niveau situeren zich de zwakkere streekbuslijnen met een bediening van kleinere kernen en
woonconcentraties, school- en bedrijfsbusdiensten en gebiedsontsluitend vraagafhankelijk vervoer
(vb. belbus).
Hoogstraten wordt in het RSP-A geselecteerd als multimodaal knooppunt op provinciaal niveau
voor personenvervoer. Multimodale knooppunten beogen een betere afstemming tussen de
verschillende verkeersnetwerken en vervoerswijzen. Multimodale knooppunten dragen aldus bij tot
het bevorderen van een ander vervoersgedrag en stimuleren alternatieven voor de auto. Naast de
multimodale knooppunten selecteert de provincie ook knooppunten van intergemeentelijk en
voorstedelijk niveau. I.t.t. de andere provinciale multimodale knooppunten beschikt Hoogstraten niet
over een spoorontsluiting.
Brecht wordt geselecteerd als openbaarvervoersknoop op niveau C: knooppunt van
intergemeentelijk en voorstedelijk niveau.
Ook in het RSP-A – onder het hoofdstuk wegencategorisering - werd de N115 Sint-Lenaartseweg
geselecteerd als secundaire weg type III. Op deze weg kunnen derhalve maatregelen getroffen
worden i.f.v. een goede doorstroming van het busverkeer. De Lijn voorziet echter geen busdienst
over deze gewestweg tussen Hoogstraten en Sint-Lenaarts.
Als openbaar vervoer-corridor verbindt deze weg Hoogstraten met Brecht, via Sint-Lenaarts. Te
Brecht – aangeduid als openbaarvervoerknoop op niveau C - wordt een station voorzien op de
aan te leggen HSL-lijn Antwerpen – Rotterdam. Dit geplande station krijgt een knooppuntfunctie voor
de Noorderkempen. Vlotte bus – trein overstapmogelijkheden moeten Antwerpen, de Vlaamse Ruit
en de Nederlandse randstad vlot bereikbaar maken vanuit Hoogstraten, Malle en Wuustwezel via
verbindende buslijnen.
De N115 wordt tevens verder richting Schoten en Antwerpen gecategoriseerd als secundaire weg III openbaar vervoer-as.
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Selecties Openbaar Vervoer-lijnen en stopplaatsen in het RSP-A:
Door de provincie werd een selectie opgemaakt van de openbaar vervoer-lijnen en stopplaatsen.
Deze selectie is volledig voor wat betreft de spoorverbindingen, doch niet voor wat betreft de
verbindende (snel)- buslijnen. Als kleinstedelijk gebied werd Hoogstraten gewaardeerd op IR-niveau
en geselecteerd als multimodaal knoopppunt op provinciaal niveau. Bij ontstentenis van
spoorontsluiting en station werden echter geen IR-verbindingen vastgelegd.
Niveau A: internationaal en nationaal niveau:
•
•

HST-niveau: HSL-lijn (in aanbouw): Randstad Nederland – Antwerpen – Brussel – Parijs
IC-niveau: Antwerpen – Antwerpen-Noord – station Noorderkempen (Brecht) – Breda - Utrecht

De te bouwen HSL verloopt parallel met de E19 over het grondgebied Hoogstraten, maar
Hoogstraten verkrijgt - niettegenstaande haar IR-statuut - geen station op haar grondgebied. Een ICstation Noorderkempen wordt voorzien te Brecht.
Niveau B: provinciaal niveau:
•
•
•

IR-niveau: nihil
IR-snelbus – niveau: Breda – Antwerpen – Hulst.
Deze snelbus heeft zijn route over de E19 – snelweg en heeft geen halte op grondgebied
Hoogstraten.
Van belang voor Hoogstraten is ook de verbindende snelbusdienst:
Antwerpen – E34 – Malle – Turnhout.
In het knooppunt Oostmalle dienen vlotte overstapbewegingen mogelijk te zijn richting
Antwerpen, Turnhout, Brecht en Lier.

Niveau C: Intergemeentelijk en/of Voorstedelijk niveau:
•
•

•

Niveau van L- en voorstadstreinen: nihil
Niveau van verbindende buslijnen:
- Hoogstraten – Merksplas – Turnhout – Oud-Turnhout – Retie – Dessel - Mol – Meerhout –
Tessenderlo – Diest
- Hoogstraten – Brecht – Wuustwezel – Kalmthout – Stabroek – Haven rechteroever
Tijsmanstunnel – Haven linkeroever Liefkenshoektunnel - Beveren
Deze lijn wordt voorgesteld in het kader van de ontsluiting van het Antwerpse havengebied.
Niveau van stamlijnen voor het voorstedelijk vervoer te Antwerpen:
- Antwerpen – Schoten – Brecht: De route is geselecteerd als secundaire weg type III en
vereist doorstromingsfaciliteiten voor het busverkeer.

Niveau D: Intergemeentelijk en lokaal niveau:
De provincie voorziet een systeem van vraagafhankelijk vervoer tussen Hoogstraten en Ravels
Selecties van knooppunten:
Door de provincie worden in het RSP-A volgende knooppunten geselecteerd die van rechtstreeks
belang zijn voor de vervoersrelaties van en naar Hoogstraten:
•
•
•
•

internationaal niveau: HSL: Antwerpen-Centraal
nationaal niveau: IC: Antwerpen-Noord; Berchem; Turnhout
provinciaal niveau: Hoogstraten, Oostmalle
intergemeentelijk en/of voorstedelijk niveau: ingebedde knooppunten:
Wuustwezel, Rijkevorsel en Merksplas
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•

intergemeentelijk en/of voorstedelijk niveau: geïsoleerde knooppunten: Brecht

De selectie van Hoogstraten als multimodaal knooppunt op provinciaal niveau vereist een
opwaardering van het buslijnennet en de halte- en overstapaccommodaties. Het huidig knooppunt de bestaande Stelplaats te Minderhout biedt terzake nauwelijks reizigerscomfort.

3.4.3

Decreet basismobiliteit

In het kader van het decreet op de basismobiliteit dient De Lijn haar dienstverlening af te stemmen op
de decretaal bepaalde normen voor de ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Hoogstraten en het
buitengebied. De juiste afbakening van het kleinstedelijk gebied dient nog te gebeuren door de
Provincie Antwerpen op basis van het GRS.
Het grootste deel van de woningen en voorzieningen is goed ontsloten qua bushaltes en liggen dan
ook op 500 à 650 m. van een halte. Met uitzondering van volgende woonzones voldoet De Lijn
bijgevolg aan de vereisten van het basisdecreet mobiliteit, althans voor wat betreft de
oppervlakteontsluiting. (Kaart 3.6):
•
•
•
•
•
•
•
•

het meest westelijke en zuidoostelijke deel van de kern van Hoogstraten,
het meest zuidelijke en noordelijke deel van Meerle
het noordelijk deel van Meersel-Dreef
de wijk Fazantenlaan – Nachtegalenlaan – Koekoeklaan,…
de noordelijke bebouwing langs Hoogeind te Meer
woonlint langs de Sint-Lenaartseweg te Hoogstraten t.h.v. industrieterrein ‘De Kluis’
wijk Maxburg
bewoning langs de Heerle

De bediening van attractiepolen vormt ansich geen voorwaarde bij invoering van de basismobiliteit.
Niettemin moet gesteld dat voor Hoogstraten het recreatiedomein ‘De Mosten’, de bedrijventerreinen
‘Transportzone Meer’ en ‘De Kluis’ helemaal niet of onvoldoende bediend worden.
Inzake bediening zijn er belangrijke hiaten voor wat betreft de laatavond- en weekendbediening. Zo
kent Hoogstraten op zondag enkel een regelmatige verbinding met Antwerpen.
Het decreet basismobiliteit voorziet in een norm waarbij De Lijn binnen een termijn van 5 jaar moet
voldoen aan een vastgestelde basisbehoefte.
Onderstaande tabel geeft de minimumnormen weer. Deze zijn enkel van toepassing voor
woongebieden (volgens gewestplan).
Daartegenover staat dat het decreet basismobiliteit De Lijn toelaat om de uitbreiding van het aanbod
te financieren.
DECREET

BASISMOBILITEIT

Weekend
19 – 21 8 – 23u.

Maximale
loopafstand

4 per
u.
3/u
2/u

3/u

4/u

3/u

2/u

500 m.

2/u
1/u

3/u
2/u

2/u
1/u

1/u
1 per 2u

650 m.
750 m.

Stedelijk

20’

30’

20’

30’

40’

Rand-/ kleinstedelijk

30’
40’

40’
75’

30’
40’

40’
75’

75’
140’

Frequentie RandBuitengebied

/

Buitengebied
2

Week
16 – 19

9 - 16

Stedelijk

Maximale
wachttijd

2

6–9

op woensdag-schooldag tussen 11u45 en 13u45 gelden de normen zoals tussen 6 – 9 u.
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Tabel 3.17: normering decreet basismobiliteit

Kaart 3.6 : Afdekking woongebieden De Lijn
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3.4.4

Vervoersstructuur op lokaal niveau:

Huidige bediening:
Momenteel verzorgt De Lijn volgende reguliere buslijnen:
•
•
•
•

lijn 40: Hoogstraten – Rijkevorsel – Oostmalle
lijn 43: Meersel-Dreef – Meerle – Meer – Hoogstraten – Wortel – Turnhout
lijn 60: Hoogstraten – Rijkevorsel – Brecht – Antwerpen
Schoolpendel Wuustwezel – Loenhout - Hoogstraten

Aansluitend op lijn 43 te Meersel-Dreef is er de BBA-belbus-verbinding Meersel-Dreef – Breda. Deze
aansluiting kan tot 7 x per werkdag en tot 3 x op zaterdagen worden gerealiseerd mits vooraf
telefonisch wordt gereserveerd op een telefoonnummer in Breda.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de huidige dienstverlening. Het is een indicatie voor de
kwaliteit van de openbaar vervoer dienstverlening. Geconcludeerd mag worden dat enkel de
busverbinding naar Antwerpen (lijn 60) op een voldoende hoog niveau functioneert. Ook op
zaterdagen en zondagen zijn er voldoende verbindingen. Het is echter de lijn naar Turnhout die ook
de noordelijke deelkernen Meer, Meersel-Dreef en Meerle aandoet en die in het weekend een
zwakkere bediening kent. Gevolg is dat deze kernen op zondag verstoken blijven van elke openbaar
vervoer-ontsluiting. De verbinding met Oostmalle functioneert enkel op werkdagen en is ondermaats.
Mede als gevolg van deze beperkte dienstverlening is het gebruik van de bus erg laag te
Hoogstraten. Te Hoogstraten worden per werkdag gemiddeld 250 opstappers geteld (gegevens De
Lijn 1997). Slechts 1,4 % van de bevolking is regelmatig busgebruiker.
Van / naar

Turnhout (43)
WerkZater
Zondagen
Dagen dagen

Oostmalle (40)
Antwerpen (60)
WerkZater+ werkZaterzondagen
Zondagen Dagen
dagen
Dagen
Hoogstraten
20x
5x
6x
28x
18x
16x
Minderhout
10x
5x
(9x)*
(5x)*
Meer
10x
5x
(9x)*
(5x)*
Meerle
10x
5x
(9x)*
(5x)*
Meersel Dreef
10x
5x
(9x)*
(5x)*
Wortel
10x
5x
(9x)*
(5x)*
* met overstap op de halte Hoogstraten Stelplaats
Tabel 3.18: kwaliteit van de reguliere busverbindingen (aantal vertrekken per dag per kern)

In het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid is het zaak het autogebruik terug te dringen en in te
zetten op alternatieve vervoerswijzen. Het openbaar vervoer kan dergelijk alternatief vormen voor de
auto, mits dienstverlening, frequenties, comfort, halteaccommodaties en rijtijden geoptimaliseerd
worden.
Recent onderzoek naar een kwalitatief openbaar vervoer-systeem voor Hoogstraten
Belangrijk in de uitbouw van een goed functionerend openbaar vervoersysteem is dat het geënt wordt
op de belangrijkste bestaande relaties. Uit de analyse van de woon-werk verkeersstromen (NIS 1991) blijkt dat er kansen zijn voor goed openbaar vervoer in de richting van Antwerpen, Turnhout en
Rijkevorsel / Malle. De werkbestemmingen richting Nederland konden evenwel niet geïnventariseerd
worden.
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Wuustwezel (52)
Brecht (87)

Merksplas (98)

Rijkevorsel (189)
Beerse (104)

Turnhout (198)

Malle (111)

Antwerpen (461)

Figuur 3.2:

Schoten (52)

Woon-werk – relaties vanuit Hoogstraten

Haalbaarheidsstudie streekbuslijn naar Breda:
Deze studie werd in de loop van 2000 gerealiseerd door het verkeerskundig studiebureau Tritel en
betrof het instellen van een streekbuslijn naar Breda en de haalbaarheid daarvan. De studie wees
echter uit dat er onvoldoende potentieel aanwezig is en dergelijke streeklijn – ook in verlenging vanuit
Malle, Antwerpen of Turnhout - niet rendabel geëxploiteerd kan worden. De Lijn ziet dan ook af van
een verlenging van een streekbuslijn Hoogstraten - Breda.
Haalbaarheidsonderzoek alternatief openbaar streekvervoer Kempen
Deze studie op initiatief van de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
werd uitgevoerd door Technum in samenwerking met Langzaam Verkeer vzw. Geraadpleegd werd
het herziene tussenrapport tweede fase haalbaarheidsonderzoek (januari 2001).
In de studie wordt een ontwerp voor een nieuw streeknet geformuleerd. Uitgangspunten daarbij zijn:
•
•
•
•
•
•
•

minimum bediening op basis van decreet basismobiliteit inzake oppervlaktedekking en
dienstenaanbod.
niet alleen vraag-, maar ook aanbod - georiënteerd
duidelijk onderscheid tussen de bedieningsniveaus (HST, IC, IR, snelbus, verbindende buslijn,
gebiedsontsluitend)
onderscheid tussen algemeen regulier vervoer versus doelgroepenvervoer (woon-school , woonwerk)
inpassing in de hiërarchisch opgebouwde lijnenstructuur uit het RSV en het RSP-A.
bij ieder bedieningsniveau is tevens een netwerk van knopen geselecteerd.
intermodaliteit in de knooppunten ten behoeve van vlotte overstapmogelijkheden tussen de
verschillende openbaar vervoersystemen en tussen de verschillende modi (fiets, P+R,…)

De studie stelt dat Hoogstraten op vlak van openbaar vervoer uit zijn isolement moet gehaald
worden. De relaties met de omliggende kernen, in eerste instantie Turnhout en Brecht (toekomstig ICstation), moeten opgewaardeerd worden. Ook met het knooppunt Malle moeten de relaties verstevigd
worden.
De vervoerkwaliteit die aangeboden wordt te Brecht dient principieel in de eerste plaats ten goede
komen aan de ontwikkeling van Hoogstraten. Goede voor- en natransportverbindingen zijn daartoe
noodzakelijk.
Voorstel lijnennet vanuit Hoogstraten:
•
•

Spoorontsluiting: toekomstig IC-station Brecht op de HSL Antwerpen – Rotterdam
Snelbus: Brecht – Hoogstraten - Turnhout. Tussen het geplande station Brecht wordt in
aansluiting op de IC-treinen een snelbus naar Hoogstraten ingezet via de E19 en de N144
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•
•
•

Loenhoutseweg. Dit als logisch gevolg op het RSP-A. Deze lijn wordt verder gericht op Wortel,
Merksplas en Turnhout.
Verbindende buslijn: Antwerpen – Schoten - Brecht – Hoogstraten - Minderhout: ook deze relatie
doet het geplande station Brecht aan en verloopt via de openbaar vervoeras N115 SintLenaartseweg naar Hoogstraten met terminus te Minderhout
Verbindende buslijn: Breda – Hoogstraten – Rijkevorsel - Malle – Zandhoven – Lier. Deze lijn
omvat de koppeling van verschillende vandaag bestaande lijnen. Op grondgebied Hoogstraten
worden de kernen Minderhout, Meer en Meerle bediend.
Een vraagafhankelijk vervoersysteem, onder de vorm van een belbusproject, wordt voorgesteld
voor Hoogstraten en het gehele noordelijke agrarische landschap met verspreide bebouwing. Ook
Wortel en Castelré (NL) worden opgenomen in het bedieningsgebied.

In dit voorstel wordt geen regulier vervoer voorzien voor de kern Meersel-Dreef, de Transportzone
Meer, recreatiedomein ‘De Mosten’ en evenmin in de relatie naar Loenhout – Wuustwezel.
Voor de Transportzone Meer kunnen doelgroep-gerichte pendelbussen ingezet worden ten behoeve
van de werknemers. Dit in overleg met de betrokken bedrijven.
De relatie Loenhout – Wuustwezel wordt momenteel gereden als schoolbus t.b.v. de verschillende
scholen te Hoogstraten (Seminarie, De Spijker, VITO). Deze bussen i.f.v. het woon-school verkeer
kunnen blijven functioneren.
Meersel-Dreef en ‘De Mosten’ zullen bediend worden in het kader van het vraagafhankelijk
vervoersysteem.

3.4.5

Wensbeeld Openbaar Vervoer Stad Hoogstraten

Concept Openbaar Vervoer Hoogstraten

Conform de principes van het RSP-A wordt bij de bepaling van het gewenste openbaar vervoer-net
voor Hoogstraten en zijn regio uit gegaan van een gelaagde opbouw. Onderscheid wordt gemaakt
naar verbindend en ontsluitend openbaar vervoer.
Verbindend busvervoer
Deze lijnen hebben een heldere en éénduidige lijnvoering en kennen een klokvaste, transparante en
stevige frequentie (b.v. 2 bussen per uur / richting). Tijdens de piek kan een intensivering
plaatsvinden van het aangeboden vervoer ten behoeve van het woon-werkverkeer .
Verder kennen deze lijnen een directe en snelle route. Dit impliceert weinig omrijden en een beperkt
aantal haltes. Immers, door teveel haltes wordt de doorrijtijd van de bus teveel beperkt.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is een goed voor- en natransport noodzakelijk (onderliggend
ontsluitend en vraagafhankelijk vervoer, goede aansluiting op treinen en goede fietsvoorzieningen
nabij de haltes.)
Speciale aandacht moet uitgaan waar de lijnvoering van het verbindend busvervoer samenvalt met
lokale wegen en verblijfsgebieden. Het is evident dat snelle verbindende buslijnen niet compatibel
zijn met een zone-30 regime of met routes waarin (veel) snelheidsbeperkende maatregelen zijn
opgenomen.
Daarentegen vereisen deze routes het treffen van doorstromingsmaatregelen onder de vorm van vrije
busbanen en systemen voor lichtenbeïnvloeding.
Ontsluitend busvervoer
Tot het ontsluitend stelsel behoren bus- of tramlijnen die een zone of gebied ontsluiten. De
streeklijnen kennen meer halten en bedienen diverse kleinere kernen. De lijnvoering dient
geoptimaliseerd maar is niet steeds rechtlijnig of gestrekt.
Ontsluitend openbaar busvervoer heeft als belangrijkste functie: het ‘voeden’ van de knooppunten,
het verbindende stelsel en het ontsluitend openbaar vervoer op intergemeentelijk niveau. De
streeklijnen van het ontsluitend vervoer
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Ook systemen van vraagafhankelijk vervoer – zoals belbussen of lijntaxi’s – behoren tot het
ontsluitend stelsel.
Gewenst verbindend buslijnennetwerk Hoogstraten
Vanuit de onderzoeksfase bleek dat er een viertal belangrijke bestemmingen voor de bewoners en
werknemers in Hoogstraten zijn: Antwerpen, Turnhout, Rijkevorsel en Malle. Met dit gegeven en de
ontevredenheid van bewoners met betrekking tot de lange reistijden met het openbaar vervoer
worden in het kader van dit mobiliteitsplan een aantal openbaar vervoerlijnen voor Hoogstraten
voorgesteld. De uitgangspunten en de lijnvoeringen zoals vooropgesteld in de studie van I.O.K.
fungeerde als leidraad bij de totstandkoming van dit wensbeeld voor een optimaal openbaar vervoer
van en naar Hoogstraten. (zie kaart 3.5):
•

Snelbus Antwerpen – Brecht – Breda: via E19. Deze bestaande snelbus-lijn over de E19 krijgt
continuïteit en een halte bij het geplande transfert-station Brecht. Er is geen halte te Hoogstraten.
Een halte op de transportzone kan in overweging worden genomen.

