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De Vlaamse Regering heeft in haar regeerakkoord, 
voorgesteld in september 2019, de ambitie vastge-
legd om de A12 opnieuw in te richten, waarbij deze 
vorm zal krijgen naar haar statuut van primaire 
weg.

Dergelijke infrastructurele herinrichting dient 
sterk afgewogen te worden op verschillende 
vlakken, niet op zijn minst vanuit zijn ruimtelijke 
context. De A12, zoals we die vandaag kennen, is 
niet ontstaan vanuit of in een ruimtelijk vacuüm. 
De drukke verkeersader is van bij zijn aanleg een 
sterke wisselwerking aangegaan met zijn context. 
In die mate dat de problemen die zich vandaag 
stellen sterk voortvloeien uit de interferentie met 
de context en hoe die geëvolueerd is onder impuls 
van de A12 (en de N177).

Om gericht in te grijpen op een infrastructuur als 
de A12 is het daarom van groot belang zijn context 
te ontrafelen en de vinger op de wonde te leggen.  
Het is de ambitie van deze nota om op basis van 
een ruimtelijke analyse van de (ruime) omgeving, 
het ontwerpvraagstuk dat de A12 is, scherp te 
stellen. 

Deze nota is te beschouwen als een vertrekpunt, 
die als basis dient voor onder andere de nota ‘Ont-
werpend Onderzoek’. De nota brengt de ruimtelijke 
stand van zaken in kaart, hoe deze tot stand is 
gekomen én wat in de toekomst te verwachten 
valt. De nota is daarom op volgende manier opge-
bouwd. In eerste instantie wordt een historische 
lezing gemaakt van het landschap, de evolutie 
ervan én de rol van de A12 hierin. Vervolgens wordt 
in kaart gebracht welke relevante studies, visies, 
plannings- en beleidsinstrumenten er zijn met een 
rechtstreekse of onrechtstreekse impact op de A12 
en zijn context. Tenslotte wordt de huidige situatie 
ontrafeld, zodat ze begrijpbaar is.

Op basis van deze analyse worden tenslotte een 
aantal bouwstenen aangereikt, die het verdere 
ruimtelijke en infrastructureel onderzoek en 
ontwerp moeten voeden.

Op deze manier wordt een ontwerp voor de A12 
geambieerd dat verankerd is in zijn omgeving, 
waarbij logische keuzes kunnen worden gemaakt 
die zowel de verschillende gebruikers van de A12 
en de N177 ten goede komen én tegelijkertijd 
inzetten op leefbaarheid en bereikbaarheid  van 
de omgeving.



1.



DE A12 
TE MIDDEN VAN EEN 

GELAAGDE RUIMTELIJKE 
STRUCTUUR
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1.1. Historische transformatie van het landschap

bron: Wegenforum.nl

De A12 is een belangrijke primaire 
verkeersader tussen Brussel en 
Antwerpen.  Ze is centraal gelegen in een 
infrastructureel afgebakend landschap 
dat begrensd wordt door de Schelde in 
het westen, de Rupel in het zuiden, de E19 
in het oosten en de Antwerpse Ring in het 
noorden. 

De infrastructurele bundel A12/N177 
is  sterke verweven met zijn omgeving. 
Het is net deze verwevenheid die 
ertoe geleid  heeft dat enerzijds de 
verkeersader dichtslibt én dat anderzijds 

de leefbaarheid en bereikbaarheid van 
de nabije omgeving ondermaats is. 
De meeste knelpunten op de A12 en de 
parallelle weg N177 zijn niet te reduceren 
tot de weg zelf, maar zijn historisch 
gegroeid vanuit de interactie met de 
context.

Om beter te begrijpen wat er zich 
vandaag afspeelt op en rondom de A12/
N177 wordt in dit deel dieper ingegaan op 
de transformatie van het landschap en de 
evolutie van het wegprofiel van A12/N177.
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1.1.1. Het landschap ten tijde van Fricx (1712) 

→ Gebaseerd op de Fricx kaarten uit 
1712 (AGIV, NGI en KBR)

Één van de eerste cartografische 
producten die opgemaakt werd 
over  Vlaanderen is de Carte des 
provinces des Pays-Bas door E.H. 
Fricx in 1712.1

Op deze kaart is te zien hoe het 
landschap tussen Antwerpen 
en Boom destijds al aan drie 
zijden volledig ingesloten werd 
door ‘infrastructuur’. Enerzijds 
vormden de waterlopen de 
Schelde (ten westen) en de Rupel 
(ten zuiden) een barrière; Ander-
zijds situeert zich ten noorden 
de ommuurde stad  Antwerpen 
en ten oosten de voorloper van 
de N1 (steenweg tussen Antwer-
pen en Mechelen.

Ten zuiden van de Rupel werd 
omstreeks de 16de eeuw het 
kanaal Brussel-Rupel uitge-
graven. De oprichting van een 
dienst die reizigers op geregelde 
tijdstippen per trekschuit van 
Brussel naar Klein-Willebroek 
bracht, was een wereldprimeur. 
Anderzijds vormde het kanaal de 
eerste bevaarbare aansluiting 
vanuit de zee, via de Schelde en 
de Rupel, via overslag in Klein 
Willebroek tot in Brussel. Wat 
voor een enorm injectie zorgde 
voor bedrijvigheid in de hoofd-
stad. De Brabantse waterlopen 
waren  tot dan toe namelijk niet 
bevaarbaar. Niet alleen waren 
ze onderhevig aan de getijden, 
ook de talrijke meanders waren 
hinderlijk voor de scheepvaart.2

Tussen Klein-Willebroek en 
Brussel trokken paarden grote 
platte schuiten met passagiers 
en vrachten. In Klein-Willebroek 
werd de overstap gemaakt op 
grote zeilschepen om de reis 
te vervolgen via de Rupel en de 
Schelde tot in Antwerpen.

1 Geopunt

2 Jan Lampo
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N1 - Mechelsesteenweg

De tocht per boot tussen 
Klein-Willebroek en Antwerpen 
was niet zonder risico. De sterke 
stroming, getijden en felle wind 
veroorzaakte regelmatig onge-
lukken op de Schelde en de Rupel. 
Bovendien was aankomsttijd 
vaak onzeker en nam het verkeer 
over water ook steeds meer toe.1 

Daarom groeide halfweg de 18de 
eeuw het idee om een steenweg 
aan te leggen die Antwerpen met 
het kanaal naar Brussel verbond, 
met Boom als overslagpunt 
tussen het vervoer over water 
en het vervoer over land. De reis 
per koets of ‘diligence’ zou niet 
alleen sneller en veiliger maar 
ook comfortabeler verlopen dan 
die per schip.2

Tussen Boom en Antwerpen werd 
tussen 1763 en 1765 een kassei-
weg aangelegd dwars doorheen 
landerijen. 

1 Jan Lampo

2 Stad Antwerpen en Kring voor heemkunde 

v.z.w. Wilrica

STEENWEG

→ Gebaseerd op de Ferrariskaarten uit 
1771-1778 (AGIV, NGI en KBR)

1.1.2. Het landschap ten tijde van Ferraris (1777)
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A. TRAM 50: EEN BEGRIP
Begin jaren 1900 drong de 
vernieuwing van de steenweg 
zich op onder druk van de 
opkomende personenwagen, de 
uitbouw van openbaar vervoer 
en de industrialisering. In 1900 
werd een tramlijn aangelegd 
die vanuit Antwerpen de kernen 
Aartselaar-Rumst en Boom 
aandeed. De zogenaamde 
lijn 50. Deze tram was een 
druk gebruikte lijn voor 
schoolgaande jeugd tussen 
de verschillende kernen, voor 
het woon-werkverkeer tussen 
Antwerpen en de andere kernen, 
maar evenzeer voor de arbeiders 
uit Antwerpen die tewerkgesteld 
waren in de steenovens in Boom 
en Terhagen. In 1966 werd de 
tramlijn buitendienst gesteld 
en vervangen door een buslijn. 
Kort daarna verdwenen ook de 
tramsporen uit het straatbeeld.

B. BOULEVARD ANTWERPEN 
BRUSSEL
Reeds voor de Eerste 
Wereldoorlog ontstond het 
idee om een heuse ‘Boulevard’ 
aan te leggen van Antwerpen 
tot Brussel. Deze Boulevard 
zou een snellere verbinding 
moeten vormen tussen steden 
dan de Mechelsesteenweg N1, 
die op dat moment de enige 
volwaardige verbinding tussen 
beide was. Door de oorlog 
werden deze plannen op de 
lange baan geschoven. In 1914 
werd wel al een brug gebouwd 
over het kanaal Brussel-Rupel. 
Andere werken werden pas in het 
Interbellum uitgevoerd.
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1.1.3. Het landschap ten tijde van de eerste topokaarten (1939)

→ Gebaseerd op de Topografische 
Kaart van België uit 1939 (NGI)
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In 1930 werd de autoweg, die 
later de A12 zou worden als 
autoweg aangelegd tussen 
Brussel en Boom. 

In 1937 werd aansluitend op het 
tracé van de Boulevardbrug een 
brug over de Rupel gebouwd, 
waardoor de verbinding met de 
steenweg naar Antwerpen  (ook 
Boomsesteenweg) gemaakt kon 
worden.

Tram 50: eind jaren ‘50

Tram 50: omstreeks1912

Tram 50: omstreeks 1960
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In 1949 werd de autosnelweg 
Brussel - Boom - Antwerpen 
opgenomen in het eerste 
autosnelwegenprogramma voor 
België van directeur-generaal 
Hondermarcq. In dat plan wordt 
vastgelegd dat de nog aan te 
leggen A1 (E19) rijksweg 1 zou 
worden. De Boomsesteenweg 
zou in de tussentijd omgevormd 
worden tot rijksweg 1bis. 

Ten noorden van Boom werd 
de rijweg ontdubbeld tussen 
de Wilgenstraat in Boom en de 
Terbekehofdreef in de gemeente 
Wilrijk. Er werd ook een tweede 
brug over het kanaal Brussel/
Rupel gebouwd, zodat de 
rijksweg op de passage door 
Boom en Wilrijk na over zijn 
gehele lengte beschikte over 2x2 
rijstroken.

In de tweede helft van de jaren 
‘50 gebeurden nog enkele grote 
wegenwerken tussen Antwerpen 
en Brussel  ter bevordering van 
de vlotte verkeersdoorstroming 
naar aanleiding van de 
wereldtentoonstelling Expo ‘58 
in Brussel. 

1.1.4. Het landschap in 1971
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→ Gebaseerd op de luchtfoto uit 1971 
(AGIV)
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Voorloper viaduct Wilrijk © Kring voor Heemkunde 

v.z.w. Wilrica

Werkzaamheden viaduct Wilrijk © Kring voor 

Heemkunde v.z.w. Wilrica

A12 Boom 1960-1980 ©A. Vinck

Ondanks de grootschalige 
heraanleg bleven er echter nog 
veel oversteekplaatsen over de 
rijbanen (zonder verkeerslichten) 
en bleef het courant voor 
woningen en bedrijven om privé-
aansluitingen te krijgen op de 
rijksweg.

