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PROJECTNOTA 
MODULE 13 

1 INLEIDING 

1.1 Situering 

Het project ‘fietspaden langs de N10’ maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 

Hierdoor komt dit project volgens de module 13 uit het mobiliteitsconvenant in aanmerking voor subsidies van 

het Vlaams Gewest. 

N10 is de verbinding tussen R11 te Mortsel (Antwerpen), R16 (Ring rond Lier), R25 (Ring rond Aarschot) en 

R26 (Ring rond Diest). Tussen Lier en Aarschot passeert de N10 langs Koningshooikt (Lier), Heikant (Berlaar), 

Beerzel (Putte), Goor, Booischot, Pijpelheide (Heist-op-den-Berg) en Begijnendijk. 

De doelstelling is om een volwaardig fietspad aan te leggen langs de N10 volgens de normen van het 

fietsvademecum. 

 

Bij initiële bespreking werd het segment tussen N15 en de gemeentegrens met Begijnendijk beschouwd. Dit 

werd vervolgens in 2 delen gesplitst. Deze nota behandelt het deel tussen N15 en Lostraat (deel A). Het 

segment tussen Lostraat en Begijnendijk (deel B) werd eerder reeds uitgewerkt. Gekoppeld aan dit 

voorliggende deel A wordt de module 14 behandeld, die lopende is voor de ontsluiting van de 

industrieterreinen aan de Z-zijde van N10. 

 

1.2 Probleemstelling 

In de huidige situatie is er aan beide zijde van de rijweg een smal, aanliggend fietspad aanwezig. Het huidige 

fietspad is volgens de normen van het “Het Vademecum Fietsvoorzieningen” te klein gedimensioneerd zodat 

de gebruikers zich hierop niet veilig voelen. Het fietspad maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel 

fietsroutenetwerk. Daarom is het aangewezen om een volwaardig fietspad te voorzien. Hiervoor wordt via 

de module 13 gebruik gemaakt van subsidiëring door het Vlaams Gewest. 

 

1.3 Historiek 

De startnota werd opgemaakt in 2010. Sindsdien werden nog diverse studies en analyses uitgevoerd. Van 

belang i.f.v. voorliggend dossier zijn voornamelijk: 

• Uitwerking “Fietspaden N10 (deel B)”, tussen Lostraat en Begijnendijk. De timing voor 

uitvoering van dit dossier is periode 2022-2024. Omwille van de onteigeninsgkost is er 

met de opdrachtgevers en AWV een prioriteiten schema opgesteld om te bepalen welke 

deeltrajecten als eerste worden onteigend en welke later. 

• Module 14 (SO-VII) “Ontsluiting industrie N10-N15”: de projectnota voor deze 

ontsluitingsweg wordt gelijktijdig op de GBC behandeld. Uitvoering zal gelijktijdig of na 

de herinrichting van kruispunt N10-N15 zijn. 

• Simulatie deelvak N10 tussen kruispunten N15 en Schoorstraat: In functie van de 

heraanleg van N10 en de herinrichting van de kruispunten (in het bijzonder N10-N15 en 

N10 – Schoorstraat) werden diverse scenario’s gesimuleerd, om de impact ervan op de 

verkeersafwikkeling na te gaan. De configuratie van de 2 kruispunten is opgenomen in 

de projectnota van ontsluiting industrie (kruispunt N10-N15) en in onderliggende 

projectnota “fietspaden N10 (deel A)” (kruispunt N10-Schoorstraat). 
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• Studie Timenco: Deze opdracht werd recentelijk uitgevoerd en analyseert de noord-

zuid gerichte fietsstromen die de N10 Liersesteenweg kruisen. 

 

In volgende paragrafen zal dieper ingegaan worden op de precieze inhoud hiervan. 

 

1.4 Doelstelling 

In de startnota werden maatregelen voorgesteld om de vastgestelde knelpunten te ondervangen. Daarbij 

werd nagegaan of deze ingrepen kaderden binnen het beleid dat werd vooropgesteld op de verschillende 

beleidsniveaus. 

Deze projectnota is complementair aan de startnota. Eerst wordt in deze projectnota nog enige bijkomende 

informatie gegeven, zoals werd gevraagd bij bespreking van de startnota tijdens PAC van 21/01/2010. 

Daarnaast worden ook nog een aantal relevante elementen opgenomen uit de studies die na uitwerking van 

de initiële startnota werden opgemaakt, en die hiervoor reeds vermeld werden. 