•

Snelbus Brecht – E19 carpoolplein Loenhout – Hoogstraten – Merksplas – Turnhout. Deze
snelbus-verbinding werd voorgesteld in de IOK-studie en geeft Hoogstraten een goede verbinding
met het toekomstige IC-station te Brecht. Halten op grondgebied Hoogstraten zijn: ‘De Kluis’ –
Hoogstraten-centrum – ‘De Ster’ en Wortel.

•

Verbindende lijn Antwerpen – Schoten - Brecht (toekomstig IC-station) – Sint-Lenaarts –
Hoogstraten: halten te Hoogstraten: bedrijventerrein ‘De Kluis’ - Hoogstraten – Minderhout –
Meer – Meerle – Strijbeek - Meersel-Dreef. Vanaf Schoten wordt de N115 gevolgd die
geselecteerd is als secundaire weg III – openbaar vervoer-as. Vanaf Meer kent deze lijn een
eerder ontsluitend karakter.

•

Verbindende buslijn Lier – Zandhoven – Oostmalle – Rijkevorsel – Hoogstraten (– Breda): via
N14. Halten te Hoogstraten: Hoogstraten - Minderhout – Meerle – Strijbeek ( – Breda).
In het knooppunt Malle (N12) zijn er overstapmogelijkheden naar Westmalle / Antwerpen en
Beerse / Turnhout.

•

Verbindende buslijn Turnhout – Merksplas – Hoogstraten – (Transportzone Meer): via N124. Met
halten ter hoogte van Wortel - ‘De Ster’ – Hoogstraten – Minderhout en verder te Meer –
recreatiedomein ‘de Mosten’ en de Transportzone Meer
De verlenging naar Meer en de Transportzone Meer functioneert enkel tijdens de spitsen t.b.v.
het woon-werkverkeer. Recreatiepark ‘De Mosten’ wordt bediend tijdens het toeristisch seizoen
(tijdens schoolvakantiedagen en op zaterdagen en zondagen tussen 1 april en 30 september)

•

Schoolbus Hoogstraten – Loenhout – Wuustwezel: deze bus wordt ingelegd ten behoeve van de
scholieren van het Seminarie, VITO en De Spijker.

•

Vraagafhankelijk vervoersysteem onder de vorm van een gebiedsdekkend belbus-systeem.
Zowel het agrarische westelijk en noordelijk deel van Hoogstraten met verspreide bebouwing en
de kernen Meer, Meerle en Meersel-Dreef, als het oostelijke Wortel en de Kolonie worden
bediend. Ook het Nederlandse Castelré kan worden opgenomen in het bedieningsgebied.

Vraagafhankelijk Vervoer - Belbus Hoogstraten
Een belbus is een vraagafhankelijke vorm van openbaar vervoer. Hij is vooral bedoeld voor streken
met een lage bevolkingsdichtheid en/of met vele kleine, verspreide kernen en kan omschreven
worden als ‘vervoer op maat’.
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Een dergelijke vraagafhankelijk vorm van openbaar vervoer is flexibel en dient op lokaal niveau
ingezet ter ontsluiting van de Hoogstraatse kernen onderling en de verspreide woonkorrels in het
agrarisch gebied.
Het belbus-systeem is uitermate geschikt om ingezet te worden in minder rendabele gebieden en op
minder rendabele uren. Door het inzetten van kleine minibusjes en het telefonisch reservatiesysteem
kan flexibel ingespeeld worden op de vervoersvraag van een relatief ruim gebied. Het systeem werkt
oppervlakteontsluitend en functioneert op basis van een uurfrequentie. Daarmee vervult het een
belangrijke sociale rol voor personen die bijvoorbeeld niet in het bezit zijn van een auto. Een
belbussysteem te Hoogstraten weet aldus een antwoord te formuleren op de vervoersarmoede in de
kleinere kernen die onvoldoende openbaar vervoer kennen.
Het gebruik van het openbaar vervoer in de kernen Minderhout, Meer, Meerle en Meersel-Dreef is ten
opzichte van het gebruik van het openbaar vervoer in de kern Hoogstraten zeer laag (zie
synthesenota). Met de door De Lijn beoogde verbindende en ontsluitende buslijnen zullen de kernen
Wortel, Meer, Meerle en Minderhout op een betere wijze met Hoogstraten ontsloten worden.
Echter de invoering van een belbussysteem wordt door de stad Hoogstraten hoog ingeschat voor een
flexibele ontsluiting van deze kernen, de attractiepolen Transportzone Meer, bedrijvenzone De Kluis,
het recreatiedomein ‘De Mosten’ en het omliggende agrarische gebied met verspreide
bebouwingconcentraties (Meersel-Dreef, Kolonie, Ipenrooi, Hal, Gestel, Maxburg, Heerle,…). Hiertoe
programmeerde De Lijn de start van een belbusproject in de loop van het jaar 2002.
In het kader van de reorganisatie van het openbaar vervoer-aanbod en het decreet op de
basismobiliteit wenst De Lijn deze optie te herbekijken. De stad Hoogstraten blijft niettemin vragende
partij en wenst in samenwerking met De Lijn een marktonderzoek voor een belbussysteem uit te
voeren.
Ook de Nederlandse kern Castelré zou kunnen ingeschakeld worden in een Hoogstraats
belbusproject mits afspraken met de BBA.
Vanuit Breda verzorgt BBA nu reeds een
belbusverbinding tot Meersel-dreef.
Krachtlijnen Belbus-systeem Hoogstraten
•
•
•
•
•
•

Belbus wordt ingezet van maandag tot en met zondag
Het aanbod start om 6.30 en loopt tot 21.00u. op zaterdag en zondag tot 23.00 u.
Het aanbod kent een uurfrequentie
Het aanbod wordt ingezet in aansluiting met het verbindend busvervoer te Hoogstraten of Minderhout
Het aanbod richt zich op het woon-winkelverkeer te Hoogstraten, Turnhout of Antwerpen
Het aanbod richt zich tevens op het woon-werk verkeer: lange afstand pendelbewegingen in aansluiting
op de trein te Brecht
•
Te Meer worden het recreatiedomein ‘De Mosten’ en de Transportzone bediend
•
Te Hoogstraten wordt het centrum, het gemeentehuis, de sportaccommodaties, de scholen en de
verschillende voorzieningen.
•
De verplaatsingen gebeuren op basis van reservatie, minimum één uur voor vertrek
•
De Lijn hanteert haar normale tarieven
•
De reiziger wordt zoveel mogelijk via de meest gepaste reisweg naar zijn bestemming gebracht.
•
Er zijn een geselecteerd aantal vaste opstaphalten
Tabel 3.19: Krachtlijnen Belbus-systeem

Doelgroepen-vervoer
Woon-school vervoer

Naast het geregeld streekvervoer kan De Lijn een aantal specifieke diensten voorzien voor woonwerk – en woon – schoolverkeer.
Alvast functioneren een aantal schoolpendelbussen vanaf Wuustwezel – Loenhout naar Hoogstraten
als scholencentrum. Het Seminarie, De Spijker en het VITO worden bediend.
Woon-werk verkeer: vervoer van en naar transportzone Meer
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Het is de wens van de stad Hoogstraten om tijdens de ochtend- en avondpiek een geregelde
busverbinding naar de transportzone te voorzien en dit in het verlengde van de lijn naar Merksplas Turnhout.
Evenwel kan in het kader van vervoersmanagement een responsabilisering van de op de
Transportzone gevestigde bedrijven tot de mogelijkheden behoren. Zo kunnen de bedrijven bijdragen
aan een door De Lijn verzekerde ontsluiting (derde betaler-systeem) of kunnen de bedrijven voorzien
in eigen bedrijfsvervoer.
Recreatieverkeer naar ‘De Mosten’

Voor het recreatieverkeer van en naar ‘De Mosten’ is het opzetten van een reguliere buslijn geen
oplossing, omdat een dergelijk recreatiegebied piekdagen en -uren kent.
In het wensbeeld van de stad Hoogstraten wordt het recreatiegebied ‘De Mosten‘ bediend bij
verlenging van de verbindende buslijn Turnhout – Hoogstraten.
De gewenste verlenging naar Meer en de Transportzone Meer functioneert enkel tijdens de spitsen
t.b.v. het woon-werkverkeer. Het recreatiepark ‘De Mosten’ behoeft daarentegen een bediening
tijdens het toeristisch seizoen. Voorgesteld wordt een bediening tussen 1 april en 30 september
tijdens schoolvakantiedagen en op zaterdagen en zondagen aan een uurfrequentie tussen 10 u en
19u.
Een andere mogelijkheid is het inpassen van ‘De Mosten’ in een toekomstige belbussysteem.

3.4.6

Afstemming De Lijn – Wensbeeld Openbaar vervoer - structuur

Op basis van de gesprekken in de GBC werd door de stad Hoogstraten hoger beschreven wensbeeld
m.b.t. de openbaar vervoerstructuur geformuleerd.
Met het oog op het decreet op de basismobiliteit zal De Lijn onderzoek verrichten naar de meest
kosten-effectieve wijze waarop zij de vereisten inzake openbaar vervoer-aanbod en gebiedsdekking
kan beantwoorden. De Lijn wenst zich daarom op dit ogenblik niet vast te pinnen op bepaalde
lijnvoeringen, koppelingen tussen lijnen of een keuze te maken inzake het in te zetten openbaar
vervoersysteem.
M.b.t. het geformuleerde wensbeeld van de Stad Hoogstraten stelt De Lijn dat:
•

•

•
•

•
•

In het kader van een nieuw station te Brecht wordt alleszins gedacht aan een snelle verbinding
met Hoogstraten. De Lijn wenst deze verbinding echter niet noodzakelijk te koppelen aan een lijn
naar Turnhout. De Lijn zal haar koppelingen bepalen i.f.v. de exploitatietechnisch meest kosteneffectieve oplossing
Richting Turnhout wordt een sneldienst qua budgettering niet realistisch geacht. Wél zal de De
Lijn in het kader van het decreet op de basismobiliteit lijn 43 opwaarderen inzake frequentie en
bedieningsamplitude. Een sneldienst leidt immers tot onvrede bij reizigers van tussenin gelegen
haltes die nog steeds onnodig zullen moeten verstappen. De huidige stopdienst is nauwelijks
langzamer want deze halteert immers enkel op vraag en bij aanwezigheid van reizigers bij de
halte. Een alternatief tracé is er op dit ogenblik niet.
Bij herwaardering van lijn 43 Hoogstraten – Turnhout voorziet De Lijn ook een bijkomende
verbinding via Beerse.
De verbindende lijn Antwerpen – Hoogstraten moet alleszins via Rijkevorsel blijven verlopen,
zoniet verliest deze gemeente haar rechtstreekse verbinding met Antwerpen. Bij invoering van
een sneldienst Brecht – Hoogstraten is een versnellen van lijn 60 niet meer nodig en enkel
schadelijk voor Rijkevorsel. De verbinding verloopt tevens via Sint-Lenaarts.
Onderzoek toonde aan dat er geen voldoende potentieel bestaat voor een relatie met Breda. De
Lijn neemt terzake dan ook geen initiatief.
De Lijn beschouwd de lijn Hoogstraten – Malle – Lier niet noodzakelijkerwijze uit één stuk
opgebouwd, maar de deeltracés zullen op de meest kosten-effectieve wijze worden ingevoegd.
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•

•

Een vaste dienst Hoogstraten – Rijkevorsel – Malle is reëel maar de studie basismobiliteit
Hoogstraten – Turnhout - Dessel moet uitsluitsel brengen.
Een belbus wordt enkel voorzien indien een kwalitatief hogere vaste dienst nog een al te grote
oppervlakte aan woongebieden onbediend laat. Voor Hoogstraten moet dit nog gecheckt worden.
In het kader van de basismobiliteit is het alvast onmogelijk om Nederlandse woonkernen
(Castelré) mee op te nemen in het project. Alternatieve financieringsbronnen kunnen op langere
termijn aangesproken worden om een dergelijke opname mogelijk te maken.
De bediening van industriegebieden, zoals de Transportzone Meer, dient gezien te worden in het
kader van een bedrijfszonevervoerplan. Slechts wanneer vanuit een bedrijfsvervoerplan de
zinvolheid aangetoond wordt kan een busdienst op maat ingelegd worden t.b.v. de werknemers.
Zonder de actieve medewerking van de betrokken bedrijven heeft het inleggen van een busdienst
geen nut.

Inzake het instellen van een belbusproject werd vastgesteld dat de meeste woongebieden (volgens
gewestplan) vandaag een reguliere vaste openbaar vervoerbediening kennen. Maar ook werd
vastgesteld dat Hoogstraten op haar grondgebied talrijke diverse verspreide gehuchten en
woonkorrels kent die niet als woongebied ingekleurd werden in het gewestplan (Gestel, Heerle, Hal,
Oosteneinde..). Conform het decreet op de basismobiliteit is een bediening van deze gebieden niet
mogelijk. Halten kunnen enkel voorzien worden in woongebieden zoals aangegeven in het
gewestplan. Voor Hoogstraten is nèt het ontsluiten van deze verspreide woningen de inzet voor het
inleggen van een flexibel vraagafhankelijk vervoerssysteem. Op basis van een inventarisatie in het
kader van het GRS / woonbehoeftenstudie zal worden na gegaan hoeveel woningen het betreft.
Zonodig zal de stad Hoogstraten zelf aanvullend moeten investeren in het ontsluiten d.m.v. een
belbus van deze verspreide bewoning.
De studie basismobiliteit Hoogstraten – Turnhout – Dessel zal uitsluitsel geven op welke wijze de
dienstverlening van De Lijn voor de regio Noorderkempen geoptimaliseerd wordt en kan
beantwoorden aan de vereisten van het decreet.
Daarnaast kan de stad Hoogstraten op basis van het mobiliteitsconvenantenbeleid in samenwerking
met De Lijn aanvullende diensten en initiatieven nemen.
Voorstel Nieuw Busaanbod !
Najaar 2002 formuleerde De Lijn reeds een eerste voorstel voor een vernieuwd busaanbod, waarbij
op goede wijze ingespeeld wordt op de behoeften te Hoogstraten. Voorzien wordt o.m. in een belbus
Hoogstraten – Meerle – Meerseldreef – Wortel. Bijgevoegd in bijlage is een tabel met enerzijds een
vergelijking tussen het bestaand aanbod en de bediening volgens het vernieuwd busaanbod.

3.4.7

Knooppunten - Overstapvoorzieningen – Halteaccommodatie (B7)

Brecht: IC-knooppunt

Hoogstraten is geselecteerd als multimodaal knooppunt op provinciaal niveau voor personenvervoer.
De stad ontbreekt echter een spooraansluiting op IR-niveau. Inzake haar relaties met Antwerpen, de
Vlaamse ruit en de Nederlandse randstad wordt Hoogstraten gericht op het toekomstig IC-station
langs de HSL te Brecht.
Dit buiten de kern Brecht geïsoleerde knooppunt dient met de nodige zorg en zin voor kwaliteit
ingericht als transfertpunt tussen trein en verbindende buslijnen, ontsluitend openbaar vervoer, fiets
en Park + Ride-accommodaties voor automobilisten die de congestieproblemen omheen Antwerpen
wensen te vermijden.
Door middel van enerzijds de snelbus Brecht – Hoogstraten – Turnhout (via de E19 en de N144
Loenhoutseweg), en d.m.v. de verbindende buslijn Antwerpen – Brecht – Hoogstraten – Meerle (via
de N115 Sint-Lenaartseweg - secundaire weg III – openbaar vervoer-as) anderzijds wordt een sterke
hoogwaardige relatie gecreëerd tussen Hoogstraten en het IC-station te Brecht.
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Hoogstraten: knooppunt op provinciaal niveau

Als kleinstedelijk gebied en hoofdplaats van de Noorderkempen vormt Hoogstraten een schakelpunt
tussen het lokale ontsluitende openbaar vervoer en het verbindende regionale vervoer in de richting
van de omliggende centra: Turnhout, Malle, Breda, Brecht, Rijkevorsel en Merksplas.
Het goed functioneren van een openbaar vervoersysteem staat of valt met vlotte en comfortabele
overstapbewegingen. Ook te Hoogstraten dient een hoogwaardig overstap-knooppunt te worden
uitgebouwd met talrijke faciliteiten voor de reizigers en goede voor- en natransport – voorzieningen
voor de verschillende modi.
Dergelijk ‘busstation’ kan gesitueerd worden op de stelplaats van De Lijn te Minderhout nabij het Van
Aertselaerplein, waar bepaalde lijnen ook hun terminus hebben.
Uiteraard dient ook op de Vrijheid – centrum Hoogstraten – een goede halteaccommodatie aanwezig
te zijn.
Service-halten in de kernen

Het aantal reguliere bushaltes moet in principe worden beperkt op de verbindende lijnen. Door teveel
haltes wordt de doorrijtijd van de bus anders te groot. De verbindende lijnen moeten voorzien worden
van centrale servicehaltes in de woonkernen. Dat zijn haltes die fungeren als overstappunt tussen de
bus en bijvoorbeeld de fiets of (in sommige gevallen) de auto (P+R). Deze servicehaltes zijn
belangrijke haltes waar overgestapt kan worden op het oppervlakteontsluitend busnetwerk.
Aan servicehaltes worden hogere eisen dan gebruikelijk gesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•

de haltes moeten duidelijk herkenbaar zijn
de haltes moeten goed bereikbaar zijn
de haltes moeten goed verlicht zijn
er dienen voldoende fietsstallingen bij de halte te zijn
de halte dient centraal in een kern gesitueerd te worden
er dient een duidelijke vermelding van aankomst- en vertrektijden aanwezig te zijn
er dient een (verwarmde) wachtruimte aanwezig te zijn met zitgelegenheid
bij voorkeur in de nabijheid van een krantenkiosk, drankgelegenheid,…

Tussen deze servicehaltes worden normale bushaltes aangelegd. Geadviseerd wordt om dit aantal
zoveel mogelijk te beperken. Een tussenafstand tussen bushaltes van 750 meter binnen de bebouwde
kom is een reële maat voor een sneldienst, terwijl buiten de bebouwde kom slechts incidenteel i.f.v.
de bestemmingen en bebouwingsconcentraties bushaltes worden voorzien.
Voor het ontsluitend openbaar vervoer kunnen de halten binnen stedelijk gebied op +/- 500 m van
elkaar gesitueerd worden.
In volgende kernen wordt een servicehalte voorzien:
•
•
•
•
•
•

Hoogstraten
Minderhout Stelplaats De Lijn
Meer
Meerle
Meersel-Dreef
Wortel
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3.4.8

Doorstromingsmaatregelen

Maatregelen voor de doorstroming van het busverkeer worden voorzien op de N115 Sint-Lenaartseweg die geselecteerd werd als secundaire weg III – openbaar vervoer-as. Een vrije busstrook
behoort tot de mogelijkheden bij het naderen van het kruispunt met de N14 Lod. De Konincklaan. Een
andere mogelijkheid bestaat erin de bus op de rijweg te laten halteren, zodat het achteropkomende
autoverkeer gestremd wordt en de bus niet gehinderd worden bij het verlaten van zijn halte.
Een andere potentiële maatregel is het voorzien van een bussluis op De Mosten tussen Hoogeind en
de Transportzone Meer. D.m.v. in de weg wegzinkbare paaltjes, gestuurd vanuit de aankomende bus,
kan het plaatselijk karakter van deze weg die aansluiting geeft op de E19 hard gemaakt worden.
Uiteraard mag de doorstroming van het busverkeer doorheen de verblijfsgebieden - de wegen en
straten die drager zijn van een reguliere openbaar vervoer lijnvoering – niet onnodig gehinderd
worden. De aanleg van snelheidremmende maatregelen op deze straten zal daarom steeds in nauw
overleg met De Lijn gebeuren. De Lijn van haar kant dient ook de verblijfsfunctie van centra en
woongebieden te respecteren.