Koning auto staat in deze periode 
centraal. In 1970 werd het 
viaduct van Wilrijk geopend en 
het spoorweggennetwerk wordt 
terug afgebouwd  om plaats te 
maken voor autowegen.
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In 1982 werd de Rupeltunnel, 
een brede tunnel onder de Rupel 
en het kanaal Brussel-Rupel, 
ingehuldigd en verdween dus de 
flessenhals bij Boom. Bovendien 
werd tegelijkertijd de A12 in 
een sleuf gelegd van Boom tot 
voor de kruising met de N171 in 
Aartselaar. 

Naast het viaduct werden op 
de begane grond wegen voor 
lokaal verkeer aangelegd. 
Deze parallelwegen, met hun 
lang aaneengesloten lint van 
baanwinkels, zouden de A12 in 
de Antwerpse regio sterk gaan 
typeren. Op de luchtfoto uit 
1990 vormt de gefinaliseerde 
E19 een nieuwe harde grens in 
het landschap.

De A12 groeide ondertussen 
uit als expresweg vanwege de 
groeiende bedrijvenstructuur 
rondom deze verkeersas.

1.1.5. Het landschap van 1990
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© Kring voor Heemkunde v.z.w. Wilrica
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De landschappelijke structuur 
bestaat vandaag uit drie grote 
structuren:

 - De as A12/N177 als stedelijke 
as met daaraan  verbonden 
de grootstedelijke en 
bovenlokale economische 
activiteiten en commerciële 
voorzieningen. 

 - Langsheen N148 en A12/N177 
breidt het grootstedelijke 
weefsel van Antwerpen 
verder uit en versmelt met de 
kernen Hemiksem, Schelle, 
Niel, Aartselaar en Boom, 
die toch eerder een lokaal 
en residentieel karakter 
hebben.

 - De openruimtegebieden 
rondom de woonkernen en 
ten oosten en ten westen 
van de as A12.

De structuur van de A12 met 
parallelwegen en de stijgende 
nood aan steeds meer rijstroken 
om het verkeer te kunnen bol-
werken, maken van deze as een 
65m brede barrière die voor elke 
gebruiker (voetganger, fietser, 
automobilist, vrachtwagen- en 
buschauffeur, ...) in de langs of 
dwarsrichting onoverzichtelijk 
en complex geworden is.

  

1.1.6. Het landschap in 2020

BARRIÈREWEG

→ Gebaseerd op luchtfoto en GIS 
(AGIV en NGI)
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Uitbreiding derde opstelstrook thv 
Bist-Langlaarsteenweg ©AWV

Overzichtsfoto vanaf Renaat Braem-
toren

A12 en N177 thv retailcluster met o.a. 
Decathlon ©GVA

De A12 en de N177 zijn slachtof-
fer geworden van de stijgende 
ruimtelijke- en verkeersdruk. 
Dat wil zeggen dat de meeste 
knelpunten op A12/N177 dus 
niet enkel te reduceren zijn tot 
het wegprofiel zelf maar dat ze 
historisch gegroeid zijn  vanuit 
de ruimtelijke context.

Bovendien is de opzet of functie 
van de weg ook sterk gewijzigd:
 - Oorspronkelijk werd de 

Boomsesteenweg aange-
legd als verbindingsweg 
tussen het kanaal in Klein-
-Willebroek en Antwerpen.

 - Later werd de weg omge-
bouwd tot tramweg ter 
bevordering van de verbin-
ding tussen Antwerpen en 
de ontginningsgebieden thv 
van de Rupel. Ook hier had 
de weg voornamelijk een 
verbindende functie.

 - Sinds het snelwegenpro-
gramma in 1950 werd de 
Boomsesteenweg een erg 
aantrekkelijke en goed 
bereikbare locatie voor 
de economische markt. De 
bedrijventerreinen begon-
nen zich al snel te vestigen 
langs deze as. 

 - Gaandeweg veranderde de 
weg van een verbindende 
functie naar een weg die on-
derdeel is van het stedelijke 
weefsel en als het ware een 
ader vormt. Dit heeft ook als 
gevolg dat er lokaal- en be-
stemmingsverkeer gebruik 
maakt van deze weg.

Deze evoluties zorgen voor veel 
druk op zowel het wegprofiel als 
op de ruimtelijke omgeving!

Bovendien werden ad hoc veel 
plaatselijke ingrepen uitgevoerd 
(sleuf Boom, viaduct Wilrijk, 
aanleg parallelweg). De optel-
som van deze ingrepen heeft 
ertoe geleid dat het huidige weg-
beeld versnipperd en onduidelijk 
is, hetgeen de verkeersveiligheid 
niet ten goede komt. 

Belangrijk om mee te nemen 
uit het historische verhaal zijn 
volgende elementen:
 - De verbindende functie 

van de weg dient terug 
hersteld te worden en het is 
opportuun om terug een een-
duidig wegbeeld te creëren 
die strookt met de functie 
van het type weg. Dat zal 
verschillend zijn voor de A12 
en de N177.

 - Het beeld van de historische 
boulevard wordt meegeno-
men als uitgangspunt bij 
de verdere visievorming 
omtrent A12 en N177. 

 - Ook het verhaal van de 
iconische boerentram ‘Tram 
50’ en zijn betekenis op de 
Boomsesteenweg wordt 
mee opgenomen.

 - Tot slot hebben de eco-
nomische en stedelijke 
ontwikkelingen een sterke 
druk gelegd op de groen-
blauwe structuren in deze 
regio. De vallei van de 
Grote Struisbeek dient met 
voldoende aandacht mee 
opgenomen te worden in de 
visievorming.

 - Overkoepelende aanpak en 
geen punctuele ingrepen.

1.1.7. Conclusie
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1.2. Voorgaande studies en relevante projecten

A. VOORGAANDE STUDIES A12/N177
In het verleden werden reeds verschillende studies 
uitgevoerd voor de herinrichting van de infrastruc-
tuurbundel A12/N177. Relevante inzichten op vlak 
van infrastructuur, stedenbouw en landschap 
worden verder opgenomen in deze visienota 
ruimte. De figuur op p.19 situeert de verschillende 
studies op plan.

      Streefbeeldstudie A12 (2006, door Ven-
nootschap Arcadis - Grontmij-Technum)
In het kader van het wegwerken van de gevaar-
lijke punten en wegvakken op A12/N177 werd in 
opdracht van het Vlaams Gewest een streefbeeld 
opgemaakt voor de A12/N177 tussen Antwerpen 
en de Rupel. 

Het streefbeeld schetst een ruimer landschap-
pelijk en stedenbouwkundig kader rondom de 
gevaarlijke kruispunten zodat een geïntegreerde 
oplossing bekomen zou kunnen worden.

Het uitgangspunt in deze studie was het on-
gelijkgronds maken van alle kruispunten. De 
parallel gelegen N177 zou op enkele locaties 
geknipt worden en enkel nog rechtstreeks aan-
takken op het lokale wegennet. Omwille van een te 
hoge kostprijs en een gebrek aan draagvlak werd 
dit project niet uitgevoerd. 

Interessant in deze studie zijn de doelstelling die 
vooropgesteld worden. De uitgebreide doelstellin-
genlijst is terug te vinden in de doelstellingennota. 
Hieronder een korte oplijsting van de ruimtelijk 
interessante doelstellingen (nummering volgens 
Streefbeeldstudie):

 - Doelstelling 7: de A12 wordt verder uitgebouwd 
als baanwinkel en recreatie-as.

 - Doelstelling 8: het achterliggende landschap 
wordt betrokken bij A12/N177.

 - Doelstelling 9: de oversteekb.aarheid van A12/
N177 wordt sterk verbeterd.

 - Doelstelling 10: de leefbaarheid van de aan-
liggende woongebieden wordt verbeterd.

 - Doelstelling 12: het kleinhandelslint langs A12 
wordt geconsolideerd en geherstructureerd, 
het unieke krakter ervan wordt zo mogelijk 
versterkt.

 - Doelstelling 13: het wegbeeld van A12 en N177 
wordt afgestemd op hun respectievelijke 
functie.

 - Doelstelling 14: de herkenbaarheid van de 
bedrijven en de winkelzones wordt versterkt.

 - Doelstelling 15:  het fietsroutenetwerk wordt 
verder uitgebouwd.

 - Doelstelling 16: er wordt voldoende groen 
langs A12/N177 voorzien.

 - Doelstelling 17:  er worden ecologische ver-
bindingen voorzien over A12/N177.

 - Doelstelling 18:  er wordt aandacht geschon-
ken aan de waterhuishouding en de buffering.

Ook de benadering omtrent het opdelen van het 
studiegebied in deelzones, gebaseerd op de land-
schappelijke en ruimtelijke structuren is een goede 
benadering waarop teamA12 wenst verder te gaan.

Tot slot doet de studie ook een ontwerpaanzet per 
deelzone. Interessant om hieruit mee te nemen zijn 
de volgende zaken:

 - Het stedelijk platform ter hoogte van Aart-
selaar: “Ter hoogte van de passage door 
Aartselaar wordt A12 ingesleufd en overkapt 
zodat N177 op maaiveldniveau centraal kan 
lopen en als brede boulevard kan worden in-
gericht.  Op deze manier kan N177 functioneren 
als een belangrijke groene en verkeersveilige 
ader binnen het lokaal wegennetwerk van 
het woongebied Aartselaar, waarlangs een 
menging van woonfuncties en (lokale) han-

Schets uit ‘Ontwerpnota: streefbeeld A12’ betreffende deel-
gebied Aartselaar
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delsfuncties kan worden georganiseerd.  Aan 
beide uiteinden van de A12-tunnel markeert 
een poort-effect de grenzen van deze woon-
zone.”

 - Ter hoogte van de economische concentraties 
stellen ze voor om met twee ontsluitingslus-
sen voor N177 te werken. 

 - De noordelijke lus betreft de economi-
sche concentratie Wilrijk-Aartselaar.

“In deze zone dient het aantal in- en 
uitritten drastisch te worden beperkt en 
blijft de zichtlocatie voor de baanwin-
kels erg belangrijk.  Zowel vanop N177 
als vanop de halfverzonken A12 bestaat 
een goede zichtlocatie. De baanwinkels 
langsheen deze passage van het studie-
tracé worden in clusters samengebracht, 
zodat een voor de weggebruiker leesbaar 
landschap ontstaat. De zichtlocaties 
blijven uiterst relevant.”

 - De zuidelijke lus betreft de economi-
sche concentratie Aartselaar-Schelle.

“Hier wordt eenzelfde ontsluitingsstruc-
tuur voorzien als voor de meer noordelijk 
gelegen economische concentratie, 
waarbij de zichtlocatie een belangrijke 
randvoorwaarde blijft.“

“De verkeersleefbaarheid ter hoogte van 
deze lussen kan verhoogd worden door 
een doorgedreven en georganiseerde 
clustering van de bedrijven en groot-

schalige baanwinkels, met een beperkt 
aantal in- en uitritten tot gevolg. “

“De zuidelijke lus krijgt een karakter dat 
ietwat verschilt van de noordelijke lus 
waar de aanwezigheid van dense baan-
winkelclusters prioritair is.  Langsheen 
deze lus overweegt het bedrijfskarakter.”

       Voorstudie voor de herinrichting van 
de A12 te Aartselaar en Wilrijk-Zuid tot 
primaire weg - startnota (2017, Arcadis)
In 2017 werd een nieuwe studie opgestart, die een 
meer kostenefficiënte oplossing moest voorzien. 
Deze was gericht op het bouwen van bruggen over 
de desbetreffende kruispunten om het doorgaand 
verkeer vlotter te laten verlopen en de kruising 
ongelijkvloers te maken.

