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1 INLEIDING 

Deze nota “ontwerpend alternatievenonderzoek” bekijkt mogelijke alternatieven met het oog op de 

ombouw van de A12/N177 en omgeving in Aartselaar en Wilrijk-Zuid.  

Er is vertrokken van de doelstellingen die opgenomen zijn in de doelstellingennota, zijnde nota 14265-

DOC-003, om tot diverse ontwerpvoorstellen te komen. Deze doelstellingen zijn in deze nota 

afgetoetst op hun technische, ruimtelijke en verkeerskundige haalbaarheid. 

Uiteindelijk komen we tot 4 alternatieven die worden opgenomen in de nota 14265-DOC-009 

“aanmelding en verzoek tot scopingsadvies”. Deze alternatieven vormen geen vaste 

voorkeursscenario’s maar bevatten mogelijkheden die in het vervolgtraject tegenover elkaar kunnen 

afgewogen worden – bijvoorbeeld door middel van verkeerssimulaties. Het is dus perfect denkbaar 

dat het uiteindelijke voorkeursontwerp een combinatie zal zijn van onderdelen uit deze alternatieven. 

 

De figuren in deze nota zijn in bijlage 1 in hoge resolutie toegevoegd, zodat er kan op ingezoomd 

worden moesten de figuren in de nota niet scherp worden weergegeven. 
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2 REVISIEBEHEER 

Versie 0: eerste versie 

Versie A: aanpassingen volgens opmerkingen AWV in de tekst 

Versie B: aanpassingen volgens opmerkingen PSG4 dd.23/06/2021:  

• Fietspad in oranje gekleurd tussen Bist en Leugstraat bij alternatief 3 en 4 aan weerszijden van 

de N177 
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3 AANVERWANTE NOTA’S 

De alternatieven die in deze nota zijn opgenomen, houden rekening met de doelstellingen die zijn 

vooropgesteld in de doelstellingennota (14265-DOC-003). Deze doelstellingennota geeft een overzicht 

van de vorige studies en geeft hiervan een samenvatting weer. Enerzijds zijn een aantal 

randvoorwaarden opgenomen die komen uit technische normeringen en beleidsdocumenten. 

Anderzijds zijn er concrete doelstellingen vooropgesteld die zijn afgeleid uit de luisterdagen en 

interactieve kaartbevraging met ruim publiek. Hieruit kwamen een breed scala aan aandachtspunten 

en oplossingsvoorstellen naar boven. 

Hierbij een overzicht van de bijhorende relevante nota’s: 

• 14265-DOC-003: Doelstellingennota 

• 14265-DOC-006: Resultaten enquête interactieve kaartbevraging 16/02 tem 18/03/2021 

• 14265-DOC-008: Antwoordennota interactieve kaartbevraging 16/02 tem 18/03/2021 

• 14265-DOC-009: Aanmelding en verzoek tot scopingsadvies project-MER 

• 14265-DOC-010: FAQ interactieve kaartbevraging 16/02 tem 18/03/2021 

• 14265-DOC-100: Randvoorwaardennota infra 

• 14265-DOC-200: Visienota ruimte 

• 14265-DOC-300: Randvoorwaardennota verkeerskunde 

• 14265-REK-400: Randvoorwaardennota civiele kunstwerken 

• 14265-REK-500: Randvoorwaardennota electromechanica 

• 14265-DOC-600: Randvoorwaardennota waterhuishouding 
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4 PLAN VAN AANPAK 

In het regeerakkoord, opgesteld door regering Jambon I, voorgesteld in september 2019, werd  

nominatief vermeld dat de regering de wens heeft de A12 opnieuw in te richten. Daarbij is het de wens 

van het Agentschap Wegen & Verkeer Antwerpen om deze om te vormen zodat deze overeenkomt 

met de classificatie Vlaamse Hoofdweg. 

Op basis van de streefbeeldstudie uit 2017 voor de volledige A12, werd beslist dat de kruispunten op 

de A12 ongelijkgronds moesten worden opgelost. Uit diezelfde studie opgemaakt door Arcadis blijkt 

dat de A12 zelf in tunnel brengen ter hoogte van de kruispunten de voorkeur geniet omwille van 

leefbaarheid, geluidshinder en ruimtelijke inpassing. Eveneens werd gesteld dat het niet mogelijk was 

om alle kruispunten te ondertunnelen én te voorzien van op- en afritten, aangezien de afstand tussen 

de kruispunten niet groot genoeg is. Bijgevolg is er voor gekozen om een aantal ‘prioritaire’ 

kruispunten te selecteren én de overige los te koppelen van de A12 en aan  te sluiten op N177. 

Binnen het projectgebied van deze studie  werden de kruispunten Bist/Langlaarsteenweg, 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan geselecteerd als prioritaire 

kruispunten. 

De N177 wordt eveneens heringericht samen met de A12 en staat in functie van de lokale ontsluiting 

en circulatie langs de A12. De N177 is van lagere categorie dan A12 en mag wel gelijkgronds kruisen 

met de zijstraten. 

De A12 moet, als Vlaamse hoofdweg, vooral instaan voor een goede doorstroming van het verkeer op 

bovenlokale schaal. De N177 moet als lokale gebiedsontsluitingsweg (lokale weg type II) worden 

ingericht in functie van lokale verbinding en ontsluiting. De uitwisseling tussen A12 en N177 moet 

zorgen voor een gedegen kamstructuur, die de leesbaarheid, veiligheid en bruikbaarheid van het 

wegsysteem verhoogt. Hiervoor is het aantal verknopingen tussen A12 en N177, alsook de positie van 

deze verknopingen, van cruciaal belang.  

Tenslotte mag niet voorbij gegaan worden aan de context waarin de A12 zich vandaag inbedt. Deze 

‘ruimtelijke en landschappelijke context’ is een momentopname van een ontwikkelingsproces dat al 

eeuwenlang loopt en vooral de laatste decennia in een enorme stroomversnelling is gekomen. Dit 

proces is een wisselwerking van ruimtelijke ontwikkelingen rond de A12 onder impuls van de steeds 

herdachte en heraangelegde A12. De A12 is sterk verweven met zijn context en de problematiek die 

vandaag op de weg heerst is hier niet los van te zien. Voor de omgeving is de A12 anderzijds een 

moeilijk oversteekbare barrière, in het bijzonder ter hoogte van het woonweefsel van Aartselaar.  

Deze nota ontwerpend alternatievenonderzoek bouwt verder op de bevindingen van ‘Visienota 

Ruimte’(14265-DOC-200), die eveneens deel uitmaakt van deze ‘integrale studie’. De ‘Visienota 

Ruimte’ definieert een aantal thematische concepten die meegenomen zijn als afwegingskader voor 

het ontwerpend alternatievenonderzoek. 

Het ontwerpend alternatievenonderzoek als dusdanig spitst zich toe op de inrichting van de A12 en 

N177 met al zijn aanhorige infrastructuur binnen zijn context. Als onderzoeksmethodiek wordt een 

systeem van bouwstenen uitgewerkt voor enerzijds de projectcontext - de zogenaamde 

omgevingstypologieën - , en anderzijds de ontwerpelementen van het infrastructuurproject A12 / 

N177. 
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Op basis van de ruimtelijke analyse in de “Visienota Ruimte” (14265-DOC-200) kunnen langs de 

A12/N177 3 omgevingstypologieën worden gedefinieerd, nl. bedrijvigheid, woonweefsel en 

groenstructuur. Elk van deze omgevingstypologieën heeft een andere verhouding tot de A12/N177.  

Bedrijvigheid en groothandel hebben baat bij vlotte bereikbaarheid in het bijzonder met vrachtverkeer 

en uitzonderlijk vervoer én zichtbaarheid vanaf de openbare weg. 

Woonweefsel heeft enerzijds baat bij een goeie snelle ontsluiting, maar ervaart de A12/N177 vandaag 

anderzijds als een barrière en als een bedreiging van de leefbaarheid (zicht, geluid, luchtkwaliteit…)- 

van de omgeving. 

Voor het groennetwerk is een grootschalige infrastructuur vooral een barrière in het netwerk en een 

verstorend / vervuilend element (licht, zicht, geluid, verharding). 

          

Figuur 4-1: omgevingstypologieën 

          

De verschillende omgevingstypologieën komen aan beide zijden van de A12/N177 voor. Op een aantal 

plaatsen is de typologie aan de westzijde een andere dan die aan de oostzijde van de weg. Het is dan 

ook van belang dat de A12/N177 aangepast is aan de eisen gesteld van de flankerende 

omgevingstypologieën. In combinatie met de bouwstenen “ontwerpelementen van het 

infrastructuurproject” (zie Figuur 4.2)  kan men diverse situaties beschouwen. Zo kan de A12 

bijvoorbeeld gelijkgronds, in sleuf of in tunnel liggen. De N177 kan men langs weerzijden gescheiden, 

gecombineerd met openbaar vervoer (OV) of langs één zijde gebundeld beschouwen.  
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Figuur 4-2: bouwstenen infrastructuurproject A12/N177 

Dit vormt het startpunt van het ontwerpend alternatievenonderzoek. Volgende elementen werden 

hierin als eerste onderzocht: 

1. Positie A12 (gelijkgronds, sleuf, tunnel) t.o.v. de omgeving (zie §5) 

2. Mogelijkheden qua uitwisseling tussen A12 en N177 (zie §6) 

3. Positie A12 (gelijkgronds, sleuf, tunnel) en de mogelijke uitwisseling A12-N177 in de 

lengterichting, de zogenaamde “lengteschema’s” (zie §7) 

In §5 wordt onderzocht welke positie van de A12 (gelijkgronds, sleuf, tunnel) het best aansluit binnen 

de gedefinieerde doelstellingen en strookt met. de omgevingstypologieën. 

In §6 wordt toegelicht welke mogelijkheden er bestaan om een uitwisseling te maken tussen de A12 

en de N177. 

In §7 zal er gekeken worden naar de lengteschema’s op ruime schaal. Dit betekent dat we inzichtelijk 

maken waar we de A12 wenselijk achten gelijkgronds en waar in sleuf of in een tunnel. Hieraan 

koppelen we ook de uitwisselingsmogelijkheden met de N177. We bekijken dit  op een schematische 

voorstelling van het totale projectgebied.  

In §8 wordt ingezoomd op de mogelijkheden van de schikking van de bouwstenen in de dwarsrichting, 

de zogenaamde dwarsprofielen. Een dwarsprofiel geeft de wegindeling weer in een doorsnede dwars 

op de lengterichting van de A12. 

In een laatste stap wordt de schakeling gemaakt tussen de lengteschema’s en dwarsprofielen om zo 

tot een aantal alternatieven te komen die worden meegenomen in de “aanmelding en verzoek tot 

scopingsadvies”. Deze koppeling is te lezen in §9. Ook worden er een aantal verkeerskundige variaties 

toegelicht die nog mogelijk zijn op de uitgewerkte alternatieven. 
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5 POSITIE A12 T.O.V. DE OMGEVING 

Hiervoor werd een matrix opgesteld, die de mogelijke posities ten opzichte van de 

omgevingstypologieën duidt.  

 

Figuur 5-1: matrix A12 vs. omgevingstypologieën 

De conclusies uit dit matrixonderzoek zijn de volgende.  

In huidige toestand vormen A12 en N177, beide gelijkgronds gelegen, een barrière die een oost-

westverbinding zeer moeilijk maakt. Deze barrière-werking is het hardst voelbaar waar het 

woonweefsel aan A12/N177 grenst, namelijk ter hoogte van centrum Aartselaar. In het stratenpatroon 

is duidelijk te lezen dat het oostelijk en westelijk woonweefsel hier vroeger aan elkaar hingen. Om deze 

barrière als harde grens op te heffen en zo de leefbaarheid en oversteekbaarheid voor centrum 

Aartselaar te vergroten is het wenselijk om minstens tussen de kruispunten 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Helststraat/Guido Gezellestraat de A12 ongelijkgronds te 



14265-DOC-A-V-005-B – VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. 

TRACÉ WILRIJK-BOOM: NOTA ONTWERPEND ONDERZOEK 

MAATSCHAP TEAM A12 – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM 15 

brengen in een tunnel zodat er bovenop het tunneldak meer ruimte kan gegeven worden aan groen 

en er eenvoudiger veilige oversteekmogelijkheden kunnen gecreëerd worden. Dit is dan ook zo 

opgenomen in de doelstellingennota (14265-DOC-003 §3.4.1.1).  

Waar mogelijk zou het omwille van diezelfde redenen van leefbaarheid en oversteekbaarheid 

interessant zijn om de A12 in tunnel te kunnen houden overal waar A12/N177 aan stedelijk weefsel 

grenst, al was het maar langs één zijde. Dat betekent het doortrekken van het tunneldak tot aan 

kruispunt Vluchtenburg/Leugstraat. 

Een sleuf, als alternatief voor een tunnel, biedt hier weinig soelaas gezien deze de barrière-werking 

niet echt opheft en mogelijke hinder zoals lokale luchtimmissie zelfs nog doet toenemen t.o.v. een 

gelijkgrondse ligging: verkeersemissies worden in sleuf minder snel verspreid en verdund door de 

wind, met een nog negatievere impact op luchtkwaliteit ter hoogte van bewoning tot gevolg. 

Ter hoogte van de Grote Struisbeek speelt de groenstructuur een belangrijke rol. Dit is de enige plek 

op het tracé waar een belangrijke ecologische verbinding passeert, op heden onder de vorm van een 

inkokering van de Struisbeek. Ook hier zou het interessant zijn de A12 ondergronds te brengen in een 

tunnel om zo deze natuurverbinding terug zichtbaar te maken in het landschap. Als dit technisch niet 

mogelijk zou zijn en de A12 gelijkgronds komt, en/of als de N177 bovengronds dient te blijven – in 

functie van ontsluiting private percelen – blijft het wel de bedoeling om de huidige inkokering te 

combineren met een ecotunnel zodat hier, samen met de Grote Struisbeek, eveneens een passage 

voor dieren kan zijn.  

Waar de A12 doorheen zones met overwegend bedrijvigheid passeert speelt voornamelijk de 

bereikbaarheid. Hiervoor is het van belang dat de kamstructuur optimaal werkt en dat de kruispunten 

– eventueel aangevuld met keerlussen – vlot functioneren. Er is wel nood aan voldoende grote 

tunneldaken ter hoogte van de kruispunten zodat deze naar behoren kunnen ingericht worden, maar 

– althans vanuit de context – een minder dwingende nood aan het doortrekken van deze tunnel in 

functie van leefbaarheid.  Hier hangt de keuze gelijkgronds, sleuf of tunnel eerder af van de 

realiseerbare lengtes tracé en de mogelijke opportuniteiten qua veilige doorstroming van het verkeer. 

Zo lijkt het weinig zinvol om over een zeer beperkte lengte tussen 2 delen in tunnel tot gelijkgronds 

niveau te komen, hier zal de A12 dan ongelijkgronds blijven om geen ‘walibi-effect’ te veroorzaken. Er 

kan dan nog gekeken worden of dit in tunnel of sleuf gebeurt, waarbij de sleuf altijd nadeliger is qua 

hinder en barrière-werking dan de tunnel. De afweging dient dan gemaakt te worden tussen kosten 

en opportuniteiten. Ondanks dat de context bedrijvigheid misschien minder dwingend om een tunnel 

met overkapping vraagt, kan dit namelijk wel voordelen bieden m.b.t. de positie en doorstroming van 

OV en fiets en de algemene aankleding van de ruimte. Anderzijds wordt bij een positie van A12 in 

tunnel de zichtrelatie met de bedrijvigheid verbroken. Al moet hierbij de vraag gesteld worden in welke 

mate dit problematisch is gezien de A12 als doelstelling heeft gericht te zijn op doorstroming. Het lijkt 

ons dan ook vooral belangrijk dat de N177, welke gericht is op de ontsluiting, een goede zichtrelatie 

met de bedrijvigheid kan bestendigen. De snelheid is op N177 bovendien lager wat deze zichtrelatie 

enkel ten goeie komt.  
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6 MOGELIJKHEDEN UITWISSELING A12-N177 

6.1 BASIS: VOLWAARDIGE UITWISSELING 

Theoretisch is de verkeerskundige insteek dat je zo veel mogelijk op- en afritten tussen A12 en N177 

wenst te voorzien als ruimtelijk mogelijk is om zodoende het verkeer zo lang mogelijk op de A12 en zo 

kort mogelijk op de N177 te houden, gezien A12 gericht is op doorstroming en N177 op ontsluiting.  