3.4.9

Ondersteunend Beleid

Sensibilisering en Info bevolking
Het is evident dat de bevolking, middels infobrochures en evt. campagnes, op de hoogte wordt
gebracht van het nieuwe openbaar vervoersysteem. Daarnaast zal extra campagne rond het
openbaar vervoer worden gevoerd, n.a.v. markten, evenementen, manifestaties, …
Niet alleen in die gevallen wordt het openbaar vervoer gepromoot. De verkeersdruk in het centrum
ingevolge het zaterdag-winkelen kan eveneens worden beïnvloed. Middels voordeeltarieven voor
dergelijke dagen, gekoppeld aan een parkeerbeleid, kan een wijziging in de vervoerwijzekeuze
worden bekomen.
Overleg gemeente – De Lijn
De stad zal De Lijn vooraf op de hoogte brengen van alle openbare werken, festiviteiten en alle
snelheids- / verkeersbeperkende maatregelen, zodat De Lijn tijdig haar lijnvoering tijdig kan
aanpassen en de gemeente van advies kan zijn m.b.t. tot de overige maatregelen.
Aandachtspunten vervoersstructuur openbaar vervoer:
• streven naar vier verbindende buslijnen van en naar Hoogstraten:
- snelbus Brecht IC - Hoogstraten – Turnhout
- Antwerpen – Schoten – Brecht - Hoogstraten – Meer – Meerle – Meersel-Dreef
- (Breda) - Hoogstraten – Malle – Lier
- (Transportzone Meer) - Hoogstraten -Turnhout
• invoering een vraagafhankelijk en oppervlakteontsluitend openbaar vervoersysteem onder de
vorm van een belbussysteem
• ontsluiting van de Transportzone Meer eventueel d.m.v. vervoersmanagement (bedrijfsvervoer)
voor woon-werkverkeer
• ontsluiting van het recreatiedomein ‘De Mosten’
• behoud schoolpendel naar / vanaf Wuustwezel – Loenhout
• optimaliseren aanbod verbindende lijnen tussen kernen en belangrijke bestemmingen
• instellen van kwaliteitsvolle servicehaltes in de kernen
• afstemmen aansluitingen bus en trein
• frequentieverhoging in de spits en gericht aanbod in de daluren
• doorstromingsmaatregelen op de N115 Sint-Lenaartseweg als openbaar vervoer-as
• verdere afstemming basisdecreet mobiliteit
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3.5

VERKEERSSTRUCTUUR GEMOTORISEERD VERKEER (B4)

3.5.1

Verkeersstructuur op regionaal en provinciaal niveau

De verkeersstructuur op regionaal, provinciaal en lokaal niveau is beschreven in paragraaf 2.3.4. In
de wegencategorisering werden keuzes in de structuur gemaakt. Paragraaf 3.1.1 geeft een overzicht
van de inrichtingsprincipes voor de verschillende categorieën van wegen en straten.
Het belangrijkste probleem van de Stad Hoogstraten inzake de huidige verkeersstructuur auto- en
vrachtverkeer zijn de verkeersveiligheids- en leefbaarheidsproblemen op de doortochten in de kernen
Meer (N146), Minderhout (N14), Hoogstraten (N14) en Wortel (N124) ten gevolge van het intense en
toenemende regionale en lokale autoverkeer.
Ontvlechting regionaal en lokaal verkeer in Hoogstraten

In paragraaf 2.3.4.2 werd omschreven welk toekomstig verkeersstructureel beleid Hoogstraten
voorstaat om deze probleemvelden op te lossen. Daarbij gaat Hoogstraten uit van een ontvlechting
van het regionaal en lokaal verkeer.
Met name wordt in eerste instantie binnen de planningshorizon van dit mobiliteitsplan gemikt op een
meer verkeersluwere stedelijke as tussen het E19 op- en afrittencomplex 1 te Meer / Zundert en het
centrum van Hoogstraten (kruispunt N14 Vrijheid – N124 Gelmelstraat. De noord-zuid
verkeersstromen vanaf de E19 te Meer van en naar Turnhout en Malle dienen maximaal in oost-west
– richting gericht om via de N144 Loenhoutseweg het E19 op- en afrittencomplex 2 Loenhout /
Hoogstraten te bereiken.
Te treffen maatregelen hiertoe zijn:
•
•

doortochtherinrichting van de kernen Hoogstraten, Minderhout (N14), Meer (N146) en Wortel
(N124)
instellen van een tonnagebeperking voor doorgaand zwaar verkeer tussen de E19 te Meer en de
kruising N14 Vrijheid – N124 Gelmelstraat in het centrum van Hoogstraten.

Indien nodig kunnen op termijn verdere maatregelen nodig blijken. Hoger zijn deze maatregelen
onder de vorm van een stappenplan omschreven.
Aandachtspunten verkeersstructuur auto- en vrachtverkeer:
• beleid gericht op ontvlechting regionaal en lokaal verkeer d.m.v. doortochtherinrichting in de
kernen en instellen tonnagebeperking op de stedelijke as tussen Meer en Hoogstraten
• op termijn: ombuiging verkeersstromen via Hinnenboomstraat en Sint-Lenaartseweg naar N14
(Lod. de Konincklaan) ten zuiden van Hoogstraten
• reserveren gronden zuidelijke tangentweg Hoogstraten in kader van ruilverkavelingsproject, keuze
voor een (beperkte) zuidelijke tangentweg pas na doortochtherinrichtingen, tonnagebeperking en
stappenplan
met
verkeersleefbaarheidsanalyse,
kosten-batenanalyse,
milieuen
mobiliteitseffecten-rapportage enz..
• streefbeeldstudie i.s.m. de provincie voor de secundaire wegen N124 en N14
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3.5.2

Problematiek afwikkeling vrachtverkeer in de regio

Vastgesteld werd dat de noord-zuid – as doorheen Hoogstraten een hoog aandeel vrachtverkeer te
verwerken heeft. Zwaar vrachtverkeer vormt een bijzondere hinder voor de omwonenden. Zij vormen
een reële bedreiging inzake verkeersonveiligheid en beïnvloeden de leefbaarheid van de kernen
negatief (milieuhinder, lawaai, trillingshinder,…). Een tonnagebeperking wordt daarom ingevoerd op
grote delen van het gemeentelijk wegennet. Zaak is in eerste orde het doorgaande nietbestemmingsgebonden zwaar verkeer te weren op de stedelijke as tussen de E19 Meer / Zundert en
het centrum van Hoogstraten. Deze vrachtverkeerstromen horen niet thuis op het lokale wegennet
en dienen zo snel mogelijk afgeleid naar het hogere wegennet. Vanaf de N124 en de N14 dienen
deze vrachtverkeer–stromen via de N144 Loenhoutseweg (primaire weg II) afgeleid naar de E19
Loenhout / Hoogstraten.
Het herkomst- en bestemmingsonderzoek bij het vrachtverkeer toonde een hoog aandeel doorgaand
zwaar verkeer aan op het Hoogstraatse wegennet. Maar ook de economische sectoren in Hoogstraten
zelf genereren heel wat zwaar transport. Vooreerst zijn er de bedrijfsterreinen:
•
•
•

‘De Kluis’ langs de N115 Sint-Lenaartseweg en Hinnenboomstraat
de Transportzone Meer langs de E19
de KMO-zone Minderhout langs de N146 Meerseweg

alsook een aantal bedrijven die verspreid liggen over het grondgebied:
•
•
•

‘De Ster’, langs de N124 Gelmelstraat genereert 3 tot 10 vrachtwagens per uur.
‘Desta’ (locatiegebonden ontginning) langs de Heerle
Slachthuis en bedrijf langs J. Lijsenstraat (Meirberg)

Daarnaast is er de sterk uitgebouwde agrarische sector die zowel heel wat intern als extern verkeer
genereert. Intern zijn er veel transporten naar de Veiling, gelegen langs de N144 Loenhoutseweg. De
vele langzame landbouwtransporten veroorzaken enerzijds congestie, maar hebben anderzijds een
snelheidsmilderend effect op het verkeer.

Bundeling van de vrachtverkeerstromen
Om de gestelde problematiek het hoofd te bieden zal er worden naar gestreefd het vrachtverkeer te
bundelen op een beperkt aantal routes. Door het instellen van een gedifferentieerde
tonnagebeperking per zone / weg kan het zwaar verkeer gestuurd worden via de daartoe meest
geschikte wegen, waarop een minimum aan omgevingshinder veroorzaakt wordt. Verblijfsgebieden
en landelijke gebieden kunnen aldus maximaal gevrijwaard worden van niet-plaatsgebonden
vrachtverkeer. Uiteraard heeft vrachtverkeer met een lokale bestemming steeds vrije doorgang
(landbouw-verkeer, leveranciers, aannemers naar bouwwerven, …).
Routes voor vrachtverkeer zonder tonnagebeperking:
•

E19 Antwerpen – Breda

•

N144 Loenhoutseweg.
Bij een toekomstige omlegging van de verkeersstromen naar de N14 omheen het bedrijventerrein
‘De Kluis’ via de Hinnenboomstraat en de N115 Sint-Lenaarsteweg kan een tonnagebeperking
worden ingevoerd op het deel tussen de Veiling en de N14 H.Bloedlaan in het centrum van
Hoogstraten. Uiteraard dient de veiling bereikbaar te blijven voor zwaar verkeer. Op termijn is
evenwel voorzien dat dit verkeer uit noordelijke richting niet meer door het centrum van
Hoogstraten – Minderhout komt, maar via de N146 Meerseweg – Het Lak - Terbeeksestraat –
Gestelsestraat en Hinnenboomstraat naar de N144 Loenhoutseweg en de veiling geleid wordt.
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•

Hinnenboomstraat en Gestelsestraat:
o.m. ontsluiting bedrijvenzone ‘De Kluis’ en de veiling voor het landbouwverkeer. Het zuidelijk
deel van de Hinnenboomstraat speelt ook een rol bij een toekomstige omlegging van de
verkeersstromen tussen E19 – N144 en N14.

•

N115 Sint-Lenaartseweg: ontsluiting bedrijvenzone ‘De Kluis’

•

N14 Lod. De Konincklaan – H.Bloedlaan – Vrijheid tot kruising N124 Gelmelstraat
Deze selectie kan beperkt worden tot max. 5 ton bij een toekomstige aanleg van een beperkte
zuidelijke tangent en aansluiting op de N124 via Bouwhoef.

•

N124 Gelmelstraat
Ook deze selectie kan beperkt worden tot max. 5 ton bij een toekomstige aanleg van een
beperkte zuidelijke tangent en aansluiting op de N124 via Bouwhoef.

•

N124 Klinketstraat (ontsluiting ‘De Ster’) – Worteldorp - Langenberg

•

Terbeeksestraat – Het Lak: aangewezen route naar de E19 – op- en afrittencomplex 2 Loenhout.
Deze route werd geselecteerd als lokale weg II maar kan worden opgewaardeerd naar lokale weg
I wanneer in de doortochten Hoogstraten / Minderhout (N14) en Meer (N146) een
tonnagebeperking van kracht wordt.

•

N146 Meerseweg tussen de N14 Desmedtstraat / Bredaseweg en Het Lak te Meer: o.m. t.b.v. de
ontsluiting KMO-zone Minderhout

•

N14 Bredaseweg – Voort – Meerledorp - Strijbeek

•

N146 John Lijsenstraat tussen E19 op- en afrittencomplex 1 Meer / Zundert in de richting Zundert

•

Wegenis Transportzone Meer: Europastraat, Brusselstraat, Riyadstraat,
Amsterdamstraat, Parijsstraat, Londenstraat, Luxemburgstraat, Seoelstraat..

•

Wegenis bedrijvenzone ‘De Kluis’: Industrieweg

•

Heerle: tot toegang bedrijf ‘Desta’

•

Bouwhoef: mits herprofilering bij aanleg van de zuidelijke tangent

Wenenstraat,

Tonnagebeperking tot max. 10 Ton:
•

Kerkstraat te Meerle

•

N138 Ulicotenseweg

•

N128 Chaamseweg

Tonnagebeperking tot max. 5 Ton:
•

Voor alle wegen in het landelijk gebied geldt een tonnagebeperking tot 5 ton. Lokaal
vrachtverkeer en landbouwverkeer zijn niet gebonden aan deze beperking.

•

N146 John Lijsenstraat vanaf E19 richting Meer – Meerdorp tot kruispunt Het Lak - Meerseweg
Om het zwaar verkeer te weren van de stedelijke noord-zuid -as Meer – Minderhout –
Hoogstraten wordt een tonnagebeperking max. 5 ton ingevoerd vanaf het E19 op- en
afrittencomplex 1 Meer / Zundert in de richting Meer - Hoogstraten.

•

N14 Vrijheid (vanaf kruispunt N124 Gelmelstraat) – Van Aertselaerstraat – Minderhoutdorp –
Desmedtstraat
Ook vanuit de zuidelijke richting wordt in het centrum van Hoogstraten en Minderhout een
tonnagebeperking max. 5 ton ingevoerd. Op termijn – bij aanleg van een beperkte zuidelijke
omleiding - kan deze tonnagebeperking reeds worden ingevoerd vanaf de grens met Rijkevorsel
op de Lod. De Konincklaan, H. Bloedlaan en het zuidelijk deel van de Vrijheid. Aansluitend kan
dan ook op de N124 Gelmelstraat een tonnagebeperking ingevoerd worden. Deze beperkingen
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moeten het zwaar verkeer sturen in de richting van de N144 Loenhoutseweg en het E19 op- en
afrittencomplex 2 Loenhout / Hoogstraten.
•

N144 Loenhoutseweg tussen de Veiling en de N14 H. Bloedlaan
Bij omlegging van de verkeersstroom N144 – N14 via Hinnenboomstraat en N115 SintLenaartseweg kan het zware vrachtverkeer uit het centrum van Hoogstraten geweerd worden.

•

Hoogeind – Meersel – Groot Eyssel
Vrachtverkeer hoort niet thuis in het Groene Hart en het Groen – Gele hoefijzer omwille van de
bijzondere landschappelijke en natuurwaarden.

Tonnagebeperking tot max. 3,5 ton
•

Voor straten en pleinen binnen de verblijfsgebieden (cfr. Zone 30 verblijfsgebieden) geldt een
tonnagebeperking tot 3,5 ton. Lokaal vrachtverkeer en landbouwverkeer zijn niet gebonden aan
deze beperking.

•

De Mosten: vrachtverkeer vanaf de E19 op- en afrittencomplex Transportzone Meer moet
geweerd worden in de richting Hoogeind, het recreatiedomein ‘De Mosten’, Meer of MeerselDreef.

Uitzonderlijk zwaar transport
Op federaal niveau zijn de reiswegen voor uitzonderlijk zwaar transport geselecteerd. Voor
Hoogstraten zijn volgende wegen gecategoriseerd voor een maximale tonnage van 240 ton en een
minimale vrije hoogte van 5 m.
•
•
•
•

E19- snelweg
N146 tussen het op- en afrittencomplex 1 Meer / Zundert en de N14 te Minderhout. De selectie
omvat de John Lijsenstraat (deel richting Meer), Meerdorp en de Meerseweg.
N14 tussen de N146 en Rijkevorsel. De selectie omvat de Desmedtstraat, Minderhoutdorp, Van
Aertselaerstraat, Vrijheid, H. Bloedlaan en Lod. De Konincklaan.
N115 Sint-Lenaartseweg.