Conclusie uit dit studiewerk is dat ondertunneling 
van de kruispunten een beter alternatief is dan 
het bouwen van bruggen gezien de leefbaarheid, 
geluidshinder en ruimtelijke inpassing.  

Niet alle kruispunten op het traject  kunnen gelijk-
waardig worden behandeld , omdat de afstand 
tussen deze kruispunten niet groot genoeg is. 
Daarom is ervoor gekozen om enkele kruispunten 
te sluiten. De zijstraten op deze kruispunten zullen 
wel worden aangesloten op de N177 maar afgeslo-

Schets uit ‘Ontwerpnota: streefbeeld A12’ betreffende de 
noordelijke economische lus

Schets uit ‘Ontwerpnota: streefbeeld A12’ betreffende de 
zuidelijke economische lus

A2



14265-DOC-A-V-200-A_VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. TRACÉ WILRIJK-BOOM - VISIENOTA RUIMTE 21

ten worden van de A12.

Aangezien de juiste locatiebepaling van op- en 
afritten naar en van de N177 een complexer ver-
keerskundig vraagstuk is en met ondertunneling 
de vraag naar een langere insleuving of onder-
tunneling naar boven komt, kon de studie binnen 
afgesproken budget en timing niet tot conclusies 
komen. Bijgevolg werd besloten de studie stop te 
zetten.

In de studie primeerde het verkeerstechnische 
verhaal boven de ruimtelijke contex. We nemen 
uit de studie dus voornamelijk mee dat voorkeur 
gaat naar tunnels.

       Studie ongelijkgrondse fietsverbindin-
gen A12/N177 (2021, Arcadis)
In 2021 werd in opdracht van AWV een onderzoek 
uitgevoerd naar de haalbaarheid van ongelijk-
gronds fietsverbindingen onder of over de A12 
tussen het kruispunt Atomiumlaan x Terbekenhof-
dreef en Langlaarsteenweg x Bist. In deze studie 
worden verschillende locaties onderzocht voor 
de inpassing van één of meerdere ongelijkgrondse 
fietsverbindingen, namelijk:
• Struisbeek
• Kontichsesteenweg
• Helststraat
• Hoevelei
• Leugstraat
• Schelselei
• Langlaarsteenweg
Na een multicriteriale toetsing van de 
verschillende locaties met hun respectievelijke 
inpassingsmogelijkheden voor ongelijkgrondse 
fietsverbindingen worden 4 locaties 
weerhouden,waarvan prioritair.

De locatie Struisbeek biedt veel potentieel op 
regionaal niveau, maar wordt gecommuniceerd 
als interessante locatie naar de bevoegde 
overheden. Een eerste stap hierin is het aanvullen 
van deze locatie op het BFF. 

De locaties Langslaarsteenweg en Leugstraat 
geven mogelijkheden maar de nabijheid 
van bedrijventerreinen en het ontbreken van 
aangepaste fietsinfrastructuur maken deze 
locaties minder aantrekkelijk. Dit maakt dat 
deze locaties niet als prioriteit behandeld zullen 
worden.  

Locatie Kontichsesteenweg komt uit de 
verschillende stappen als meest optimale locatie 
op alle vlakken naar voor. Deze dwarsverbinding 
wenst men dan ook op korte termijn te realiseren 

en dient zowel voor, tijdens als na de werken zijn 
nut te bewijzen.
 
B. ANDERE RELEVANTE STUDIES EN 
PROJECTEN

       Routeplan 2030 (2018, Vervoerregio 
Antwerpen)
Het Routeplan 2030 is het multimodaal mobili-
teitsplan voor de Vervoerregio Antwerpen (die 
bestaat uit 32 gemeenten) en geeft invulling aan 
het mobiliteitsbeleid dat op regionaal niveau zal 
worden (uit-)gevoerd. Het vormt het ontwikkelings-
kader voor de nadere uitwerking van projecten en 
programma’s op regionaal en lokaal niveau. 

De studie werd opgestart in 2018 en bestaat uit 
twee analysenota’s, een visienota en een ontwerp-
nota (april 2020). 

De 10 ambities, die in de visienota van het Rou-
teplan 2030 werden bepaald, functioneren nog 
steeds als leidraad en werden omgevormd tot 
concrete doelstellingen. Aangezien de zuide-
lijke corridor met de A12 en N177 een belangrijk 
onderdeel is van de gehele vervoersregio, dienen 
de relevante thema’s verder mee opgenomen te 
worden in het vervolgtraject van A12. 

Belangrijk om hieruit mee te nemen zijn volgende 
zaken: 

 - Integrale aanpak voor een andere mentaliteit:
Werken aan een gezamenlijk mobiliteitsma-
nagement om het aantal autoverplaatsingen 
te beperken. Deze gedragsverandering re-
aliseren we via gerichte communicatie, 
infrastructuur, technologie en regelgeving. 

 - Versterking van dorps- en stadskernen:
Wanneer we woningen, werkplekken, ac-
tiviteiten en voorzieningen op wandel- en 
fietsafstand van elkaar organiseren, is er 
minder nood aan verplaatsingen. Deze con-
centratie in de kernen maakt het bovendien 
gemakkelijker om deelsystemen en openbaar 
vervoer te organiseren. 

 - Reisbeleving van deur tot deur bevorderen: 
Probleemloos overstappen van openbaar 
vervoer naar fiets, naar auto, die vrijheid willen 
we de reiziger bieden door hoogkwalitatieve 
en vlot bereikbare mobilitetitsknooppunten 
te voorzien. 

 - Van bezit naar gebruik: 
Mobility as a service (MaaS) staat voor de 
verschuiving van persoonlijke vervoerswijzen 
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naar mobiliteitsdiensten zoals openbaar 
vervoer en fiets- of autodelen. We reiken de 
reiziger een gebruiksvriendelijk systeem aan 
om vlot te wisselen van vervoersmiddel of 
‘combimobiliteit’ te bevorderen. 

 - A-net: snel en betrouwbaar reizen binnen de 
vervoersregio: 
Het A-net is een kwaliteitsnetwerk dat bestaat 
uit afgestemde regionale diensten van trein, 
tram en bus. Het garandeert vlotte en frequen-
te verbindingen, zowel in de urbane zone als 
in het regionale netwerk. 

 - Een fietsnetwerk van hoge kwaliteit: 
We zetten in op een comfortabel en veilig 
lokaal fietsnetwerk dat aansluit op het A-net 
en op de regionale fietsnetwerken. Voor ver-
plaatsingen over de korte afstand krijgt de 
fiets de belangrijkste vervoersfunctie. 

 - Regionale parkeerstrategie, lokaal beleid:
We maken een ‘park & choose’ van de mo-
biliteitsknooppunten buiten de kernen. Met 
een doordachte tarifering en veel aandacht 
voor fietsparkeren willen we overstappen 
stimuleren en vermijden we parkeerdruk in 
woongebieden. 

 - Doorstroming en aansluiting op hoofdwegen: 
We willen een vlotte afwikkeling op het in-
terregionale hoofdwegennet garanderen, o.a. 
door een richtsnelheid en het vervolledigen 
van het hoofdwegennet. Regionale aanslui-
tingen worden verbeterd met rechtstreekse 
routes en aansluitingen in twee richtingen. 

 - Logistieke hoofdstructuur multimodaal ver-
sterken:
De druk van het logistieke verkeer over de 
weg willen we verminderen door hoofdwa-
terwegen, spoorwegen en pijpleidingen voor 

het goederenvervoer beter te benutten en te 
promoten. Daarnaast willen we versterkte 
multimodale hubs creëren waar vrachtstro-
men slim gebundeld worden en structureert. 
Op die manier wordt de modal shift mogelijk 
gemaakt. 

 - Dynamisch verkeersmanagement voor optima-
le benutting: 
Verkeersregelingen houden in de eerste plaats 
rekening met regionale fietsverbindingen, Het 
A-net voor openbaar vervoer en de gewenste 
routes voor het wegverkeer. Dynamische 
regelingen die op het gewenste niveau met 
elkaar communiceren zorgen voor minder 
verliestijden en een optimale doorstroming 
van verschillende modi. 

Concrete ontwerpelementen voor de corridor A12 
Wilrijk-Boom: 

 - Er wordt voorgesteld om ter hoogte 
van Aartselaar-Cleydaellaan en Aart-
selaar-Langlaarsteenweg een lokale 
mobiliteitsknoop te voorzien. Dit dient nog 
gebiedsgericht verder onderzocht te worden 
met aandacht voor het voor- en natransport 
per fiets. 

 - Het A-net dient verder uitgewerkt te worden 
volgens de structuur van het regionaal 
OV-netwerk. Voor het projectgebied betekent 
dit het garanderen van maatregelen om een 
betrouwbaar en snel HOV-buslijn te kunnen 
bewerkstelligen.  

 - Wat kan combimobiliteit in deze corridor 
betekenen? 

 - Hoe kunnen personenwagens en vrachtverkeer 
zo snel mogelijk gebundeld worden op het 
hoofdnetwerk zonder de kernen te belasten? 

 - Hoe kan de kern van Aartselaar terug versterkt 
worden zodoende dit ook een gunstig effect 
heeft op de mobiliteitsvraagstukken?

B2   Doorstrekking N171 + streefbeeldstudie 
N171 2004, Langzaam Verkeer/Groep Infra-

Overzichtskaartje uit ‘Routeplan 2030’ Overzichtskaartje uit ‘streefbeeldstudie N171’
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bo)
De doortrekking van de N171 is op macroniveau 
met het project van A12/N177 verbonden aange-
zien dit project voor een alternatieve verbinding 
voor vrachtverkeer zorgt richting E19.

Interessante elementen om mee te nemen:
 - Gewenst landschappelijke en openruimte-

structuur:
 - Vrijwaren en versterken groene vinger 

(noord-zuid).
 - Vrijwaren van beekvalleien (oost-west) 

en spoorwegzates.
 - Infrastructuren als onderdeel van 

groenstrutuur: Het plangebied wordt 
gekenmerkt door de aanwezigheid van 
heel wat lijninfrastructuren (A12, E19, 
N171, spoorweg...). Zij zorgen voor een 
barrièrewerking in het gebied. Toch zijn 
er ook kansen om deze lijninfrastruc-
turen in te zetten als structurerende 
groenelementen: b.v. N171 als dreef, 
spoorwegbrem - Krekelenberg als 
groene talud, inclusief fietsas.

 - Gebiedsgerichte aanpak voor vier deel-
gebieden met elk een eigen karakter.

 - Doortrekking N171 zorgt niet voor kortsluiting 
in wegennet op gewestniveau, wel voor een 
betere drainage onderliggende wegennet E19 
en A12

C. RUIMTELIJKE PLANNINGSCONTEXT

GEWESTELIJK NIVEAU

      GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied 
Antwerpen

Dit GRUP werd definitief vastgesteld op 
19/06/2009 door de daartoe bevoegde minister 
en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 
9/07/2009. 

Volgende relevante deelplannen worden aange-
haald: Gebied voor golfterrein met overdruk 
natuurverweving Cleydael (plan 09 Aartselaar - 
Hemiksem)  Het deelproject is gelegen in het 

zuiden van het grootstedelijk gebied op de grens 
van Hemiksem en Aartselaar. Het golfterrein vormt 
een onderdeel van de open ruimtevinger tussen de 
dorpenband langs de Schelde en de A12. Boven-
dien vervult het golfterrein een grootstedelijke 
recreatieve rol.

