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Online infosessie ondernemers

Herinrichting Kapelsesteenweg (N11)
Brasschaat / Ekeren

We starten zo dadelijk



Huisregels

• Zet je microfoon uit. 

• Na afloop van de presentatie kan je vragen stellen via de 
vraag-en-antwoord-functie. De moderator overloopt de 
vragen en laat ze door de sprekers beantwoorden.

• Dit is een algemene infosessie. Stel bij voorkeur vragen in 
het algemeen belang. Individuele vragen zijn welkom op 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
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Verwelkoming



Inhoud

• Stand van zaken en resultaten bevraging zomer 2020

• Krachtlijnen projectontwerp

• Verder projectverloop en timing

• Communicatie & contact

• Vragenronde

4



Projectpartners
Vlaamse overheid
• Agentschap Wegen en Verkeer

• De Lijn

Lokale besturen
• Stad Antwerpen en district Ekeren

• Gemeente Brasschaat

Rioolbeheerders
• Pidpa

• Waterlink i.s.m. Aquafin

Studiebureau
• Group D 
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Projectzone – Kapelsesteenweg N11
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Doelstellingen

• Een vlotte, veilige en groene doortocht voor alle 
weggebruikers

• Verkeersveiligheid verhogen door aanleg van fietspaden, 
voetpaden en herinrichting van kruispunten 

• Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel



Waar staan 
we vandaag?
Marleen TANS
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer



Studie herinrichting Kapelsesteenweg
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Startnota & 
conceptplan

• STARTNOTA GOEDGEKEURD IN SEPTEMBER 2021
• Conceptplan in opmaak
• Wijzigingen zijn nog mogelijk, plan wordt pas definitief 

na projectnota

Projectnota en 
definitief ontwerp • Voorjaar 2022

Omgevings-
vergunning &
Aanbesteding

• Najaar 2022

Uitvoering 
werken

• 2023



Digitale bevraging ondernemers
Zomer 2020

DOEL
• Mobiliteitsbehoeften en -noden in kaart brengen

DEELNEMERS
• 48 entries, waaronder 2 bewoners en 2 dubbels
• 44 uniek ingevulde vragenlijsten
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Eigen terrein
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Medewerkers
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Klanten

• 7 respondenten geven aan hun klanten 
actief te stimuleren om met de fiets te 
komen: door fietsenstalling te voorzien, 
mee te doen aan fietsacties en de 
mogelijke alternatieven voor de auto 
duidelijk te communiceren.

• Veel respondenten geven aan dat 
materialen/koopwaar te zwaar zijn om 
met de fiets of openbaar vervoer te 
komen.

• Vrije beroepers hebben vaak 
cliënten/patiënten die wat ouder of 
moeilijker te been zijn, of net gezinnen 
met heel jonge kinderen, waardoor de 
fiets of te voet vaak geen optie is.

13



Leveringen
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Bezorgdheden
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Steunmaatregelen bij openbare werken

• Vlaamse hinder- en sluitingspremie
www.vlaio.be/hinderpremie

• Ondernemen in Antwerpen
www.ondernemeninantwerpen.be

• Gemeente Brasschaat
www.brasschaat.be/ondernemen
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http://www.vlaio.be/hinderpremie
http://www.ondernemeninantwerpen.be/
https://www.brasschaat.be/ondernemen/premies/premies-wegenwerken


Parkeeronderzoek

Om inzicht te krijgen in de huidige parkeersituatie in het onderzoeksgebied:

• Wat is de daadwerkelijke (openbare) parkeercapaciteit in het 

onderzoeksgebied? 

• Wat is de privé parkeercapaciteit in het onderzoeksgebied (voor zover zichtbaar 

vanaf de openbare weg)?  

• Wat is de parkeerdruk en bezettingsgraad in het onderzoeksgebied? 

• Hoeveel bewoners, langparkeerders en kortparkeerders (motief) maken gebruik 

van de parkeervoorzieningen in het onderzoeksgebied?  

• Wat is de parkeerduur van de voertuigen die geparkeerd staan in de twee 

centrumgebieden? 

• Wat is de aankomsttijd van een voertuig, uitgedrukt naar aankomstronde? 
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Parkeeronderzoek – September 2021

• Tellingen op dinsdag, donderdag 
en zaterdag

• Cijfers geven spreiding over de 
volledige projectzone weer

• Mariaburg is kritisch punt, met 
zwaardere parkeersdruk

• Resultaat:
• Gemiddelde parkeerdruk : 193

• Maximale parkeerdruk: 230
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Parkeeronderzoek

Besluitvorming
• Ruimte (dwarsprofiel) is beperkt
• Maximaal inzetten op aanleg langsparkeerplaatsen

• Beperkte grondverwervingen noodzakelijk

Parkeerbalans langs de gewestweg:
• bestaande toestand : 334 parkeerplaatsen
• ontworpen toestand : 235 parkeerplaatsen

• Gemiddelde parkeerdruk : 193

• Maximale parkeerdruk: 230
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Parkeeronderzoek uitgesplitst per zone