Daarnaast zijn er ook normen voor wat betreft de vereiste breedten en bochtstralen. Bij het treffen
van maatregelen zoals de aanleg van rotondes, doortochtherinrichtingen zal rekening moeten worden
gehouden met de doortocht van deze uitzonderlijke transporten. Creatieve ontwerpoplossingen en
verwijderbare verticale elementen kunnen de vereisten inzake snelheidsmildering, leefbaarheid en
ruimtelijke kwaliteit verzoenen met de vereisten inzake de doortocht van zwaar transport.
In overleg met het Ministerie van Verkeerswezen moet op juridisch vlak worden uitgeklaard of de
selectie van routes voor uitzonderlijk transport (tot 240 ton) te combineren is met een
tonnagebeperking (max. 10 ton) voor het reguliere vrachtverkeer.
Aandachtspunten verkeersstructuur vrachtverkeer:
• bundeling vrachtverkeer op een geselecteerd aantal routes.
• instellen zones met tonnenmaatbeperking
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3.5.3

Opties en inrichtingsprincipes voor het wegennet inzake
bereikbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Herinrichting Stedelijke As N14 – N146 Hoogstraten – Meer - Minderhout
Concept Stedelijke As
Het weze reeds duidelijk dat de verkeersdruk, en vooral het hoge aandeel zwaar verkeer, op de
stedelijke noord-zuid – as N14 – N146 het belangrijkste mobiliteitsprobleem vormt voor Hoogstraten.
Vanaf Rijkevorsel werd de N14 in het RSP-A geselecteerd als secundaire weg II en dit tot het
kruispunt Vrijheid – N124 Gelmelstraat in het centrum van Hoogstraten. Vanaf het kruispunt met de
N124 Gelmelstraat werd de N14 – N146 geselecteerd als lokale weg I. Lokale wegen type I hebben
een verbindende functie op (inter)gemeentelijk niveau. Deze wegen hebben dus deels een
verkeersfunctie.
Primair is echter de verblijfsfunctie in de kernen Hoogstraten, Minderhout en Meer die een
kwaliteitsvolle doortochtherinrichting verdienen. Met name voor Hoogstraten is een ruimtelijk
kwaliteitsvolle inrichting van het openbaar domein cruciaal. Een goed ontwerp met respect voor het
historische karakter - met de imposante dreef en de majestueuze Sint-Catharinekerk – is een
vereiste.
Buiten de bebouwde kom worden deze wegen ingericht zoals geformuleerd in paragraaf 3.1.1.
‘Kenmerken per wegtype’. Onder meer een snelheidbeperking tot 70 km/uur onderscheidt deze soort
wegen van bijvoorbeeld de secundaire wegen. Omdat deze wegen vaak toch vrij drukke wegen
richting de buur- / deelgemeenten zijn, dienen zij voorzien te worden van fietspaden en wanneer daar
de ruimte voor is (zowel fysiek als budgettair) moet gekozen worden voor vrijliggende
fietsvoorzieningen.
Alvast worden langs de N146 Meerseweg vrijliggende / aanliggende fietspaden aangelegd tussen
Minderhout en Meer. Een verantwoordingsnota voor dit project werd hiertoe voorgelegd aan de
provinciale auditcommissie dd. november 1999.
De bebouwde kommen dienen ingericht als verblijfsgebied. Conform het doortochtenprincipe wordt
de snelheid middels poortconstructies geleidelijk afgebouwd naar 50 km/u en 30 km/u in
centrumzones en nabij schoolomgevingen. Daarbij kunnen kruisingen ingericht worden met een
verkeersplateau of een afwijkend bestratingspatroon. Sterke snelheidsremmende maatregelen onder
de vorm van middengeleiders en filters moeten verhinderen dat het verbindend karakter van de weg
benadrukt wordt en niet-bestemmingsverkeer verder aangezogen wordt.
Met het oog op het benadrukken van de eigen identiteit van de Stedelijke As verdient het aanbeveling
de inrichting van de gehele as Hoogstraten – Minderhout – Meer in éénzelfde vormentaal te
ontwerpen. Materiaalgebruik voor rijweg, fietspaden en voetgangerszones, groenvoorzieningen,
verlichtngsarmaturen en straatmeubilair kunnen gelijklopend zijn voor de gehele as.
Krachtlijnen:
•

N14 – aansluiting tracé Westelijke omleiding (doorsteek tot Sint-Lenaartseweg) op grondgebied
Rijkevorsel: rotonde

•

N14 Lod. De Konincklaan: vrijliggende fietspaden, dreef beplanting, middengeleiders nabij
kruispunten met N115 Sint-Lenaartseweg en N144 Loenhoutseweg. 50 km/u.

•

N14 H. Bloedlaan - Vrijheid: ruimtelijk ontwerp met respect voor dreefkarakter en historische
context. Pleinvorming bij schoolomgeving Klein Seminarie en centrumzone t.h.v. Sint-Catharinakerk en stadhuis. Ruime voetgangerszones. Vrijliggende fietspaden tussen bomenrijen. Ordening
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van het parkeren. Oversteekvoorzieningen t.h.v. Loenhoutseweg (rusthuis) – Seminarie - Gravin
Elisabethlaan – K. Boomstraat – Begijnhof. Een aantrekkelijke inrichting bevestigt het verblijfsen centrumkarakter van de weg. (materiaalgebruik, groenvoorziening, verlichtingsconcept). 30
km/u
•

N14 – Van Aertselaerplein: pleinvorming overheen de gewestweg en ruimtelijk accent.

•

N14 Van Aertselaerstraat: aanliggende verhoogde fietspaden – middenbermen
oversteekplaatsen t.h.v. supermarkt ‘Aldi’ / Molenstraat / Kapeldreef / Venhoefweg. 50 km/u.

•

N14 Minderhoutdorp: doortrekken van het reeds ingerichte en verzonken plein overheen de
gewestweg. Aanliggende verhoogde fietspaden. Oversteekvoorzieningen d.m.v. middenberm
t.h.v. Schoolstraat – Koestraat – Gemeentestraat. 30 km/u

•

N14 Desmedtstraat : Aanliggende verhoogde fietspaden. Oversteekvoorzieningen d.m.v.
middenberm t.h.v. Hemelstraat en Beemden. 50 km/u.

•

N146 Meerseweg / N14 Desmedtstraat – Bredaseweg: te onderzoeken: rotonde

•

N146 Meerseweg: vrijliggende / aanliggende fietspaden. 70 km/u

•

N146 Meerseweg: poorteffect met asverschuiving bij naderen bebouwde kom Meer.

•

N146 Meerseweg / Meerdorp / Het Lak: herinrichten kruispunt met verkeersplateau en
middengeleiders. 50 km/u

•

N146 Meerdorp: ruimtelijk kwaliteitsvolle doortochtherinrichting met aanliggend verhoogde
fietspaden en fietssuggestiestroken bij onvoldoende profielbreedte. Aandacht voor
groenvoorziening, verlichtingsconcept en materiaalgebruik. Specifiek dwarsprofiel (vb. centrale
afwateringsgoot), pleinvorming op kruispunten. Beveiliging kruisingen Gestelsestraat,
Meerleseweg en Hoogeind. 30 km/u.

•

N146 John Lijsenstraat: poorteffect t.h.v. Werkhovenstraat. Tonnagebeperking max. 5 ton voor
verkeer komende van de E19 in de richting Meer. Vrijliggende fietspaden. Groene dreef. 50 km/u.
Doorgaand verkeer wordt sterk ontmoedigd door de creatie van filters. Daarbij kan gedacht
worden aan verkeerssluizen – sterke versmallingen tot een rijstrook, waarbij even gewacht moet
worden op de tegenligger. T.h.v. van deze versmallingen krijgen fietsers vrije doortocht via
langsliggende fietspaden.

•

Beperking van het dwarsprofiel binnen de bebouwde kom tot 5.80 m. en tot 6.00 m buiten de
bebouwde kom. Deze maatgeving is afgestemd op het reguliere verkeer, in casu vrachtwagens
en autobussen, en betreft de reële profielbreedte van het wegdek. Omwille van de uitzonderlijke
zware vrachttransporten dient een ruimer vrij profiel voorzien te worden. Dat kan door verticale
obstakels verder van de wegrand te situeren.

/

Aandachtspunten Concept herinrichting Stedelijke As
• kwaliteitsvolle doortochtinrichting
• éénzelfde ontwerptaal voor de gehele Stedelijke As
• aantrekkelijke inrichting bevestigt het verblijfskarakter van de weg. (materiaalgebruik,
groenvoorziening, verlichtingsconcept)
• tonnagebeperking en filters om doorgaand verkeer te ontmoedigen
• aandacht voor fietsvoorzieningen binnen- en buiten de bebouwde kom
Inrichting Doortochten:
Naast de Stedelijke As Hoogstraten – Minderhout – Meer verdienen ook volgende wegen een
inrichting conform het doortochtenprincipe:
•

N124 Gelmelstraat – Hoogstraten :
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•
•
•
•
•
•

specifieke aandacht is vereist voor de schoolomgeving ‘De Spijker’, de aansluiting met het bedrijf
‘De Ster’, de oversteekplaatsen Lindendreef (middengeleiders), Postweg, G.Segersstraat en A.
De Lalaingstraat. Vanaf de toegang tot het bedrijf ‘De Ster’ dient de snelheid d.m.v. een poort met
middengeleider afgebouwd van 70 km/u naar 50 km/u. De schoolomgeving kan als schoolerf
worden vorm gegeven waarbij de snelheid verder verlaagd wordt naar 30 km/u.
N124 Worteldorp: ruimtelijk kwaliteitsvolle inrichting. Geleidelijke snelheidsafbouw d.m.v. poorten
en combinaties middengeleider
- oversteekplaats. Aanliggende verhoogde fietspaden.
Gelijkgrondse aanleg plein Worteldorp.
N144 Loenhoutseweg vanaf de kruising met de Heuvelstraat. Snelheidsafbouw van 70 km/u naar
50 km/u d.m.v. een poort. Oversteekvoorzieningen t.h.v. Veiling en Katelijnestraat
N14 Bredaseweg Doortocht Meerle: Poorten bij naderen de bebouwde kom. Veilige
oversteekvoorzieningen en vrijliggende / aanliggende verhoogde fietspaden.
Terbeeksestraat / Het Lak – Hoogeind – Meerleseweg: Bij het naderen van de bebouwde kom van
Meer passen poorten om te komen tot de gewenste snelheidsafbouw
N128 Chaamseweg en Ulicotenseweg: poorteffect bij naderen kern Meerle
Kerkstraat Meerle: ruimtelijke kwaliteitsvolle inrichting met gelijkgronds plein t.h.v. kerk.

Inrichting lokale wegen type II
Voor de inrichting van lokale wegen II wordt verwezen naar de tabellen in paragraaf 3.1.1.
Wegen met een verzamelende functie op gemeentelijk niveau (deelkernen onderling) zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hinnenboomstraat – Gestelsestraat
Terbeeksestraat – Het Lak (Meer - Loenhout)
Hoogeind – Meersel (Meer – Meersel-Dreef)
De Mosten
Europastraat (Transportzone Meer)
Groot Eyssel – Klein Eyssel (Meer – Meerle – Meersel-Dreef)
Dreef (deel)
Kerkstraat – Ulicotenseweg – Chaamseweg

Inrichting lokale wegen type III
Voor de inrichting van lokale wegen III wordt verwezen naar de tabellen in paragraaf 3.1.1. Lokale
wegen type III zijn die wegen die niet geselecteerd werden binnen de andere categorieën.
Lokale wegen type III,
zijnde de laagste categorie wegen met louter een verblijfs- en
toeganggevende functie. Het betreft hier woonstraten, landelijke wegen en wegen binnen
bedrijvenzones.
Binnen verblijfsgebieden

Gelegen binnen de bebouwde kom betreft het straten en pleinen waar de verblijfsfunctie prevaleert.
Centra en de omliggende woongebieden kunnen als ruime verblijfsgebieden vorm gegeven worden.
Juridisch is een zone 30-afbakening wenselijk, aanvullend dienen snelheidsremmende maatregelen
getroffen. Ruimtelijke kwaliteit is een voornaam aandachtspunt. Bepaalde straten kunnen ook
ingericht worden als erf. Er zijn woon-, school- en winkelerven. In centra kunnen straten en pleinen
autoluw of zelfs geheel autovrij gemaakt worden. Uitgangspunt is dat de auto er te gast is en straat of
plein toebehoren aan voetgangers, fietsers, aan bewoners en verblijfsactiviteiten.
Wegen in landelijke gebieden

Buiten de bebouwde kom geven lokale wegen III ontsluiting aan landelijk gelegen percelen. De
maximale snelheid zal er 70 km/u bedragen. Op wegen met een beperkte profielbreedte < 5 m. wordt
deze zoveel mogelijk gelimiteerd tot 50 km/u. Nabij bebouwingsconcentraties kan een
snelheidsbeperking tot 30 km/u wenselijk zijn. Er zijn geen voet- of fietspaden.
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Wegen in bedrijvenzones en op industrieparken.

De maximale snelheid is er beperkt tot 50 km/u. De wegen hebben een ruim profiel ten behoeve van
het vrachtverkeer. Voet- en fietspaden, alsook parkeerstroken behoren tot de mogelijkheden.

3.5.4

Maatregelen inzake sluipverkeer

Belangrijk is dat lokale wegen niet als sluiproutes worden gebruikt. Op regioniveau werd vastgesteld
dat de noord-zuid – as Hoogstraten – Minderhout – Meer, waarvan de N14 en de N146 als lokale
wegen I werden aangeduid, in belangrijke mate belast wordt door doorgaand verkeer van en naar het
E19 op- en afrittencomplex 1 Meer / Zundert. Hoger werden de maatregelen beschreven die dit
sluipverkeer op regio-niveau moeten verhinderen:
•
•
•

doortochtherinrichting Hoogstraten – Minderhout – Meer
tonnagebeperking
omleiding verkeersstromen N14 via N115 Sint-Lenaartseweg en Hinnenboomstraat naar N144 en
E19 op- en afrit 2 Loenhout / Hoogstraten

Om sluipverkeer te weren kunnen er op graduele wijze maatregelen worden getroffen:
•
•
•

sluipverkeer ontmoedigen door de inbouw van snelheidsremmende maatregelen.
sluipverkeer weren door het nemen van verkeerscirculatiemaatregelen (éénrichtingsverkeer,
lussenmodel,…)
sluipverkeer onmogelijk maken door het afsluiten van de betrokken straat of weg.

Bij deze laatste optie worden veelal de betrokken bewoners ook gehinderd in de bereikbaarheid van
hun woning. Het treffen van maatregelen dient dan ook in overleg met de betrokkenen te worden
doorgevoerd. Terugkoppeling is ook noodzakelijk i.f.v. het comfort en de doorstroming van het
openbaar vervoer, alsook m.b.t. het uitzonderlijke transport.
Op lokaal niveau zijn te Hoogstraten volgende straten en wegen gevoelig voor sluipverkeer: (zie kaart
3.9)
•

•

•

•
•
•

Minderhoutsestraat (Minderhout): Deze straat loopt vanaf het Van Aertselaerplein parallel met de
N14 en sluit aan op de N146 Meerseweg. Bij congestie op de N14 of op de N146 zoeken
automobilisten een snellere route via de Minderhoutsestraat. Deze straat situeert zich echter
binnen het verblijfgebied en kent heel wat bewoning. Enkele weloverwogen snelheidremmers
kunnen er de verkeersveiligheid verhogen en tegelijk het sluipverkeer verder ontmoedigen.
Katelijnenstraat – Moerstraat / Tinnenpotstraat / Gravin Elisabethlaan ; Hoogstraten:
Bij congestie op de N144 – N14 wordt sluipverkeer vastgesteld doorheen deze woonstraten
behorende tot het verblijfsgebied. Snelheidsremmende maatregelen moeten dit sluipverkeer
ontmoedigen.
De Mosten: Vermeden moet worden dat deze landelijke weg gebruikt wordt door verkeersstromen
tussen het E19 op- en afrittencomplex Transportzone Meer en Meer of Meersel-Dreef. Een
beperking onder de vorm ‘enkel plaatselijk verkeer’ is momenteel reeds voorzien. De route kan
wel opengesteld worden bij toeristische topdagen of n.a.v. evenementen in het recreatiedomein
‘De Mosten’
Wortel – Minderhout via Castelré: Poeleinde – Beukendreef – grondgebied Nederland –
Castelréweg – Lage Weg – Koestraat – N14 te Minderhout.
Lage Rooy te Meerle
Via Lage Rooy wordt het centrum van Meerle ontweken en naar de Ulicotenseweg gereden.
Hinnenboomstraat – Houtelweg (Rijkevorsel) : Deze route wordt als verkorting gebruikt tussen de
N144 Loenhoutseweg en de N14 richting Rijkevorsel. De Hinnenboomstraat zal in de toekomst
gebruikt worden als omleidingsweg omheen de kern van Hoogstraten om via de N115 SintLenaartseweg de N14 te bereiken. De Houtelweg – op grondgebied Rijkevorsel - is als lokale weg
met beperkt profiel niet geschikt voor grote stromen doorgaand verkeer. Het kruispunt Houtelweg
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– Hinnenboomstraat scoort daarenboven hoog in de ongevallenstatistieken. In overleg met AWV
en Rijkevorsel dienen hier maatregelen te worden getroffen.

3.5.5

Maatregelen verkeersveiligheid (B5)

In de oriëntatienota werden de verkeersknelpunten in Hoogstraten geïnventariseerd zoals gebleken
uit de ongevallengegevens (NIS) en zoals ervaren door de dorpsraden, bewonersgroepen en
scholengemeenschappen. Knelpunten doen zich met name voor op de diverse schoolroutes. Het
handelt met name om:
•
•
•

gevaarlijke kruispunten
gevaarlijke wegvakken door ontbreken fietsvoorzieningen
moeilijke oversteekbaarheid

Door middel van de gekozen verkeersstructuur voor het verblijven, fiets, openbaar vervoer en auto
zullen de meeste van deze geïnventariseerde knelpunten opgelost worden. Door de
wegencategorisering ontstaat duidelijkheid omtrent het gebruik en het gewenste weggedrag. De
inrichting van de wegen wordt ondersteund door passende maatregelen die het gewenste
snelheidsgedrag afdwingen. In de fietsstructuur is rekening gehouden met de noden en behoeften van
fietsers. De aanleg van fietsvoorzieningen, beveiligde oversteekpunten en kruispuntherinrichtingen
moeten het fietsverkeer ook veilig laten verlopen.
Dit beleidsplan heeft dan ook de ambitie om de meeste van deze gesignaleerde
verkeersonveiligheidsknelpunten afdoende op te lossen.
In de synthesenota werden de objectieve verkeersonveiligheidgegevens geanalyseerd. Op het
grondgebied van Hoogstraten komen volgende zwarte punten voor:
In de periode 1993-1997 zijn voor Hoogstraten op de volgende gemeentelijke wegen zwarte punten
geregistreerd. Aangegeven wordt op welke wijze infrastructurele aanpassingen kunnen bijdragen tot
een veiliger verkeersverloop.
•

Meerleseweg - Groot Eyssel: deze route verbindt Meer met Meerle en Meersel-Dreef. Het
verdient aanbeveling de route uit te rusten met vrijliggende fietspaden en een aantal goed
gelokaliseerde snelheidremmers.

•

Hoogeind: Deze lokale weg II tussen Meer en Meersel-Dreef werd in 1999 heringericht en
voorzien van fietspaden en een versmald profiel. De ongevalsevolutie dient nauwgezet te
worden opgevolgd.

•

Minderhoutsestraat: Snelheidremmende maatregelen moeten resulteren in een lagere snelheid
en sluipverkeer ontmoedigen. Verhoogde verkeersplateaus kunnen de kruisingen met zijstraten
beter accentueren.