“Het plangebied is deels opgenomen als grote 
eenheid natuur via de procedure van het natuur-
decreet. Om die reden wordt ervoor geopteerd een 
overdruk natuurverweving te voorzien zodat een 
verweving tussen recreatie en natuur kan bekomen 
worden. Het kasteel en haar omgeving zijn be-
schermd zodat maatregelen in de voorschriften 
worden opgenomen ter ondersteuning van het 
waardevol karakter.”

PROVINCIAAL NIVEAU

     Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 
Antwerpen
Het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen 
werd integraal goedgekeurd door de provincieraad 
in zitting van 25 januari 2001. Naar analogie met 
de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) drong een herziening van het 
RSPA zich op. Op 27 januari 2011 heeft de provincie-
raad de partiële herziening definitief vastgesteld 
en gedeeltelijk goedgekeurd door de bevoegde 
Vlaamse minister. 

Volgende relevantie elementen zijn hierbij be-
schreven:
 - In het RSPA wordt een categorisering van 

kleinhandelsconcentraties buiten de 
stedelijke kernen uitgewerkt, waarvoor 
uiteenlopende ontwikkelingsperspectieven 
worden uitgewerkt. Het projectgebied maakt 
deel uit van een ‘kleinhandelsconcentratie 
die ruimtelijk samenhangt met een stedelijk 

gebied’ (type I), met name de kleinhandel-
sconcentratie Boomsesteenweg (N177). Deze 

Grafisch plan uit ‘GRUP Afbakening Grootstedelijk Gebied 
Antwerpen’

Grafisch plan uit ‘PRSP Antwerpen’. Deelgebied Antwerpse 
fragmenten
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kleinhandelsconcentraties krijgen de beste 
ontwikkelingskansen. Het gebied moet als een 
samenhangend geheel functioneren. Interne 
samenhang kan worden bereikt door betere 
aansluiting van de private ruimten op infra-
structuren en ander (semi-)publiek domein. 
De concentratie moet zich presenteren als 
een randstedelijke concentratie aan de bin-
nenkomende bezoeker en bewoner. Daarvoor 
is een goede bereikbaarheid noodzakelijk, 
niet enkel per wagen maar ook te voet, met 
de fiets en per openbaar vervoer. In het RSPA 
worden enkele inrichtingsprincipes naar voor 
geschoven die vergelijkbaar zijn met principes 
uit andere mobiliteitsstudies zoals eerder 
vermeld in deze nota.  

 - Aartselaar maakt onderdeel uit van de 
Antwerpse Gordel, een groenstructuur van 
grootstedelijk niveau verweven met de Ant-
werpse fragmenten. Relevante doelstellingen 
van dit gebied zijn: 

 - Beschermen, versterken en verbinden 
van onderdelen van de Gordel 

 - Versterken van open ruimte functies 
zoals natuur, bossen, landbouw, recre-
atie en landschap 

C3 Provinciaal Beleidsplan Ruimte 
Antwerpen (PBRA)
Het PBRA vervangt, eens het definitief is 
goedgekeurd, de provinciale ruimtelijke visie uit 
het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 
(RSPA).

Momenteel zit deze herziening van de visie op 
de ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie 
Antwerpen in de fase van de conceptnota (2019).

De vier vooropgestelde ruimtelijke principes 
en de 7 strategieën worden in het achterhoofd 
meegenomen in de ruimtelijke visie voor het 
project A12/N177.

GEMEENTELIJK NIVEAU

      Strategisch Ruimtelijk Structuurplan 
Antwerpen 
Het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen 
(s-RSA) werd goedgekeurd in gemeenteraadszit-
ting van 18 september 2006. In het s-RSA wordt het 
nodige ruimtelijk integratiekader gevormd waar-
binnen de uiteenlopende visies over, aanspraken 
op en behoeften aan ruimte vanuit de verschil-
lende sectoren tegen elkaar worden afgewogen 
en op elkaar worden afgestemd. Het begeleidt de 
duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling die 
afgestemd moet worden op de draagkracht van 

de bebouwde gebieden en het landschap. 

De Boomsesteenweg werd in het s-RSA ge-
selecteerd als territoriale boulevard (met 
tramverbinding). De tramlijnen op de territoriale 
boulevards worden steeds beschouwd als ruim-
telijk structuurbepalend, zowel op het niveau van 
de straat (profielbepalend) en haar omgeving 
(functiebepalend) als op het niveau van de ganse 
stad. De Boomsesteenweg loopt naar Boom en 
komt binnen in de stad Antwerpen als de Jan Van 
Rijswijcklaan. Wat hier geselecteerd wordt als 
een territoriale boulevard moet onderscheiden 
worden van de A12, een verkeersas op een hoger 
schaalniveau. De relatie tussen deze beide wegen 
moet specifiek gedefinieerd worden en kan pas 
optimaal worden indien de A12 ondertunneld/
ingesleufd wordt met een gelijkvloers aantal 
stedelijke plateaus. De mogelijkheid om een 
trambedding te voorzien langs de Jan de Voslei 
is afhankelijk van de potentialiteit, en hierbij dus 
van de mogelijkheid de tram door te trekken tot 
aan Boom. 

Fiets- en wandelvoorzieningen zijn noodzakelijk 
langs de stedelijke en territoriale boulevards, 
onderdeel van het lager netwerk en langs en 
doorheen de stedelijke parkstructuur. Relevante 
suggesties m.b.t. de herinrichting van de A12 zijn: 
 - Een aantal stedelijke plateaus als overkapping 

om de beide zijden met elkaar te verbinden. 
Deze plateaus bieden ruimte voor stedelijke 
ontwikkelingen.

 - Hoogwaardig openbaar vervoer met een 
stamlijn over de Boomsesteenweg.

 - Stelselmatige herordening van de ruimte langs 
de Boomsesteenweg met enkele groencor-
ridors. 

      Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
Aartselaar
De gemeente wenst haar lokaal en residentieel 
karakter maximaal te behouden. Ook de huidige 
dorpsstructuur moet bewaard worden en her-
kenbaar blijven. De A12 kan hiernaast verder 
functioneren als stedelijke as verbonden met of 
deel uitmakend van het grootstedelijk gebied. 
Dit betekent dat het ruimtelijk functioneren van 
de dorpskern van Aartselaar en de stedelijke as 
A12 duidelijk van elkaar losgekoppeld wordt. 
Bijkomende bovenlokale voorzieningen worden 
zoveel mogelijk geclusterd in daartoe afgebaken-
de ruimten in de onmiddellijke omgeving van de 
stedelijke as A12. 

Volgende bijkomende elementen worden aange-
haald: 
 - Economische as van de A12: De voorgestelde 
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Grafisch plan uit ‘RSP Aartselaar’

verdere doortrekking van de sleuf van Boom 
over het gehele grondgebied van Aartselaar 
vormt hierin een belangrijke randvoorwaarde 
voor de verdere ontwikkeling en zal gehanteerd 
worden als uitgangspunt. 

 - De ontwikkeling van de as A12 moet gestruc-
tureerd verlopen wil men vat krijgen op het 
verkeer en de verkeersleefbaarheid. De ontwik-
keling van een herkenbare as is noodzakelijk 
om de economische activiteit zichtbaar te 
maken. De ontsluiting van bedrijven naar de 
A12 moet in de toekomst losgekoppeld worden 
van het lokale verkeerssysteem. Vrachtverkeer 
wordt maximaal geweerd uit de omliggende 
woonstraten. 

Binnen de gewenste ruimtelijke structuur op ge-
meentelijk niveau kunnen volgende doelstellingen 
en maatregelen naar voor geschoven worden: 
 - Versterken en uitbouwen woonfunctie op deze 

plek.
 - Het uitbouwen van een daktunnel als voorste-

delijk plateau over de sleuf ter hoogte van de 
woonzones centrum Aartselaar en Buurstede, 
biedt op lokaal niveau extra ruimtelijke ont-
wikkelingsperspectieven. Dit voorstedelijk 
plateau vormt een structurerend element 
in het systeem van de A12 op grootstedelijk 
gebiedniveau met hoofdzakelijk regionale 
functies. Op lokaal niveau maakt het plateau 
een verbinding tussen het oostelijk en het 
westelijk deel van de kern van Aartselaar.

 - Een kwalitatief openbaar plein gekoppeld aan 
een knooppunt van openbaar vervoer waarbij 
lokale buslijnen aansluiting geven op het 

voorstedelijk openbaar vervoersnetwerk met 
specifieke overstapfaciliteiten voor fietsers 
en parkeerfaciliteiten. 

 - Het realiseren van dwarsverbindingen Hoe-
velei – Buerstedelei en  Kontichsesteenweg 
– Cleydaellaan, via deze eerste ontstaat de 
mogelijkheid om een verbinding te maken 
tussen twee structurerende lokale openbare 
pleinen: het plateau als nieuw element en Het 
Laar als historisch plein.

 - Het optrekken van woongebouwen als plein-
wand die de gewenste plaatselijke verhoging 
van de woondichtheid mee helpen realiseren.

       RUP Recreatiecluster Moerelei – Wilrijk  

Dit RUP werd op zitting van 24/04/2017 door de 
gemeenteraad aanvaard.

Het RUP bouwt verder op de visie die reeds in het 
masterplan werd geponeerd. De recreatiecluster 
vormt daarbij een verknoping van twee uitersten: 
natuur en bedrijvigheid. Om deze extremen te 
verzoenen wordt de recreatiecluster opgebouwd 
aan de hand van een interne gradatie, van hard 
naar zacht. Daarbij sluiten harde recreatieve 
activiteiten aan bij het industrieterrein en creëren 
een gebouwde overgang tussen de open ruimte 
en de bedrijfsinfrastructuren. De gradiënt wordt 
verdergetrokken met openlucht-recreatie en semi-
-agrarische recreatie (stadslandbouw) en eindigt 
in een bufferstrook. Die gaat eveneens de confron-
tatie met de bedrijvigheid aan door een visueel 
contrast te creëren en tegelijkertijd functioneel 
ermee in synergie te gaan i.f.v. waterbuffering. 
Tenslotte werkt het RUP ook een interne verknoping 
van alle functies uit. Door in te zetten op een traag 
netwerk worden alle recreatieve functies binnen de 

C6
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cluster met elkaar in contact gebracht en tevens 
linken gelegd tussen de extremen in de omgeving.

       RUP Ter Beke Zuid - Wilrijk (in opmaak)
RUP Ter Beke Zuid ligt langs de Boomsesteenweg 
aan de grens met Aartselaar. In het plangebied is 
de omgeving van Autostad, Cardoen en het park 
Hof ter Beke opgenomen, inclusief de horecazaken. 
Met dit RUP wenst de stad, in uitvoering van het 
structuurplan, de grootschalige detailhandel te 
behouden, ruimte te scheppen voor een oplossing 
voor de overstromingsproblematiek in het indus-
trieterrein, de parkeerproblematiek op te lossen.

Het RUP Ter Beke Zuid  omvat het Hof ter Beke 
langsheen de Boomsesteenweg en de terreinen van 
Cardoen en Autostad. Ook hier wordt het behoud 
van grootschalige detailhandel onderzocht door 
een verankering in een ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Bovendien bekijkt de stad in welke mate bijkomen-
de of nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn.