Daarna wordt in deze projectnota een verantwoording gegeven voor de wijze waarop een kwaliteitsvolle en 

duurzame oplossing uitgewerkt is voor het gestelde probleem. Tevens is het schetsontwerp verder uitgewerkt 

tot voorontwerpplannen, die worden toegelicht in de projectnota. 

Deze projectnota wordt in een eerste versie voorgesteld op de GBC-vergadering van 06/11/2017 en zal ter 

voorbereiding van de RMC (21/12/2017) herwerkt worden o.b.v. de opmerkingen die op de GBC naar voor 

worden gebracht. 
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2 ADDENDUM STARTNOTA 

2.1 Vergelijking streefbeeld 

2.1.1 Wegsegment 
Het betrokken wegsegment is gelegen tussen N15 Mechelsesteenweg en Lostraat. Dit tracé vormt een 

onderdeel van de streefbeeldstudie die i.o.v. de Provincie Antwerpen werd opgemaakt door Langzaam 

Verkeer (d.d. april 2004). In deze studie werden diverse profielen voorgesteld. T.h.v. de “activiteitenzone 

Heist-op-den-Berg” werd een profiel met niet-overrijdbare middengeleider vooropgesteld. Deze zone 

situeerde zich tussen N15 en het kruispunt met Lange Molenstraat en Mechelbaan. Kleine aansluitende 

zijstraten worden afgesloten of worden rechts-in, rechts-uit. Het verkeer wordt naar de grotere kruispunten 

afgeleid, die als rotonde worden uitgewerkt. 

 

Figuur 1: conceptschets N10 Heist-op-den-Berg - Pijpelheide (bron: streefbeeld N10 - Langzaam Verkeer) 

 

Na afwerking van het streefbeeld is door AWV-A de vraag gesteld of de middenberm niet kan doorgetrokken 

worden tot minstens aan de Pijpelstraat, maar liefst, gezien het wegbeeld tot aan de Vlaams-Brabantse 

Mechelbaan, dit in tegenstelling tot het huidige streefbeeld. De provincie Vlaams-Brabant heeft na overleg 

met AWV Vlaams-Brabant gemeld dat de keuze om de middenberm door te trekken tot de Pijpelstraat voor 

hen aanvaardbaar was. Doortrekken van de middenberm op grondgebied van Vlaams-Brabant is voor hen 

geen optie. 
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Figuur 2: concept N10 Heist-op-den-Berg - Pijpelheide (bron: startnota module 13 - Arcadis Belgium) 

 

Bij uitwerking van de module 13 wordt uitgegaan van de verwezenlijking van een middenberm in de zone 

tussen N15 en Pijpelstraat. 
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2.1.2 Profilering 

2.1.2.1 Met middenberm 

In de zone met middenberm wordt in het streefbeeld volgend profiel voorgesteld: 

 

Figuur 3: typeprofiel N10 activiteitenzone Heist-op-den-Berg (bron: streefbeeld N10 - Langzaam Verkeer) 

 

Hierbij wordt uitgegaan van: 

• een profiel met een breedte van 26 m 

• middenberm met verlichting: 2,00 m + 2 x 0,30 m (kantstrook) 

• rijbaan: 2 x 1 met rijstrookbreedte 3,10 m + 0,30 m (goot) 

• grasberm met hoogstammige beplanting: 2,00 m 

• gracht + veiligheidszone: 1,80 m 

• dubbelrichtingsfietspaden aan beide zijden (2,50 m) 

• randzone (nutsleidingen): 2,00 m 

 

In het verleden (1988 – 1992) werden reeds onteigeningen gerealiseerd op een rooilijnbreedte van 22 m. 

Daarbij werd ca. 85% van de noodzakelijke innames doorgevoerd. In GBC werd er de voorkeur aan gegeven 

deze 22 m aan te houden bij verdere uitwerking van de module 13. 