Op de gewestwegen werden de volgende zwarte punten geregistreerd:
•

•

kruispunt N115 Sint-Lenaartseweg / Hinnenboomstraat / Houtelweg:
Vastgesteld werd dat als gevolg van de ligging in een bocht van de Sint-Lenaartseweg en de
aanwezigheid van een woning op de hoek tussen Sint-Lenaartseweg en de Hinnenboomstraat de
zichtbaarheid niet optimaal is. Bij een omlegging van de verkeersstromen tussen N144 en de N14
via Hinnenboomstraat en Sint-Lenaartseweg dient deze kruising een andere vormgeving te
krijgen waarbij voorrang wordt gegeven aan de verkeersstroom Hinnenboomstraat – SintLenaartseweg. Daartoe zal de woning op het kruispunt moeten worden onteigend.
kruispunt N 14 Lod. De Konincklaan / N115 Sint-Lenaartseweg
Dit Y-vormig kruispunt zal aan belang inboeten wanneer op termijn de verkeersstroom vanaf de
N144 naar de N14 wordt omgeleid via een doorsteek op het tracé van de reservatiestrook
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•

•

•

‘westelijke omleiding’. Niettemin kan het kruisingsvlak meer T-vormig worden aangesloten om
aldus een snelheidsmildering te bekomen.
kruispunt N14 Vrijheid / N124 Gelmelstraat
Het centrale kruispunt in de kern van Hoogstraten. Een kwaliteitsvolle doortochtherinrichting omvat
de aanpak van deze kruising. Daarbij wordt aandacht gegeven aan veilige oversteekvoorzieningen
voor voetgangers en fietsers.
kruispunt N144 Loenhoutseweg / Hinnenboomstraat
De Hinnenboomstraat geeft ontsluiting naar de bedrijvenzone ‘De Kluis’. De snelheid op de N144
Loenhoutseweg is veelal te hoog. Dit kruispunt krijgt bij omlegging van de verkeersstroom N144 –
N14 een nieuwe configuratie. Een rotonde is een goede oplossing, maar ook een kruispuntconfiguratie met geleiding van de verkeersstroom naar de Hinnenboomstraat (richting N115) met
haakse aansluitingen voor de Loenhoutseweg (richting Hoogstraten) en Hinnenboomstraat (richting
Meer) behoort tot de mogelijkheden.
kruispunt N146 / Gestelsestraat
Aanpak in het kader van de doortochtherinrichting N146 Meerdorp

3.5.6

Knelpunten doorstroming

Hoogstraten kent vooralsnog geen structurele congestie of filevorming. Niettemin zijn er enkele
specifieke punten en wegvakken aanwezig waar de doorstroming tijdens de spits wordt belemmerd. Dat
is het geval op volgende kruisingen:
•
•
•
•
•

N144 Loenhoutseweg – N14 H. Bloedlaan.
N14 Vrijheid – Gelmelstraat
Doortocht Hoogstraten t.h.v. Klein seminarie
Doortocht Minderhout : Minderhoutdorp.
Kruising N146 Meerseweg – N14 Bredaseweg / Desmedtstraat

Het vele langzame landbouwverkeer zorgt voor vertraagd verkeer en wel eens voor ergernis bij
autobestuurders. Hier moet echter gesteld worden dat de verliestijden erg beperkt zijn en dit verkeer
beschouwd mag worden als mobiele snelheidsremmer.
Op wegen lager dan primair is de doorstroming van het autoverkeer steeds ondergeschikt aan de
leefbaarheid. Belangrijk is uiteraard de doorstroming van het openbaar vervoer. Elementen hiertoe
werden opgenomen onder het hoofdstuk 3.4.8 openbaar vervoer / doorstromingsmaatregelen.

3.6

GOEDERENVERVOER PER SPOOR (B8)

Het toekomstig mobiliteitsbeleid in Hoogstraten houdt er mee rekening dat de goederencorridor
Antwerpen - Rotterdam versterkt wordt. De gemeente is hierbij voorstander van de bundeling van een
goederenspoorlijn parallel aan de tracés van de HSL en de E19. Een dergelijke goederenspoorlijn met
een bimodaal overslagpunt ter hoogte van de transportzone Meer biedt een duurzaam alternatief ten
opzichte van het goederenvervoer over de weg. In Nederland wordt alvast een goederenspoorlijn
tussen het bedrijventerrein Hazeldonk en Breda overwogen. Overleg met de NMBS, NS, AWV
Antwerpen en de bedrijven op de transportzone is in het kader van dit onderwerp wenselijk.
In concreto kan de goederenlijn omheen de transportzone worden geleid met overslagmogelijkheden
weg-spoor aan de rand.
De materie overstijgt uiteraard het bereik van dit gemeentelijk mobiliteitsplan, maar de stad
Hoogstraten wenst deze potentie onder aandacht te brengen van de hogere overheden.
Aandachtspunten goederenvervoer per spoor:
Libost-Groep nv - Hasselt - JVD/ADH – maart 2002
Mobiliteitsplan Hoogstraten 304.97C

99

Mobiliteitsplan Stad Hoogstraten
Beleidsplan

• onderzoek naar een goederenspoorlijn Antwerpen - Rotterdam met bimodaal overslagpunt ter
hoogte van transportzone Meer

KAART 3.10: SNELHEID HOOGSTRATEN MINDERHOUT
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4

WERKDOMEIN C:
ONDERSTEUNEND EN FLANKEREND BELEID

4.1

ALGEMEEN

Het mobiliteitsbeleid wordt in belangrijke mate gestuurd door een goed ruimtelijk en
verkeers(structureel)beleid. Er moet echter ook worden ingezet op het veranderen van het
mobiliteitsgedrag van mensen door middel van een goed ondersteunend en organisatorisch beleid.
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ondersteunende beleidsvelden die de gemeente zal inzetten
om het draagvlak voor de voorziene mobiliteitsmaatregelen te verruimen en te versterken. Hierbij
komen beleidsvelden als parkeerbeleid, voorlichting en educatie, handhaving, bewegwijzering,
mobiliteitswinkel, fietspool, carpoolen en vervoersmanagement aan bod.

4.2

PARKEERBELEID (B6 – C2)

Uit de visies van de verschillende actoren is gebleken dat er over het algemeen in woonwijken en op
bedrijventerreinen nauwelijks sprake is van parkeerproblemen, in zoverre daaronder een tekort aan
parkeerplaatsen begrepen wordt. Een probleem in woonbuurten is dikwijls wel het stallen van zware
vrachtwagens.
Wél wordt er op bepaalde tijdstippen een tekort aan parkeerplaatsen gesignaleerd in het centrum van
Hoogstraten (Vrijheid) en rondom de scholen.
Het parkeerbeleid van de gemeente zal zich derhalve op de schoolomgevingen en het centrum
concentreren, waarbij getracht wordt de mobiliteit door middel van het aantal aangeboden
parkeerplaatsen te sturen. Het gemeentelijke parkeerbeleid moet ertoe bijdrage dat de keuze tussen
het gebruik van de auto of een ander vervoermiddel bewust overwogen wordt. Een dergelijk sturend
parkeerbeleid past binnen de kaders van het RSV.
Met name het centrum van Hoogstraten leent zich vanwege de dichtheid aan winkel-, kantoor- en
dienstenvoorzieningen en de beoogde verdere ontwikkeling van het centrum voor een sturend
parkeerbeleid.
In het centrum van Hoogstraten zal een stand-still–principe worden gerespecteerd inzake het aantal
beschikbare parkeerplaatsen. Dat betekent dat er geen uitbreiding van parkeervoorzieningen meer
plaats vindt op basis van de huidige situatie en de huidige omvang aan voorzieningen. Hierbij zal
worden gestreefd naar het verschuiven van parkeerplaatsen in het centrum naar de rand van het
centrum, zodat de kwaliteit van het centrum kan worden versterkt. In combinatie met het stand-still
principe leidt dit tot het volgende principe: als één parkeerplaats in het centrum wordt opgeheven,
geeft dit de mogelijkheid tot het creëren van één nieuwe parkeerplaats aan de rand van het centrum.
Op dit ogenblik wenst de stad Hoogstraten vooralsnog geen systeem van betalend parkeren in te
voeren. Sturend parkeerbeleid gaat hand in hand met de verbetering van het openbaar vervoer en
fietsvoorzieningen. De stad wil eerst daarin investeren. Wanneer op termijn de invoering van
betalend parkeren zou overwogen worden dan moet dit worden overlegd met de naburige gemeenten
om concurrentie tussen de handelscentra te neutraliseren.
Een sturende maatregel inzake parkeren is ook het instellen van een parkeerduurbeperking en/of
bewoners- en belanghebbendenparkeerregeling. In het centrum van Hoogstraten geldt reeds een
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maximale parkeerduur door middel van een blauwe zone (parkeerschijf verplicht) en een bewonersen belanghebbendenparkeerregeling. Een dergelijke sturend parkeerbeleid past bij de parkeerfilosofie
van Hoogstraten. Met het oog op de toekomst moet er echter voor worden gewaakt dat
centrumbezoekers ‘wild’ in de woonwijken in de nabijheid gaan parkeren. Het bundelen van
centrumparkeerplaatsen op parkeerterreinen aan de rand van het centrum verdient derhalve
aanbeveling. Een goede bewegwijzering naar deze centrumparkeerterreinen speelt hierin een
essentiële rol.
Ten aanzien van het parkeren in de nabijheid van scholen zijn in paragraaf 2.5 reeds de volgende
conclusies getrokken:
•
•

het concentreren van parkeren in de schoolomgeving en het tegengaan van parkeren door nietbewoners (bijv. door het creëren van een ‘kiss & ride - zone’ voor kinderen op een bepaalde
loopafstand van de school),
parkeerplaatsen of opstelruimtes voor schoolbussen van De Lijn.

Uitgangspunten Parkeerbeleid
Hoogstraten kent, behoudens enkele piekmomenten in het centrum van Hoogstraten en rondom de
scholen, nauwelijks een tekort aan parkeerplaatsen. Uiteraard zijn er piekmomenten i.f.v; het
winkelgebeuren, bij het begin en einde van de school en bij specifieke activiteiten.
Het beleid dient echter niet gebaseerd te zijn op het oplossen van de parkeerproblematiek door het
creëren van meer parkeerruimte, maar op sturing van de mobiliteit naar duurzame vervoerswijzen.
Het aanbieden van meer autoparkeerplaatsen leidt immers steeds weer tot het aanzuigen van meer
autoverkeer.
Een parkeerbeleid kan mits een gerichte parkeerregulering een sterke hefboom zijn naar een
duurzaam mobiliteitsbeleid.
Gelet op de gevoeligheden die spelen t.a.v. het parkeerbeleid is een stapsgewijze aanpak
noodzakelijk. Na gewenning van elke stap moet een evaluatie uitsluitsel brengen over de opportuniteit
en de aard van een volgende fase in de verdere parkeerregulering. Een goede communicatie en
overleg met alle betrokkenen is daarbij een must.
Ook te Minderhout, Meer, Meerle, Meersel-Dreef, Wortel kan een parkeerregulering zinvol zijn om
t.a.v. de aanwezige handelszaken een goede parkeerroulatie te bekomen.
Stap 0: inzicht in de parkeersituatie

Hoogstraten beschikt voor haar kern momenteel niet over een gedétailleerd beeld op het
parkeergebeuren. Dat is van wezenlijk belang voor het sturen van het beleid. Een parkeeronderzoek
is daarom noodzakelijk.
In het kader van deze mobiliteitsstudie werd een beperkt parkeeronderzoek in het centrum van
Hoogstraten (Vrijheid en H. Bloedlaan) gehouden op donderdag 7 februari 2002. Dit onderzoek geeft
de beschikbare capaciteit aan per wegvak, alsook de parkeerbezetting. Tabel 4.1 geeft de resultaten
weer per wegvak en per richting.
Op de N14 H. Bloedlaan en Vrijheid tussen de Loenhoutseweg en de Van Aertselaerstraat situeren
zich in totaal 385 parkeerplaatsen. Op een privé braakgrond op de hoek met de Buizeistraat zijn nog
eens 25 plaatsen beschikbaar. Van deze in totaal 410 parkeerplaatsen zijn er tijdens het onderzoek
241 bezet. Dat is een parkeerbezetting van zowat 60 %.
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HOOGSTRATEN - N14 - VRIJHEID / HEILIG BLOEDLAAN
PARKEERONDERZOEK
DONDERDAG 7 FEBRUARI - 16 - 18 u.
Weersgesteldheid: droog - winderig
wegvak

aantal

bezetting

zijde Stadhuis - St-Catherinakerk
Tussen Van Aertselaerstraat en G.Seghersstraat
(huisnr. 45 - 91)
Tussen G.Seghersstraat en Peperstraat
(huisnr. 93 - 113)
Tussen Peperstraat en Gelmelstraat (N124)
(huisnr. 115 - 139)
Tussen Gelmelstraat en doorgang naar Lindendreef
(huisnr. 141 en St-Catherinakerk)
Voor St-Catherinakerk
(vanafdoorgang Lindendreef tot huisnr. 155)
Vanaf St-Catherinakerk tot Buizeistraat
(huisnr. 157 - 195)
Privé-parking Braakgrond hoek Buizeistraat
Tussen Buizeistraat tot Achtelsestraat
(huisnr.199 - 251)
Tussen Achtelsestraat en Heilig Bloedstraat
(huisnr. 253 - 299)
SUBTOTAAL

19

12

31

11

31

17

13

11

10

8

41

22

25
32

15
25

42

33

244

154

9

3

75

34

21

15

27

19

34

16

SUBTOTAAL

166

87

TOTAAL VRIJHEID / H. BLOEDLAAN HOOGSTRATEN

410

241

zijde Klein Seminarie
Tussen Moerstraat en Tinnenpotstraat
(huisnr. 52 - 74)
Tussen Tinnenpotstraat en K.Boomstraat
(huisnr. 82 - 148)
Tussen K.Boomstraat en Gravin Elisabethlaan
(huisnr. 150 - 192)
Tussen Gravin Elisabethlaan en tot tegenover Buizeistraat
(huisnr. 198- 230)
Tussen Buizeistraat en Loenhoutseweg
(huisnr. 230 - Klein Seminarie - OCMW)

Tabel 4.1: Parkeercapaciteit en parkeerbezetting in Hoogstraten-centrum
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Opgemerkt moet worden dat de configuratie van heel wat gemarkeerde parkeerplaatsen erg beperkt
is. Vele parkeerplaatsen werden afgebakend tussen de bomenrij en voor heel wat vakken geldt dat ze
moeilijk in te rijden zijn van op de drukke rijweg. In de praktijk staat er veelal slechts één wagen
schuin geparkeerd over twee gemarkeerde dwarsparkeerplaatsen.
Bij een doortochtherinrichting is er op basis van dit summier onderzoek ruimte om het aantal
parkeerplaatsen te beperken. Doch, enkel een betere en ordelijkere schikking van de parkeerplaatsen
zal reeds resulteren in een beperking van het aantal plaatsen, zodat er rekening mee moet gehouden
worden dat een inkrimping van het aanbod op piekmomenten zal leiden tot een capaciteitstekort,
waarbij de omliggende straten in meerdere mate belast zullen worden.
Een integraal en
uitgebalanceerd parkeerbeleid is daarom noodzakelijk.
Stap 1: Standstill - principe

In eerste instantie dient te Hoogstraten het standstill - principe gerespecteerd te worden inzake het
aantal beschikbare parkeerplaatsen. Dat betekent dat er geen uitbreiding van parkeervoorzieningen
meer plaats vindt op basis van de huidige parkeercapaciteit en de huidige omvang aan
voorzieningen. Bij uitbreiding van kleinschalige voorzieningen in het centrum vindt in principe geen
uitbreiding van parkeerplaatsen plaats. Wél kan parkeeraccommodatie geherlocaliseerd worden. Zo
kunnen bijvoorbeeld bij de herinrichting van straten en pleinen parkeerplaatsen verdwijnen ten
voordele van meer verblijfsruimte of fietspaden. Deze parkeerplaatsen kunnen dan elders – bij
voorkeur aan de rand - gecompenseerd worden.
Stap 2: optimaliseren van alternatieven

Voorwaarde voor een sturend parkeerbeleid is het optimaliseren van de bereikbaarheid van de kern
voor andere vervoermodi. De centrumherinrichting omvat alvast goede voetgangersvoorzieningen en
meer aandacht voor het verblijven. Ook de fietsroutes in de richting van het centrum worden
systematisch veiliger en aantrekkelijker ingericht. Fietsers hebben evenwel een actieradius van ruim
5 km. en de gehele verplaatsing moet onder veilige omstandigheden kunnen verlopen. In het centrum
zullen diefstalveilige fietsstallingen moeten geplaatst worden bij de verschillende winkels, diensten en
voorzieningen. Een goede centrale halteaccommodatie en een frequente dienstverlening zijn
speerpunten voor het openbaar vervoer.
Maar ook de bestaande parkeerruimten op loopafstand van de kernen en voorzieningen moeten
optimaal gebruikt worden. Dat is momenteel dikwijls onvoldoende het geval. Een goede
bewegwijzering is een eerste stap.
Stap 3: langparkeerders naar de rand

Vastgesteld kon worden dat op een aantal stroken veelvuldig bezet werden door langparkeerders.
Veelal betreft het hier personen die werkzaam zijn in het centrum van Hoogstraten. Bij voorrang
dienen deze verwezen te worden naar parkeermogelijkheden op ruimere afstand van het centrum.
Immers, de aanwezigheid van langparkeerders gaat ten koste van een goed functioneren van het
parkeeraanbod.
Zonodig kan een specifieke parkeerruimte voor deze categorie voorzien worden op loopafstand van
het centrum.
Stap 4: parkeerduurbeperking

Op de meest centrale en meest intensief gebruikte parkeerplaatsen kan een parkeerduurbeperking
ingevoerd worden. Dat kan door de invoering van een blauwe zone waarbij het gebruik van de
parkeerschijf verplicht gesteld wordt. Langparkeerders worden aldus verplicht uit te wijken naar de
rand terwijl een hogere parkeerroulatie bekomen wordt.
Stap 5: bewonersparkeren

Een parkeerduurbeperking d.m.v. het instellen van een blauwe zone kan echter minder gunstig zijn
voor bewoners die hun wagen niet meer permanent in de nabijheid van de woning kunnen stallen.
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Een bewonersparkeerregeling kan een correctie zijn op de blauwe zone-regeling, waarbij bewoners
vrijgesteld worden van het gebruik van de parkeerschijf. In een evenwichtig parkeerbeleid is het
daarom noodzakelijk stap 4 en 5 samen te zetten.
Stap 6: betalend parkeren