       RUP Oudebaan (in opmaak)
Met het RUP Oudebaan wil de stad de mogelijk-
heid creëren om nieuwe detailhandelszaken op te 
richten in het bouwblok tussen Boomsesteenweg, 
Moerelei en Oudebaan. 

       RUP Sportcentrum Aartselaar
De deputatie heeft het RUP Sportcentrum in zitting 
van 3 januari 2008, dat op 7 november 2007 defini-
tief werd vastgesteld door de gemeenteraad van 
Aartselaar, goedgekeurd.

Het RUP Sportcentrum gaat over de uitbreiding van 
het gemeentelijk sportcentrum aan de Kleistraat.
Het RUP heeft enerzijds tot doel een gedeelte van 
het bestaande oefenveld om te zetten naar recrea-
tiegebied en anderzijds het bestaande sportterrein 
uit te breiden met één bijkomend sportterrein.

       RUP De Reukens
De deputatie heeft het RUP De Reukens in zitting 
van 12 juli 2012, dat op 23 april 2012 definitief werd 
vastgesteld door de gemeenteraad van Aartselaar, 
goedgekeurd.

Het RUP De Reukens gaat over het open ruimtege-
bied tussen de Langlaarsteenweg/Reetsesteenweg 
– Pierstraat – Halfstraat en het woongebied 
Lindenbos. Het plangebied omvat in hoofdzaak 
de percelen die volgens het huidige gewestplan 
gelegen zijn in agrarisch gebied.

Het RUP heeft als doel het creëren van mogelijkhe-
den voor bos- en natuurontwikkeling met beperkt 
agrarisch en recreatief medegebruik.

       RUP Beukenhoflaan-A12
De deputatie heeft het RUP Beukenhoflaan-A12 in 
zitting van 3 november 2011, dat op 29 augustus 
2011 definitief werd vastgesteld door de 
gemeenteraad van Aartselaar, goedgekeurd.

Het RUP Beukenhoflaan - A12 gaat om een gebied 
dat op het gewestplan als KMO-zone is ingedeeld, 
gelegen tussen de A12/N177, de Guido Gezellestraat 
en de Beukenhoflaan. Het nieuw te ontwikkelen 
gebied sluit aan op de woonkern van Aartselaar 
(in vogelvlucht op 700m afstand tot de kerk) en 
op de wijk Buurstede die aan de overzijde van de 
A12 ligt. Het gebied ligt ook in de commerciële 
handelsstrook, kenmerkend voor de A12/N177 in 
de regio. Ter hoogte van het plangebied heeft de 
woonfunctie evenwel een relatief groot aandeel in 
de strook langs de A12/N177. Rusthuis Zonnewende 
ligt in het planningsgebied. Omdat het rusthuis 
een concrete uitbreidingsbehoefte heeft, werd 
deze functie mee opgenomen in het RUP.

De opmaak van het RUP kadert binnen de uitvoering 
van de bindende bepalingen van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan van Aartselaar. In de 
bindende bepaling 12 van het GRS Aartselaar staat 
dat “de in onbruik geraakte bedrijventerreinen 
tussen de Beukenhoflaan en de A12 de bestemming 
wonen en woonondersteunende functies krijgen.

C7

C8

C9

C10

C11



14265-DOC-A-V-200-A_VERVOLGSTUDIE VOOR HET OMBOUWEN VAN DE A12 TOT EEN PRIMAIRE WEG T.H.V. TRACÉ WILRIJK-BOOM - VISIENOTA RUIMTE 27

1.3. Ontrafeling van de bestaande ruimtelijke 
structuur

De vorige 2 hoofdstukken schetsen 
enerzijds de ontstaansgeschiedenis en 
anderzijds de toekomstperspectieven 
voor de A12 en zijn omgeving. Het is 
van belang om het project A12 te 
positioneren in dit tijdsperspectief. 
Anderszijds moet ook een analyse 
gebeuren van de huidige ruimtelijke 
situatie. De bestaande toestand geeft 
inzicht in de knelpunten en kansen 
voor het project A12. De analyse 
van de bestaande toestand gebeurt 
door het uitsplitsen van de bestaande 
ruimtelijke structuur. Hiervoor werden 
de voorgaande studies en lopende 
projecten in kaart gebracht,  samen 
met onze eigen bevindingen op 
de diverse schaalniveaus. Uit dit 
onderzoek komen  vier grote netwerken 

naar voor:
1. het verstedelijkt netwerk
2. het ecologisch netwerk
3. het economisch netwerk
4. het mobilitietsnetwerk 

Voor deze netwerken wordt op diverse 
schaalniveaus aangegeven wat de 
potenties en de knelpunten zijn.
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1.3.1. Ecologisch netwerk

A. MACRO STRUCTUUR
Het studiegebied wordt 
gekenmerkt door twee grote 
open ruimtes die deel uit-
maken van een bovenlokale 
openruimtestructuur. De twee 
openruimtevingers dringen het 
stedelijke gebied van Antwerpen 
binnen. In noord-zuidrichting 
verbinden ze de fortengordel 
rond Antwerpen met de Rupel-
vallei. 

Bosgebieden zijn maar in 
beperkte mate aanwezig in dit 
gebied. Alleen rond de kasteeld-
omeinen treft men nog beboste 
kavels aan. De kasteeldomeinen 
zijn sinds hun bestaan herken-
bare ‘landmarks’ in de gemeente 
zowel op natuurlijk als op toeris-
tisch vlak.

De openruimtegebieden 
bevatten ook enkele beekval-
leien zoals de Wullebeek en 
de Hollebeek. De belangrijkste 
beekvallei is echter de vallei 
van Grote Struisbeek. Deze vallei 
vormt als het ware de enige 
ecologische verbinding tussen 
de westelijke en de oostelijke 
openruimtestructuren.

B. MESOSTRUCTUUR
De vallei van de Grote Struis-
beek kruist het projectgebied 
van A12/N177 zo’n 500m ten 
noorden van de kruising Cley-
daellaan/Kontischsesteenweg. 
Dit is de enige zone langsheen 
de A12/N177 tussen Antwerpen 
en Boom waar de kruising 
van groenstructuren die het 
hinterland verbinden enigzins 
waarneembaar is.

Ten westen van A12 is de vallei 
onderdeel van het beschermde 
VEN en IVON netwerk, dat boven-
dien ook in verbinding staat met 
het natuurverwevingsgebied en 
recreatiegebied Cleydael. In het 

GRUP  werd dan ook benadrukt 
dat dit waardevolle karakter 
versterkt dient te worden.

De volledige vallei van de Grote 
Struisbeek is ook overstromings-
gevoelig zoals weergegeven op 
de watertoets.

De vallei verbindt de westelijke 
groenstructuren Groenenhoek 
en Cleydael met de oostelijke 
groenstructuren van het Groe-
ningenhof.

Echter, schiet er ter hoogte van 
het projectgebied nog amper 
iets van over. De resterende open 
ruimte dankt zijn bestaan aan de 
reservatiestrook voor de grote 
ring rond Antwerpen. 

Ter hoogte van de kruising 
Terbekehofdreef/Atomiumlaan 
bevindt zich nog een geïsoleerde 
groene structuur te midden van 
tal van bedrijventerreinen. Hof 
Ter Beke is een oud kasteeldo-
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← Vallei Grote 
Struisbeek 
(©Google)

↓ Zoom woon-
weefsel Aartse-
laar

mein dat nu ingezet wordt voor 
feesten, events en congressen. 
Het domein is beschermd als 
stads- en dorpgezicht en bevat 
een grote biologische waarde. 

C. MICRO STRUCTUUR
De Grote Struisbeek is op 
macroschaal een belangrijk 
verbindend ecologisch element 
tussen de oost- en westzijde van 
de A12. De waterloop zelf staat 
echter gecatalogeerd als beek 
met een slechte waterkwaliteit 
en goed ontwikkelde struc-
tuurkenmerken.  De slechte  
waterkwaliteit is te wijten aan 
de aanwezige bedrijvigheid in de 
directe omgeving van de beek. 
Het sterk meanderend verloop 
van de beek is daarentegen wel 
nog steeds markant aanwezig in 
het landschap. In de nabijheid 
van de A12 ligt de Grote Struis-
beek wel sterk ingekneld tussen  
infrastructuur en bedrijvigheid, 

waardoor de beekvallei plaat-
selijk sterk versmald is.

In de vallei van de Grote 
Struisbeek zijn ter hoogte van 
de A12 nog biologisch waar-
devolle fragmenten aanwezig 
aan beide zijden van de A12. 
Aan de westzijde komen bio-
logisch waardevolle tot zeer 
waardevolle gebieden voor. 
Een combinatie van ruigtes en 
pioniersvegetatie, populieren-
bestand, moerasspirearuigte en 
zuur eikenbos met aanwezigheid 
van beuk en berk aan de westzij-
de van de A12. Aan de oostzijde 
is de biologische waarde iets 
minder sterk aanwezig. In 
hoofdzaak komt er soortenarm 
permanent cultuurgrasland 
voor. Plaatselijk is er ook een 
biologische zeer waardevol 
eiken-haagbeukenbos terug te 
vinden.

D. KNELPUNTEN
 - De vallei van de Grote 

Struisbeek en de infra-
structuurbundel A12/N177 
interfereren met elkaar in 
beperkte mate. Ten westen 
bedraagt de breedte van 
de groen-blauwe structuur 
152m, ten oosten 250m. Er 
is slechts 50m overlap aan 
beide zijden. Op een traject 
van meer dan 5km is dit 
bedroevend weinig. 

 - De wegopbouw zelf is gro-
tendeels verhard

E. POTENTIES
 - Versterken groenstructuur 

dwars en verbinding met 
achterligend landschap

 - Ontharden en groenstruc-
tuur in projectgebied zelf 
ook versterken

 - Eologsiche shift als ambitie 
in hard infrastructuurproject
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1.3.2. Economisch netwerk

A. MACRO STRUCTUUR
In het Ruimtelijk Structuurplan 
Antwerpen wordt de A12 van 
Boom tot Antwerpen gedefini-
eerd als structuurbepalende 
economische drager voor het 
grootstedelijk gebied. De A12 
is een ontwikkelingsas voor 
grootschalige economische 
activiteiten op lokale en re-
gionale schaal. Bedrijvigheid 
spitst zich niet alleen toe op 
de A12. Ook de aanwezigheid 
van Rupel en Schelde vormen 
extra aantrekkingspolen voor 
de ontwikkeling van geclusterde 
bedrijventerreinen.

Een eerste cluster van bedrijvig-
heid situeert zich ter hoogte van 
de Schelde tussen Hoboken en 
Hemiksem. Het betreft cluster 
van grondstofverwerkende 
industrie, met Umicore als be-
langrijkste speler. De ontsluiting 
van deze bedrijven gebeurt 
voornamelijk via de Schelde 
maar ook via N148 en R11 de E19. 

Een tweede cluster van be-
drijventerreinen heeft zich 
ontwikkeld langs de Rupel, van 
Niel tot Rumst. Begin 20 e eeuw 
ontwikkelde de baksteenindus-
trie zich vooral tussen Boom en 
Rumst (Catenberg en Mollen-
veld). Deze bedrijventerreinen 
zijn hoofdzakelijk geënt op de 
E19 via lokale wegen naar afrit 
8 Rumst. In Niel floreert sinds 
jaar en dag de betonindustrie 
(Coeck). Deze bedrijven worden 
ontsloten via de N148 richting 
N177 en A12.