Daarnaast moet ook rekening gehouden worden met de doorgang voor uitzonderlijk vervoer G4 (R4), 

waarvoor een vrije breedte moet bestaan van 5,50 m voor het voertuig (overrijdbaar) en 7,50 m voor de 

lading (overscheerbaar). 
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Om bovenstaande redenen werd bij uitwerking van de module 13 overgegaan naar volgend profiel: 

 

 
Figuur 4: typeprofiel N10 activiteitenzone Heist-op-den-Berg (bron: startnota module 13 - Arcadis Belgium) 

 

• een profiel met een breedte van 22 m 

• middenberm zonder verlichting: 1,00 m + 2 x 0,20 m (kantstrook) 

• rijbaan: 2 x 1 met rijstrookbreedte 3,25 m + 0,30 m (goot) 

• grasberm zonder hoogstammige beplanting: 1,00 m 

• verlichting aan de buitenzijde van de rijbaan 

• gracht + veiligheidszone: 2,25 m 

• dubbelrichtingsfietspaden aan beide zijden (2,50 m) 

• randzone (nutsleidingen): 1,00 m 

 

Binnen dit profiel wordt uitgegaan van verlichting aan de buitenzijde van de rijbaan, omwille van de vereiste 

vrije breedte voor uitzonderlijk vervoer G4. De grasberm blijft beperkt tot 1,00 m, wat te smal is voor nieuwe 

hoogstammige beplanting. Verlichting vormt een beeldbepalend verticaal element. 

 

 



 

\\BEMA1FILE02\D_Bu_Infra\04006702_HODB_fietspaden\3_Studie\32_Voorontwerp\projectnota\DEELA 

  
 

PROJECTNOTA RMC 

12 

2.1.3 Kruispuntherinrichting 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorgestelde kruispuntconfiguratie voor de te 

behouden aansluitingen op N10. Daarbij wordt het voorstel vanuit het streefbeeld naast dit uit de module 13 

geplaatst. Verschillen worden gemarkeerd en na de oplijsting beargumenteerd. 

 

Kruispunt Streefbeeld Module 13 

N10 – N15 Bestaande rotonde + bijkomende tak 

(ontsluiting industrie) 

Bestaande rotonde + bijkomende tak 

(ontsluiting industrie) 

N10 – Lerrekensstraat N: volledige aansluiting + keermogelijkheid 

Z: afgesloten 

N: rechts-in, rechts-uit zonder 

keermogelijkheid 

Z: afgesloten 

N10 - Schoorstraat Rotonde Rotonde 

N10 – Lostraat Rotonde Rotonde (TV3V) 

 

T.h.v. Lerrekensstraat wordt geen keermogelijkheid voorzien om het aantal mogelijke conflicten ook op deze 

aansluiting te beperken. Keermogelijkheden zijn gesitueerd t.h.v. N15 (800 m naar het O) of Schoorstraat 

(800 m naar het W). Tijdens GBC in de startnotafase werd beslist enkel een keerbeweging toe te laten t.h.v. 

Lerrekensstraat, indien deze niet mogelijk zou zijn t.h.v. Schoorstraat. Het achterliggende gebied dat aansluit 

op Lerrekensstraat is eerder beperkt in omvang en bebouwingsdichtheid. Daarenboven is de omrijfactor via 

N15 of Schoorstraat relatief klein (respectievelijk ca. 100 en 600 m). 
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2.1.4 Fietsoversteken 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de voorgestelde fietsoversteekvoorzieningen die 

N10 dwarsen. Daarbij wordt het voorstel vanuit het streefbeeld naast dit uit de module 13 geplaatst. 

Verschillen worden gemarkeerd en na de oplijsting beargumenteerd. 

 

Kruispunt Streefbeeld Module 13 

N10 – N15 Bestaande fietsoversteken – uit de voorrang Bestaande fietsoversteken – uit de voorrang 

N10 – Lerrekensstraat Fietsoversteek Fietstunnel 

N10 - Schoorstraat Fietsoversteken – uit de voorrang Fietsoversteken – uit de voorrang 

N10 – Lostraat Fietsoversteken – uit de voorrang Fietsoversteken – uit de voorrang 

 

In volgende paragraaf wordt de noodzaak en de gewenste locatie van een fietstunnel toegelicht. 
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2.2 Fietstunnel 

In het streefbeeld wordt t.h.v. Lerrekensstraat een gelijkgrondse beveiligde fietsoversteek verondersteld.  

Ook t.h.v. Schoorstraat wordt een beveiligde fietsoversteek gepland. Bij overleg in kader van het streefbeeld 

wordt deze oversteek voor fietsers belangrijker geacht dan de oversteek t.h.v. Lerrekensstraat. 

 

 

Figuur 5: conceptschets N10 Heist-op-den-Berg - Pijpelheide (bron: streefbeeld N10 - Langzaam Verkeer) 
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N10 vormt een belangrijke barrière tussen diverse kernen en fietsgenererende attractiepolen aan 

weerszijden van de gewestweg. In het bijzonder de scholen, het station, de industriezone en 

sportinfrastructuur trekken veel fietsverkeer aan, onder wie een aanzienlijk deel schoolgaande jeugd. 