Als laatste stap en pas na evaluatie van bovenstaand pakket maatregelen, en bij een toenemende
parkeerdruk, kan zonodig de stap gezet worden naar betalend parkeren. D.m.v. parkeerautomaten
kan op een geselecteerd aantal parkeerstroken betalend parkeren worden ingevoerd.
In navolging van dit beleidsplan moet het geschetste parkeerbeleid verder worden uitgewerkt in een
toekomstig parkeerplan voor het centrum van Hoogstraten.
Aandachtspunten parkeerbeleid:
• standstill - principe ten aanzien van het aantal centrumparkeerplaatsen
• een onderbouwd parkeeronderzoek voor de gehele centrum-kern vormt de basis van het te
voeren parkeerbeleid
• stapsgewijze en gefaseerde invoering van het parkeerbeleid
• verplaatsen parkeerplaatsen in het centrum naar gebundelde parkeerterreinen aan de
centrumrand met een goede bewegwijzering naar deze terreinen
• voorlopig geen betalend parkeren in het centrum van Hoogstraten
• monitoring parkeren centrumbezoekers Hoogstraten in omliggende woonwijken
• stimuleren gebruik fiets door aanbrengen stallingsvoorzieningen
• stimuleren gebruik openbaar vervoer door goede bereikbaarheid centrumgebieden
• voorrang geven aan parkeren voor mindermobielen
• beperken parkeren in de nabijheid van scholen
• zonodig voorzien in en laad- en loszones voor leveranciers
• langparkeerders naar de rand
• parkeerduurbeperking d.m.v. blauwe zone én invoering bewonersparkeerregeling
• uitwerking parkeerbeleid in gedetailleerd toekomstig parkeerplan

4.3

COMMUNICATIE EN EDUCATIE (C3 – C4)

Voorlichting en dialoog

Voorlichting is een belangrijk strategisch en communicatief element om het mobiliteitsbeleid te
ondersteunen. Voorlichting betekent niet alleen dat informatie wordt gegeven aan bewoners en
belanghebbenden, maar ook dat er regelmatig overleg plaatsvindt tussen de gemeente en bewoners /
belanghebbenden.
Voorlichting en overleg met bewoners / belanghebbenden is om een aantal redenen van belang:
• het effectief in kaart kunnen brengen van bekende verkeers- en mobiliteitsknelpunten (bewoners
en belanghebbenden zijn vaak de ‘probleemhebbers’)
• het op een verantwoorde wijze kunnen inzetten van beschikbare middelen
• het bewustmaken van de verkeers- en mobiliteitsproblemen bij bewoners / belanghebbenden
• het onderhouden van goede contacten tussen gemeente en bewoners / belanghebbenden
• creëren van draagvlak voor maatregelen onder bewoners / belanghebbenden
• kan tot meer kwaliteit van verkeers- en mobiliteitsprojecten leiden

Libost-Groep nv - Hasselt - JVD/ADH – maart 2002
Mobiliteitsplan Hoogstraten 304.97C

109

Mobiliteitsplan Stad Hoogstraten
Beleidsplan

Wanneer maatregelen die uitgevoerd moeten worden om de mobiliteit te beïnvloeden niet goed
worden begrepen of geaccepteerd zullen de effecten van de mobiliteitsbeïnvloeding beperkt zijn of
zelfs negatief kunnen uitvallen.
Ook moet bedacht worden dat bezwaarprocedures en bewonersacties tegen voorgenomen verkeersen mobiliteitsplannen enorme vertragingen kunnen opleveren. Een goede dialoog met bewoners /
belanghebbenden is daarom essentieel. Voorlichting en overleg zijn een zaak van lange adem maar
lonen op lange termijn de moeite.
In principe kunnen twee vormen van voorlichting worden onderscheiden:
• algemene voorlichting, die plaatsvindt op landelijke schaal in de vorm van campagnes of
televisiespotjes
• specifieke voorlichting, dat meestal verzorgd wordt door gemeenten en die specifieke
onderwerpen ‘in de buurt’ behandelen

Educatie

Educatie is met name een belangrijk instrument bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. De
aandacht dient daarbij over de verschillende categorieën verkeersdeelnemers te worden verdeeld:
• Kinderen kunnen tot hun twaalfde levensjaar moeilijk zelfstandig verkeerssituaties inschatten en
kunnen daardoor bezwaarlijk veilig en zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Het is dus van
groot belang dat, zowel vanuit de scholen als vanuit de ouders, voldoende aandacht wordt besteed
aan het verkeer. Ook zijn de kinderen van nu, de weggebruikers van de toekomst. Het
spreekwoord 'jong geleerd, oud gedaan' is derhalve hier van toepassing.
• In de loop der jaren zijn veel verkeersregels en -tekens gewijzigd en aangepast. Veel ouderen
kennen die nieuwe verkeersregels niet of onvoldoende en dat kan leiden tot verkeersonveilige
situaties door onwetendheid. Ook geldt voor veel oudere verkeersdeelnemers dat de wijze waarop
zij actief aan het verkeer deelnemen verandert: afnemend zicht bij het autorijden, verminderde
loopsnelheid. Dit kan leiden tot ongewenst verkeersgedrag of afwijkend verkeersgedrag.
• Evenals voor ouderen geldt voor veel automobilisten dat zij onvoldoende bekend zijn met de
huidige geldende verkeersregels. Evenmin zijn automobilisten zich bewust van de risico’s die zij
dikwijls creëren voor andere meer kwetsbare weggebruikers.
• Het gedrag van fietsers en bromfietsers laat nogal eens te wensen over. Voorbeelden hiervan zijn
fietsen op trottoirs en het fietsen zonder verlichting of afdoende remmen. Omdat fietsers en
bromfietsers kwetsbaar zijn in het verkeer, is het investeren in educatie naar deze groep
verkeersdeelnemers lonend.
Van belang is ook dat educatie niet beperkt mag blijven tot een theoretische benadering;
praktijkervaring in reële verkeerssituaties is erg nuttig.
Evenwel zal de klassieke verkeersveiligheidseducatie (zoals op school geleerd) meer en meer
geherdefinieerd moeten worden naar een mobiliteitseducatie. Mobiliteitseducatie impliceert dat
jongeren (‘de achterbankgeneratie’) aangeleerd wordt op een verstandige wijze keuzen te maken
tussen de verschillende vervoerswijzen. Dat betekent aandacht voor de voor- en nadelen van de
verschillende vervoersmodi.
Vooral het milieubewustzijn is bij jongeren sterk aanwezig. Een aangrijpingspunt om hen blijvend te
overtuigen van de waarde van de fiets en het openbaar vervoer. Maar ook zullen zij moeten leren
gebruik maken van het openbaar vervoer: een reis plannen, dienstregelingstabellen ontcijferen,
oriënteren, enz.
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Mobiliteitseducatie is daarenboven een permanent proces waarbij nieuwe verkeers- en
vervoersinitiatieven gepromoot moeten worden naar potentiële gebruikers. Ook verstokte
automobilisten moeten worden ‘heropgevoed’ naar een gedrag waarbij niet voor elke verplaatsing de
auto wordt ingeschakeld.
Informatie- en communicatiestrategie

Een bewustwordingsproces neemt een lange tijd in beslag en vergt een volgehouden inspanning.
Gesteld mag worden dat de Vlaming vandaag geïnformeerd is over het feit dat met betrekking tot de
mobiliteit ‘niet alles op wieltjes’ loopt. Dagelijks wordt hij geconfronteerd met files,
verkeersonveiligheid, onleefbaarheid, parkeerproblemen, enz.
Dit bewustzijn omzetten in een persoonlijke gedragswijziging is nog een stap verder. Voorwaarden
om mensen in het fietszadel of in bus of trein te krijgen is een stevige verbetering van het comfort,
het aanbod en de veiligheid van deze vervoermiddelen. Met dit mobiliteitsplan wordt hier voor de
stad Hoogstraten aan gewerkt.
Er is echter meer nodig om een effectieve gedragswijziging te bewerkstelligen. Naast het investeren
in infrastructurele maatregelen om duurzame vervoerswijzen als de fiets en het openbaar vervoer te
stimuleren, zal eveneens via sensibilisatie aandacht moeten gaan naar het stimuleren van het
gebruik van deze duurzame vervoermiddelen.
De methodiek die gebruikt moet worden om actief met de verkeersdeelnemers te communiceren, is
afhankelijk van de doelgroep waarop men zich richt. Alleszins moeten de doelgroepen met een
positieve boodschap worden benaderd. De volgende doelgroepen kunnen worden onderscheiden:
•
•
•
•
•
•

fietsers en voetgangers
winkel- of marktpubliek
woon-schoolverkeer: scholieren, leerkrachten en ouders
werknemers in bedrijven
toeristisch-recreatief verkeer
uitgaanspubliek

Bij het benaderen van deze doelgroepen kunnen bijvoorbeeld de volgende communicatiemiddelen
worden ingeschakeld:
• via periodiek terugkerende aandacht voor verkeer en mobiliteit op de gemeentepagina in huisaan-huisbladen (initiatieven en dienstregeling De Lijn)
• via foldermateriaal in openbare gebouwen
• via posteracties langs de weg (aan de hand van een bepaald thema)
• via televisie, radio (landelijke acties) en internet-websites
• tentoonstelling
• campagnes met autovrije straten en pleinen (vb. deelname autoluwe stad)
• fietseling of fietsgordel
• openbaar vervoer-promoties

Aandachtspunten communicatie en educatie:
• voorlichting naar en het voeren van dialogen met bewoners / belanghebbenden over de gevolgen
ven de toenemende automobiliteit
• educatie van bepaalde de doelgroepen met betrekking tot verkeersveiligheid en mobiliteit
• benutten van communicatiemiddelen om bepaalde doelgroepen over de noodzaak van verkeersen mobiliteitsbeleid te overtuigen
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4.4

HANDHAVING (C5)

Ten aanzien van verkeers- en mobiliteitsbeleid is handhaving een belangrijk instrument. Goed
overleg en duidelijke afspraken tussen gemeente en politie is van belang. De politie zal voldoende
ruimte (financieel en tijd) moeten krijgen om een doorgedreven handhavingsbeleid te kunnen voeren.
Met het oog op de verkeersveiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers in Hoogstraten
(kinderen, fietsers / bromfietsers en ouderen) wordt voorgesteld om deze drie doelgroepen als
speerpunten binnen het handhavingsbeleid te kiezen. De volgende handhavingsacties zouden onder
dit speerpuntenbeleid kunnen vallen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In gevaar brengen van zachte weggebruikers
Voorrang verlenen t.a.v. voetgangers op zebrapaden
controle op de technische staat van fietsen, o.m. fietsverlichting en remmen
controle op het fietsgedrag
snelheidscontrole van automobilisten op lokale wegen II en hoger. Bij klachten ook in
verblijfsgebieden met zone 30
controle van parkeren op fiets- en voetpaden
controle van rijden onder invloed
gordeldraagplicht
fout parkeren en niet respecteren parkeerduurbeperking

Aandachtspunten handhaving:
• goede afspraken en overleg tussen politie en gemeente op het gebied van handhaving
• het richten van het handhavingsbeleid op de verkeersveiligheid van een drietal categorieën
verkeersdeelnemers: kinderen, (brom)fietsers en ouderen

4.5

BEWEGWIJZERING

Bewegwijzering is zowel voor het auto- als het fietsverkeer essentieel. Bewegwijzering voor het
autoverkeer zorgt ervoor dat automobilisten zoveel mogelijk de gewenste route volgen. Uit de
wegkenmerken per wegcategorie (paragraaf 3.1.1) bleek dat bewegwijzering op primaire, secundaire
en lokale wegen I aanwezig moet zijn. Op lokale wegen II en III is bewegwijzering niet wenselijk.
Cruciaal in het duurzaam functioneren van Hoogstraten is een geleiding van het doorgaand verkeer
via de N144 Loenhoutseweg naar de E19 en niet langer via de noord-zuid – as Hoogstraten –
Minderhout – Meer. Duidelijke afspraken omtrent de nummering van de E19 op- en afrittencomplexen
zijn nodig. De op- en afrit Transportzone heeft momenteel geen nummer.
Belangrijke informatie binnen de Hoogstratense bewegwijzering zijn:
• verwijzing naar centrum Hoogstraten en bijbehorende parkeerterreinen
• verwijzing naar belangrijke bedrijventerreinen ‘De Kluis’, ‘De Ster’, KMO-zone Minderhout, Veiling
en transportzone Meer
• verwijzing naar recreatiegebied ‘De Mosten’ en Kolonie Wortel.
• verwijzing naar autosnelweg E19
• verwijzing naar carpoolplein op- en afrit Loenhout / Hoogstraten
• verwijzing naar externe steden en gemeenten: Antwerpen, Baarle-Nassau, Brecht, Breda,
Loenhout, Malle, Merksplas, Sint-Lenaarts, Turnhout, Wuustwezel en Zundert
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• Verwijzing naar de interne kernen en buurkernen: Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meersel-Dreef,
Meerle, Wortel, Castelré, Chaam en Loenhout.
Naast de normale bewegwijzering voor het reguliere verkeer is het belangrijke om een goede
bewegwijzering op de recreatieve fiets- en wandelroutes te realiseren.
In juni 1996 is reeds een studievoorstel ten aanzien van de bewegwijzering in Hoogstraten gedaan.
Dit studievoorstel kan als beginpunt dienen voor de toekomstige bewegwijzering.
Aandachtspunten bewegwijzering:
• bewegwijzering afstemmen op gewenste routes auto- en fietsverkeer
• bewegwijzering op primaire, secundaire en lokale wegen I
• bewegwijzering naar belangrijkste bestemmingen in en rond Hoogstraten
• bewegwijzering recreatieve fiets- en wandelroutes

4.6

MOBILITEITSWINKEL - MOBILITEITSDIENST

De toegankelijkheid van informatie, voorlichtingsmateriaal en educatieve pakketten op
mobiliteitsgebied dient optimaal en gebundeld op één locatie te zijn. De inrichting van een
‘mobiliteitswinkel’ , hetzij een mobiliteitsdienst met lage drempel, zou aan deze wens kunnen voldoen.
De mobiliteitswinkel – mobiliteitsdienst zou de volgende taken kunnen vervullen:
•
•
•
•
•
•
•
•

distribueren van informatiemateriaal en lespakketten vanwege de overheid
aansturen van scholen bij educatie
informeren van inwoners over de vervoersmogelijkheden per openbaar vervoer, fiets en te voet
promoten van openbaar vervoer, fiets en lopen
begeleiden van bedrijven, instellingen en diensten bij het opzetten van vervoersmanagement
vergaren van kennis over nieuwe technieken die een positieve invloed op de mobiliteit hebben
actief meedenken over veranderingsprocessen in het mobiliteitsdenken
vervoersadvies op maat voor de verkeersdeelnemer, raadpleging openbaar vervoerdienstregelingen
• advisering en bemiddeling over en bij carpool- en fietspoolen
Aandachtspunten mobiliteitswinkel - mobiliteitsdienst:
• mobiliteitswinkel leidt tot een goede toegankelijkheid en bundeling van mobiliteitsinformatie
• definiëren taken mobiliteitswinkel

4.7

FIETSPOOL

Het fietspoolen in Vlaanderen wint steeds meer aan terrein, waarbij gemeenten in samenwerking met
scholen fietspool-initiatieven initieert en ondersteunt. Fietspool richt zich naast verkeersveiligheid
(jonge fietsertjes fietsen samen onder begeleiding van een volwassene schoolwaarts) ook op een
mobiliteitseffect: meer ouders durven hun kinderen te laten fietsen. Fietspool vormt ook jongeren tot
ervaren fietsers die al snel zelfstandig kunnen deelnemen aan het verkeer. Tevens leren ze de
voordelen van de fiets kennen die ze dan ook als volwassenen méér zullen gebruiken.
Met het oog op het hoge fietsgebruik van en naar school in Hoogstraten (zie synthesenota) zal de
gemeente het fietspoolen samen met scholen initiëren en ondersteunen. Daarbij zal gebruik worden
gemaakt van de ervaringen van buurgemeente Brecht, waar in Vlaanderen gestart werd met
fietspoolen.
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Recentelijk werden ook te Hoogstraten 2 fietspool – projecten opgestart: Meer en Minderhout.
Aandachtspunten fietspoolen:
• actief initiëren en ondersteunen van fietspoolen in Hoogstraten

4.8

CARPOOLEN

Carpoolen is bij uitstek geschikt voor personen die dicht bij elkaar wonen en elke dag op hetzelfde
tijdstip naar de zelfde plaats van tewerkstelling reizen. In principe kunnen de volgende manieren van
carpoolen worden onderscheiden:
• carpoolers gaan te voet of met de fiets naar de woning van degene die rijdt
• degene die rijdt, gaat met zijn auto langs de woningen van de poolgenoten
• hij/zij die mee rijdt met de chauffeur van dienst verplaatst zich naar het carpool-afspraakpunt met
het openbaar vervoer, te voet of per fiets
• de carpoolers rijden ieder met hun eigen auto naar een carpoolplaats en rijden samen verder in
één auto
Een carpoolparking is gericht op de twee laatste categorieën carpoolers. De beoogde carpoolparking
aan de op- en afrit E19 Loenhout / Hoogstraten zal een belangrijke functie vervullen voor
Hoogstraters die samen willen reizen naar belangrijke bestemmingen (Antwerpen, Brecht, Breda,
Antwerps havengebied, etc.).
Momenteel kan worden vastgesteld dat dagelijks zowat een 15 à 20-tal wagens verspreid in de
bermen van de wegenis omheen het op- en afrittencomplex geparkeerd staan. Dit wijst op een reële
potentie die ten volle aangesproken kan worden mits ook voorzien wordt in een goede
accommodatie.
De gemeente heeft het beleidsvoornemen de realisatie van de carpoolparking Loenhout /
Hoogstraten samen met de gemeente Wuustwezel en AWV Antwerpen na te streven en het
carpoolen in Hoogstraten te initiëren en stimuleren. De herconfiguratie van het op- en afrittencomplex
n.a.v. de HSL-aanleg vormt een kans om ook deze carpool-parking te realiseren.
Aandachtspunten carpoolen:
• initiëren en stimuleren van het carpoolen in Hoogstraten
• nastreven realisatie carpoolparking op- en afrit Loenhout / Hoogstraten

4.9

VERVOERSMANAGEMENT (C1)