Voor regionaal bederijven-
terrrein Kerkelenberg I wordt 
momenteel onderzocht om 
de N171 te verlengen om een 
snellere ontsluiting richting 
E19 te realiseren. De centrale 
economische concentratie 
situeert zich rondom de A12 en 
bestaat uit bedrijventerrein  

Boomsesteenweg, West-Noord, 
Oost-Zuid, Mollenveld, Aart-
selaar Neerland en Wilrijk 
Terbekehofdreef. Er komt een 
mengeling van industrie, bedrij-
vigheid en groothandel voor. In 
eerste linie langs de N177 komt 
hoofdzakelijk groot- en detail-
handel voor.

B. MESO STRUCTUUR
Binnen het projectgebied 
deelt zich dit op in twee zones 

waarbinnen de nadruk op de 
(bovenlokale) economische 
functies ligt.

Voor de twee onderscheiden 
economische gebieden langs-
heen de A12/N177-bundel 
bestaat een zekere accentver-
schuiving: 
 - Economische concen-

tratie Wilrijk-Aartselaar: 
combinatie bedrijvigheid/
grootschalige baanwin-
kels met nadruk eerder op 
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↓ Zoom bedrij-
venterreinen A12/
N177

grootschalige baanwinkels 
(Antwerpse rand)

 - Economische concentra-
tie Aartselaar-Schelle: 
combinatie bedrijvigheid/
grootschalige baanwinkels 
met nadruk eerder op bedrij-
vigheid.

Naast de grotschalige kleinhan-
delszaken langs A12/N177 heeft 
Aartselaar een actief handels-
centrum met de Kapellestraat 
als voorname trekker. Beide 
economische concentraties zijn 
complementair en hebben een 
ander doelpubliek.

C. KNELPUNTEN
 - De verweven winkels tussen 

woonweefsel zijn niet 

verenigebaar met de resi-
dentiële structuur

 - Vanwege de uitwisseling 
tussen A12 en N177 zijn de 
handelszaken soms slecht 
bereikbaar.

D. POTENTIES
 - Clusters versterken door te 

bundelen/herlokaliseren?-
Focussen op andere soort 
winkels/horeca. Meer ver-
enigbaar met residentiële 
functies.

 - Creëren/ leesbaar maken 
van ‘shop boulevard’ shop 
zone
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1.3.3. Verstedelijkt netwerk

A. MACRO STRUCTUUR
Het studiegebied situeert zich 
ter hoogte van de zuidelijke rand 
van de stad Antwerpen. Hierdoor 
wordt het gebied gekenmerkt 
door suburbane ontwikkelingen. 

Structuurbepalend zijn hier de 
stad Antwerpen, de ontwikke-
lingen rond de kleinere kernen 
Hemiksem, Schelle, Niel en 
Boom. De gemeente Aartselaar 
wordt enerzijds ingesloten door 
de commerciële activiteiten 
langs de as van de A12/N177. 
Anderzijds wordt de gemeente 
ook doorsneden door deze as.

B. MESO STRUCTUUR
Ondanks de suburbane context 
heeft Aartselaar nog een vrij 
compacte en aaneengesloten 
dorpskern waar de belangrijkste 
voorzieningen zoals het sport-
centrum, het cultureelcentrum 
en enkele scholen, zich dan ook 
bevinden. 

De dorpskern van Aartselaar 
heeft zich langsheen oude 
dorpsstraten uitgebreid tot een 
sterke woonkern waarbij tijdens 
de suburbanisatiegolf gehele 
gebieden werden ontwikkeld, 
dwars of gekoppeld aan deze 
oude landwegen. Zo ontwikkel-
de o.a. ook de buurt Buerstede 
zich rondom de Buerstedelei, ge-
prangd tussen de Cleydaellaan 
en de Helsstraat, bovendien 
ook volledig afgesneden van 
het centrum door de A12/N177. 
Er situeert zich ter hoogte van 
de Atomiumlaan een geconcen-
treerde woonentiteit  met aparte 
voorzieningen.

C. MICRO STRUCTUUR
Op het kleinste niveau zien we 
echter dat deze woonstructuur 
aan de A12/N177 ook doorweven 
is met verschillende horeca en 
retailpanden. 
Enerzijds betreft dit kleinscha-

lige retail, anderzijds zitten er 
midden in de weefsel ook grotere 
panden zoals JBC, Torfs, Eggo 
Keukens, ...

De voornaamste residentiële 
clusters bevinden zich aan de 
oostzijde. Tussen Cleaydael-
laan/Kontichsesteenweg en 
Hoevelei/Buerstedelei bestaat 
de cluster uit rijhuizen van 4 
bouwlagen met parkeergelei-
genheid op eigen perceel.In 
het volgende segment t.e.m. 

Helststraat/Guideo Gezel-
lestraat bevat de wooncluster 
voornamelijk rijhuizen van 2 à 3 
bouwlagen waarbij de rooi- en 
de bouwlijn samenvallen.

Een derde wooncluster situeert 
zicht tussen de Guido Gezelle-
laan en en het WZC Zonnewende.  
Hier werden naar aanleiding van 
het RUP Beukenhoflaan nieuwe 
woonunits voorzien in de vorm 
van vijf appartementsgebouwen 
met 4-5 bouwlagen.
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Helststraat / Guido Gezellestraat 
(©AWV)

woonweefsel 4 bouwlagen (©Google)

Woonweefsel 2-3 bouwlagen (©Goog-
le)
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↓ Zoom woonweefsel Aartselaar

D. KNELPUNTEN
 - Buerstede helemaal afge-

sneden van het centrum.
 - Bebouwing in de eerste lijn: 

verweving met allerhande 
retail.

 - Veel ontsluitingingen aan-
wezig naar de verschillende 
aangelanden.

E. POTENTIES
 - Kasteel Buerstede herbe-

stemmen zodat dit erfgoed 
een gemeenschapsfunctie 
kan hebben. Deze functie 
kan zich relateren tot de 
inrichting van het publiek 
domein. Bijkomend is het 
ook interessant om op dit 
perceel een extra doorsteek 
voor actieve weggebrui-
kers te voorzien naar de 
achterliggende wijk. Hoe 
fijnmaziger de trage wegen, 
des te interessanter om niet 
de drukke hoofdroutes te 
hoeven gebruiken.

 - Ook ter hoogte van het 
perceel van Domego soft-
ware kan het interessant 

zijn om een extra trage weg 
te voorzien richting James 
Ensorlaan.

 - De westelijke zijde tussen 
Cleydaellaan en Helsstraat 
kan op lange termijn de 
grotere winkels herlokali-
seren zodat deze zone kan 
transformeren naar een 
nieuwe wooncluster. Vanuit 
de verschillende lopende 
visies is het interessant om 
te verdichten ter hoogte 
van mobiliteitshubs en dat 
is in deze zone één van de 
uitgangspunten. (zie o.a. 
routeplan 2030)

 - Optrekken bouwlagen 
interessant indien stedelijk 
plein voorzien wordt. Ver-
hoogde leefbaarheid, nabij 
tal van voorzieningen
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1.3.4. Mobiliteitsnetwerk

Volgens STOP-principe
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Bron: wandelknooppunten Geopunt, RouteYou
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men in netwerk. Naast fietssnelweg de enige 
andere noord-zuid functionele fietsverbinding

 - Aansluiting op oost-west netwerk thv: Bist en 
Cleydaellaan

 - recreatief netwerk: kruist A12/N177 thv: Leug-
straat vluchtenbrug!

 - Deelfietsennetwerk: enkel in Antwerpen. A12 
thv Valkstraat. 

Netwerk openbaar vervoer
 - Bus:

 - Noord-zuid: lijn 500
 - Oost-west: lijn 183 (thv Bist) en lijn 133 

(thv Cleydaellaan)
 - Veer: Hoboken - Kruibeke, Hemiksem - Basel, 

Schelle - Wintam
 - Waterbus: Verbinding Kruibeke, Stad Antwer-

pen...

Bron: fietsknooppuntennetwerk, BFF en fietssnelwegen 
(Geopunt)

A. MACRO STRUCTUUR
Wandelnetwerk
 - Wandelknooppunten enkel in de Rupelge-

meentes ten zuiden van projectgebied
 - Ter hoogte van het projectgebied voornamelijk 

lokale wandelroutes (bron route you).
 - Volgens mobiliteitsplan Aartselaar uitgebreid 

wandelnetwerk in de gemeente maar zijn de 
schakels niet altijd even kwalitatief.

 - Het voetpadennetwerk wordt uitgebreid en op-
gewaardeerd, o.a. via een recent opgemaakte 
studie omtrent trage wegen.

Fietsnetwerk
 - Fietssnelweg F13 Boom-Antwerpen via Niel, 

Schelle, Hemiksem en Hoboken
 - Aantakking op veer over schelde thv hemiksem
 - BFF netwerk: N177 in beide richtingen opgeno-
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 - Trein: In het projectgebied zijn geen treinsta-
tions. De  dichtstbijzijnde stations zijn deze 
van Boom, Hemiksem en Schelle langs de lijn 
52 (Antwerpen-Boom-Puurs). Deze stations 
worden 1 keer per uur bediend per richting. Dit 
wordt aangevuld met piektreinen, ’s ochtends 
richting Antwerpen, ’s avonds richting Puurs.
Ook lijn 25 (Brussel - Mechelen – Antwerpen) is 
interessant voor Aartselaar, met vooral de sta-
tions Kontich en Berchem. Deze lijn kent een 
halfuurfrequentie met IC-treinen (verhoogd 
in de spitsen) en voorstadstreinen. Ook het 
station Willebroek langs lijn 54 (Mechelen 
– Sint-Niklaas) wordt soms gebruikt. Hier is 
er een uurfrequentie (stoptreinen) aangevuld 
met piektreinen.

Bron: reiswegen en haltes De Lijn (Geopunt)
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Netwerk gemotoriseerd verkeer
 - Grootste structuren zijn A12 met parallel 

de N177, E19, R1 en N148. De belangrijke 
oost-westrelaties langs de Cleydaellaan X 
Kontichsesteenweg, Langlaarsteenweg X Bist 
Voor meer details zie nota infra en verkeers-
kunde!

 - Vrachtroutenetwerk: hoofdassen / kamstruc-
tuur via Cleaydaellaan X  Kontichsesteenweg, 
Bist X Langlaarssteenweg. 

 - Uitzonderlijk transport: de A12 vormt een 
hoofdas voor het uitzonderlijk vervoer van 
240 ton (+5, R4).

Bron: topomapviewer (NGI)
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B. MESOSTRUCTUUR

Wandelnetwerk
Recreatief: 
De wandelroutes tonen dat voornamelijk guido en 
vluchtenburg gebruikt worden om de A12 te kruisen 
(voor recreatieve doeleinden). 

Functioneel:
Gezien de weinig aangenamen halte infra en de 
weinig aangename voetpaden langsheen A12 
wordt verwacht dat een voetganger niet geneigd 
is om per openbaar vervoer en vervolgens te voet, 
de baanwinkels te bereiken.

Knelpunten:
 - Weinig aantrekkelijke voorzieningen en 

infrastructuur in noord-zuid en oost-west 
verbinding.