• Zone Witte Merel tot Oude Baan
• Bestaand: 93 parkeerplaatsen

• Maximale parkeerdruk: 56 wagens

• Ontwerp: 73 parkeerplaatsen

• Zone Oude Baan tot Kruispunt Bist/De Caterslei
• Bestaand: 144 parkeerplaatsen

• Maximale parkeerdruk: 80 wagens

• Ontwerp: 69 parkeerplaatsen

• Zone Bist tot gemeentegrens
• Bestaand: 97 parkeerplaatsen

• Maximale parkeerdruk: 94 wagens

• Ontwerp: 93 parkeerplaatsen
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Krachtlijnen 
project
Hans LAURIJSSEN
Regiomanager Wegen en Verkeer



Projectzone – Kapelsesteenweg N11
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Doelstellingen

• Een vlottere, veilige en groene doortocht  voor alle 
weggebruikers

• Verkeersveiligheid verhogen door aanleg van fietspaden, 
voetpaden en herinrichting van kruispunten 

• Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel



Krachtlijnen: hoe doelstellingen realiseren? 

• 1 rijstrook in elke richting en 50km/uur in de volledige 
projectzone

• Voorsorteerstroken aan de kruispunten voor vlottere 
afwikkeling. Verkeerslichten zullen maximaal conflictvrij zijn. 

• Enkelrichtingsfietspad van minimaal 2m breed, waar 
mogelijk vrijliggend.

• Binnen het kerngebied brede voetpaden van min. 1,5m 
breed, buiten het kerngebied enkel waar wenselijk. 

• Toegankelijke bushaltes en halteren op de rijbaan
• Parkeerbalans in overeenstemming met tellingen
• Zoveel mogelijk groen, d.m.v. grasbermen, bomen, 

doorgroeitegel, etc…



Voorontwerp: 
Zone Witte Merel tot Oude Baan



Voorontwerp: Kerngebied
Zone Oude Baan tot kruispunt Bist-De Caterslei



Voorontwerp:
Zone kruispunt Bist-De Caterslei tot gemeentegrens



Kruispunten en zijstraten

• Meer dan 20 aantakkende zijstraten in de projectzone
• 9 volwaardige kruispunten

• 12 T-kruispunten

• 3 Lichtengeregelde kruispunten: maximaal conflictvrij en 
voorsorteerstroken voor vlotter verkeer
• Donksesteenweg – Prinshoeveweg – Oude Baan

• Veltwijcklaan – Bisschoppenhoflei – Louislei

• Schriek – Molenweg – Sint-Antoniuslei

• Verkeerscirculatie zijstraten wordt aanvullend bekeken



Principeontwerp aansluiting zijstraten

• Fietspad heeft voorrang

• Loopt op hoogte door over de 
zijstraat (= verhoogde 
uitritconstructie)

• Uitbuiging naar Kapelsesteenweg



Openbaar vervoer: bussen van De Lijn

• Halteren op de rijbaan, uitgezonderd halte Donksesteenweg
• Toegankelijk bushaltes: 

• Verhoogd busperron = makkelijker in/uitstappen met name voor 
minder mobiele mensen en rolstoelgebruikers

• Fietspad loopt achter de bushalte

• Inrichting: schuilhuisje met bank, vuilbakken en fietsenstalling
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Openbaar vervoer: bussen van De Lijn

Locatie haltes om de ca. 600m (volgens decreet basisbereikbaarheid)
• Halte Beekstraat verdwijnt
• Haltes Frillinglei en Sint-Antoniuslei worden samengevoegd 

tot één halte aan de Molenweg
• Alle andere haltes blijven behouden
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Rioleringsontwerp

• Gescheiden rioleringsstelsel = regenwater en vuil water 
apart opvangen en afvoeren

• Regenwater ter plaatse infiltreren of afvoeren naar een 
waterloop

• Vuil water afvoeren naar zuiveringsinstallatie

• Afkoppelingen op privéterrein: hulp van 
afkoppelingsdeskundige
• Ekeren: Caroline Destrooper, caroline.destrooper@aquafin.be

• Brasschaat: Katrien Vleugels, katrien.vleugels@pidpa.be

(project ref. K-14-008)



Wat zijn de volgende stappen?
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Tot zomer 2022
• Projectnota 
• Finaliseren definitief ontwerpplan
• Opmaak plan grondverwervingen + start gesprekken met 

eigenaars

Najaar 2022
• Procedure omgevingsvergunning en openbaar onderzoek
• Aanbestedingsprocedure aannemer

2023
• Start uitvoering werken (ca. 18 maanden)



Communicatie &
Contact

Marleen TANS
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer



Communicatie naar het brede publiek
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Info & 
contact op 
webpagina

Bewoners-
brieven in 
omgeving 
projectzone

Digitale 
nieuwsbrief

Gemeente 
kanalen:
- stadsmagazine
- website
- social media

Pers

wegenenverkeer.be/Brasschaat
wegenenverkeer.be/Antwerpen



Communicatie bij belangrijke mijlpalen

• Goedkeuring projectnota

• Aanvraag omgevingsvergunning en Openbaar 
Onderzoek met focus op definitief ontwerpplan

• Start werken met focus op minder hinder, fasering 
en bereikbaarheid
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Contact

Wegen en Verkeer Antwerpen 
Bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 
0468 03 53 84
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Vragen?



Stel je vraag via Vraag en Antwoord
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• Klik onderaan rechts op ‘Een vraag stellen’

• Klik rechtsonder op het laatste 
icoontje

• Klik op ‘Vraag en antwoord’