Een vlotte kamstructuur zorgt dan voor een betere verdeling van het verkeer en minder druk op de 

kruispunten wat de vlotheid en verkeersveiligheid ten goede komt. Om die kamstructuur zo vlot 

mogelijk te laten verlopen wordt als uitgangspunt voor de eerste analyse genomen dat er een 

maximaal aantal uitwisselingen voorzien wordt tussen A12 en N177, rekening houdend met de 

technische randvoorwaarden.  

De opritten van N177 naar A12 worden steeds na de 3 prioritaire kruispunten 

(Atomiumlaan/Terbekehofdreef, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Bist/Langlaarsteenweg) gelegd 

zodat verkeer direct na het kruispunt de A12 kan oprijden. Omgekeerd worden de afritten telkens voor 

de kruispunten voorzien. Op deze manier kan het verkeer zo lang mogelijk op de A12 blijven rijden en 

de N177 zo weinig mogelijk belasten. 

Gezien de beperkte afstand tussen de kruispunten wordt ervoor geopteerd om de op- en afritten te 

combineren in de vorm van weefvakken (zie §9.3.2.2) waardoor de ruimte optimaler wordt benut.  

Deze uitwisseling voorzien in een tunnel scoort naar veiligheid steeds slechter dan op maaiveld, 

waardoor in eerste instantie steeds getracht wordt om deze gelijkgronds uit te voeren. Indien blijkt 

vanuit andere aspecten dat de uitwisseling zich bij voorkeur toch ongelijkgronds voordoet, zal dit 

onderhevig zijn aan bijkomende veiligheidsmaatregelen die volgen uit een verder doorgedreven 

veiligheidsanalyse specifiek gericht op de tunnelveiligheid (opmaak van QRA). 

6.2 VARIANTE: HALVE UITWISSELING 

Om de doelstelling van de vlotte kamstructuur zo goed mogelijk na te streven is er in eerste instantie 

steeds uitgegaan van maximale uitwisseling zoals hierboven beschreven. Daartegenover staat dat de 

volledige uitwisseling tussen de kruispunten een grote ruimtelijke impact heeft en een aantal mogelijk 

interessante pistes kan hypothekeren. Om die reden wordt onderzocht of het mogelijk is om een op- 

en afrit te schrappen tussen Bist-Langlaarsteenweg en Cleydaellaan-Kontichsesteenweg en tussen 

Cleydaellaan-Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef-Atomiumlaan. Dit zijn de locaties waar de 

ruimte het meest beperkt is en dus ook de logische locaties voor een zogenaamde “halve” uitwisseling. 

Vanuit verkeerskundig perspectief lijkt het na de eerste macroresultaten mogelijk om met een half 

uitwisselingscomplex een aanvaardbaar afwikkelingsniveau te behalen. Er zijn dan wel extra 

maatregelen nodig, zoals twee rijstroken/opstelstroken voor doorgaand verkeer op bepaalde 

segmenten van de N177. Daarnaast zal er ook extra verkeer zijn op bepaalde segmenten van de N177 

in vergelijking met alternatieven met volledige uitwisseling. De precieze impact en de afweging tussen 

welke halve complexen het interessantst zijn komen verder aan bod bij de verkeerskundige variaties 

(zie §9.3.1.2).  
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7 LENGTESCHEMA’S 

7.1 OVERZICHT 

Verder bouwend op het voorgaande onderzoek van §5 en §6 werden een aantal mogelijke combinaties 

uitgewerkt in de lengterichting waarin de positie van A12 (gelijkgronds, sleuf, tunnel) gecombineerd 

zijn met de mogelijke uitwisselingen tussen de A12/N177. Dit noemen we de lengteschema’s. Het zijn 

schematische voorstelling van een lengteprofiel (LP)  op plan, waarmee de variaties in het aantal 

tunnels, de tunneldaklengtes en de mogelijke uitwisselingen inzichtelijk worden weergegeven. Daarbij 

is variante LP 0 de basis met enkel ondertunneling van de 3 prioritaire kruispunten. In de volgende 

varianten wordt er telkens gespeeld met de positie en lengte van het ongelijkgronds lopen van de A12.  

Het laatste lengteschema, LP 6, is het lengteschema met één lang tunneldak van het begin tot het 

einde van het projectgebied. Gezien volwaardige uitwisselingscomplexen in theorie de beste 

kamstructuur bewerkstelligen gaan we in deze schematische voorstelling van de lengteprofielen 

telkens uit van op- én afritten tussen de 3 prioritaire kruispunten.  

 

In deze schema’s is er uitgegaan van een theoretische lengte voor uitwisseling en tunneldak. In §7.7 

wordt aangegeven dat de effectieve technische haalbaarheid van deze schema’s nog verder 

onderzocht wordt. Het resultaat hiervan zit vervat in de uitwerking van de alternatieven in §9.2 

Voor het al dan niet meenemen van een lengteschema in het vervolg van het ontwerpend 

alternatievenonderzoek zijn volgende zaken doorslaggevend: 

- Relatie met de omgeving 

- Mogelijkheden qua uitwisseling t.h.v. de Grote Struisbeek 

- Beleving, het zogenaamde ‘Walibi-effect’ 
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Figuur 7-1: overzicht lengteschema’s LP 0 tem LP 6 



14265-DOC-A-V-005-B – VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. 

TRACÉ WILRIJK-BOOM: NOTA ONTWERPEND ONDERZOEK 

MAATSCHAP TEAM A12 – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM 19 

7.2 LENGTESCHEMA 0 

 

Figuur 7-2: lengteschema LP 0 

LP 0 is de basisvariante cf. het opdrachtbestek waarbij enkel t.h.v. de 3 prioritaire kruispunten de A12 

minimaal in tunnel gaat. De uitwisseling A12 en N177 wordt verder overal op maaiveld tussen de 

kruispunten gerealiseerd.  

Deze variante wordt niet verder meegenomen vanwege geen tunneldak t.h.v. woonweefsel centrum 

Aartselaar waardoor deze variant  de doelstellingen omtrent leefbaarheid en oversteekbaarheid niet 

kan realiseren.  

De doelstelling leefbaarheid wordt niet gehaald gezien er gesteld werd dat er minimaal een tunneldak 

zou zijn over de zone tussen Helststraat/Guido Gezellestraat en Cleydaellaan/Kontichsesteenweg.  

De doelstelling oversteekbaarheid wordt niet gehaald tenzij t.h.v. de Helststraat/Guido Gezellestraat 

er een oversteek zou komen voor actieve weggebruikers (voetgangers/fietsers). Om hier de A12 te 

kruisen zou met een brug of tunnel moeten gewerkt worden. Uit de lopende studie van Arcadis voor 

fietsbruggen over de A12 bleek reeds dat op deze locatie  een fietsbrug geen haalbare kaart is vanwege 

beperkte ruimte en de erfontsluitingen in zowel de Helststraat als de Guido Gezellestraat.  

7.3 LENGTESCHEMA 1 

 

Figuur 7-3: lengteschema LP 1 

In LP 1 wordt t.o.v. LP 0 het tunneldak ter hoogte van de woonzone centrum Aartselaar verlengd van 

kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg tot Helststraat/Guido Gezellestraat. Dit met het doel om 

de leefbaarheid te verbeteren en de oversteekbaarheid voor actieve weggebruikers te garanderen.  

Aan Vluchtenburg/Leugstraat is in deze variante geen tunneldak aanwezig en kan er bijgevolg geen 

kruispunt voorzien worden. Daardoor komt dus voor zowel gemotoriseerd verkeer als actieve 
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weggebruikers een oost-west verbinding te vervallen. Een brug of tunnel kan hier geen oplossing 

bieden aangezien uit de lopende studie van Arcadis blijkt dat hier dezelfde conflicten met ruimte en 

erfontsluitingen bestaan als voor Helststraat/Guido Gezellestraat (zie LP 0). Er wordt in LP 1 wel een 

extra oversteek voor actieve weggebruikers voorzien over het tunneldak in de lijn 

Buerstedelei/Hoevelei. Uit het participatietraject kwam de behoefte voor een oversteek op deze 

locatie naar voren. 

De uitwerking van dit lengteschema is de basis voor alternatief 1 (zie §9.2.2.1). 

7.4 LENGTESCHEMA 2 

 

Figuur 7-4: lengteschema LP 2 

In LP 2 wordt t.o.v. LP 1 het tunneldak zo ver mogelijk  doorgetrokken richting Bist, mits behoud van 

gelijkgrondse uitwisseling tussen de prioritaire kruispunten Bist/Langlaarsteenweg en 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Dit met het doel om ook voor het stedelijk weefsel centrum 

Aartselaar voorbij (ten zuiden van) kruispunt Helststraat/Guido Gezellestraat de leefbaarheid te 

verhogen. 

De oversteekbaarheid ter hoogte van Vluchtenburg/Leugstraat dient verder onderzocht te worden (zie 

§7.7). 

De uitwerking van dit lengteschema is de basis voor alternatief 2 (zie §9.2.2.2).  

7.5 LENGTESCHEMA 3 

 

Figuur 7-5: lengteschema LP 3 

In LP 3 wordt een volledige tunnel voorzien tussen de prioritaire kruispunten Bist/Langlaarsteenweg 

en Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Zodoende kan over een langere afstand wat meer ruimte 
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gegeven worden op het tunneldak, dit biedt eventueel opties om centraal op het tunneldak 

infrastructuur aan te leggen. Om de werking van de kamstructuur te garanderen betekent dit echter 

dat het uitwisselingscomplex zich ondergronds dient te bevinden. In het tunneldak zullen aldus nog 

enkele hellingsbanen voor op- en afritten dienen te worden uitgesneden. Hun mogelijke positie zal de 

oversteekbaarheid ter hoogte van Helststraat/Guido Gezellestraat en Vluchtenburg/Leugstraat 

bepalen.    

De uitwerking van dit lengteschema is de basis voor alternatief 3 (zie §9.2.2.3). 

 

7.6 LENGTESCHEMA’S 4, 5 EN 6 

 

Figuur 7-6: lengteschema's LP 4, 5 en 6 

In de schema’s voor LP 4, 5 en 6 wordt het idee naar voor geschoven om de A12 onder de Grote 

Struisbeek door te laten gaan.  

De diepteligging van de huidige onderkokering van de Grote Struisbeek moet intact worden gehouden 

en mag dus niet dieper gesifonneerd worden. Om de A12 in deze zone ongelijkgronds te leggen dient 

er aldus een tunnel te worden voorzien die onder de Grote Struisbeek door moet passeren, en als 
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dusdanig op een diepte van circa 15m onder maaiveld (niveau -2) moet worden gelegd. De beperkte 

lengte (circa 1110m) tussen kruispunten Cleydaellaan-Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef-

Atomiumlaan in combinatie met de lange hellingen om tot de diepte van circa 15m te komen  zorgen 

er voor dat een volledig complex (op- én afrit) tussen de kruispunten niet kan worden voorzien. Op 

onderstaande figuur  is zichtbaar dat je een lengte nodig hebt van 1740m om dit te realiseren, zijnde 

aanloophellingen van ongeveer 650m en 600m, weeflengte van 400m en in- en uitvoegers van 

minimaal 50m, terwijl er maar 1110m beschikbaar is. 

LP 4, 5 en 6 kunnen met volledige uitwisselingscomplexen dus niet verder meegenomen worden. 

 

 

Figuur 7-7: Lengteschema volwaardige uitwisseling A12 onder Struisbeek 

 

De lengteschema’s LP4 tem 6 waarbij de A12 onder de Struisbeek loopt, zijn wel mogelijk indien er 

wordt geopteerd voor een half uitwisselingscomplex (zie §9.3.1.2) tussen 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Bist/Terbekehofdreef en als de in- en uitrit wordt voorzien ten 

zuiden van de Grote Struisbeek (zie onderstaande figuur).   

 

Figuur 7-8: half uitwisselingscomplex tussen Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Grote Struisbeek 

Een half complex ten Noorden van de Struisbeek (zie onderstaande figuur), resulteert in een helling 

van de op- of afrit van 7.7% hetgeen niet toelaatbaar is. Indien we de streefwaarde voor de helling van 

3% respecteren komt de helling uit tussen Atomiumlaan en Terbekehofdreef, wat de werking van dit 

kruispunt onmogelijk maakt. Er wordt gestreefd naar een beëindiging van de helling op circa 200m van 
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het kruispunt zodat de nodige turbulentielengte en opstellengtes voor de afslagvakken aan de 

kruispunten wordt voorzien teneinde een veilig kruispunt te kunnen verwezenlijken. 

 

Figuur 7-9: onmogelijkheid half complex tussen Grote Struisbeek  en Terbekehofdreef/Atomiulaan 

De uitwerking van deze variante met half uitwisselingscomplex tussen Cleydaellaan en Grote 

Struisbeek  is de basis voor alternatief 4 (zie §9.2.2.4).  

7.7 VERDER TE ONDERZOEKEN 

In het verder verfijnen van deze lengteschema’s richting alternatieven komen een aantal te 

onderzoeken thema’s aan bod. 

Samenhang snelheid, hellingspercentages, halve of volledige complexen en lengtes tunneldaken.  

Door de beperkte afstand tussen de 3 prioritaire kruispunten is het niet steeds mogelijk om voldoende 

ruimte te hebben voor een volledig uitwisselingscomplex (op- en afritten tussen A12 en N177 in elke 

rijrichting) én te voldoen aan alle gewenste parameters, met name de voorkeur voor een maximale 

helling van3% naar de tunnels en een ontwerpsnelheid van 90 km/u op A12. Dit wordt in de volgende 

studiefase verder in detail bekeken en afgestemd met de noodzaak tot volledige 

aansluitingscomplexen op basis van de verkeerssimulaties. Waar nodig zal met de desbetreffende 

instanties gekeken worden om gemotiveerd van deze parameters af te wijken zonder de doelstellingen 

omtrent doorstroming en veiligheid in het gedrang te brengen. Ook de tunneldaklengtes die nodig zijn 

om de doorstroming op de kruispunten te kunnen garanderen (bijvoorbeeld met voldoende lange 

afslagstroken) moeten in het vervolgtraject nog verder worden verfijnd en geoptimaliseerd , maar 

zullen mogelijk een bijkomend negatief effect hebben op de vrije ruimte tussen de tunnels.  

Dit is bijvoorbeeld zeker van toepassing op de beperkte lengte (circa 1110m) tussen Cleydaellaan-

Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef-Atomiumlaan. Daarom wordt in de meegenomen 

alternatieven over deze zone alvast uitgegaan van een snelheid op de A12 van 70km/u en bijgevolg 

50km/u op N177 met hellingspercentages van  maximaal 3%.  

Oversteekbaarheid Vluchtenburg-Leugstraat en Helststraat-Guido Gezellestraat 

Voor de 2 bestaande kruispunten die als niet-prioritair opgegeven zijn, namelijk Vluchtenburg-

Leugstraat en Helststraat-Guido Gezellestraat, dient de oversteekbaarheid verder te worden 

onderzocht, hand in hand met het verfijnen van de lengteschema’s en de eventuele mogelijkheid voor 
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varianten met halve complexen. Hierbij wordt zowel de oversteekbaarheid voor gemotoriseerd 

verkeer als voor actieve weggebruikers bekeken. 
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8 DWARSPROFIELEN 

In hoofdstuk 7 werd op basis van lengteprofielen van de A12, onderzocht wat de mogelijkheden zijn 

voor tunneldaklengtes en uitwisselpunten tussen de A12 en N177. In hoofdstuk 8 wordt de focus 

gelegd op de inrichting van het (type)dwarsprofiel voor de infrastructuurbundel A12-N177. Hiervoor 

wordt teruggegrepen naar de bouwstenen die werden gedefinieerd onder hoofdstuk 5. In hoofdstuk 

7 werd vooral gefocust op de ontwerpvrijheden van bouwsteen A12 in relatie met N177. In dit 

hoofdstuk ligt de focus op de andere bouwstenen en hun onderlinge relatie, in het bijzonder openbaar 

vervoer (OV), fietsers en voetgangers en groenblauw netwerk.  