 - A12/N177 als zeer grote barrière. Niet aange-
naam om te kruisen.

Potenties:
 - Extra trage verbindingen mogelijk thv Kasteel 

Cleydael, thv WZC; thv Domego BVBA.
 - Terug oost-westverbinding tussen Buerstede-

lei en Hoevelei.
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Fietsnetwerk
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)

De fietspaden langs de N177 (parallel met de A12) 
zijn onderdeel van het Bovenlokaal Functioneel 
Fietsroutenetwerk. Een deel van de fietspaden is 
conform de richtlijnen van het Fietsvademecum 
terwijl andere onderdelen gekenmerkt worden 
door hun niet-conformiteit. 
Verder sluiten de volgende Bovenlokale Functio-
nele Fietsroutes aan op de A12/N177: 
 - Bist (niet conform) 
 - Kontichsesteenweg (niet conform) – studie-

procedure lopende 
 - Cleydaellaan (niet conform)

Recreatief fietsroutenatwerk

Het projectgebied N177/A12 vormt geen onderdeel 
van het Recreatief Fietsroutenetwerk maar wordt 
wel ter hoogte van de Vluchtburgstraat x Leugs-
traat gekruist door de recreatieve fietsroute die 
knooppunt 16 en 17 met elkaar verbindt.

Knelpunten:
 - De situering van de fietsstroken zorgen voor 

grote conflicten tussen de fietsers en de af-
lagbeweging van automobilisten thv van de 
vele erfontsluitingen.

 - Geen aangename fietsinfrastructuur. Niet 
comform én geen aangename fietsomgeving.

 - A12/N177 als zeer grote barrière. Niet aange-
naam om te kruisen.

 - Geen fietsinfrastructuur aan bushaltes.

Potenties:
 - Extra dwarsverbindingen voorzien te hoogte 

van Buerstedelei/hoevelei en thv Scheldelei 
> nog te onderzoeken.

 - Fiets mee op bus of tram? (zie fietsbus Tijs-
mans- en Liefkenshoektunnel)

 - Lokaal fietspad versus doorgaand fietspad? 
te onderzoeken.

 - Uitbreiden deelfietsen ter hoogte van mobi-
punt.

17
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Openbaar vervoer
Routes De Lijn:
Langsheen de A12/N177 halteert De Lijn aan vol-
gende haltes: 
 - Langlaarsteenweg (voor en na het kruispunt) 
 - Schelselei 
 - Leugstraat (voor en na het kruispunt) 
 - Guido Gezellestraat (voor en na het kruispunt) 
 - Kontichsesteenweg (voor en na het kruispunt) 
 - Grote Struisbeel (enkel op N177 richting Ant-

werpen 
 - Terbekehofdreef (voor en na het kruispunt) 

Deze haltes wordt aangedaan door buslijn 500 
“Antwerpen – Boom - Rumst – Mechelen” de welke 
met een piekuurfrequentie van 5 bussen per uur de 
haltes van de N177 bedient. 

Verder wordt het projectgebied doorkruist door: 
 - Lijn 294 “Boom – Niel – Aartselaar” en lijn 183 

“Niel – Aartselaar – Groenplaats” ter hoogte 
van 

 - Langlaarsteenweg x Bist 
 - Lijn 133 “Kontich Scholen – Aartselaar – 

Schelle” ter hoogte van Kontichsesteenweg 
x Cleydaellaan 

 - Lijn 142 “Wilrijk Centrum – Terbekehof” ter 
hoogte van Atomiumlaan. 

Het halteert hierbij op de voorziene busstrook 
waarbij de reizigers gebruik kunnen maken van 
de oversteekplaatsen voorzien op de 5 eerder 
vernoemde lichtengeregelde kruispunten.

Knelpunten:
 - Halteinfrastructuur erg beperkt (zowel 

wachthokjes als de mogelijkheid om fietsen 
te kunnen plaatsen)

 - Oversteken A12/N177 zeer onveilig
 - Ook buslijn 500 ondervindt grote hinder van 

de afslagbeweging van automobilisten van en 
naar de aangrenzende erfontsluitingen.

Potenties:
 - Aparte busstroken die de doorstroming vergro-

ten en uitnodigende halteinfrastructuur met 
veilige oversteekpunten. Eventueel bundelen 
in beide richtingen.

 - Fietsbus?
 - Mogelijkheid tot vertrammen
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Gemotoriseerd verkeer
Uitgebreide toelichting terug te vinden in de rand-
voorwaardennota’s infra (100) en verkeerskunde 
(300). Kort samengevat

Volgende lichtengeregelde kruisingpunten takken 
aan op N177 én op A12:
 - Terbekehofdreef: ontsluiting bedrijventerrein 

Terbekehofdreef
 - Atomiumlaan: ontsluiting woonwijk en Atlas 

Copco
 - Cleydaellaan: ontsluiting Hemiksem en wijk 

Buerstede
 - Kontichesesteenweg: ontsluiting Kontich en 

E19
 - Helststraat: ontsluiting Hemiksem en wijk 

Buerstede
 - Guido Gezellestraat: ontsluiting richting 

centrum Aartselaar
 - Vluchtenburgstraat: ontsluiting bedrijventer-

rein en doodlopende straat
 - Leugstraat: ontsluiting zuiden centrum Aart-

selaar
 - Bist: ontsluiting Schelle
 - Langlaarsteenweg: ontsluiting Rumst, E19

Volgende lokale wegen takken enkel aan op N177 
met een een rechts in- rechts uitregeling:
 - Oudebaan - Dynamicalaan: Bedrijventerrein
 - Geleegweg: Bedrijventerrein
 - Privéweg aquafin
 - Molenveldstraat: doodlopende straat zorgt 

voor de ontsluiting van de westelijke bedrij-
ven van Aartselaar Molenveld naar de N177 
richting Brussel

 - Oudestraat: ontsluiting van het bedrijventer-
rein Aartselaar Molenveld (oostelijk gedeelte) 
naar de N177 richting Antwerpen

 - Buerstedelei: aansluiting van de wijkstraten 
van Aartselaar West op de westelijke N177 
richting Brussel

 - Hoevelei: aansluiting van de wijkstraten van 
Aartselaar Oost op de oostelijke N177

 - De Cranelei: ontsluiting nieuwe woonunits 
naast WZC

 - Schelselei: ontsluit mee het bedrijventerrein 
Aartselaar West Noord naar de westelijke N177 
richting Brussel.

Knelpunten: (focus vanuit thema ruimte)
 - Verharde oppervlaktes
 - Weinig leesbaar wegbeeld

Potenties:
 - Leesbaar wegbeeld dat zich aanpast aan de 

omgevingsfactoren
 - Leesbaarheid in combinatie met economische 

concentraties
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Vanuit de thematische analyse 
van kansen en knelpunten van 
de A12 en de relatie met zijn 
omgeving, kunnen een aantal 
ruimtelijke krachtlijnen gedefi-
nieerd worden.

Ze worden hieronder schema-
tisch weergegeven en worden 
kort besproken.

C. KRACHTLIJNEN VOOR HET 
VERSTEDELIJKT NETWERK
De focus van het verstedelijkt 
netwerk ligt ter hoogte van de 
kern / het woonweefsel van Aart-
selaar. De A12 vormt er enerzijds 
een harde barrière tussen de kern  
Aartselaar en de wijk Buerstede. 
Vanuit het project A12 is het 
de ambitie om deze barrière 
zoveel mogelijk weg te werken 
en het stedelijk weefsel terug te 
verbinden.

Naast een barrière vormt de 
A12 ook een centrale as van 
gemengde activiteit in het 
stedelijk weefsel. Detailhandel, 
kleinhandel, horeca en diensten 
komen er vermengd voor met 
het woonweefsel, zonder veel 
zichtbare structuur. De heront-
wikkeling van de A12 en in het 
bijzonder de N177 als handelsas 
kan aanleiding geven om de 
omliggende ruimte te gaan her-
structureren en waar mogelijk 
zelfs te gaan densifiëren.

D. KRACHTLIJNEN VOOR HET 
ECOLOGISCHE NETWERK
Het ecologisch potentieel 
binnen het projectgebied con-
centreert zich ter hoogte van de 
kruising met de Grote Struisbeek. 
De beek en zijn vallei kunnen 
een cruciale schakel vormen 
tussen de groene ruimte ten 
oosten en ten westen van de A12. 
Ecologisch gezien kunnen de 
natuurlijke zones Vuile Plas (in 
het oosten) verbonden worden 
met het kasteeldomein Cleydael 
(in het westen).

De A12 vormt echter een bot-
tleneck in het beekverloop en 
in de ecologisch waardevolle 
beekvallei als connectie. 
Vanuit het project A12 wordt de 
ambitie gesteld om de ecologi-
sche en waterhuishoudkundige 
verbinding Grote Struisbeek te 
versterken.

E. KRACHTLIJNEN 
ECONOMISCH NETWERK
Vanuit de historische analyse 
is duidelijk geworden dat de 
ontwikkeling van de A12 in de 
tijd sterk samenhangt met het 
ontstaan van bedrijvigheid en 
handel in eerste, tweede en zelfs 
derde linie ten opzichte van de 
A12. De A12 heeft een belangrij-
ke economsiche rol op lokale 
én bovenlokale schaal. Het is 
vanuit het project A12 tevens 

de ambitie om dit economisch 
potentieel te gaan versterken en 
op maat te ontwerpen. 

In eerste linie ten aanzien van 
de A12/N177 bevinden zich 
hoofdzakelijk handelszaken die 
gericht zijn op een vlotte be-
reikbaarheid én zichtbaarheid 
voor potentieel cliënteel. Het 
ontwerp van de A12 en zeker ook 
de N177 moet tegemoetkomen 
aan deze eisen door de zicht-
baarheid, toegankelijkheid op 
een veilige manier te faciliteren 
voor de handelszaken langs de 
N177.

Bedrijven en industrie in tweede 
en derde linie zijn hoofdzakelijk 
gevestigd rond de A12 omwille 
van de centrale ligging in de 
Vlaamse Ruit en de snelle 
ontsluiting naar het hoger 
weggennet via de A12 en ook  
richting E40 of E17. In veel geval-
len gaat het om zwaar en zelfs 
uitzonderlijk vervoer. Een goede 
ontsluiting van de bedrijven 
naar het hoger wegennet (A12) 
voor alle zwaar verkeer, mét zo 
weinig mogelijk hinder voor de 
omringende woonkernen moet 
de ambitie zijn van het project 
A12 en bij uitbreiding projecten 
in de ruimere omgeving. Dit door 
voldoende aansluitpunten op 
de A12 te voorzien en een goed 
uitgewerkt kamstructuur voor de 
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interactie A12-N177.

F. KRACHTLIJNEN 
MOBILITEITSNETWERK
De A12 is vandaag meer dan een 
hoofdweg. Het is een bundel van 
verschillende verkeersvormen: 
Hoofdweg A12, lokale weg N177, 
openbaar vervoersas (bus), 
bovenlokale en lokale fietsver-
binding. Het project A12 kan dan 
ook niet vernauwd worden tot 
monofunctioneel wegontwerp. 