Uit de bedrijvenenquête in de synthesenota bleek dat er vooralsnog weinig animo is onder de
bedrijven in Hoogstraten om actief vervoersmanagement te bedrijven. Deels kan dit zijn ingegeven
door onbekendheid met het fenomeen vervoersmanagement en de voordelen die dit kan opleveren
voor bedrijven.
Het opvallendste instrument en resultaat van vervoersmanagement voor bedrijven zijn momenteel de
bedrijfsvervoerplannen, waarin wordt bepaald welke beleid de onderneming ten aanzien van het
bedrijfsvervoer nastreeft. In een dergelijke plan komen volgende aspecten aan bod:
• wijze van stimulering van fiets en het lopen door het bedrijf (fietsparkeren bij het bedrijf,
bedrijfsfietsen, fiets- en stapvergoeding, informatie over bereikbaarheid per fiets en te voet, enz.)
• wijze van stimulering van openbaar vervoer door het bedrijf (bijv. openbaar vervoer vergoeding,
informatie over bereikbaarheid per openbaar vervoer)
• wijze van stimulering van carpoolen door het bedrijf
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• wijze van stimulering bedrijfsvervoer door het bedrijf (bijv. met andere bedrijven)
• sturend parkeerbeleid door het bedrijf (parkeernorm aantal parkeerplaatsen op het eigen
parkeerterrein)
• mogelijkheden van flexibele werktijden
• mogelijkheden tele- en thuiswerken
Mogelijke voordelen van vervoersmanagement voor bedrijven kunnen zijn:
•
•
•
•
•

lagere reiskostenvergoedingen
efficiënter werken door werknemers
betere verkeersafwikkeling op de wegen naar het bedrijf
minder parkeerruimte nodig bij bedrijf
PR als ‘mobiliteitsbewust’ bedrijf

Ondanks de (voorlopig) lage bereidheid van Hoogstraatse bedrijven om over vervoersmanagement
na te denken, heeft de gemeente het voornemen, onder andere door de opzet van een
mobiliteitswinkel - mobiliteitsdienst, om bedrijven mobiliteitsbewust te laten gaan denken en te
stimuleren om bedrijfsvervoersplannen op te stellen. Dit strookt met de doel- en taakstelling van de
gemeente uit de synthesenota om in 2010 alle grote bedrijven (>50 werknemers) een
bedrijfsvervoerplan te laten hebben.
Naast vervoersmanagement bij bedrijven zijn zaken als een mobiliteitswinkel / - dienst, fiets- en
carpoolen ook onderdelen van vervoersmanagement. De volgende vervoersmanagement – acties
kunnen door de gemeente ook worden overwogen:
• stimuleren van een winkelbus op zaterdag tegen een bepaald tarief (gratis of een laagtarief) van
en naar het centrum van Hoogstraten in samenwerking met De Lijn
• stimuleren van het fiets- en openbaar vervoergebruik van gemeenteambtenaren als pilootproject
• stimuleren van gedeeld autogebruik in Hoogstraten (car-sharing)
• een onderzoek naar een gezamenlijk bedrijfsvervoer dat in de spits tussen de kern van
Hoogstraten en de Transportzone Meer en bedrijvenzone ‘De Kluis’ pendelt.
Ook voor scholen kunnen vervoersplannen worden opgesteld. Inzake schoolvervoer werden reeds
schoolbussen ingelegd door De Lijn.
Aandachtspunten vervoersmanagement:
• initiëren en stimuleren van vervoersmanagement bij bedrijven in Hoogstraten
• bedrijfsvervoersplan voor de eigen gemeentelijke diensten als voorbeeldproject

4.10

EVENTPOOL

Bij evenementen zoals het zomerse muziekfestival de ‘Antilliaanse Feesten’ kunnen door de
organisatoren verdere inspanningen verricht worden om het publiek zoveel mogelijk op duurzame
vervoerswijze richting festival te laten komen. Mogelijkheden zijn:
•
•
•

inleggen van festivalbussen vanuit de belangrijkste Vlaamse en Nederlandse steden.
Goedkoper ticket of gratis cocktail voor fietsers en openbaar vervoergebruikers.
Event-pool: bij ticketreservatie kan aangegeven worden of men wil meerijden met andere
festivalgangers, dan wel of men zelf zitplaatsen aanbiedt.

Ook n.a.v. de Superprestige – veldrijden in het recreatiedomein ‘De Mosten’ kunnen initiatieven
genomen worden om het solo-autorijden te beperken.
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4.11

BELEIDSONDERSTEUNING EN GEMEENTELIJKE MOBILITEITSDIENST (C4-C6)

Veel van bovengenoemde acties vereisen behalve de ontwikkeling ervan, ook een permanente
organisatie en opvolging. Hiervoor kan een degelijk uitgeruste verkeersdienst met een gemeentelijke
mobiliteitsambtenaar opgericht worden.
Van belang is tevens een goed management van het mobiliteitsbeleid en organisatiestructuur die een
vlotte coördinatie mogelijk maakt tussen alle betrokken interne gemeentelijke diensten en externe
beleids- en belangenactoren.
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5

WERKDOMEIN D:
SAMENHANG TUSSEN WERKDOMEINEN A, B EN C

De samenhang tussen de verschillende maatregelen zit vervat in de opbouw van het hele
mobiliteitsplan. In deze paragraaf komt tot uitdrukking op welke manier de maatregelen in de
verschillende domeinen met elkaar samenhangen en/of ondersteunen. Het betreft de wisselwerking
tussen volgende maatregelpakketten:
Werkdomein A: Ruimtelijke Structuur
A1: Mobiliteitseffecten van de ruimtelijke plannen
A2: Mobiliteitseffecten van strategische ruimtelijke plannen
A3: Wegencategorisering
Werkdomein B: Verkeersstructuur
B1: Verblijfsgebieden en voetgangers
B2: Fietsbeleid
B3: Beleid Openbaar Vervoer
B4: Beleid gemotoriseerd vervoer
B5: Beleid verkeersveiligheid
B6: Parkeerbeleid
B7: Overstapvoorzieningen
B8: Transport over water / spoor
Werkdomein C: Ondersteunend en Flankerend beleid
C1: Vervoersmanagement – Bedrijfsvervoerplanning
C2: Prijsbeleid: Tarifering Openbaar Vervoer – Parkeertarief
C3: Voorlichting en sensibilisering
C4: Educatie, Informatie
C5: Handhaving en controle
C6: Beleidsondersteuning
Tabel 5.1: overzicht pakketten maatregelen

1. Samenhang tussen de werkdomeinen A en B1, B2, B3, B4 en B6
De operatie welke de concentratie van het wonen, handel en diensten in de centra van Hoogstraten
vergroot, het draagvlak van de kernen versterkt, de maatregelen inzake de opwaardering van het
openbaar domein, de beperkingen inzake parkeren, het instellen van zone 30… dragen bij tot
aantrekkelijkere en attractievere centra in een verkeersluwe omgeving met meer prioriteit voor het
langzaam verkeer (en het openbaar vervoer). Hierdoor kunnen de kernen optimaal als verblijfsgebied
fungeren.
De versterking en verdichting van de afzonderlijke kernen en het tegen gaan van verdere verlinting
leidt tot het creëren van nabijheid, waardoor afstanden worden geminimaliseerd om aldus bij te
dragen tot een ander verplaatsingsgedrag. Tevens heeft zulks zijn voordelen inzake de bediening met
het openbaar busvervoer.
Met het uitwerken van een locatiebeleid wordt bekomen dat de juiste voorzieningen op de juiste
locaties worden ingeplant. Belangrijk daarbij is de verdichting binnen het haltebereik van het
openbaar vervoer.
Eveneens kaderend in het locatiebeleid is de uitbreiding van het bedrijventerrein ‘De Kluis’ met het
oog op het vestigen van nieuwe bedrijven en het herlocaliseren van zonevreemde bedrijven nabij de
kern van Hoogstraten.
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In het voorgestelde fijnmazige fietsroutenetwerk,
verbonden, waarbij naast een primair netwerk
alternatief wordt geboden middels het secundaire
tussen voornoemde structuurwegen.
Door het voeren van een aanbodplanning inzake
intergemeentelijke verplaatsingen te behalen zijn.

zijn alle verkeersaantrekkende polen met elkaar
- hoofdzakelijk langs de structuurwegen - een
netwerk, dat zich grosso modo situeert buiten en
fietsvoorzieningen, moet er een modal shift in de

2. Samenhang tussen de domeinen A, B1, B2, B4 en B5
Het herinrichten van de stedelijke as Hoogstraten – Minderhout – Meer en de doortochten Wortel en
Meerle met oog voor de ruimtelijke context resulteert in een rustig rijgedrag, een verkeersveilige
afwikkeling van fiets- en autostromen en het beperken van niet-bestemmingsverkeer. De ruimtelijke
kwalitatief ingerichte doortochten creëren een surplus voor voetgangers, fietsers en
verblijfsactiviteiten. Ook het instellen van een tonnagebeperking kadert in deze filosofie.
3. Samenhang tussen de domeinen B1, B3 en B4
Meer openbaar vervoergebruik is onlosmakelijk verbonden met minder autokilometers.
Naast minder autoverkeer kan het inzetten van bijkomend openbaar vervoer een positieve invloed
hebben op de verkeers- en parkeerproblemen in bepaalde gebieden.
4. Samenhang tussen de domeinen B2 en B3
Het samenhangend fietsroutenetwerk is zo geconcipieerd dat de belangrijkste halten van het
openbaar vervoer worden aangedaan als ook de stations. Fiets en openbaar vervoer vormen samen
een tandem die een concurrentieel aanbod kan plaatsen tegenover het autogebruik.
5. Samenhang tussen de domeinen B3 en B4
Een beter functionerend openbaar vervoersysteem met o.m. een flexibele en oppervlakteontsluitende
vraagafhankelijke bediening kan het autogebruik beperken, mits het inzetten van de auto aan
beperkingen wordt onderworpen.
6. Samenhang tussen de domeinen A3, B1, B4 en B5
Het uitgewerkte snelheidsregime als ook de wegencategorisering moeten het gebruik van een
gewenste structuur bevorderen en afdwingen, waardoor de leefbaarheid en veiligheid van
verblijfsgebieden wordt geoptimaliseerd.
De maatregelen inzake verkeersveiligheid sluiten aan bij de afbakening van de verblijfsgebieden,
terwijl anderzijds de maatregelen gericht zijn op het bereiken van een hogere verkeersveiligheid op
het wegennet.
7. Samenhang tussen de domeinen B1, B6 en C2
De invoering van parkeermaatregelen moet naast een verkeersuitdunning in het centrum bijdragen
tot een hogere verkeersleefbaarheid en veiligheid in het centrumgebied (als verblijfsgebied),
waardoor de alternatieve vervoerwijzen worden gestimuleerd.
8. Samenhang tussen de domeinen C1, B2 en B3
Het opstellen en promoten van bedrijfsvervoerplannen (gemeentelijke diensten, bedrijven ‘De Kluis’
en transportzone Meer) heeft onder meer tot doel om middels adviezen aan werknemers het gebruik
van de alternatieve vervoerwijzen in het woon-werkverkeer te stimuleren, om aldus het aantal
autokilometers in dat verplaatsingsmotief te reduceren.
9. Samenhang tussen de domeinen C3, C4 en A, B
Informatieverschaffing en handhaving zijn van ondersteunende aard v.w.b. het nastreven van het
doel en de acceptatie van het mobiliteitsplan.
Dit is slechts een greep uit de verschillende koppelingen tussen acties. De opmaak van een
geïntegreerd mobiliteitsplan impliceert immers een samenhang van acties.
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6

WERKDOMEIN E:
FINANCIËLE RAMING en GEWENSTE ACTIES

6.1

ALGEMEEN

Nadat de eerste twee fasen van het mobiliteitsplan werden doorlopen (oriëntatiefase en opbouw van
het plan) zijn in dit beleidsplan de beleidsvoornemens vertaald in concrete projecten. In de
voorgaande hoofdstukken 2, 3 en 4 zijn deze projecten beargumenteerd en beschreven. Er zijn een
aantal verschillende projecten te onderscheiden:
•
•
•

concrete projecten in de uitvoeringssfeer
onderzoeksprojecten en projecten om gegevens te verzamelen
projecten die als een continu proces onderdeel moeten gaan uitmaken van het gemeentelijk
beleid
studieprojecten waarbij in beeld gebracht dient te worden of bepaalde ideeën haalbaar zijn

•

Al deze projecten zijn verzameld en benoemd. Op de volgende pagina’s wordt hiervan een overzicht
gegeven.
•
•
•
•
•
•

het nummer van het project
de naam van het project
de actoren die zijn betrokken bij het project
een kostenraming van het project
de prioriteit van het project
de geplande uitvoeringstermijn (kort, middellang en lange termijn)

6.2

BETROKKEN ACTOREN

Het mobiliteitsplan is een plan dat niet alleen door de stad Hoogstraten is opgesteld. Het is een
integraal beleidsplan en tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de verschillende
beleids- en belangenactoren.
In het overzicht van de projecten zijn de belangrijkste beleidsactoren aangegeven. Het betreft de
volgende actoren:
•
•
•
•

de stad Hoogstraten
de Administratie Wegen en Verkeer (Vlaams Gewest)
De Lijn
de Provincie Antwerpen

Deze actoren hebben op een directe manier veel invloed op de mobiliteitsontwikkelingen in de
toekomst en zullen samen moeten werken aan een beperking van de mobiliteit en de negatieve
gevolgen daarvan. In de kolommen is steeds aangegeven welke partijen voor welke projecten het
initiatief dienen te nemen. Dat houdt echter niet in dat bij de projecten waar bepaalde actoren niet zijn
aangegeven, geen overleg noodzakelijk zou zijn.
Naast deze vier actoren zijn er ook andere belangrijke actoren die bij het proces betrokken dienen te
blijven. Om het overzicht niet te complex te maken zijn deze niet vermeld in het schema. Niet omdat
ze minder belangrijk zouden zijn. De actoren waarmee op projectniveau steeds overleg noodzakelijk
is zijn de volgende:
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Beleidsactoren:
• AROHM (Vlaams Gewest)
• NMBS
• omliggende gemeenten
• politiediensten
Belangenactoren:
• (oudercomités van) scholen,
• handelaars, middenstand
• buurtraden, werkgroepen, bewonersgroepen, ...
• bedrijfsleven

6.3

PRIORITEITENSTELLING

De projecten kunnen niet zonder meer in een willekeurige volgorde worden uitgevoerd. Bepaalde
maatregelen brengen effecten teweeg die van invloed zijn op andere projecten.
In het overzicht is aangegeven of de projecten een hoge prioriteit hebben, een gemiddelde of een
lage prioriteit. Projecten met een hoge prioriteit zijn voornamelijk onderzoeksprojecten en
infrastructurele projecten, die een groot effect hebben op de verkeersveiligheid en een grote invloed
kunnen hebben op de mobiliteit. Projecten met een lage prioriteit zijn projecten waarvoor op dit
moment nog geen concrete uitspraken gedaan kunnen worden. Voor deze projecten zijn eerst nog
een aantal voorbereidende fasen te doorlopen.
Een aantal projecten zijn aangegeven als continu-projecten. Dit zijn met name de projecten die
betrekking hebben op het flankerend beleid zoals educatie, voorlichting, sensibilisatie en handhaving.
De kracht van deze projecten zit voor een groot deel in een herhaling van de boodschap. Ze vormen
een permanente zorg. Veel van deze projecten hebben betrekking op beïnvloeding van het gedrag.
Dat is een zaak van lange adem. Daarom is een continu proces in deze projecten van groot belang.
Toch moet erover gewaakt dat de communicatie steeds vernieuwd wordt waarbij inspiratie en
creativiteit alle ruimte verdienen.

6.4

KOSTENINDICATIE

In de projectenoverzichten zijn waar mogelijk de kosten van de projecten met prioriteit aangegeven.
Het betreft hier nog geen kostenraming, enkel een indicatie.
In de opgegeven kostprijs zijn de volgende zaken begrepen:
•
•
•
•

studie- , onderzoek- en voorbereidingskosten
uitvoeringskosten
kosten voor het ontwerp
kosten voor toezicht

In de opgegeven prijs is niet begrepen:
•
•
•
•

kosten voor grondverwervingen
kosten voor saneringen, slopen, verwijderen en storten van asfalt en of puin
kosten voor aanpassingen aan kunstwerken en/of kabels en leidingen
de BTW
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De lijst met het projectenoverzicht is opgenomen in bijlage 1.
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7

WERKDOMEIN F: ORGANISATIE EN TAAKSTELLINGEN

7.1

BESTUURLIJKE COÖRDINATIE

De beleidsvoornemens uit dit plan zullen op een bepaald moment in de nabije toekomst
geïmplementeerd moeten worden. Voordat kan worden overgegaan tot de uitvoering van het plan, zal
eerst op strategisch niveau overleg plaatsvinden over de mogelijkheden binnen de context van de
ruimtelijke structuur.
Op projectniveau zullen vervolgens de technische mogelijkheden moeten gescreend. Voor een aantal
beleidsuitgangspunten zal eerst nog nader onderzoek plaats moeten vinden naar haalbaarheid,
exploitatiemogelijkheden, efficiëntie, rentabiliteit of draagkracht.
De stad zal voor de meeste activiteiten die ontplooid dienen te worden de stuwende kracht moeten
zijn. Veelal zal de gemeente initiatief moeten nemen en overleg organiseren met de andere
betrokken instanties zoals De Lijn en AWV, maar ook met de andere overheden zoals het Vlaams
Gewest, de Provincie en de buurgemeenten.
Wanneer in de schoot van de begeleidingsgroep (GBC) een consensus m.b.t. het beleidsplan en de
uitgangspunten ervan bereikt wordt, kan tot planvorming overgegaan worden. Na de planvorming
dienen de plannen te worden voorgelegd aan bewoners en andere belanghebbenden. Op het einde
van de rit kan tenslotte worden overgegaan tot de uitvoeringsfase en realisatie.
Om deze complexe processen op een doelgerichte wijze sturing te kunnen geven, kan wellicht een
Projectmanager Mobiliteit worden aangewezen binnen de gemeente. Deze projectmanager is als
gedelegeerd opdrachtgever de eerst verantwoordelijke ambtenaar voor de coördinatie van het gehele
project. Tot het takenpakket kan worden gerekend:
•
•
•
•
•
•

7.2

aansturen van processen in educatie, sensibilisatie en voorlichting
plannen werkzaamheden, benodigd budget en inzet van personeel
verdeling van taken en activiteiten bij de (deel)-projecten
verantwoording afleggen aan Burgemeester en Schepenen
zorgen voor overleg met andere beleidsactoren
zorgen voor afstemming met en informatie aan belangenactoren

PROJECTORGANISATIE

Regelmatig overleg tussen de beleidsactoren is essentieel voor het succes van het mobiliteitsplan.
Om te voorkomen dat het geheel aan projecten en aandachtspunten, te complex wordt, adviseren we
te werken met projectteams voor de verschillende te onderscheiden onderdelen. Elk team wordt
aangestuurd door een projectleider, die verantwoording verschuldigd is aan de projectmanager.
Het opsplitsen in projectteams komt de overzichtelijkheid ten goede en de processturing is daarmee
beter in de hand te houden.
Of voor een specifiek onderdeel uit het mobiliteitsplan een projectteam opgericht moet worden, is
afhankelijk van de omvang en aard van dat onderdeel.
Ook rondom de aspecten educatie, sensibilisatie en handhaving kan een projectteam op permanente
basis met politie, de informatieambtenaar en een eventueel extern communicatiebureau worden
opgestart.
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BELANGENACTOREN