Mogelijke composities worden in dwarsprofiel bekeken en afgewogen op hun kansen en knelpunten. 

8.1 BOUWSTENEN EN MAATVOERING 

 

Figuur 8-1: bouwstenen infrastructuurproject A12/N177 

In de opbouw van de dwarsprofielen gaan we uit van bovenstaande bouwstenen. Hun exacte 

maatvoering en uit welke normering deze is overgenomen, is terug te vinden de randvoorwaardennota 

infra (14265-DOC-100).   
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Figuur 8-2: typeprofiel A12 en N177 gelijkvloers 

 

Figuur 8-3: typeprofiel A12 in tunnel 

Er wordt hierbij rekening gehouden met volgende uitgangspunten: 

− A12: categorie Vlaamse Hoofdweg, gelijkgronds 2x2 rijstroken van 3,2m, pechstrook van 3,5m 

in tunnel die overgaat naar in-en uitvoegstrook buiten de tunnel, centrale evacuatieschacht in 

tunnel 2,5m breed. 

− N177: categorie Lokale weg type II (lokale gebiedsontsluiting), minimaal 1 doorgaande 

rijstrook van 3,05m 

− OV: zowel OV als HOV (= hoogwaardig openbaar vervoer), tram/busstrook van 3,35m,  

− Fietspad: aan weerszijden dubbele richting, minimaal 3m breed 

− Voetpad: aan weerszijden, 1,5m breed 

− Uitzonderlijk transport: zowel op A12 als N177 dient uitzonderlijk transport te kunnen 

passeren met  een hoogte van 5m50 (vrije hoogte 5m70). Voor de breedte wordt categorie G4 

gevraagd op zowel A12 als N177, waarbij de uitwisseling met de zijstraten minimaal G3 wordt 

vooropgesteld. (Voor specifieke eisen naar breedte, draaicirkels en dergelijke verwijzen we 

naar de randvoorwaardennota Infra ) 
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8.2 CONCEPTEN: ALGEMEEN 

In het onderzoek van de positie van de bouwstenen in het dwarsprofiel van de infrastructuurbundel 

A12/N177 ligt de focus vooral op de positie van het OV en de actieve weggebruiker (AW/ fietspad) 

gezien daarvoor de meeste marge is in het ontwerp. 

De positie van de A12 en N177 zijn namelijk gebonden aan een aantal randvoorwaarden. De 

gebiedsontsluitende rol van de N177 betekent dat deze gekoppeld dient te zijn aan de vele 

erftoegangen en lokale kruisende wegen en zich aldus best gelijkgronds aan weerszijden van de A12 

bevindt nabij erftoegangen. Hier zijn ook voet- en fietspaden van belang om als actieve weggebruiker 

langs het tracé te kunnen bewegen en de erftoegangen te kunnen bereiken, zodoende dat er een 

ontsluiting is voor de actieve weggebruiker van de omliggende bedrijven. 

Voor fietsers kan het echter ook wenselijk zijn een “snel” , conflictvrij doorgaand fietspad te hebben 

als alternatief voor het fietspad langs de buitenzijden waar je telkens conflictsituaties hebt met 

erfontsluitingen. 

Voor OV kan om dezelfde reden van conflicten met erfontsluitingen ook een alternatieve positie 

wenselijk zijn.  

Aldus zijn volgende schakelingen mogelijk: 

  OV buitenzijde 
OV tussen A12 en 

N177 
OV centraal 

Fietsers buitenzijde DP1.1 DP2.5 en DP2.6 DP3.3 

Fietsers tussen A12 en N177 
DP2.3 en 

DP2.4 
DP2.1 en DP2.2 

DP4.1 en 

DP4.2 

Fietsers centraal DP3.2 DP4.3 DP3.1 

Tabel 8-1: mogelijke schakelingen OV en fiets 

We kunnen deze groeperen in 4 concepten van dwarsprofielopbouw: 

- Concept 1: OV en fiets langs de buitenzijde (basis zoals in de huidige toestand) 

- Concept 2: OV en/of fiets tussen N177 en A12 (komt voor bij A12 gelijkgronds of in 

open sleuf) 

- Concept 3: OV en/of fiets centraal gepositioneerd  

- Concept 4: mengvormen met OV en/of fiets centraal en/of tussen N177 en A12 

Een concept kan subvarianten hebben, daarom is de nummering 2-ledig. Bijvoorbeeld 2.2 is de 

hoofdvorm concept 2 en is een subvariant met OV en fiets langs één zijde tussen N177 en A12: 
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Tabel 8-2: concepten en hun subvarianten 

Vervolgens gaan we deze concepten met hun subvarianten bekijken op specifieke delen van het tracé 

om zo hun haalbaarheid af te toetsen. 

8.3 CONCEPTEN DWARSPROFIELEN OP DE DOORGAANDE SEGMENTEN 

In eerste instanties wordt er gekeken naar de doorgaande segmenten, dus daar waar de A12 en N177 

zich op maaiveldniveau bevinden en waar er zich geen bijzondere situatie voordoet zoals een 

uitwisseling, kruispunt of keerlus. 

Door eerst te kijken naar de doorgaande segmenten kunnen we aftoetsen of er zeker kan aangesloten 

worden op de bestaande situatie. Doordat er bovendien geen bijzondere situaties zijn, mogen we er 

ook van uit gaan dat alles zich gelijkgronds zal bevinden, hetgeen een goede eerste indicatie geeft met 

betrekking tot de minimale ruimte-inname van de concepten. We houden daarbij wel al rekening met 

de nodige ruimte om uitwisseling tussen N177 en A12 mogelijk te maken. 
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8.3.1 CONCEPT 1 (BASIS) OP DOORGAANDE SEGMENTEN 

In dit concept liggen fiets en OV aan de buitenzijde van N177. 

 

Figuur 8-4: DP1.1 

 

8.3.2 CONCEPT 2 (OV & FIETS TUSSEN A12 & N177) OP DOORGAANDE SEGMENTEN 

In dit concept liggen fiets en/of OV tussen N177 en A12. Hierop zijn een aantal variaties mogelijk. 

 

In DP2.1 liggen fiets en OV aan beide zijden tussen N177 en A12. 

 

 

Figuur 8-5: DP2.1 
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In DP2.2 liggen fiets en OV langs 1 zijde tussen N177 en A12. 

 

Figuur 8-6: DP2.2 

 

In DP 2.3 ligt fiets aan beide zijden tussen N177 en A12 en OV aan de buitenzijde van de N177 

 

Figuur 8-7: DP2.3 
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In DP2.4 ligt fiets langs 1 zijde tussen N177 en A12 en OV aan de buitenzijde. 

 

Figuur 8-8: DP2.4 

 

In DP2.5 ligt het OV aan beide zijden tussen de A12 en N177 en fiets aan de buitenzijde van de N177 

 

Figuur 8-9 - DP2.5 
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In DP2.6 ligt het OV aan 1 zijde tussen de A12 en N177 en fiets aan de buitenzijde van de N177 

 

Figuur 8-10 - DP2.6 

 

 

8.3.3 CONCEPT 3 (OV & FIETS CENTRAAL) OP DOORGAANDE SEGMENTEN 

In concept 3 liggen fiets en/of OV centraal tussen de A12. Hierop zijn een aantal variaties mogelijk.  

In DP3.1 liggen fiets en OV centraal tussen de A12. 

 

Figuur 8-11: DP3.1 
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In DP3.2 ligt fiets centraal tussen de A12 en OV aan de buitenzijden van de N177. 

 

Figuur 8-12: DP3.2 

 

 

 

In DP 3.3 ligt OV centraal tussen de A12 en fiets aan de buitenzijden van de N177. 

 

Figuur 8-13: DP3.3 
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8.3.4 CONCEPT 4 (MENGVORM) OP DOORGAANDE SEGMENTEN 

Concept 4 zijn mengvormen van concept 2 en 3. 

In DP 4.1 is er bijvoorbeeld een centrale OV-baan tussen de A12 voorzien met aan weerszijden een 

fietspad tussen de N177 en A12. 

 

Figuur 8-14: DP4.1 

 

In DP 4.2 is er een centrale OV-baan voorzien tussen de A12 en een fietspad aan 1 zijde tussen de N177 

en A12. 

 

Figuur 8-15: DP4.2 
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In DP 4.3 is er een centraal fietspad voorzien tussen de A12 en aan weerszijden een OV-baan tussen 

de N177 en A12. 

 

Figuur 8-16: DP4.3 

 

In DP4.4 is er een centraal fietspad tussen de A12 en aan één zijde een dubbelrichtings-OV-baan tussen 

de A12 en N177 

 

Figuur 8-17: DP4.4 

8.3.5 CONCLUSIE 

We kunnen concluderen dat qua ruimte-inname al deze concepten in grootte-orde niet heel veel 

verschillen. Ruimte-inname an sich is daarom niet meteen een onderscheidende parameter tussen de 

alternatieve concepten op basis waarvan een alternatief wel of niet weerhouden wordt. Verder 

onderzoek t.h.v. conflicten (zie volgende paragraaf) zal nodig zijn om eventuele profielen uit te sluiten 

of te weerhouden. 
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8.4 CONCEPTEN T.H.V. CONFLICTEN 

8.4.1 TYPES CONFLICTEN 

8.4.1.1 Hiërarchie 

Onderstaande figuur toont 4 mogelijke conflicten met betrekking tot de inpassing van het openbaar 

vervoer en de fietsinfrastructuur ten opzichte van de weginfrastructuur (A12, N177 en aantakkende 

straten) en de omgeving (percelen):  

1. conflicten met uitwisseling (A12/N177)  

2. conflicten met kruispunten 

3. conflicten met keerlussen  

4. conflicten met erfontsluiting 

 

Figuur 8-18: overzicht mogelijke conflicten 

Deze volgorde is niet willekeurig, maar hiërarchisch op basis van de categorie van infrastructuur 

waarmee het openbaar vervoer en de fietsers in conflict komen. Daarbij wordt gekeken naar veiligheid 

en doorstroming OV & fiets enerzijds, en wegverkeer anderzijds.   

In de volgende paragraaf §8.4.1.2 worden de conflicten per concept besproken. In §8.4.2 worden er 

een aantal oplossingen aangereikt hoe een conflict kan worden opgelost en in §8.4.3 worden de 

conflictoplossingen per concept uitgebreid besproken. Verschillende oplossingen zijn niet 

aanvaardbaar. Deze zijn direct “rood” aangeduid. Degenen die verder onderzocht dienen te worden 

zijn in het “groen” aangeduid om tot slot in §8.5 tot de conclusie te komen welke dwarsprofielen er 

weerhouden worden. 

Zo zijn bijvoorbeeld gelijkgrondse conflicten met het hogere wegennet – met uitwisseling tussen N177 

en A12 –  niet aanvaardbaar omdat de doorstroming anders te sterk in het gedrang komt, wat 

fileterugslag richting tot op de A12 kan veroorzaken. Dit is vanuit de doelstellingen onaanvaardbaar. 

Vermijden van het conflict, of ongelijkgronds oplossen is hier de boodschap. Een conflict van de N177 

met zijstraten of keerlussen  kan  gelijkgronds opgelost worden mits bv. VRI (= verkeersregelinstallatie, 

zijnde verkeerslichten) en/of extra veiligheidsmaatregelen (rotondes of voorrangsregelingen). 

Conflicten met erfontsluiting worden tot slot bij voorkeur vermeden, maar zijn – indien onvermijdelijk 

– wel aanvaardbaar, mits milderende maatregelen (bijvoorbeeld duidelijke markering/signalisatie/...).  
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In eerste instantie dient het wel een streven te zijn conflicten maximaal te vermijden. Indien er 

conflicten behouden blijven dan dienen deze zo veilig mogelijk opgelost te worden. 

8.4.1.2 Conflicten per concept 

OV en actieve weggebruikers kennen conflicten afhankelijk van welk concept wordt toegepast. In 

eerste instantie wordt hier uitgegaan van een gelijkgrondse inpassing van infrastructuur voor OV en 

fiets: 

Concept 1: Conflict met kruispunten en erfontsluitingen. 

 

Figuur 8-19: overzicht mogelijke conflicten bij concept 1 

 

Concept 2: Indien het OV en de fietsers zich tussen de A12 en de N177 bevinden, dan is er een conflict 

met zowel de uitwisseling A12/N177, als met de kruispunten en keerlussen. Indien het OV of het 

fietspad gelegen zijn tussen de A12 en N177 (DP2.3 tem 2.6) en bijgevolg het OV of fietspad aan de 

buitenzijden, dan is er bijkomend ook nog een conflict met de erfontsluitingen. 

 

Figuur 8-20: overzicht mogelijke conflicten bij concept 2 

Concept 3: Indien het OV en het fietspad centraal gelegen zijn (DP3.1), dan is er een conflict met 

kruispunten en keerlussen. Indien het OV of het fietspad centraal gelegen zijn (DP3.2 en 3.3) dan is er 

bijkomend ook nog een conflict met de erfontsluitingen. 
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Figuur 8-21: overzicht mogelijke conflicten bij concept 3 

Concept 4: Dit is een mengvorm van de bovenstaande 3 concepten en combineert aldus de conflicten 

die voorkomen in bovenstaande concepten. Concept 4 wordt in het conflictonderzoek niet verder 

apart besproken. 

Welk type conflicten zich voordoen per concept overzichtelijk weergegeven in onderstaande matrix. 

De conflicten waarbij zowel OV als fiets betrokken zijn, zijn aangeduid in het geel met oranje arcering. 

De conflicten met enkel fiets zijn in het oranje aangeduid en de conflicten met enkel OV zijn in het geel 

aangeduid. 

 

Tabel 8-3: mogelijke conflicten per concept 

 

Aldus komt een conflict met uitwisseling enkel voor als OV en/of fiets zich tussen N177 en A12 

bevinden (DP uit concept 2). Een conflict met keerlussen komt voor zowel bij OV en/of fiets tussen 

N177 en A12 (concept 2) als OV en/of fiets zich centraal (concept 3) bevinden. Een kruispunt is per 

definitie een conflictsituatie en dus steeds aan de orde. En een conflict met erfontsluitingen komt dan 

weer enkel voor als OV en/of fiets zich tussen privaat domein en N177 bevinden (concept 1, concept 

2 DP2.3 tem 2.6 en concept 3 DP 3.2 tem 3.3). 
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8.4.2 TYPES CONFLICTOPLOSSINGEN 

De gedefinieerde conflicten doen zich uiteraard enkel voor indien de infrastructuur voor OV en fiets 

gelijkgronds ligt. Om deze conflicten op te lossen kunnen verschillende generieke conflictoplossingen 

onderzocht worden.  

We onderscheiden 4 types oplossingen voor de mogelijke conflictsituaties:  

− A: OV en fiets stijgen om over het conflict heen te gaan  

− B: OV en fiets dalen om onder het conflict door te gaan 

− C: OV en fiets blijven gelijkgronds en er wordt VRI (lichtenregeling) toegepast 

− D: OV en fiets blijven gelijkgronds en er worden andere (milderende) maatregelen toegepast 

Ook hier is de volgorde niet willekeurig. Met stijgen en dalen (A en B) wordt het conflict vermeden 

door de verschillende verkeersstromen ongelijkgronds te brengen. Indien mogelijk geniet dit steeds 

de voorkeur. Waar dit niet mogelijk is, moet gekeken worden naar manieren om het conflict technisch 

op te lossen d.m.v. VRI (C) of andere (milderende) maatregelen (D) zoals bv. een rotonde bij 

kruispunten.  