Een deel van de oplossing van de 
dichtslibbing van de A12/N177 
ligt net in de modal shift. Deze 
shift kan enkel gerealiseerd 
worden door hoogkwalitatieve  
en performante alternatieven 
te voorzien voor het gemotori-
seerd personenverkeer. Daarom 
moet in het project A12 sterk de 
focus worden gelegd net op die 
ander verkeersstromen en moet 
de ruimte hiervoor voorzien 
worden. Achtergrond voor de 
uitwerking van deze ambitie is 
het Routeplan 2030. 

De A12 moet een performant 
multimodaal traject worden en 
mag de mogelijkheden voor de 
inpassing van bijvoorbeeld een 
trambaan niet hypothekeren. 

Ten tweede moet er aandacht 
gaan naar de lokale verknoping 
van de verschillende vervoers-

netwerk, conform het concept 
van Mobipunten uit het Route-
plan 2030.

Ten derde moet ook de over-
steekbaarheid van de A12 voor 
de andere vervoersmodi verbete-
ren, zodat ook de dwarsrelaties 
versterken. Op die manier kunnen 
wandelen, fietsen en openbaar 
vervoer een veiliger alternatief 
bieden voor lokale bewegingen 
die vandaag met de auto gebeu-
ren en de N177/A12 belasten.

G. KRACHTLIJNEN VOOR DE 
A12/N177
De A12/N177 kennen vandaag 
de nodige problemen. Zoals 
aangegeven zijn die enerzijds 
gerelateerd aan de interactie 
met de omgeving, maar ander-
zijds geeft ook het wegsysteem 
aanleiding tot congestie. Een 
eerste stap is het ongelijkgronds 
brengen van de A12 ter hoogte 
van de gedefinieerde kruispun-
ten. 

Het is echter de ambitie om de 
A12 en N177 als een goed uitge-
werkte kamstructuur van lokale 
en bovenlokale infrastructuur 
met op de juiste plekken uitwis-
seling tussen beide.

Voor de A12 is doorstroming 
prioritair. Dit kan visueel onder-
steund worden door het creëren 

van een een uniform wegbeeld, 
zonder al  te veel verstoring. 
Daarnaast is oriëntatie ten 
opzichte van de knooppunten 
van belang. Een bestuurder die 
snel zijn weg vindt, vertraagt het 
verkeer namelijk niet.

Voor de N177 is het dan weer 
belangrijk dat die zich op een 
veilige manier inpast in de 
omgeving, met aandacht voor 
zichtbaarheid, oversteekbaar-
heid. De N177 beschikt over de 
potentie om een kwalitatieve 
stedelijke of handelsas te 
worden, met aandacht voor de 
verschillende gebruikers.



3.



RUIMTELIJKE BOUWSTENEN
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Vanuit de voorgaande analyse van de 
bestaande omgevende ruimte worden 
bouwstenen vanuit de omgeving 
gedefinieerd. Deze bouwstenen maken 
de context vatbaar om het ontwerp voor 
de A12 op af te stemmen.

Bij de dwarsrelaties zien we de A12/N177 
een barrière vormt, in ons projectgebied 
tussen 3 omgevingstypologieën:

• Bedrijvigheid
• Woonweefsel (van Aartselaar)
• En de groenstructuur van de ‘vallei van 

de grote Struisbeek’

Deze 3 omgevingstypologieën 
vormden voor ons het ruimtelijke 
bouwstenenpakket om verder mee aan 
de slag te gaan.
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Zoals we opmerken in de voor-
afgaande analyse hebben we te 
maken met een zeer gevarieerd 
(versnipperd) landschap. Binnen 
onze projectzone spreken we 
van verschillende gebruiks-
vormen die ofwel naast elkaar, 
verweven met elkaar of net met 
een harde grens afwisselen ten 
opzichte van elkaar. Binnen die 
landschappen positioneert zich 
het traject van de A12. Zoals 
gezegd, raakt de A12 verschillen-
de vlakken van het landschap. De 
functie & vormgeving van de A12 
tijdens het tracé is afhankelijk 
van die verschillende gebruiks-
vormen die geraakt worden. 

Zo komt het voor dat het traject 
tussen twee verschillende ge-
bruiksvormen aanwezig is. De 
A12 kan dan gezien worden als 
een ‘grens tussen de landschap-
pen’. De combinatie van die 
landschappen, aan beide zijden, 
zullen dus de bepalende factor 
worden voor de vormgeving. 
Anderzijds zijn er in het traject 
van de A12 ook zones waar 
de gebruiksvormen aan beide 
zijden coherent zijn. Het tracé 
snijdt als het ware doorheen 
één bepaald landschap. In deze 
situatie is het van belang dat 
we maximaal inzetten om die 
beide weerszijden terug aan 
elkaar te verbinden. Ook hier zal 
het type gebruiksvorm bepalen 
onder welke ‘spelregels’ dit kan 
gebeuren. De bouwstenen zullen 
dienen als conceptvormige typo-
logieën waarin de relatie & visie 
tussen A12/N177 en omgeving 
besproken worden. Dit vormt 
mee de basis in het ontwerp-
proces naar de vormgeving van 
A12-N177. Momenteel worden 
de drie grote gebruiksvormen 
beschreven, namelijk:
 - Bedrijvigheid
 - Wonen
 - Groenstructuur

Naargelang het ontwerpproces 
vordert, kunnen hier bouwstenen 
aan toegevoegd worden. Denk 
maar aan openbaar vervoer, 
relatie fietser, klimaatbestendig 

ontwerpen, ...  

A. GROEN:
De versnippering van ‘na-
tuurgroen’ in Vlaanderen is 
al jaren een feit. Grote infra-
structuurwerken, uitgebreide 
stedelijke weefsels, lintbebou-
wing en zoveel andere factoren 
hebben hier mee te maken. Maar 
de hoop is niet verloren, want 
meer en meer organisaties zetten 
zich in om Vlaanderen terug 
‘groener’ te maken & verdere 
versnippering tegen te gaan. 
Zo wordt bijvoorbeeld vaker het 
nut gezien om infrastructuur te 
onderbouwen als een verbindend 
element tussen ecologische/
groene stapstenen, denk maar 
aan de ecoduct die we steeds 
meer zien verschijnen. Dit zowel 
in een langs- als dwarsende 
verbinding, die ook opvallend 
meehelpen aan een betere 
klimaatbestendige inrichting. 
Verrassend is dat de natuur op 
infrastructuren, en dicht gelegen 
tegen steden, vaak (bio)diverser 
is dan het typische agri-cultuur-
landschap. Dit heeft te maken 
met de afwisseling van hoog én 
laag groen & de diversiteit dat 
daaraan gekoppeld is van fauna 

en flora. De A12 wordt nu gezien 
als een verharde infrastructuur 
die een barrière vormt tussen 
verschillende landschappen, 
maar heeft echter het potentieel 
om ook gebruikt te worden als 
een (ecologische) verbindende 
factor voor groenzones/natuur-
groen.

Hoewel de A12 op een bepaalde 
zone wel degelijk een groenzone 
doorsnijdt is het de ambitie om 
het groene lint aan te zetten tot 
een sterke ecologische verbin-
ding met een zo hoog mogelijke 
biodiversiteit. Om dit ‘gebaar’ 
maximaal te benutten wordt er 

geopteerd om de A12 te ontkop-
pelen tegenover zijn omgeving 
waardoor het groene lint het 
sterkst tot haar recht kan komen. 
De groenzones kunnen bijvoor-
beeld ingericht worden zodat ze, 
tegenover de omliggende fauna 
& flora, een natuurlijke overgang 
bieden. Dit bevordert de biodi-
versiteit én is de ontwikkeling 
van een microklimaat een feit, 
wat dan weeral het ecologisch 
netwerk versterkt.

B. WONEN:
Gemeente Aartselaar is gro-
tendeels een dichtbebouwde 
gemeente die ingesloten is door 
groothandel, distributiecentra 
én versnipperde landbouwgebie-
den/open ruimte. Dwars door de 
gemeente loopt de A12, die mo-
menteel veeleer een grens vormt 
dan een coherent geheel tussen 
twee delen van het hedendaagse 
woonlandschap. Een autoweg in 
combinatie met een woongebied 
heeft vaak een ‘haat-liefde’ 
verhouding. Enerzijds is een 
vlotte bereikbaarheid van de 
woonomgeving vaak van groot 
belang in de perceptie van de 
bewoner, anderzijds wil men de 
negatieve effecten hiervan niet 
ondervinden (geluidsoverlast, 
zicht, sluipverkeer, luchtvervui-
ling,...), het begrip ‘Not in my 
back yard’ (NIMBY) is hier vrij 
toepasselijk. 

In de bouwsteen Wonen streven 
we ernaar om de negatieve 
effecten van de autoweg zoveel 
mogelijk te reduceren tegenover 
het woongebied. Ongeacht of 
de A12 gelijkvloers, ingesleufd 
of ondertunneld zal worden is 
het een belangrijke stap om een 
goede buffer/ontkoppeling te 

voorzien die de woonomgeving 
afschermt van die storende 
effecten. 
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C. BEDRIJVIGHEID:
De bedrijfsactiviteiten op A12 
variëren sterk in functie. Groot-
schalige kleinhandel (Ikea, 
Decathlon,...), KMO’s (industri-
ele zoals verhuurbedrijven tot 
dierenwinkels) & verschillende 
horecazaken hieraan zijn in een 
warboel door elkaar gesitueerd. 
De combinatie van dit alles kan 
zorgen voor een ongestructureerd 
& onsamenhangend overzicht. 
Daarentegen is het van belang 
dat economische activiteiten 
steeds op gunstige locaties 
gebundeld zijn, waarbij deze 
(afhankelijk van hun functie) 
niet noodzakelijk storend zijn ten 
opzichte van de nabijgelegen 
omgeving. Als de A12 dus omslo-
ten is door bedrijfsactiviteiten 
zal een buffer/ontkoppeling 
niet essentieel zijn. De baan-
winkels willen, in tegenstelling 
tot woonkernen, net zichtbaar 
zijn ten aanzien van de A12 én 
vooral de gebruikers ervan. Een 
brede, open infrastructurele 
beweging waarin gemengd 
verkeer duidelijk plaatsvindt én 
groenstructuren functioneren als 
structurerend & beeldbepalend 
aspect, is precies wat het streef-
doel is van deze bouwsteen, kort 
samengevat, een ‘boulevard’ 
(Verbuigingen:   boulevard|s 
(meerv.) brede straat in een 

grote stad of langs het strand, 
bron; vanDale), De A12 & N177, 
openbaar vervoer, bovenlokale 
functionele fietsnetwerken en 
groenblauwe netwerken zouden 
hierin gebundeld moeten 
worden.

Een boulevard kan de infrastruc-
tuur bundelen. Afhankelijk van de 
beschikbare ruimte kan gewerkt 
worden met groen. Dit groen kan 
parallel met de infrastructuur 
het beeld van de boulevard ver-
sterken. Waar mogelijk wordt dus 
ook bijgevolg maximaal ingezet 
op het vergroenen van de boule-
vard. Bermen (met bomenrij?) die 
extensief zullen beheerd worden, 
creëren een groen lint doorheen 
de baanwinkels. Het groen werkt 
niet als een bufferend element, 
maar als een open ruimte waar 
we een bepaalde ritmiek ontwik-
kelen. Dit kan helpen door middel 
van een bomenrij (op voldoende 
afstand) die leesbaarheid/her-
kenbaarheid versterken voor de 
baanwinkels.