GEMEENTERAAD

GEMEENTELIJKE
BEGELEIDINGSCOMMISSIE

COLLEGE VAN BURGEMEESTER & SCHEPENEN

PROJECTMANAGER

PROJECTTEAMS

BELEIDSACTOREN

•

Administratie Wegen
en Verkeer
De Lijn
AROHM
Provincie
NMBS

•
•
•
•

handhaving, educatie, sensibilisatie en
voorlichting
openbaar vervoer en goederenvervoer
doortochten en verkeersveiligheid
fietsvoorzieningen en voetgangers
ruimtelijke ontwikkelingen

Figuur 7.1: Organigram Projectorganisatie

Per projectteam moet worden vastgesteld welke beleidsactoren betrokken zijn bij het project. Deze
betrokken beleidsactoren dienen vertegenwoordigd te zijn in het projectteam.
De volgende projectteams worden voorgesteld:
•
•
•
•
•

projectteam handhaving, educatie, sensibilisatie en voorlichting
projectteam aanpak doortochten en verkeersveiligheid
projectteam fietsvoorzieningen en voetgangers
projectteam ruimtelijke ontwikkelingen
projectteam openbaar vervoer en goederenvervoer

Naast de projectmanager en de projectteams die op ambtelijk niveau functioneren zal er minimaal
halfjaarlijks overleg plaats vindt tussen de verschillende belangenactoren waarbij de gemeentelijke
begeleidingscommissie (GBC) continuïteit krijgt in haar functioneren.
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7.3

VOORTGANGSCONTROLE EN TUSSENTIJDSE EVALUATIE

Jaarlijks dienen de verschillende projectteams te toetsen in welke mate de werkzaamheden zijn
gevorderd. In eerste orde kan aan de hand van de opgestelde projectenlijst de voortgang worden
gecontroleerd.
Daarnaast kan door aanvullend onderzoek een evaluatie plaatsvinden van de effectiviteit van de
getroffen maatregelen. Deze onderzoeken houden de inzet van omvangrijkere methoden in. Hier
vindt de voortgangscontrole plaats door het meten van de resultaten van de ingezette acties.
Hierbij kunnen onder meer de volgende methoden worden toegepast:
•
•
•
•
•

enquêtes (bepalen van een mening / houding)
effectmeting (bepalen van gedragsveranderingen)
tellen van verkeersstromen auto’s, vrachtwagens, fietsers, openbaar vervoergebruikers
(beoordelen van effecten van maatregelen)
snelheidsmetingen (beoordelen van effecten van maatregelen)
verzamelen en analyseren van verkeersonveiligheidsgegevens (beoordelen verbeteringen van de
verkeersveiligheid)

Vragen die met deze methodieken beantwoord kunnen worden zijn vragen die betrekking hebben op
gedrag, beïnvloeding van gedrag en het beperken van de (negatieve) effecten van verkeersgedrag.
De taakstellingen die de stad beoogd met het uitvoeren van het mobiliteitsplan zijn daarbij de
leidraad.
Een aantal voorbeelden van mogelijke vragen volgt hieronder:
•
•
•
•
•

neemt het aantal gebruikers van trein, bus of fiets toe? (hebben de maatregelen effect?)
vallen er minder verkeersslachtoffers dan voorheen? Worden de kwantitatieve doelstellingen
gehaald?
houdt de weggebruiker zich aan de nieuwe snelheidslimieten die horen bij de
wegencategorisering?
hebben de campagnes meetbare effecten? (zoals toename fietsgebruik)
lopen bedrijven warm voor vervoersmanagement? (is de attitude veranderd?)

Als de vraag met ja beantwoord kan worden en is vastgesteld of de mate waarin sprake is van het
veranderde gedrag overeenkomt met de verwachtingen, kan gesteld worden dat het effect aanwezig
is. Als de vraag met nee moet worden beantwoord, of het beoogde effect wordt niet gehaald, betekent
dit dat een bijstelling van het beleid noodzakelijk is.
Gaandeweg doorheen het proces zullen inzichten bijgesteld worden. Het beïnvloeden van de
mobiliteit en het veranderen van het mobiliteitsgedrag zijn zaken van lange adem. Bovendien zal het
meeste effect voortvloeien uit de combinatie met andere maatregelen. Omdat de maatregelen
onmogelijk tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden, kan het effect van een bepaalde maatregel in
eerste instantie onder de verwachtingen scoren.
Ook technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt kunnen veranderingen
teweeg brengen die heden nog niet te voorzien zijn (voertuigbeïnvloeding, telewerken, ontwikkelingen
in logistieke sector, …)
Andere onbekenden zijn de evolutie van olieprijzen, variabilisatie van autokosten, invoering
rekeningrijden …
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7.4

TAAKSTELLINGEN

Om de voortgangscontrole en tussentijdse evaluatie te vereenvoudigen, zijn taakstellingen
geformuleerd. Deze taakstellingen zijn gebaseerd op de geformuleerde doelstellingen uit de
synthesenota. De taakstellingen zijn geformuleerd om te dienen als meetinstrumenten. Ze worden
gebruikt als toetsingskader voor het proces in de komende jaren.
De taakstellingen zijn vastgesteld in een aantal vergaderingen van de stuurgroep (GBC) . Daarbij is
overlegd wat het ambitieniveau moet zijn waarop wordt ingezet, echter zonder dat de huidige situatie
uit het oog werd verloren. Ook werden de mogelijkheden op de korte termijn om bepaalde acties in
gang te zetten meegewogen.
Er zijn drie typen taakstellingen geformuleerd:
• ruimtelijke taakstellingen;
• verkeersstructurele taakstellingen;
• ondersteunende en flankerende taakstellingen.

Ruimtelijke taakstellingen
Ruimtelijke taakstellingen zijn voornamelijk kwalitatief:
•
•
•
•
•

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst op mobiliteitseffecten.
Geen verdere uitbreiding van lintbebouwing
Bedrijven worden geweerd in woon-, agrarische en natuurgebieden en gelokaliseerd op de
daarvoor bestemde bedrijventerreinen.
Ruimtelijke sterke punten van locaties worden benut om positieve effecten inzake mobiliteit te
bereiken.
Kernversterking vindt plaats door concentratie van woningen, voorzieningen, kantoren, handel en
diensten in de kernen Hoogstraten, Minderhout, Meer, Meerle en Wortel.

Verkeersstructurele taakstellingen
Verkeersstructurele taakstellingen worden, daar waar het zinvol is, kwantitatief ingevuld.
modal split
•
•
•
•
•

Het openbaar vervoer (NMBS en De Lijn) vormt een volwaardig alternatief voor de auto. Het
niveau van het aangeboden vervoer wordt in sterke mate geoptimaliseerd. De inzet van
vraagafhankelijk vervoer is één van de peilers hiervoor.
Een verdere groei van de automobiliteit op de wegvakken te Hoogstraten t.o.v. het peiljaar 1999
wordt zoveel mogelijk tegengegaan. In plaats van een groei van 30 à 40 in 2010 dient een groei
van maximaal 25% te worden voorgestaan.
Interne woon-werkverplaatsingen: In 1991 bedroeg het aandeel van de (brom)fiets 37%, te voet
6%, de bus 0% en ingericht vervoer door de werkgever 2%. Er zal getracht worden deze 45% op
te voeren tot 65%. 2010 wordt vooropgesteld als streefdatum.
Het aandeel van de het openbaar vervoer in de woon-werk verplaatsingen naar de
buurgemeenten wordt opgetrokken van 4% naar 10%.
Het aandeel van de (brom)fiets in de woon-werk verplaatsingen naar de buurgemeenten wordt
opgetrokken van 5% naar 10%.
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7.5

OVERZICHT PROJECTEN

Op de volgende bladzijden is een overzicht gegeven van de projecten welke in het kader van het
mobiliteitsdenken aandacht vragen. Het is niet mogelijk het totaal aan projecten op korte termijn uit te
voeren. De financiële dekking dient eveneens meegewogen te worden om te bepalen welke projecten
uiteindelijk in de toekomst bij prioriteit voor uitvoering in aanmerking komen.
De projecten zijn per thema gerangschikt:
•
•
•
•
•
•

ruimtelijke projecten
fietsprojecten
projecten m.b.t. de verkeersstructuur
openbaar vervoer projecten
flankerende projecten
diverse projecten

Per project is een verwijzing gegeven naar de betreffende paragraaf in het Beleidsplan. Daarachter is
aangegeven welke beleidsactoren bij dat project betrokken dienen te zijn.
De aangegeven kostprijs betreft slechts een richtprijs. Deze kostenraming is exclusief BTW. In de
laatste kolom is aangegeven of het een project voor de korte termijn (binnen 5 jaar) (K), middellange
termijn (tussen 5 en 10 jaar) (M), of lange termijn (>10 jaar) (L) betreft.

7.6

PROJECTORGANISATIE I.F.V. DE MODULES

Op basis van de in dit beleidsplan ontwikkelde visie m.b.t. de ruimtelijke ordening en de sturing van
de mobiliteit in Hoogstraten, kan voorgesteld worden om de volgende modules af te sluiten:
-

Module 2:

Aanleg van rondwegen en andere nieuwe verbindingswegen voor het
wegverkeer
Toepassing:
- Verbinding N144 – N14: herprofilering Hinnenboomstraat – SintLenaartseweg en aanleg doorsteek Sint-Lenaartseweg – N14
- Zuidelijke tangent: Verbinding N14 – Bouwhoef ; herprofilering Bouwhoef

-

Herinrichting van doortochten, stedelijke invalswegen (gewestwegen)
ModuleHerinrichting
3:
Toepassing:
- N14: Hoogstraten – Minderhout – Meerle
- N124: Hoogstraten (Gelmelstraat) – Wortel
- N146: Meer
- N144: Loenhoutseweg Hoogstraten
- N128: Meerle

-

in doortochten
ModuleWegverliWegverlichting
4:
Toepassing: zie Module 3.

-

maatregelen langs gewestwegen:
ModuleWegverliGeluidswerende
5:
Toepassing: E19 / HSL.
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-

Module 7:

Informatieverschaffing over het openbaar vervoer
Toepassing:
- (boven)lokaal openbaar vervoer: overal in Hoogstraten;
- regionaal (gemeente overschrijdend) openbaar vervoer: naast
Hoogstraten, ook in buurgemeenten en alle belangrijke stations.

-

Module 8:

Aanleg doorstromingsmaatregelen / vrijliggende busbanen
Toepassing
- Nader te beschouwen voor de secundaire weg III Sint-Lenaartseweg

-

Module 9:

Verhoging van het openbaar vervoeraanbod
Toepassing:
- Valt voor een groot deel onder het decreet op de basismobiliteit en
reorganisatie n.a.v. de inplanting van het station Brecht (2005)
- Aanvullende initiatieven van de stad Hoogstraten: vb. ruimere belbusbediening

-

Module 10:

Subsidiëring van de herinrichting van schoolomgevingen
gewestwegen en binnen een straal van 200m..
Toepassing:
- Scholen te Hoogstraten: Klein Seminarie: N14 H. Bloedlaan
- De Spijker: N124 Gelmelstraat
- Basisschool Wortel: N124 Worteldorp
- Minderhout: N14: Minderhoutdorp
- Meer: N146: Meerdorp
- Meerle: N128;

-

Module 11:

Aanleg van nieuwe, vrijliggende verbindende fietspaden langs
gewestwegen
Toepassing:
- N146: Minderhout – Meer: gerealiseerd
- N146: Meer – Zundert: gerealiseerd
- N124: Wortel – Merksplas: in planning
- N14: Minderhout – Meerle: gerealiseerd
- N14: Meerle – Strijbeek – Nederlandse grens (oostkant is gerealiseerd
– te verbeteren)
- N115: Hoogstraten – Sint-Lenaarts
- N144: Hoogstraten – Loenhout (deel nabij centrum gerealiseerd)

-

Module 12:

Aanleg van nieuwe, vrijliggende verbindende fietspaden langs
gemeentewegen / provinciewegen.
Toepassing:
- Alle fietsroutes van het primaire net te Hoogstraten voor zover deze
geen effectieve scheiding tussen fiets en gemotoriseerd kennen.

-

Module 13:

Subsidiëring van nieuwe, verbindende fietspaden langs gewestwegen.
Toepassing:
Zie hoger onder module 11

-

Module 14

Aanleg of herinrichting van ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van
de bereikbaarheid van specifieke zones van commerciële activiteiten in
privaat of openbaar beheer.
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Mogelijke Toepassing:
- Transportzone Meer / Industriezone De Kluis / De Ster
-

Module 15:

Subsidiëring van flankerende maatregelen ter ondersteuning van een
duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid.
Toepassing:
Zie hoger onder werkdomein C: fietspool, bedrijfsvervoerplan,
parkeerbeleid, sensibilisatie…

-

Module 16:

Herinrichting van wegvakken die niet als doortocht kunnen beschouwd
worden (gewestwegen)
Toepassing
- N115 Sint-Lenaartseweg : secundaire weg III: fietsas en openbaar
vervoer-corridor

-

Module 17:

Wegverlichting van kruispunten en van wegvakken die niet als doortocht
kunnen worden beschouwd.
Toepassing:
Diverse gewestwegen

-

Module 18:

Herinrichting van singuliere kruispunten en oversteekplaatsen buiten de
bebouwde kom (gewestwegen)
Toepassing:
- N144 – Hinnenboomstraat
- N115 Sint-Lenaartseweg – Hinenboomstraat
- N14 Desmedtstraat / Bredaseweg – N146 Meerseweg

-

Bijakte 19:

Ondersteuning strategische planningsactiviteiten voor een gewestweg met
bovenlokale of regionale verbindingsfunctie
Toepassing
- Streefbeeldstudie N124
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BIJLAGE 1:
PROJECTENLIJST
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BIJLAGE 2:
EVALUATIE GRS HOOGSTRATEN
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KAARTEN

kaart 2.1: Ruimtelijk Beleid (GRS Hoogstraten)
kaart 2.2: Probleemstelling: huidige verkeersstromen door Hoogstraten
kaart 2.3: Wensbeeld verkeersstructuur Hoogstraten
kaart 2.4: Inrichtingsplan E19-complex Transportzone Meer
Kaart 2.5: Selectie Hoofdwegen, Primaire en Secundaire wegen volgens RSP-A
Kaart 2.6: Voorstel ombuiging verkeersstroom N144 – N14
Kaart 2.7: Duurzaam Veilig – wegencategorisering Noord-Brabant Nederland
Kaart 2.8: Wegencategorisering Hoogstraten
Kaart 2.9: Voorstel Wegencategorisering Hoogstraten
Kaart 3.1: Maatregelen Voetgangers en Verblijfsgebieden
Kaart 3.2: Knelpunten bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Kaart 3.3: Bovenlokaal utilitair fietsroutenetwerk Provincie Antwerpen
Kaart 3.4: Maatregelen fietsstructuur
Kaart 3.5: Vervoerstructuur Openbaar Vervoer
Kaart 3.6: Decreet basismobiliteit – haltebereik De Lijn
Kaart 3.7: Maatregelen verkeersstructuur gemotoriseerd verkeer
Kaart 3.8: Beperkingen zwaar verkeer: tonnagebeperkingen
Kaart 3.9: Sluipverkeer
Kaart 3.10: Snelheidsregime Hoogstraten - Minderhout
Kaart 3.11: Snelheidsregime Meer
Kaart 3.12: Snelheidsregime Meerle
Kaart 3.13: Snelheidsregime Meersel-Dreef
Kaart 3.14: Snelheidsregime Wortel
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Overzicht gebruikte afkortingen:
AROHM
AWV
BBA
BPA
GBC
GNOP
GOM
GRS-H
HSL
IC / IR / L
IOK
KMO
MMM
NIS
NMBS
NS
RKB
RSP-A
P+R
RSV
RUP
VLM
Bubeko:
Bibeko:
TC
KT / MT / LT

Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Milieu
Administratie Wegen en Verkeer
Brabantsche Buurtspoorwegen en Autobusdiensten: Openbaar
Provincie Noord-Brabant Nederland
Bijzonder Plan van Aanleg
Gemeentelijke BegeleidingsCommissie
Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan
Gewestelijke OntwikkelingsMaatschappij
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Hoogstraten
Hoge Snelheidslijn
Intercity / Interregio / Lokaal Openbaar vervoer
Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen
Kleine en Middelgrote Ondernemingen
MultiModaal Model
Nationaal Instituut voor de Statistiek
Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen
Nederlandse Spoorwegen
Ruimtelijke KernBeslissing (GRS)
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan – Antwerpen
Park & Ride (Parkeer en Reis)-parking
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Ruimtelijk UitvoeringsPlan
Vlaamse Land Maatschappij
Buiten de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom.
ToetsingsCriteria
Korte Termijn – Middellange – Lange Termijn

Vervoermaatschappij

Bronnen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen – Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1997
Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen – definitieve versie juli 2001
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Stad Hoogstraten – ontwerp-eindrapport – november 2000
– Stabo / Iris-consulting
Provinciaal Fietsroutenetwerk - Provincie Antwerpen - 2001
GNOP – Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan - Hoogstraten
Verkeersplan Hoogstraten – Inventarisatie en Analyse – Libost-groep 1996
Verkeersplan Hoogstraten – Plandoelen en Maatregelen – Libost-groep 1997
Mobiliteitsplan Stad Hoogstraten – Oriëntatienota – Libost-groep 1998
Mobiliteitsplan Stad Hoogstraten – Synthesenota – Libost-groep 1999-2000
Mobiliteitsplan Gemeente Rijkevorsel – oriëntatienota Langzaam Verkeer vzw. 1997
Mobiliteitsplan Gemeente Merksplas – Oriëntatienota - Groep Planning 1998
Mobiliteitsplan Gemeente Beerse – Oriëntatienota - Groep Planning 1998
Verantwoordingsnota Aanleg Fietspaden & Structureel Onderhoud – N46 Meerseweg – Stad
Hoogstraten – 1999
Woonbehoeftestudie – Hoogstraten – oktober 1998 – Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij
voor de Kempen
Herkomst – en Bestemmingsonderzoek Vrachtverkeer Noorderkempen – 1994 - Provinciebestuur
Antwerpen
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•

Haalbaarheidsonderzoek alternatief openbaar streekvervoer Kempen – tussenrapport fase 2 –
IOK / Technum nv. / Langzaam Verkeer vzw.- 2001

BIJLAGE 3:
VERSLAG PROVINCIALE AUDITCOMMISSIE ANTWERPEN – 3 JULI 2002
ADVIES VAN DE AUDITOR – MOBILITEITSPLAN HOOGSTRATEN
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BIJLAGE 4:
DE LIJN: VOORSTEL NIEUW BUSAANBOD HOOGSTRATEN : NAJAAR 2002
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