Zoals in de hiërarchie van de conflicten al aangegeven is,  is niet elke type conflictoplossing steeds 

aanvaardbaar. We bekijken daarom even algemeen welke mogelijkheden er zijn: 

 

Tabel 8-4: mogelijke conflictoplossingen per type conflict 

Verklaring van de kleurcode: 

− Groen geeft aan wat theoretisch mogelijk is.  

− Oranje is mogelijk maar exacte ontwerp en verkeerssimulaties zullen moeten uitwijzen of het 

evenwaardig (of zelfs beter) is aan ‘C. gelijkgronds met VRI’.  

− Rood is sowieso niet mogelijk en dient niet verder onderzocht te worden  

Voorbeelden van roodgekleurde vakken: 

− gezien de uitwisseling de link maakt met de A12 en deze als Vlaamse Hoofdweg 

gecategoriseerd wordt, is het niet mogelijk om de uitwisseling te onderbreken omdat dit de 

doelstelling van doorstroming op de hoofdweg in het gedrang brengt (kans op fileterugslag). 

Deze uitwisseling kan bijgevolg enkel ongelijkgronds worden gekruist. 

− gezien de grote hoeveelheid erfontsluitingen is het niet mogelijk om bij elke erfontsluiting 

aanrijhellingen te voorzien om hier te stijgen of te dalen. VRI voor een beweging naar private 
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erftoegangen is ook niet mogelijk gezien de grote aantallen, principieel wordt deze oplossing 

ook niet toegepast voor private erfontsluitingen. 
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8.4.3 BESPREKING CONFLICTOPLOSSING PER CONCEPT  

In wat volgt bespreken we per concept de mogelijke conflicten en bekijken we welke 

conflictoplossingen aanvaardbaar zijn. 

8.4.3.1 Concept 1 (OV en fiets aan de buitenzijden) 

Concept 1 kent conflicten met kruispunten en met erfontsluitingen. 

 

Tabel 8-5: mogelijke conflictoplossingen voor concept 1 – te onderzoeken pistes 

In de tabel hierboven worden de mogelijke conflictoplossingen in het groen getoond die verder dienen 

onderzocht te worden. 

Voor het conflict van de AW (= actieve weggebruiker, met name de fietser) en OV met de kruispunten 

wordt in eerste instantie gekeken naar de optie om deze ongelijkgronds te kruisen door middel van 

het stijgen of dalen. Dit is schematisch in grondplan en dwarsprofielen weergegeven in onderstaande 

figuren. In dit concept waarbij OV en fiets langs de buitenzijde gelegen zijn, zijn de hellingsbanen niet 

inpasbaar tussen de vele erfontsluitingen. Bovendien zou je voor de lokale aantakkingen van de fietsers 

een parallelle structuur moeten maken die dan toch in conflict blijft met de erftoegangen en ruimtelijk 

niet inpasbaar is zonder bijkomende verwervingen. Aldus wordt het conflict met de kruispunten bij 

voorkeur opgelost d.m.v. VRI. Als alternatieve piste nemen we ook de optie rotondes mee. Deze piste 

kwam ook in de luisterdagen regelmatig naar voor. 

 

Figuur 8-22: conflictoplossingen concept 1 met aanrijhellingen voor OV en fiets 
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Figuur 8-23: dwarsprofiel concept 1 met conflictoplossing stijgen van de fietsers 

 

 

Figuur 8-24: dwarsprofiel concept 1 met conflictoplossing dalen van de fietsers 

 

Gezien de grote hoeveelheid erfontsluitingen is het niet realiseerbaar om deze ongelijkgronds te 

kruisen en het conflict weg te werken. Daarom zal in het verdere ontwerp worden ingezet op 

milderende maatregelen zoals het voorzien van een duidelijk en leesbaar wegbeeld, correcte 

markeringen en signalisatie, duidelijke vormgeving fietspad, enzovoort.  

Conclusie Concept 1: 

Van Concept 1 kan DP1.1 weerhouden worden in samenhang met de gelijkgrondse oplossing met VRI 

(=verkeerslichtenregeling) aan de kruispunten en gelijkgrondse – milderende maatregeloplossing voor 

de erfontsluitingen. Beide conflicten worden bijgevolg gelijkgronds opgelost. Het volgende schema 

geeft de samenvatting van de mogelijke conflictoplossingen: 
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Tabel 8-6: mogelijke conflictoplossingen voor concept 1 - conclusie 

 

8.4.3.2 Concept 2 (OV en/of fiets tussen N177 en A12) 

Concept 2 kent in hoofdzaak conflicten met de uitwisseling A12/N177, de kruispunten en de 

keerlussen. Indien enkel fiets of OV tussen A12 en N177 wordt voorzien dan zijn bijkomstig ook nog 

conflicten met de erfontsluitingen voor de modi die aan de buitenzijde gehouden wordt. Aangezien 

we in alle concepten fietspaden aan de buitenzijde voorzien naar ontsluiting toe van de aanpalende 

bedrijven, wordt dit conflict niet in alle concepten verder besproken. Onderstaand schema toont de 

conflicten specifiek voor DP2.1 en de bijhorende mogelijke oplossingen. Deze in het rood zijn sowieso 

geen optie (zie bespreking in §8.4.2). De haalbaarheid van deze in het groen wordt in deze paragraaf 

verder onderzocht. 

 

 

Tabel 8-7: mogelijke conflictoplossingen voor concept 2 – te onderzoeken pistes 

Het conflict van fiets/OV met de uitwisseling A12/N177 dient dus ongelijkgronds te worden opgelost. 

Gezien de korte afstand tussen de kruispunten en het streven naar volledige uitwisselingscomplexen 

liggen de in- en uitvoegers voor de uitwisseling steeds dichtbij een kruispunt. Ook keerlussen bevinden 

zich hier vlakbij gezien de keerlussen op een tunneldak dienen te worden voorzien en de tunneldaken 

vaak maar beperkt in lengte kunnen zijn om de uitwisselingscomplexen op maaiveld te houden. 

Daarom betekent het ongelijkvloers kruisen boven/onder de uitwisseling A12/N177 dat in je op korte 

afstand heel veel zal moeten stijgen en dalen, waardoor je een soort “walibi” effect krijgt. 
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Figuur 8-25: overzicht mogelijke conflicten bij concept 2 

Op het onderstaande dwarsprofiel is te zien hoe het OV en het fietspad zouden moeten stijgen met 

een vrije hoogte van 5.9m onder het brugdek om uitzonderlijk transport (=UV) de uitwisseling tussen 

A12 en N177 te kunnen laten nemen. Een brug voor fiets en/of OV als conflictoplossing wordt niet 

meegenomen omwille van de volgende redenen: 

− Ook voor De Lijn is  een openbaar vervoer op bruggen weinig wenselijk (inkijk,  moeilijk 

leesbare haltes, …) 

− Vermoedelijk  geluid- en zichthinder 

− In lengteprofiel betekent dit een Walibi-effect (zie onderstaande figuur voor de 

tunneloplossing) of loopt de brug heel de tijd in viaduct 

− Een vrije hoogte van 5m90 onder de brug voor UV betekent zeer lange aanrijhellingen 

− Geen draagvlak voor ‘nieuw viaduct’ bij de omwonenden vanuit de luisterdagen en 

interactieve kaartbevraging van februari/maart 2021 

 

Figuur 8-26: dwarsprofiel concept 2 met conflictoplossing stijgen van OV en de fietsers 

Op onderstaande dwarsprofiel is te zien hoe het OV en het fietspad zouden moeten dalen om onder 

de uitwisseling tussen A12 en N177 te kunnen rijden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat er 

nog een extra breedte in het dwarsprofiel dient voorzien te worden om aan het kruispunt gelijkgronds 

te blijven rijden. Aangezien de breedte nu al volledig is ingenomen, is deze conflictoplossing qua 

ruimtegebruik niet inpasbaar. 
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Figuur 8-27: dwarsprofiel concept 2 met conflictoplossing dalen van OV en de fietsers 

Gezien er onder de fietsbrug een vrije hoogte van 5m90 dient voorzien te worden voor de 

onderdoorgang van uitzonderlijk transport, komt men al gauw tot een totaal te overwinnen hoogte 

van circa 7m (voldoende vrije hoogte voor gemotoriseerd transport en dikte brugdek). Bij een 

fietstunnel dienen we ongeveer 4m diep (vrije hoogte voor fietser van 2m80 en dikte tunneldak) te 

gaan. Dit betekent dat er langere aanrijhellingen nodig zijn bij een fietsbrug dan een fietstunnel.  

Het conflict met de fiets oplossen met een fietstunnel is dus het meest gunstig zowel naar impact op 

de omgeving (minder aanrijhellingen betekent een kleinere ruimte-impact en als dusdanig meer vrije 

ruimte voor kwalitatieve invulling) alsook de kwaliteit van het vervoer (kortere hellingen betekent ook 

minder stijgen en dalen en dus meer rechtdoor kunnen rijden).  

Wanneer we echter een lengteprofiel van het fietspad maken tussen kruispunt 

Atomiumlaan/Terbekehofdreef en Cleydaellaan/Kontichsesteenweg stellen we vast dat over een 

afstand van circa 1500m slechts circa 500m vlak wordt gereden en circa 1000m bestaat uit stijgen en 

dalen. Dit betekent dat de fietser 2/3 van de tijd in helling aan het fietsen is, hetgeen niet als 

comfortabel aanvoelt voor de fietser. Deze conflictoplossing van stijgen en dalen wordt bijgevolg niet 

weerhouden in het verder onderzoek.  

 

Figuur 8-28: “Walibi”-effect fietsers 

Ook als je OV en fiets bundelt aan één zijde heeft men dezelfde conflictpunten (zie onderstaande 

figuur), met name deze met de uitwisseling A12/N177 en de keerlussen.  
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Figuur 8-29: overzicht mogelijke conflicten bij concept 2 indien OV en fiets gebundeld 

 

In onderstaande figuren zijn deze conflictoplossingen in dwarsprofiel getoond. 

 

 

Figuur 8-30: dwarsprofiel concept 2 met conflictoplossing stijgen van OV en de fietsers gebundeld 

 

Figuur 8-31: dwarsprofiel concept 2 met conflictoplossing dalen van OV en de fietsers gebundeld 



14265-DOC-A-V-005-B – VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. 

TRACÉ WILRIJK-BOOM: NOTA ONTWERPEND ONDERZOEK 

MAATSCHAP TEAM A12 – SLACHTHUISSTRAAT 71 – 9100 SINT-NIKLAAS – BELGIUM 47 

Dit betekent voor OV dat halte-infrastructuur ofwel ongelijkgronds komt te liggen, ofwel ver van het 

kruispunt.  

Een ongelijkgrondse ligging van de halte-infrastructuur wordt door De Lijn als niet wenselijk geacht 

omwille van zichtbaarheid. Bijkomend betekent een ongelijkgrondse ligging in het geval van stijgen, 

met name een brug, dat men over een behoorlijke lengte te maken heeft met de bijhorende geluid- 

en zichthinder. In geval van een ongelijkgrondse ligging door te dalen betekent het een tunnel waar 

voor halte-infrastructuur naast zichtbaarheid ook een verminderd veiligheidsgevoel speelt. Bovendien 

is er bijkomende infrastructuur nodig om de N177 te kruisen om tot de halte te geraken. Hiervoor is 

ter hoogte van de kruispunten, waar ook opstelstroken nodig zijn, geen ruimte binnen de huidige 

grenzen en zou dus bijkomende plaats moeten verworven worden.  

Een ligging ver van het kruispunt is eveneens niet wenselijk gelet op de bereikbaarheid van de haltes 

voor actieve weggebruikers. Dit is niet in lijn met de visie uit het routeplan 2030 om halte-

infrastructuur te koppelen aan de kruispunten.  

Voor de fietsers betekent het ongelijkvloers kruisen van de uitwisseling A12/N177, het kruispunt en 

de keerlus dat er over het volledige tracé afzienbare afstanden afgelegd worden in hellingen, brug of 

tunnel. Dit is niet in lijn met de eisen van comfortabel fietsverkeer. Bovendien dient tussen conflict 

uitwisseling A12/N177 en het kruispunt een parallelle structuur voor de fietser gelijkgronds te kunnen 

komen om via het kruispunt aan te takken op de aanliggende fietsverbindingen.  

Gezien dit voor zowel OV als fiets problematisch is komen de opties met enkel OV of enkel fiets tussen 

A12 en N177 (DP2.3, DP2.4, DP2.5 en DP2.6) te vervallen want deze geven hetzelfde probleem.  

Het is aldus niet wenselijk om OV en/of fiets tussen A12 en N177 te voorzien gezien we de uitwisseling 

niet ongelijkgronds kunnen kruisen zonder andere doelstellingen in het gedrang te brengen. Ook bij 

halve complexen doet zich dezelfde situatie voor, weliswaar met een beperkter aandeel stijgen en 

dalen over het volledige traject, maar nog steeds te frequent om comfortabel te zijn. 

Conclusie Concept 2: 

Concept 2 kan niet weerhouden worden. 

Aangezien concept 4 steeds een mengvorm was met een deel tussen N177 en A12 waar de 

problematiek van het kruisen van de uitwisseling ook steeds speelt kan geconcludeerd worden dat ook 

concept 4 niet-weerhouden kan worden. 

8.4.3.3 Concept 3 (OV en/of fiets centraal) 

Concept 3 kent in hoofdzaak conflicten met de kruispunten en keerlussen. Indien enkel OV of fiets 

centraal wordt voorzien dan zijn bijkomstig ook nog conflicten met de erfontsluitingen voor de modi 

die aan de buitenzijde gehouden wordt. 
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Tabel 8-8: mogelijke conflictoplossingen voor concept 3 – te onderzoeken pistes 

Voor het conflict met de kruispunten wordt in eerste instantie gekeken naar de optie om 

ongelijkgronds te kruisen door middel van stijgen of te dalen. Gezien ook keerlussen zich – net als de 

kruispunten - op het tunneldak bevinden en voor stijgen/dalen behoorlijke lengtes helling nodig zijn 

betekent het ongelijkgronds kruisen dat hier in één beweging kruispunt én keerlus dient ongelijkvloers 

gekruist te worden.  

 

Figuur 8-32: conflictoplossingen concept 3 met aanrijhellingen voor OV en fiets 

Het OV en/of fiets met een brug over het kruispunt en de keerlus laten gaan, vraagt lange 

aanrijhellingen omdat men voor het uitzonderlijk transport (=UV) met een netto vrije hoogte van 5.9m 

dient rekening te houden. Gezien de nabijheid van de kruispunten betekent dit veelvuldig stijgen en 

dalen. Hierbij komen dezelfde problematieken voor OV en fiets kijken als bij concept 2.  

Voor OV: de halte-infrastructuur dient ongelijkgronds voorzien te worden waardoor er problemen zijn 

met zichtbaarheid en met geluidshinder/inkijk of de halte-infrastructuur dient ver van het kruispunt 

voorzien te worden hetgeen niet in lijn ligt met Routeplan 2030 en een grote omweg betekent voor de 

actieve weggebruikers om de haltes te bereiken. Door de centrale positie is er ook de noodzaak om 

bijkomende infrastructuur te voorzien om de haltes te kunnen bereiken.  

Voor fietsers: geen comfortabele beleving en ontdubbeling nodig t.h.v. het kruispunt om de aansluiting 

op de lokale fietsinfrastructuur te garanderen. 
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Figuur 8-33: dwarsprofiel concept 3 met conflictoplossing stijgen van OV en de fietsers 

Dalen betekent door de centrale positie dat t.h.v. kruispunt OV en/of fiets midden in de tunnel van de 

A12 komen te liggen waardoor de koker voor nutsvoorzieningen en vluchtweg hier niet langer centraal 

kan zitten maar naar de buitenzijdes moet. Bij het centraal leggen van het OV en de fiets samen (DP3.1) 

wordt de tunnel zodanig breed dat dit profiel ruimtelijk niet meer inpasbaar is (zie onderstaande 

figuur) zonder over de volledige lengte van de aanrijhellingen en het tunneldak ruimte te verwerven. 

Dit is geen wenselijke piste.  

Daarnaast gelden ook hier dezelfde problematieken voor OV en fiets als bij stijgen, met dat verschil 

dat er voor een ongelijkgrondse haltes in de tunnel geen sprake zal zijn van geluidshinder en inkijk 

maar wel van een verminderd veiligheidsgevoel. 

 

 

Figuur 8-34: dwarsprofiel concept 3 met conflictoplossing dalen van OV en de fietsers 

 

Stijgen en dalen over/onder het kruispunt en de keerlus vormen aldus geen oplossing voor het conflict 

van fiets en OV tegelijk centraal (DP3.1) gezien deze maatregelen niet mogelijk zijn zonder andere 

doelstellingen in het gedrang te brengen. Het kan wel een oplossing zijn als de fiets alleen centraal 

(DP3.2) gelegen is. 
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Het conflict met de kruispunten en keerlussen voor OV en fiets samen centraal (DP3.1) dient dus 

gelijkgronds te worden opgelost. Het conflict wordt dan bij voorkeur opgelost d.m.v. VRI. Als 

alternatieve piste nemen we voor de kruispunten ook de optie rotondes mee, en voor de keerlussen 

een voorrangsregeling. Verkeerssimulaties in het verdere studieverloop zullen moeten aangeven 

welke optie hier meest wenselijk is. 

Voor de variante met enkel OV centraal (DP3.3) is dit verhaal analoog aan DP3.1. 

Conclusie Concept 3: 

Van Concept 3 kunnen voor DP3.1 en DP3.3 enkel gelijkgrondse conflictoplossingen weerhouden 

worden. Voor DP3.2 valt verder te onderzoeken of een ongelijkgrondse kruising d.m.v. stijgen/dalen 

plaatselijk inpasbaar is. 

 

 

 

Tabel 8-9: mogelijke conflictoplossingen voor concept 3 - conclusie 

8.5 CONCLUSIE ONDERZOEK DWARSPROFIELEN 

Conclusie van het onderzoek van de dwarsprofielen, is dat concept 2, en bijgevolg ook concept 4, niet 

weerhouden kunnen worden gezien het conflict met de uitwisseling A12/N177 niet ongelijkgronds kan 

worden opgelost en een dergelijk gelijkgronds conflict niet toegelaten is. 

Concept 1 en 3 worden weerhouden. 

Bij DP1.1, DP3.1 en DP3.3 is het niet mogelijk conflicten uit de weg te gaan door ongelijkgrondse 

oplossingen, maar daar kan wel gekeken worden naar VRI of alternatieven in de vorm van (milderende) 

maatregelen. Bij DP3.2 dient het ongelijkvloers kruisen nog verder onderzocht te worden in de 

volgende studiefase. 
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Tabel 8-10: conclusie mogelijke conflictoplossingen voor de concepten 

Aldus worden volgende dwarsprofielen weerhouden: DP1.1, DP3.1, DP3.2, DP3.3. 

Figuur 8-35: DP1.1 

 

 

Figuur 8-36: DP3.1 
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Figuur 8-37: DP3.2 

 

Figuur 8-38: DP3.3 
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9 ALTERNATIEVEN  

9.1 DOEL 

Het is de bedoeling om tot een aantal interessante alternatieven te komen. Interessant in de zin dat 

ze voldoende verschillend zijn dat ze ten opzichte van elkaar kunnen afgewogen worden. Het gaat dus 

niet om voorkeursscenario’s maar om alternatieven met verschillende opties waarbij in het 

vervolgtraject op basis van de uitkomst van de screening en de verkeerssimulaties tot een 

voorkeursvariant kan gekomen worden. Deze zal dus mogelijk uit een combinatie van zaken uit de 

verschillende alternatieven en hun variantenonderzoek bestaan. 

9.2 ALTERNATIEVEN 

9.2.1 LOCATIEALTERNATIEVEN 

Gezien de aard van het project – kamstructuur met zowel doorstroming (A12) als ontsluiting (N177) – 

is een oplossing op een andere locatie niet aan de orde. 

9.2.2 UITVOERINGSALTERNATIEVEN 

Gezien het doel om de alternatieven tegenover elkaar af te wegen is het van belang dat de 

alternatieven weloverwogen variaties van mogelijkheden bevatten.  

Bij de samenstelling is ervoor gekozen om samenhangende alternatieven te ontwikkelen, waarbij de 

elementen op elkaar afgestemd zijn. 

Als basis wordt voor de alternatieven wordt er vertrokken van de weerhouden lengteschema’s LP 1, 2, 

3 met volwaardige uitwisseling tussen A12 en N177 en het lengteschema LP 6 met halve uitwisseling 

tussen Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef-Atomiumlaan. Deze lengteschema’s 

worden uitgewerkt in respectievelijk alternatief 1, 2, 3 en 4. 

Daarnaast worden voor een aantal ruimtelijk en verkeerskundig relevante thema’s mogelijke varianten 

-bv. mogelijke kruispuntinrichting- over de alternatieven verdeeld in een zo logisch mogelijke 

samenstelling. Dit heeft tot de volgende matrix geleid: 
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9.2.2.1 Alternatief 1  

Dit alternatief is uitgewerkt op plan 14265-TEK-200. 

 

Figuur 9-1: overzicht Alternatief 1 

   Tunneldak (LP) 
Fietser / 

OV (DP) 
Kruispunt 

Extra 

kruispunten 
Keerlussen 

Alternatief 1  

min. lengte en 

uitwisselingen 

(volwaardige 

complexen) op 

maaiveld (LP1) 

basisprofiel 

(DP1.1) 
VRI 

kruispunt 

Helststraat - 

G.Gezelle 

Alle keerlussen 

(dus ook keerlus 

ten noorden van 

Bist en ten 

zuiden van G. 

Gezelle 

toevoegen) 

Alternatief 2  

max. lengte en 

uitwisselingen 

(volwaardige 

complexen) op 

maaiveld (LP2) 

Basisprofiel 

(DP1.1) 
rotondes 

rotonde 

Helststraat - 

G.Gezelle 

geen extra 

keerlussen muv 

Ikea en 

Decathlon 

Alternatief 3  

max. lengte met 

nodige 

uitwisselingen 

(volwaardige 

complexen) onder 

maaiveld (LP3) 

Fietser en 

OV centraal 

(DP3.1) / (of  

DP3.2 of 

DP3.3) 

VRI 

Rechts-in  

Rechts-uit 

Helststraat - 

G.Gezelle en 

Vluchtenburg 

- Leugstraat 

geen extra 

keerlussen muv 

Ikea en 

Decathlon 

Alternatief 4 

volledige 

overkapping A12 

met volwaardig 

complex tussen Bist-

Cleydaellaan en half 

complex tussen 

Cleydaellaan- 

Atomiumlaan 

Fietser en 

OV centraal 

(DP3.1) / (of 

DP3.2 of 

DP3.3) 

VRI, met 

ovonde 

aan 

Atomium-

laan/ 

Terbeke-

hofdreef 

Rechts-in  

Rechts-uit 

Helststraat - 

G.Gezelle en 

Vluchtenburg 

- Leugstraat 

geen extra 

keerlussen muv 

Ikea en 

Decathlon 

Tabel 9-1: overzicht alternatieven 
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Alternatief 1 bouwt verder op LP 1 en sluit het dichtst aan bij de minimale opdrachtdefinitie om aan 

de 3 prioritaire kruispunten (Bist/Langlaarsteenweg, Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan) de A12 ongelijkgronds te brengen d.m.v. een ondertunneling. 

Omwille van de doelstellingen omtrent oversteekbaarheid en leefbaarheid ter hoogte van het 

woonweefsel van centrum Aartselaar is er hier geopteerd om het tunneldak van kruispunt 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg op te rekken tot kruispunt Helststraat/Guido Gezellestraat.  

 

 

Figuur 9-2: Alternatief 1 - zoom op zone tunneldak 

Het is in dit alternatief niet mogelijk de huidige bestaande oversteek aan Vluchtenburg/Leugstraat te 

behouden. Vluchtenburg/Leugstraat kunnen uiteraard wel rechts-in, rechts-uit aantakken op N177. 

Om te verhinderen dat verkeer vanuit Vluchtenburg vanuit de zijstraat naar de A12 zou doorsteken en 

zo een gevaarlijke verkeerssituatie creëren, zullen we in het vervolgtraject milderende maatregelen 

introduceren om deze beweging onmogelijk te maken. Ook de beweging vanaf einde afrit A12 over 

N177 naar de Leugstraat zal onmogelijk gemaakt worden. Op het tunneldak komt er een nieuwe 

verbinding voor actieve weggebruikers tussen de Buerstedelei en de Hoevelei. 

 

 
Figuur 9-3: Alternatief 1 - Vluchtenburg/Leugstraat enkel rechts-in/rechts-uit en nieuwe verbinding voor 

actieve weggebruikers tussen Buerstedelei/Hoevelei 
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Omwille van een zo optimaal mogelijke kamstructuur wordt rekening gehouden met volwaardige 

“uitwisselingscomplexen A12/N177” (combinatie van op- en afritten) tussen de 3 prioritaire 

kruispunten met uitwisseling op gelijkgronds niveau. Gezien de korte afstand tussen de kruispunten 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan zal de snelheid op de A12 hier 

plaatselijk moeten teruggebracht worden tot 70km/u om de turbulentie- en weefafstanden te kunnen 

respecteren, waardoor de N177 over dit segment naar 50km/u zal dienen te worden gebracht.  

 

 
Figuur 9-4: Alternatief 1 - zoom op zone tussen kruispunten Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan 

Het dwarsprofiel van dit alternatief is het basisconcept 1 (DP1.1) die qua schikking van de verschillende 

bouwstenen aansluit bij de huidige situatie, maar rekening houdt met alle hedendaagse eisen. Aldus 

worden langs weerszijden van de N177 voetpaden voorzien van min. 1,5m breed en fietspaden van 

min. 3,0m breed. De N177 bestaat uit min. 1 rijstrook geflankeerd door een busstrook.  

 

Figuur 9-5: DP1.1 

Alle kruispunten worden uitgewerkt als deelkruispunten met VRI om conflictsituaties op te lossen. Aan 

kruispunt Bist/Langlaarsteenweg is ten zuiden (richting Boom/Brussel) en ten noorden (richting 

Antwerpen) ook een keerlus voorzien. Dit kruispunt is in het Routeplan 2030 opgenomen als plek voor 

een mobipunt, de exactere inrichting daarvan wordt in een volgende fase bepaald. Ook voor de andere 

prioritaire kruispunten (Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan) is dit het 

geval. 
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Figuur 9-6: Alternatief 1 - zoom op kruispunt Bist/Langlaarsteenweg met keerlus langs beide zijden 

Ook ten zuiden van kruispunt Helststraat/Guido Gezellestraat en ten noorden van kruispunt 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan wordt een keerlus voorzien. 

 

 
Figuur 9-7: Alternatief 1 - zoom op zone kruispunt Helststraat/Guido Gezellestraat met zuidelijke keerlus 

(richting Brussel) 
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Figuur 9-8: Alternatief 1 - zoom op zone kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan met noordelijke keerlus 

(richting Antwerpen) 

Aan kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg is de beschikbare ruimte op het tunneldak te beperkt 

voor een extra keerlus. Hier is indicatief wel de fietsersbrug ingetekend zoals de voorlopige studie 

gevoerd door Arcadis in opdracht van AWV naar ongelijkvloerse fietsverbindingen over de A12/N177. 
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Figuur 9-9: Alternatief 1 - zoom op zone kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg 

 

9.2.2.2 Alternatief 2 

Dit alternatief is uitgewerkt op plan 14265-TEK-201. 

 

Figuur 9-10: overzicht Alternatief 2 

De insteek voor dit alternatief is om het tunneldak zo ver mogelijk op te rekken richting kruispunt Bist-

Langlaarsteenweg in de betrachting om zo ook voor de zone met woonweefsel tussen kruispunt 

Helststraat/Guido Gezellestraat en kruispunt Vluchtenburg/Leugstraat de oversteekbaarheid en 

leefbaarheid te vergroten en indien mogelijk kruispunt Vluchtenburg/Leugstraat open te houden. 

 

 
Figuur 9-11: Alternatief 2 - zoom op zone tussen kruispunten Bist/Langlaarsteenweg en 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg 
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Omwille van een zo optimaal mogelijke kamstructuur wordt rekening gehouden met volwaardige 

“uitwisselingscomplexen A12/N177” (combinatie van op- en afritten) tussen de 3 prioritaire 

kruispunten met uitwisseling op gelijkgronds niveau. Net als in alternatief 1 betekent dat ook hier dat 

tussen de kruispunten Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan de 

snelheid op de A12 teruggebracht moet worden tot 70km/u om dit ruimtelijk ingepast te krijgen. Om 

het tunneldak van kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg richting kruispunt Bist-

Langlaarsteenweg zo lang mogelijk te maken wordt ervoor geopteerd om ook hier de snelheid op de 

A12 naar 70km/u te brengen zodat de aanrijhellingen zo kort mogelijk kunnen gerealiseerd worden. 

Zodoende is over het ganse tracé het snelheidsregime voor de A12 70km/u en bijgevolg voor de N177 

overal 50km/u. 

Desondanks deze ingrepen is het echter niet mogelijk om het tunneldak voldoende op te rekken om 

kruispunt Vluchtenburg/Leugstraat open te houden, rechts-in rechts-uit blijft uiteraard wel mogelijk. 

Net als in alternatief 1 wordt wel een nieuwe verbinding voor actieve weggebruikers op het tunneldak 

voorzien tussen de Buerstedelei en de Hoevelei. Het is ook een optie om - mits een omrijbeweging - 

een oversteek voor Vluchtenburg/Leugstraat te voorzien op de zuidelijke rand van het tunneldak. 

 

 

Figuur 9-12: Alternatief 1 - Vluchtenburg/Leugstraat enkel rechts-in/rechts-uit en nieuwe verbinding voor 
actieve weggebruikers tussen Buerstedelei/Hoevelei 

Zoals in alternatief 1 wordt in dit alternatief ook het dwarsprofiel DP1.1 genomen, zijnde het 

basisprofiel van concept 1 met de actieve weggebruiker en het OV aan de buitenzijden. 

 

Figuur 9-13: PD1.1 

Alle kruispunten worden uitgewerkt als rotondes. Gezien het niet mogelijk is om actieve weggebruikers 

ongelijkgronds te leggen (aanrijhellingen zijn steeds in conflict met erfontsluitingen) zal verdere 
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verfijning nog moeten uitwijzen in welke mate conflicten hier vermeden kunnen worden zonder VRI, 

of zullen eventueel rotondes met VRI een noodzaak zijn. Ook kruispunt Helststraat/Guido Gezellestraat 

wordt als rotonde uitgewerkt. 

 

 

Figuur 9-14: Alternatief 2 - zoom op zone kruispunt Helststraat/Guido Gezellestraat 

Voor de specifieke asymmetrische situatie aan kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan lijkt VRI 

onvermijdelijk. De rotonde wordt daar  uitgerekt tot een ovonde om binnen de rooilijn te kunnen 

blijven.  
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Figuur 9-15: Alternatief 2 - zoom op zone kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan 

Gezien de grotere ruimte-inname van rotondes zal het tunneldak aan kruispunt 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg een 50-tal meter verlengd moeten worden noordwaarts (richting 

Antwerpen). Hierdoor zullen ook de hellingsgraden van de aanrijhellingen A12 steiler moeten worden 

dan 3% of de weeflengtes ingekort moeten worden om het volwaardig uitwisselingscomplex nog 

gerealiseerd te krijgen tussen kruispunten Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan. 
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Figuur 9-16: Alternatief 2 - zoom op zone kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg 

Om het effect te evalueren van de keerlussen opteren we er in dit alternatief voor om enkel de 

keerlussen te voorzien ten zuiden van kruispunt Bist/Langlaarsteenweg en ten noorden van kruispunt 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan. 

 

 

 

Figuur 9-17: Alternatief 2 - zoom op zone kruispunt Bist/Langlaarsteenweg 
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9.2.2.3 Alternatief 3  

Dit alternatief is uitgewerkt op plan 14265-TEK-202. 

 

Figuur 9-18: overzicht Alternatief 3 

In alternatief 3 wensen we een zo lang mogelijk tunneldak te realiseren met volledige 

uitwisselingscomplexen tussen A12 en N177, gelegen tussen de prioritaire kruispunten. Aangezien er 

geen volledig uitwisselingscomplex ondergronds kan gemaakt worden tussen 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan, betekent dit dat er enkel een 

lange tunnel kan voorzien worden van Bist/Langlaarsteenweg tot Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. 

Dit wordt ook beargumenteerd in §7.6 waar LP 4, 5 en 6 worden besproken. Gezien de 

weefbewegingen voor de uitwisseling langsheen de A12 gebeuren, dient  de uitwisseling tussen A12 

en N177 tussen Bist/Langlaarsteenweg en Cleydaellaan/Kontichsesteenweg ongelijkgronds te worden 

gebracht 

 

 

Figuur 9-19: Alternatief 3 - zoom op zone tussen kruispunten Bist/Langlaarsteenweg en 
Cleydaellaan/Kontichsesteenweg 

Een langer tunneldak biedt de kans om een dwarsprofiel volgens concept 3, met OV en/of fiets 

centraal, te beschouwen. We opteren meer bepaald voor DP3.1 met OV én fiets centraal, vanuit het 

uitgangspunt dat we dan zeker zijn dat of OV of fiets centraal ook nog steeds een optie blijft. 

Afhankelijk van de verkeerssimulaties en project-MER in het vervolgtraject kan dan beslist worden 

welke optie de voorkeur geniet. Belangrijk is wel dat indien OV centraal gebracht wordt, dit ook de 

bedding wordt voor het uitzonderlijk transport gezien de N177 in beide richtingen herleid wordt tot 1 

rijstrook.  

 

Figuur 9-20: DP3.1 
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Omdat we ook in dit alternatief, net als in de 2 voorgaande alternatieven, te maken hebben met 

volwaardige uitwisselingscomplexen tussen de 3 prioritaire kruispunten en we geen tunnel kunnen 

realiseren onder de Grote Struisbeek dient tussen de kruispunten Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan de uitwisseling wederom gelijkgronds te worden voorzien.  Aldus moet 

om dit ruimtelijk ingepast te krijgen, de snelheid op de A12 teruggebracht worden tot 70km/u. Tussen 

kruispunten Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Bist/Langlaarsteenweg wordt de uitwisseling vanuit 

de tunnel voorzien. Om de aanrijhellingen en weeflengtes in grondplan ingepast te krijgen dient de 

snelheid op de A12 ook daar gereduceerd te worden tot 70km/u. Over het ganse tracé wordt aldus 

een snelheidsregime van 70km/u voor de A12 aangehouden en wordt de N177 bijgevolg naar 50km/u 

gebracht. 

Zodoende komen we met de in- en uitvoeger, en dus een opening in het tunneldak, net vóór kruispunt 

Helststraat/Guido Gezellestraat uit. Zo beantwoorden we nog net aan de doelstelling om minimaal een 

volwaardig tunneldak – zonder openingen – te hebben tussen kruispunt Helststraat/Guido 

Gezellestraat en kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg . De nabijheid van de op- en afrit aan 

Helststraat/Guido Gezellestraat zorgt ervoor dat we er hier de voorkeur aan geven om geen kruispunt 

te realiseren, maar net als voor Vluchtenburg/Leugstraat, rechts-in rechts-uit te voorzien. Zodoende 

vermijden we ook conflicten met de centrale positie OV en de fietser. Om te verhinderen dat verkeer 

vanuit de Helststraat nog snel de oprit naar de A12 zou nemen en zo een gevaarlijke verkeerssituatie 

creëert, wordt deze beweging onmogelijk gemaakt. Ook de beweging vanaf einde afrit A12 over N177 

naar de Guido Gezellestraat wordt verhinderd. 

 

 
Figuur 9-21: Alternatief 3 - zoom op Vluchtenburg/Leugstraat en Helststraat/Guido Gezellestraat, beide worden 

enkel als rechts-in, rechts-uit voorzien 

Voor de actieve weggebruikers worden voldoende dwarse oversteken gerealiseerd op het tunneldak. 

In de verdere uitwerking van het tunneldak, in de volgende studiefase, wordt dit verder verfijnd en 

meegenomen met het landschappelijk ontwerp van het tunneldak. 
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Figuur 9-22: Alternatief 3 - zoom op zone tunneldak t.h.v. woonweefsel, oversteken worden in volgende fase 
verder verfijnd samen met landschappelijk ontwerp 

Om zo min mogelijk conflicten te creëren met de centrale positie van het OV en de fiets op het 

tunneldak wordt ervoor geopteerd om, net als in alternatief 2, hier enkel de keerlussen te voorzien ten 

zuiden van kruispunt Bist/Langlaarsteenweg en ten noorden van kruispunt 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan. Indien de combinatie van de rechts-in rechts-uit aansluitingen en het 

ontbreken van keerlussen problemen geeft in de verkeerssimulaties, kan er in het verdere onderzoek 

gekozen worden om de kruispunten toch open te stellen of om keerlussen toe te voegen.  

De kruispunten worden hier, net als in alternatief 1, uitgewerkt als deelkruispunten met VRI om 

conflictsituaties op te lossen. Dat is noodzakelijk om het OV en de fietsers zo conflictvrij mogelijk van 

de bestaande situatie aan de buitenzijde tot de centrale positie te krijgen. Voor kruispunt 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan zou de ovonde ook een optie blijven gezien hier sowieso 

lichtengeregeld gewerkt wordt. 

 

 

Figuur 9-23: Alternatief 3 - zoom op zone kruispunt Bist/Langlaarsteenweg 
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Figuur 9-24: Alternatief 3 - zoom op zone kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg 

 

 

Figuur 9-25: Alternatief 3 - zoom op zone kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan 

Gezien de beperkte tunneldaklengtes aan kruispunten Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan is het niet mogelijk om het dwarsprofiel (DP3.1) van concept 3 met 

centrale OV en fiets hier door te trekken. Ter hoogte van kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg 

dienen we dus terug te gaan naar concept 1 (DP1.1). Dat betekent een overgang van concept 3 (DP3.1) 

naar concept 1 (DP1.1) waarbij OV en fiets van centrale ligging naar de buitenzijde moeten worden 

gebracht. Dit doet zich overigens eveneens voor aan de overgang met de bestaande toestand aan 

kruispunt Bist/Langlaarsteenweg. Hiervoor maken we gebruik van de lichtenregeling (VRI) op deze 

kruispunten. Voor het splitsen zelf is wat plaats nodig dus dient op het tunneldak te gebeuren. 

Zodoende worden OV en fiets dus centraal gebracht ten noorden van kruispunt Bist/Langlaarsteenweg 

en terug ontdubbelt ten zuiden van kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg.  
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We hebben ook de piste bekeken om de ondertunneling nu reeds breder te voorzien zodat het OV hier 

later eventueel toch nog onder het kruispunt doorgetrokken kan worden. Er moet echter steeds de 

mogelijkheid blijven, zoals in de huidige situatie, bovengronds aan te sluiten op het  OV langs de 

buitenzijde is hier niet voldoende ruimte voor. Ook zou dit betekenen dat er asverschuivingen zijn van 

de A12 die ten noorden en zuiden van ons projectgebied niet tijdig terug kunnen aansluiten met de 

bestaande toestand. Dit is dus geen haalbare piste. 

 

Figuur 9-26: dwarsprofiel net voor kruispunt met nodige splitsing OV naar buitenzijde en poging voorbehouden 
ruimte OV mee in tunnel met technieken en vluchtkoker centraal 

 

Figuur 9-27: dwarsprofiel net voor kruispunt met nodige splitsing OV naar buitenzijde en poging voorbehouden 
ruimte OV mee in tunnel met technieken en vluchtkoker aan de buitenzijde 

Het verder doortrekken van OV en/of fiets in de toekomst zal dan ook dienen te worden opgenomen 

vanaf de zijkanten op het einde van het tunneldak. Of indien men in de toekomst toch centraal OV 

en/of fiets wenst door te trekken dan zal dit aanpassingen aan de lichtenregeling en mogelijks het 

kruispunt vragen. 
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9.2.2.4 Alternatief 4 

Dit alternatief is uitgewerkt op plan 14265-TEK-203. 

 

Figuur 9-28: overzicht Alternatief 4 

In alternatief 4 zetten we in op het volledig overkappen van de A12. Om dit mogelijk te maken moeten 

we het volledig uitwisselingscomplex tussen A12 en N177, tussen de kruispunten 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan, vervangen door een half 

uitwisselingscomplex. Deze uitwisseling kan enkel ingepast worden tussen kruispunt 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en de ecologische verbinding van de Grote Struisbeek. Dit wordt ook 

beargumenteerd in §7.6 waar LP 4, 5 en 6 worden besproken. We opteren daarbij voor het behouden 

van de oprit richting Brussel en de afrit richting Antwerpen zodat de bijkomende verkeersdruk niet op 

het woonweefsel centrum Aartselaar komt te liggen maar richting kruispunt 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan. Daartoe wordt over de zone tussen op- en afrit en het kruispunt 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan de N177 langs beide zijden plaatselijk naar 2 rijstroken i.p.v. 1 rijstrook 

gebracht. Een meer gedetailleerde toelichting mbt het verkeerskundige aspect van de halve 

complexen is te vinden onder §9.3.1.2. 

 

 
Figuur 9-29: Alternatief 4 - zoom op zone tussen kruispunten Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en 

Terbekhofdreef/Atomiumlaan 

 

 
Figuur 9-30: Alternatief 4 - zoom op zone half complex tussen kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en de 

ecologische verbinding Grote Struisbeek 
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Gezien de weefbewegingen voor de uitwisseling langsheen de A12 gebeuren, is dit halve 

uitwisselingscomplex een ondergrondse uitwisseling. Ook het uitwisselingscomplex tussen de 

kruispunten Bist/Langlaarsteenweg en Cleydaellaan/Kontichsesteenweg ligt ondergronds, het betreft 

hier wel een volledig uitwisselingscomplex, zoals in alternatief 3.  

In wezen is eigenlijk de volledige opbouw van dit alternatief tussen kruispunten Bist/Langlaarsteenweg 

en Cleydaellaan/Kontichsesteenweg analoog aan alternatief 3. Het verschil zit hem in het vervolg 

tussen kruispunten Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan. Doordat de 

A12 volledig in tunnel ligt komt hier in het dwarse gabarit namelijk ruimte vrij om OV en fiets centraal 

verder te laten doorlopen tot kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan.  

 

 
Figuur 9-31: Alternatief 4 - zoom op zone tussen kruispunten Bist/Langlaarsteenweg en 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg,, zone analoog aan alternatief 3 

Ter hoogte van kruispunt  Terbekehofdreef/Atomiumlaan dient te worden aangesloten op de 

bestaande situatie en aldus moeten OV en fiets naar de zijkanten kunnen vertakken. Net als in 

alternatief 3 gebeurt dit best op het tunneldak en dus ten zuiden van kruispunt 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan.  

Het verder doortrekken van OV en/of fiets zal in de toekomst hier dus eveneens -zoals in alternatief 3- 

dienen te worden opgenomen vanaf de zijkanten op het einde van het tunneldak. Indien men in de 

toekomst toch centraal OV en/of fiets wenst door te trekken dan zal dit  aanpassingen aan het 

kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan vragen gezien de asymmetrische opstelling van dit 

kruispunt, zowel bij kruispuntinrichting met T-splitsing als met ovonde, te complex is om OV en fiets 

gelijkgronds over het kruispunt door te trekken zonder de doorstroming ernstig in het gedrang te 

brengen.  
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Figuur 9-32: Alternatief 4 - zoom op kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan en de splitsing OV en fiets om 

aan te sluiten op de bestaande toestand 

9.3 VERKEERSKUNDIGE VARIATIES 

In de alternatieven zitten niet alle mogelijke opties vervat. De alternatieven zijn vooral gebaseerd op 

de samenhang tussen de mogelijke lengte- en dwarsprofielen, bekeken vanuit een ruimtelijk 

perspectief. Dit zijn niet de enige domeinen waarbinnen variaties mogelijk zijn. Hieronder wordt vanuit 

een verkeerskundig perspectief verdere variatie toegevoegd. Deze worden in het vervolgtraject 

meegenomen gezien ze kunnen leiden tot variaties op een of meerdere alternatieven.  

Vanuit verkeerskundig oogpunt zijn er vier grote domeinen waarbinnen variaties mogelijk zijn, met elk 

hun subdomeinen: 

− Aansluitingen en circulatie: binnen dit domein worden variaties opgenomen rond de impact 

van de lengteprofielen, de mogelijkheden tot halve complexen, de aansluitingen van de 

zijtakken, keerlussen en de oversteken voor de actieve weggebruiker (AW). 

− Wegindeling: binnen dit domein worden variaties opgenomen rond de impact van de 

wegindeling op de N177, de locatie van de weefvakken, de ligging van busbaan en fietspad. 

− Toegelaten snelheden: binnen dit domein worden de opties voor toegelaten snelheden op A12 

en N177 weergegeven. 

− Kruispuntindeling: binnen dit domein wordt er verder ingezoomd op de mogelijke variaties 

voor type kruispunt en rijstrookindelingen. 

In onderstaande tabel worden de domeinen en subdomeinen waarbinnen nog variaties mogelijk zijn 

aangegeven. De rode vakken duiden op opties die niet meegenomen worden, voornamelijk vanwege 

in strijd met de doelstellingen of vanwege ruimtelijk niet mogelijk, zoals elders in deze nota wordt 

besproken. De cijfers tussen haakjes duiden aan in welk alternatief de optie is meegenomen. Witte 

opties zonder nummer zijn nog niet opgenomen in alternatieven, maar worden als beperkte variaties 

meegenomen in het verdere verloop van de studie. In onderstaande paragrafen worden de 

subdomeinen en hun verschillende opties uitgebreid besproken. 
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Tabel 9-2: overzicht verkeerskundige variaties 

9.3.1 DOMEIN AANSLUITINGEN EN CIRCULATIE 

9.3.1.1 Locatie op- en afrit tussen Cleydaellaan en Bist 

De eerdere bespreking rond de lengteschema’s gebeurde vooral vanuit een ruimtelijk perspectief, 

waarbij de lengte van de tunneldaken het belangrijkste aspect was, voornamelijk in kader van de 

leefbaarheid. Vanuit verkeerskundig perspectief kunnen de lengteschema’s ook een belangrijke 

variatie bieden. De belangrijkste aspecten zijn dan het aantal, en de locatie van op- en afritten (die 

sterk samenhangen met de lengteschema’s). Het aantal op- en afritten wordt verder besproken bij de 

halve complexen dus ligt de focus hier op de locatie van de op- en afritten. De locatie van de op- en 

afritten verschilt op verkeerskundige vlak enkel significant tussen Bist-Langlaarsteenweg en 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Indien de oprit vanaf N177 naar A12 richting Brussel net na de 

Cleydaellaan, maar voor de Helststraat ligt, dan kan verkeer vanaf de Helststraat de A12 richting 

Brussel pas oprijden net voor de sleuf van Boom. Dit zorgt ervoor dat het verkeer meer geneigd zal zijn 

om de Cleydaellaan te nemen om de A12 op te rijden. Indien de oprit ten zuiden van de Helststraat 

gelegen is, dan kan dit zorgen voor extra verkeer in de Helststraat dat eigenlijk via de Cleydaellaan zou 

moeten rijden. In de andere richting kan een analoge redenering gemaakt worden voor de verdeling 

van het verkeer tussen de Kontichsesteenweg en de Guido Gezellestraat (hoewel de omrijfactor om 

via de Guido Gezellestraat te rijden beduidend groter is dan voor de Helststraat). 

De locatie van de op- en afritten kan dus verschuivingen van het verkeer teweegbrengen op de 

zijstraten. Deze impact wordt in het verdere onderzoek dan ook meegenomen om de nood aan 

eventuele milderende maatregelen te capteren om ongewenste verschuivingen (en mogelijks 

sluipverkeer) tegen te gaan.  

9.3.1.2 Variaties met halve complexen 

Vanuit het ruimtelijk onderzoek is de ruimte-inname van volledige uitwisseling tussen alle prioritaire 

kruispunten vaak problematisch gebleken, bijvoorbeeld om de A12 te kunnen ondertunnelen onder 

de Grote Struisbeek. Halve complexen bieden extra opties op ruimtelijk vlak en blijken zoals eerder 

besproken mogelijk te zijn zonder de verkeersafwikkeling te hard te belemmeren. Hieronder worden 

de mogelijkheden en implicaties van het schrappen van op- en afritten besproken.  

Half complex tussen kruispunten Bist-Langlaarsteenweg en Cleydaellaan-Kontichsesteenweg 
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Om extra ruimte te creëren voor langere tunneldaken en de uitwisseling tussen N177 en A12 toch 

bovengronds te kunnen uitvoeren kan er in elke rijrichting een op- of afrit geschrapt worden. Langere 

tunneldaken kunnen hier vooral opties bieden om de omrijfactor voor actieve weggebruikers die 

oversteken tussen Leugstraat en Vluchtenburg te beperken, naast de andere voordelen die een langer 

tunneldak kan bieden naar leefbaarheid, geluid, ... 

Richting Brussel is er de keuze tussen de oprit vanaf Cleydaellaan richting Brussel en de afrit richting 

Bist/Langlaarsteenweg.  

Indien de oprit vanaf Cleydaellaan richting Brussel geschrapt wordt, dan moet dat verkeer op de N177 

blijven rijden om de oprit naar de A12 vlak voor de sleuf van Boom te nemen. Deze verschuiving van 

verkeer zorgt ervoor dat er tussen de afrit naar Bist-Langlaarsteenweg en de oprit aan de sleuf van 

Boom twee doorgaande rijstroken1 nodig zijn voor het verkeer op de N177. Aan het kruispunt Bist-

Langlaarsteenweg zijn dan ook minstens twee opstelstroken2 nodig om het doorgaand verkeer te 

kunnen afwikkelen. Op het segment tussen de geschrapte oprit en de afrit voor Bist is er extra verkeer 

t.o.v. een scenario met een volledig complex. Maar daar zou één doorgaande rijstrook nog kunnen 

volstaan.  

Indien de afrit naar Bist-Langlaarsteenweg geschrapt wordt, dan moet dat verkeer de afrit ten noorden 

van Cleydaellaan al nemen en dan doorrijden op de N177 tot aan het kruispunt Bist-Langlaarsteenweg. 

Dit zorgt ervoor dat er twee doorgaande rijstroken nodig zijn tussen de afrit voor Cleydaellaan en de 

oprit na Cleydaellaan. Aan het kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg zijn er dan minstens twee 

opstelstroken nodig om het doorgaand verkeer te kunnen afwikkelen. Op het segment tussen de oprit 

ten zuiden van Cleydaellaan en de geschrapte afrit is er extra verkeer t.o.v. een scenario met een 

volledig complex. Maar daar zou één doorgaande rijstrook nog kunnen volstaan. 

Het schrappen van deze afrit zorgt voor beduidend meer verkeer doorheen het woonweefsel dan het 

schrappen van de oprit. Daarom wordt enkel het schrappen van de oprit richting Brussel verder 

meegenomen als optie om een half complex te realiseren. 

 

Richting Antwerpen is er ook keuze tussen het schrappen van de op- of de afrit tussen kruispunten 

Bist-Langlaarsteenweg en Cleydaellaan/Kontichsesteenweg.  

Indien de oprit na Bist-Langlaarsteenweg richting Antwerpen geschrapt wordt, dan moet dat verkeer 

op de N177 blijven rijden tot voorbij het kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg om daar de oprit 

naar de A12 richting Antwerpen op te rijden. Dit zorgt ervoor dat er twee rijstroken voor doorgaand 

verkeer op de N177 nodig zijn tussen de afrit voor Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en de oprit na 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Aan het kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg zijn er dan 

minstens twee opstelstroken nodig om het doorgaand verkeer te kunnen afwikkelen. Op het segment 

 

1 Naast die twee doorgaande rijstroken is er ook nog nood aan een bedding voor het openbaar vervoer (deze kan 
zowel centraal als op de N177 liggen). Dit geldt ook voor de volgende alinea's waar sprake is van twee doorgaande 
rijstroken op de N177. 

2 Minstens twee opstelstroken voor verkeer dat rechtdoor rijdt, daarnaast moeten nog opstelstroken voorzien 
worden voor de busbaan en de afslagbewegingen. Dit geldt ook voor de volgende alinea's waar sprake is van 
minstens twee opstelstroken voor het doorgaand verkeer aan de kruispunten. 
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tussen de geschrapte oprit en de afrit naar Cleydaellaan/Kontichsesteenweg is er extra verkeer t.o.v. 

een scenario met een volledig complex. Daar zou één doorgaande rijstrook nog kunnen volstaan. 

Indien de afrit naar Cleydaellaan/Kontichsesteenweg geschrapt wordt, dan moet het verkeer reeds 

afrijden net na de sleuf. Dit verkeer blijft dan op de N177 doorrijden tot aan het kruispunt 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Dit zorgt ervoor dat er vanaf de sleuf tot aan de oprit na het 

kruispunt Bist-Langlaarsteenweg twee rijstroken nodig zijn voor het doorgaand verkeer op de N177. 

Aan het kruispunt zijn dan ook minstens twee opstelstroken nodig voor het doorgaand verkeer om het 

verkeer op het kruispunt te kunnen afwikkelen. Op het segment vanaf de oprit ten noorden van Bist 

tot aan de geschrapte afrit is er extra verkeer op de N177 t.o.v. een scenario met een volledig complex. 

Daar zou één doorgaande rijstrook mogelijks wel nog kunnen volstaan. 

Het schrappen van de oprit zorgt voor beduidend meer verkeer doorheen het woonweefsel dan het 

schrappen van de afrit. Daarom wordt enkel het schrappen van de afrit richting 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg verder meegenomen als optie om een half complex te realiseren. 

 
Figuur 9-33: half complex door schrappen oprit richting Brussel en afrit richting Antwerpen heeft als gevolg dat 

verkeersdruk vooral t.h.v. kruispunt Bist/Langlaarsteenweg toeneemt 

 
Figuur 9-34: half complex door schrappen oprit richting Antwerpen en afrit richting Brussel heeft als gevolg dat 

verkeersdruk vooral t.h.v. woonweefsel Aartselaar toeneemt 

In de figuren zijn de rode lijnen de segmenten waarop minstens twee rijstroken/opstelstroken nodig 

zijn voor het doorgaande verkeer. De segmenten met een oranje lijn, zijn de segmenten waarop ook 

extra verkeer komt t.o.v. de alternatieven met een volledig complex, maar waar een tweede rijstrook 

niet strikt noodzakelijk lijkt. Aangezien het sturen van extra verkeer doorheen het woonweefsel in 

strijd is met de doelstellingen, worden opties met een half complex tussen Bist/Langlaarsteenweg en 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg enkel meegenomen indien de op- en afrit ten zuiden van 

Cleydaellaan geschrapt worden, zoals in de eerste figuur wordt weergegeven.  

Half complex tussen kruispunten Cleydaellaan-Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef-Atomiumlaan 
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Om extra ruimte te creëren voor langere tunneldaken kan er in elke rijrichting een op- of afrit geschrapt 

worden. Het schrappen van een op- of afrit in elke richting tussen deze prioritaire kruispunten biedt 

de mogelijkheid om de A12 onder de Grote Struisbeek in tunnel te houden. Een tunneldak tussen 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan biedt ook opties om een centrale 

busbaan en centraal fietspad verder door te trekken tot aan/voor het kruispunt met de Atomiumlaan.  

Een tunnel van de A12 onder de Grote Struisbeek met een half complex kan wel enkel indien de 

uitwisseling voorzien wordt tussen kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en de Grote Struisbeek, 

zoals op onderstaande figuur getoond wordt. De uitwisseling kan ofwel een oprit zijn ofwel een afrit, 

maar er is slechts ruimte voor één van beide. Indien er dus gekozen wordt om de oprit vanaf 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan richting Brussel te behouden dan komt deze te liggen op de locatie van 

de geschrapte afrit vanaf Antwerpen naar Cleydaellaan/Kontichsesteenweg.   

 

 

Figuur 9-35: mogelijkheid half complex tussen Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Grote Struisbeek 

Tussen de Grote Struisbeek en kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan is er niet voldoende ruimte 

om de uitwisseling te voorzien. 

 

Richting Brussel is er de keuze tussen de oprit vanaf Terbekehofdreef richting Brussel en de afrit 

richting Cleydaellaan/Kontichsesteenweg.  

Indien de oprit vanaf Terbekehofdreef richting Brussel geschrapt wordt, dan moet dat verkeer op de 

N177 blijven rijden om de oprit naar de A12 na  Cleydaellaan/Kontichsesteenweg te nemen. Deze 

verschuiving van verkeer zorgt ervoor dat er tussen de afrit voor Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en 

de oprit na Cleydaellaa/-Kontichsesteenweg twee doorgaande rijstroken nodig zijn voor het verkeer 

op de N177. Aan het kruispunt  Cleydaellaan/Kontichsesteenweg zijn dan ook minstens twee 

opstelstroken nodig om het doorgaand verkeer te kunnen afwikkelen. Op het segment tussen de 

geschrapte oprit en de afrit voor  Cleydaellaan/Kontichsesteenweg is er extra verkeer t.o.v. een 

scenario met een volledig complex. Maar daar zou één doorgaande rijstrook mogelijks nog kunnen 

volstaan.  

Indien de afrit naar  Cleydaellaan/Kontichsesteenweg geschrapt wordt, dan moet dat verkeer de afrit 

net na het viaduct al nemen en dan doorrijden op de N177 tot aan het kruispunt  

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Dit zorgt ervoor dat er twee doorgaande rijstroken nodig zijn tussen 

de afrit aan het viaduct  en de oprit na Terbekehofdreef-Atomiumlaan. Aan het kruispunt 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan zijn er dan minstens twee opstelstroken nodig om het doorgaand 
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verkeer te kunnen afwikkelen. Op het segment tussen de oprit ten zuiden van 

Terbekehofdreef/Atomiumlaan en de geschrapte afrit is er extra verkeer t.o.v. een scenario met een 

volledig complex. Maar daar zou één doorgaande rijstrook mogelijks nog kunnen volstaan. 

Het schrappen van deze oprit zorgt voor beduidend meer verkeer doorheen het woonweefsel dan het 

schrappen van de afrit. Daarom wordt enkel het schrappen van de afrit richting  Cleydaellaan-

Kontichsesteenweg verder meegenomen als optie om een half complex te realiseren. 

 

Richting Antwerpen is er ook keuze tussen het schrappen van de op- of de afrit tussen kruispunten  

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en  Terbekehofdreef/Atomiumlaan.  

Indien de oprit na  Cleydaellaan/Kontichsesteenweg richting Antwerpen geschrapt wordt, dan moet 

dat verkeer op de N177 blijven rijden tot aan het viaduct van Wilrijk om daar de oprit naar de A12 

richting Antwerpen op te rijden. Dit zorgt ervoor dat er twee rijstroken voor doorgaand verkeer op de 

N177 nodig zijn tussen de afrit voor  Terbekehofdreef/Atomiumlaan en de oprit aan het viaduct van 

Wilrijk. Aan het kruispunt  Terbekehofdreef/Atomiumlaan zijn er dan minstens twee opstelstroken 

nodig om het doorgaand verkeer te kunnen afwikkelen. Op het segment tussen de geschrapte oprit en 

de afrit naar  Terbekehofdreef/Atomiumlaan is er extra verkeer t.o.v. een scenario met een volledig 

complex. Daar zou één doorgaande rijstrook mogelijks nog kunnen volstaan. 

Indien de afrit naar  Terbekehofdreef/Atomiumlaan geschrapt wordt, dan moet het verkeer reeds 

afrijden voor het kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg. Dit verkeer blijft dan op de N177 

doorrijden tot aan het kruispunt  Terbekehofdreef-Atomiumlaan. Dit zorgt ervoor dat er vanaf de afrit 

voor Cleydaellaan/Kontichsesteenweg  tot aan de oprit na het kruispunt  

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg twee rijstroken nodig zijn voor het doorgaand verkeer op de N177. 

Aan het kruispunt zijn dan ook minstens twee opstelstroken nodig voor het doorgaand verkeer om het 

verkeer op het kruispunt te kunnen afwikkelen. Op het segment vanaf de oprit ten noorden van  

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg tot aan de geschrapte afrit is er extra verkeer op de N177 t.o.v. een 

scenario met een volledig complex. Daar zou één doorgaande rijstrook mogelijks wel nog kunnen 

volstaan. 

Het schrappen van de afrit zorgt voor beduidend meer verkeer doorheen het woonweefsel dan het 

schrappen van de oprit. Daarom wordt enkel het schrappen van de oprit richting 

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg verder meegenomen als optie om een half complex te realiseren. 

 
Figuur 9-36: half complex door schrappen oprit richting Brussel en afrit richting Antwerpen heeft als gevolg dat 

verkeersdruk vooral t.h.v. woonweefsel Aartselaar toeneemt 
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Figuur 9-37: half complex door schrappen oprit richting Antwerpen en afrit richting Brussel heeft als gevolg dat 
verkeersdruk vooral t.h.v. kruispunt Terbekehofdreef/Atomiumlaan toeneemt 

In de figuren zijn de rode lijnen de segmenten waarop minstens twee rijstroken/opstelstroken nodig 

zijn voor het doorgaande verkeer. De segmenten met een oranje lijn, zijn de segmenten waarop ook 

extra verkeer komt t.o.v. de alternatieven met een volledig complex, maar waar een tweede rijstrook 

niet strikt noodzakelijk lijkt. Aangezien het sturen van extra verkeer doorheen het woonweefsel in 

strijd is met de doelstellingen, worden opties met een half complex tussen  

Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan enkel meegenomen indien de op- 

en afrit ten noorden van Cleydaellaan geschrapt worden, zoals in de tweede figuur is weergegeven. 

 

Figuur 9-38 : Half complex door schrappen oprit richting Antwerpen en afrit richting Brussel en verschuiven oprit 
richting Brussel en afrit richting Antwerpen ten zuiden van Grote Struisbeek heeft als gevolg dat volledige 

ondertunneling A12 mogelijk wordt 

 

 

Conclusies halve complexen 

Een half complex is tussen twee kruispunten is vanuit verkeerskundig perspectief dus niet onmogelijk. 

Voor de kamstructuur is een volledig complex beter, een volledig complex zorgt ervoor dat het verkeer 

sneller op de A12 kan invoegen of langer op de A12 kan blijven rijden. Dit zorgt dan ook voor een 

beperktere belasting van de N177. Een half complex daarentegen biedt meer ruimtelijke opties, 

voornamelijk om langere tunneldaken te voorzien.  

Een half complex tussen Cleydaellaan/Kontichsesteenweg en Terbekehofdreef/Atomiumlaan biedt de 

meeste voordelen omdat het dan mogelijk wordt om de A12 onder de Grote Struisbeek in tunnel te 

laten en toch nog uitwisseling te voorzien tussen A12 en N177. Indien de op- en afrit net ten noorden 

van Cleydaellaan/Kontichsesteenweg geschrapt worden, wordt de N177 vooral extra belast ter hoogte 
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van industriezones en niet in het woonweefsel. Bij alle andere halve complexen is er wel steeds extra 

verkeer op de N177 door (een deel van) het woonweefsel.  

9.3.1.3 Aansluiting kruispunten Helststraat-Leugstraat en Vluchtenburg-Leugstraat 

Voor de aansluiting van deze kruispunten zijn er nog verschillende opties: 

− De kruispunten blijven volledig open. Alle bewegingen tussen zijtakken en N177 blijven 

mogelijk. Dit kan enkel indien er een tunneldak is ter hoogte van de zijstraten. 

− De kruispunten worden rechts-in rechts-uit. Dit is de enige optie indien er geen tunneldak is 

ter hoogte van de zijstraten. Maar het kan ook een bewuste keuze zijn om niet in conflict te 

komen met de centrale busbaan of het centrale fietspad. 

− Tussenvormen zijn ook mogelijk waarbij een aantal bewegingen verboden worden. Dit kan ook 

enkel indien er een tunneldak is ter hoogte van de zijstraten. 

De aansluiting van de zijtakken is dus sterk afhankelijk van de verschillende lengteprofielen. 

Lengteprofielen zonder tunneldak ter hoogte van de zijstraten sluiten de opties om gemotoriseerd 

verkeer te laten oversteken uit.  

Indien er een tunneldak is ter hoogte van de zijstraten dan zijn er meerdere opties mogelijk die hun 

voor- en nadelen hebben. Indien de mogelijke bewegingen zo veel mogelijk behouden blijven dan 

wordt er vermeden dat omrijdend verkeer de N177 en naburige kruispunten extra belast. De extra 

belasting op de naburige kruispunten kan wel deels ingeperkt worden door het toevoegen van 

keerlussen net voor de naburige kruispunten. Daartegenover staat het nadeel dat de doorstroming op 

het kruispunt beperkter zal zijn als alle bewegingen openblijven en dat er conflicten ontstaan met een 

eventuele centrale busbaan of centraal fietspad. Een ander mogelijk nadeel is dat verkeer deze 

kleinere kruispunten als onderdeel van een sluipweg gaat zien waardoor deze lokale zijstraten meer 

belast worden. 

9.3.1.4 Keerlussen 

Een probleem dat vaak terugkwam op de inspraakmomenten was het probleem dat verkeer die een 

U-turn maakt op het kruispunt de linksafbeweging op dat kruispunt moeizaam laat verlopen en 

overbelast. Deze opmerkingen kwamen vooral voor aan het kruispunt met Terbekehofdreef waar 

verkeer komende van het viaduct van Wilrijk wil keren naar de N177 terug richting Antwerpen. Het 

tweede kruispunt waar deze opmerking veelvuldig terugkwam is het kruispunt aan Bist-

Langlaarsteenweg waarbij verkeer vanuit de sleuf van Boom en vanaf de bestemmingen langs de N177 

wil keren richting Brussel. Om deze problematiek in de toekomst te vermijden wordt voor deze 

bewegingen een keerlus voorzien voor het kruispunt om deze keerbeweging te faciliteren en de 

kruispunten te ontlasten. Ruimtelijk is het eenvoudig om de tunneldaken op die locaties lang genoeg 

te maken om de keerlus in te passen. Deze keerlussen worden in alle alternatieven meegenomen, 

varianten zonder keerlussen ten zuiden van Bist en ten noorden van Terbekehofdreef worden niet 

verder meegenomen. 

Het is mogelijk om tussenliggende keerlussen te voorzien om verkeer vanaf de bestemmingen langs 

de N177 vlotter te laten keren en de kruispunten te ontlasten. Deze keerlussen lijken vooral interessant 

te zijn indien er op bestaande kruispunten bewegingen niet meer mogelijk zouden zijn (zoals in de 

vorige paragraaf vermeld is). Om deze keerlussen in te passen moet er wel voldoende ruimte op het 

tunneldak zijn om het verkeer ver genoeg voor het kruispunt te laten keren.  
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9.3.1.5 Oversteken actieve weggebruiker 

Een belangrijk probleem in de huidige situatie is de oversteekbaarheid voor actieve weggebruikers. 

Voor deze oversteken zijn er verschillende opties zowel qua type als qua locatie van de oversteken. De 

oversteken voor actieve weggebruikers dienen steeds ongelijkgronds ten opzichte van de A12 te 

gebeuren om te voldoen aan de normen voor Vlaamse Hoofdwegen. De locaties voor de oversteken 

voor actieve weggebruikers zijn dus beperkt tot de locaties waar de A12 zich ondergronds bevindt. 

Fietsbruggen of tunnels over/onder de A12 (en bij uitbreiding over/onder de N177) zijn reeds 

uitgebreid onderzocht in een voorgaande studie van Arcadis waarbij enkel de fietsbrug aan het 

kruispunt Cleydaellaan/Kontichsesteenweg werd weerhouden.  

Voor de oversteken op andere locaties worden enkel gelijkgrondse opties meegenomen. Deze 

oversteken dienen beveiligd te worden met verkeerslichten indien er twee of meer rijstroken gedwarst 

moeten worden, indien er maar één rijstrook gedwarst moet worden kan de oversteek 

voorrangsgeregeld gebeuren.  

Aangezien enkel de gelijkgrondse oversteken overblijven kunnen deze enkel voorkomen op locaties 

waar de A12 overdekt is zodat de actieve weggebruikers enkel de N177 moeten dwarsen. Het aantal 

en de locatie van de oversteken hangt dus sterk samen met het lengteprofiel. De oversteken worden 

zo veel mogelijk behouden op de huidige locaties (aan de kruispunten) en indien dit niet mogelijk is, 

dan wordt een alternatieve locatie onderzocht, liefst zo dicht mogelijk bij de bestaande oversteek. 

Minder oversteken inrichten dan in de bestaande toestand strookt niet met de doelstellingen en wordt 

dan ook niet verder meegenomen. In alle alternatieven zijn er minstens even veel of meer oversteken 

dan in de bestaande toestand.  

Een mogelijks interessante locatie voor een extra oversteek is ter hoogte van de 

Hoevelei/Buerstedelei. Uit het participatietraject kwam de behoefte voor een oversteek op deze 

locatie naar voren. 

9.3.2 DOMEIN WEGINDELING 

9.3.2.1 N177 

Voor de N177 wordt er uit gegaan van één doorgaande rijstrook en eventueel een busbaan. Waar 

nodig kan dit uitgebreid worden met een tweede rijstrook voor in- en uitvoegend verkeer. Indien de 

verkeerssimulaties aangeven dat er aan de kruispunten een extra opstelstrook nodig is, dan kan daar 

ook een tweede opstelstrook voorzien worden voor het doorgaand verkeer op de N177. De extra 

rijstrook voor gemotoriseerd verkeer op de N177 wordt zeker relevant bij variaties die de N177 

zwaarder belasten zoals de halve complexen.  

9.3.2.2 Weefvakken 

Indien de ruimte tussen in- en uitvoeger te beperkt is om deze volledig apart in te richten is er nood 

aan een weefzone. Indien er volledige complexen ingericht worden tussen de kruispunten dan is de 

ruimte te beperkt en is er nood aan weefvakken. Deze worden steeds ingericht op de A12 en niet op 

de N177 (wat zou betekenen dat de oprit en afrit van plaats zouden moeten wisselen). Weefvakken 

op de N177 liggen moeilijk op vlak van veiligheid omdat verkeer dan vanaf het weefvak rechtstreeks 

naar de erftoegangen kan rijden en omgekeerd. Daarnaast is een weefvak op de A12 eenvoudiger 
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inpasbaar door de pechstrook over de afstand van het weefvak in te nemen. Om die redenen wordt er 

verder steeds uitgegaan van weefvakken op de A12. 

9.3.2.3 Ligging busbaan en fietspad 

De ligging van de busbaan en het fietspad is reeds uitgebreid besproken bij de dwarsprofielen. Naast 

de ruimtelijke impact hebben deze ook een belangrijke verkeerskundige impact zowel op vlak van 

veiligheid als op vlak van doorstroming. De verschillende opties die verder onderzocht worden en hun 

voor- en nadelen zijn terug te vinden in het hoofdstuk rond de dwarsprofielen (§8). 

9.3.3 DOMEIN TOEGELATEN SNELHEDEN 

Voor een primaire hoofdweg wordt een snelheid van 90 km/u aanbevolen. De A12 wordt idealiter dan 

ook ontworpen op 90 km/u, maar vanwege de beperkte ruimte is dit niet overal haalbaar, zeker bij 

volledige uitwisselingscomplexen tussen de kruispunten. De ontwerpsnelheid zal dus bepaald worden 

door een aantal ruimtelijke factoren en mogelijks ook door aanbevelingen rond tunnelveiligheid. 

Indien 90 km/u niet haalbaar blijkt wordt de A12 gedeeltelijk of volledig op 70 km/u ontworpen.  

Voor de N177 is het uitgangspunt buiten de bebouwde kom 70 km/u en binnen de bebouwde kom 50 

km/u zoals voor een typische gewestweg in Vlaanderen. Indien de A12 op bepaalde segmenten in het 

projectgebied op 70 km/u ontworpen moet worden dan moet de N177 op die segmenten op 50 km/u 

gezet worden. De hiërarchie tussen A12 en N177 moet steeds bewaard worden doorheen het volledige 

projectgebied. De toegelaten snelheid op de A12 moet dus steeds hoger liggen dan op het parallelle 

segment op de N177. In de participatie waren er ook stemmen om de N177 volledig op 70 km/u te 

zetten, maar vanwege het doorkruisen van het woonweefsel en alle erftoegangen wordt dit niet verder 

meegenomen. Er gingen ook stemmen op om de N177 binnen het woonweefsel op 30 km/u te zetten, 

maar dan wordt de N177 trager dan de omliggende N148 en de andere sluipwegen door de 

dorpskernen. Om sluipverkeer doorheen de woonkernen tegen te  gaan en om de hiërarchie tussen 

de wegen in de omgeving te respecteren wordt de optie 30 km/u op segmenten van de N177 ook niet 

verder meegenomen.  

9.3.4 DOMEIN KRUISPUNTINDELING 

Kruispunten kunnen op verschillende manieren worden ingericht: voorrangsgeregeld, met 

verkeerslichten, met rotondes of ongelijkgronds. Voor de kruisingen met de A12 wordt volgens de 

richtlijnen voor een Vlaamse Hoofdweg steeds een ongelijkgrondse oplossing uitgewerkt. Voor de 

kruispunten tussen de N177 en de zijstraten is dit niet mogelijk. Voor de prioritaire kruispunten zijn 

zowel rotondes als lichtengeregelde kruispunten een optie. Voor de andere kruispunten kan een 

voorrangsregeling afhankelijk van de mogelijke bewegingen en intensiteiten ook een optie zijn.  

Indien er een lichtengeregeld kruispunt wordt voorzien, dan zal dat kruispunt bestaan uit 

deelkruispunten en een middensas, aangezien het niet mogelijk is om de N177 meer centraal te 

brengen (vanwege de erftoegangen die moeten aansluiten op de N177). Een compact kruispunt is 

ruimtelijk dan ook niet inpasbaar. 

Indien er een rotonde wordt voorzien zouden de oversteken voor de actieve weggebruikers idealiter 

ongelijkgronds worden ingericht om de conflicten te vermijden tussen verkeer dat de rotonde op/af 

rijdt en de oversteken. Dit is ruimtelijk echter niet inpasbaar. Een rotonde met één rijstrook volstaat 

niet gezien de grote verkeersstromen op de kruispunten. De rotondes in de alternatieven bestaan dan 
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ook uit twee rijstroken en bevatten gelijkgrondse conflicten met de fiets- en voetgangersoversteken. 

De fietsveiligheid is dan ook een belangrijk nadeel aan de rotondes en wordt verder meegenomen als 

belangrijk aandachtspunt, net als de doorstroming op de rotondes. 

Voor de kleinere kruispunten kan de mogelijkheid tot een voorrangsregeling bekeken worden, 

afhankelijk van de verwachte verkeersintensiteiten. Voor de twee minder prioritaire kruispunten 

(Helststraat-Guido Gezellestraat en Vluchtenburg-Leugstraat) zal de aansluiting mee bepalen of een 

voorrangsregeling mogelijk is, wat enkel zo kan zijn bij rechts-in, rechts-uit aansluiting. Indien de 

kruispunten volledig openblijven, dan is een lichtenregeling of rotonde nodig, net zoals voor de 

prioritaire kruispunten.  

Een tweede aspect van de kruispuntindeling is de rijstrookindeling, en andere details van de 

kruispuntinrichting en lichtenregeling. Deze worden nog verder uitgewerkt in het vervolg van de 

studie.  
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CONCEPT 2: DP 2.1 tot 2.3

Figuur 8-5: DP2.1

Figuur 8-6: DP2.2

Figuur 8-7: DP2.3
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CONCEPT 2: DP 2.1 tot 2.4

Figuur 8-8: DP2.4

Figuur 8-9: DP2.5

Figuur 8-10: DP2.6
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CONCEPT 3: DP 3.1 tot 3.3

Figuur 8-11: DP3.1

Figuur 8-12: DP3.2

Figuur 8-13: DP3.3
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CONCEPT 4: DP 4.1 tot 4.3

Figuur 8-14: DP4.1

Figuur 8-15: DP4.2

Figuur 8-16: DP4.3
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CONCEPT 4: DP 4.4

Figuur 8-17: DP4.4
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CONCEPT 1: DP 1.1 - conflictoplossingen

Figuur 8-23: dwarsprofiel concept 1
met conflictoplossing stijgen van de

fietsers

Figuur 8-24: dwarsprofiel concept 1
met conflictoplossing dalen van de

fietsers
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CONCEPT 2: DP 2.1 - conflictoplossingen

Figuur 8-26: dwarsprofiel concept 2
met conflictoplossing stijgen van OV en

de fietsers

Figuur 8-27: dwarsprofiel concept 2
met conflictoplossing dalen van OV en

de fietsers
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CONCEPT 2: DP 2.2 - conflictoplossingen

Figuur 8-30: dwarsprofiel concept 2
met conflictoplossing stijgen van OV en

de fietsers gebundeld

Figuur 8-31: dwarsprofiel concept 2
met conflictoplossing dalen van OV en

de fietsers gebundeld
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CONCEPT 3: DP 3.1 - conflictoplossingen

Figuur 8-33: dwarsprofiel concept 3
met conflictoplossing stijgen van OV en

de fietsers

Figuur 8-34: dwarsprofiel concept 3
met conflictoplossing dalen van OV en

de fietsers
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Figuur 9-33: half
complex door schrappen
oprit richting Brussel
en afrit richting
Antwerpen heeft als
gevolg dat
verkeersdruk vooral
t.h.v. kruispunt
Bist/Langlaarsteenweg
toeneemt

Figuur 9-34: half
complex door schrappen
oprit richting
Antwerpen en afrit
richting Brussel heeft
als gevolg dat
verkeersdruk vooral
t.h.v. woonweefsel
Aartselaar toeneemt
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Figuur 9-36: half
complex door schrappen
oprit richting Brussel
en afrit richting
Antwerpen heeft als
gevolg dat
verkeersdruk vooral
t.h.v. woonweefsel
Aartselaar toeneemt

Figuur 9-37: half
complex door schrappen
oprit richting
Antwerpen en afrit
richting Brussel heeft
als gevolg dat
verkeersdruk vooral
t.h.v. kruispunt
Terbekehofdreef/
Atomiumlaan toeneemt
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Figuur 9-36: half
complex door schrappen
oprit richting Brussel
en afrit richting
Antwerpen heeft als
gevolg dat
verkeersdruk vooral
t.h.v. woonweefsel
Aartselaar toeneemt

Figuur 9-37: half
complex door schrappen
oprit richting
Antwerpen en afrit
richting Brussel heeft
als gevolg dat
verkeersdruk vooral
t.h.v. kruispunt
Terbekehofdreef/
Atomiumlaan toeneemt
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Figuur 9-38: half
complex door schrappen
oprit richting
Antwerpen en afrit
richting Brussel en
verschuiven oprit
richting Brussel en
afrit richting
Antwerpen ten zuiden
van Grote Struisbeek
heeft als gevolg dat
volledige ondertunneling
A12 mogelijk wordt