Momenteel steken deze verspreid over het betrokken wegsegment N10 over. De te dwarsen stromen 

gemotoriseerd verkeer zijn erg groot (tot 1350 pae/u) en van dien aard dat zich in het bijzonder tijdens de 

spitsmomenten lange wachttijden voordoen. De meeste oversteekbewegingen van fietsers doen zich voor op 

het deel N10 tussen N15 en Lostraat, nabij de “activiteitenzone Heist-op-den-Berg”. 

 

Overstekende fietsers (per uur) Lerrekensstraat Schoorstraat Lostraat 

Ochtendspits 25 116 49 

Avondspits 25 99 48 

 

Inplanting van een fietstunnel leek dan ook het meest wenselijk in deze zone. N15 en Lostraat worden niet 

als te verkiezen beschouwd omwille van volgende redenen: 

• Gelegen aan de uiteinden van de betrokken zone, met het minste groeipotentieel 

voor overstekende fietsers; 

• Moeilijke fysische inpasbaarheid, vanwege relatief dichte en nabijgelegen 

bebouwing; 

• Gevaarlijke overgang van fietstunnel naar drukke verkeersas; 

• N15: overgang van een dubbelrichtingsfietspad (N) naar ontdubbelde fietspaden (Z) 
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In volgend overzicht werd eertijds nagegaan welke factoren medebepalend kunnen zijn bij inpassing van een 

fietstunnel t.h.v. Lerrekensstraat of Schoorstraat. 

Criterium Lerrekensstraat Schoorstraat 

Fietsroute Noch geselecteerd binnen het 

functionele netwerk, noch binnen het 

fietsknooppuntennetwerk 

Noch geselecteerd binnen het 

functionele netwerk, noch binnen het 

fietsknooppuntennetwerk 

Aansluitende wegenis Z: doodlopend, uitgezonderd voor 

(brom)fietsers 

N: beperkte aansluiting (rechts-in, 

rechts-uit), met relatief klein 

achterliggend gebied 

Z + N: volledige aansluiting van 

ontsluitingsweg van industrieterrein 

(zwaar verkeer) 

Aansluitende fietsinfrastructuur 

zijstraat 

Z + N: de gemeente plant de aanleg 

van een dubbelrichtingsfietspad 

Z: dubbelrichtingsfietspad (O-zijde) 

N: enkelrichtingsfietspaden 

Aansluitende fietsroute Wordt verder uitgebouwd met een 

verbinding langs de Kattenstraat, over 

de spoorweg 

Fietsroute via Schoorstraat en 

Bossestraat, dewelke de onstluiting 

van het industrieterrein vormen, 

alsook een rechtstreekse verbinding 

tussen het centrum, N15 en N10. 

Huidige gebruik 25 fietsers per spitsuur, onder 

politiebegeleiding 

100 fietsers per spitsuur, binnen VRI 

met by-pass buiten de lichtenregeling 

Ruimtelijke ontwikkelingen Toename fietsverkeer verwacht door 

uitbreiding van de scholen ten W van 

N15 

Afname fietsverkeer verwacht door 

uitbreiding van de scholen ten W van 

N15 

Bebouwing Enkel aan de N-zijde verspreide 

bebouwing  

Aan beide zijden van N10 industriële 

bebouwing 

 

Omwille van volgende redenen werd Lerrekensstraat verkozen als meest geschikte locatie voor een 

fietstunnel: 

• Uitbouw van de aansluitende fietsroute via Kattenstraat 

• Geplande aanleg van aansluitende fietspaden langs Lerrekensstraat 

• Beperkte intensiteiten gemotoriseerd verkeer in Lerrekensstraat 

• Aangeduid als hoofdroute voor schoolgaande jeugd, in het bijzonder na herlocalisatie 

Door de aanleg van dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van N10 is een veilige aansluiting met de 

fietstunnel mogelijk in beide richtingen en worden ook de omrijfactoren zo veel als mogelijk beperkt. 

 

Kaart 1: gewenste structuur 
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2.3 Gelijklopende studies 

Bij verdere uitwerking van de module 13 moet voldoende afstemming gebeuren met volgende studies die 

interfereren met het projectgebied: 

• Herinrichting N10 door AWV, gelijktijdig met aanleg van fietspaden 

• Aanleg riolering N10 

• Aanpassing verlichting (module 17 ), gelijktijdig met aanleg van fietspaden 

• Ontwikkeling van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg (provincie Antwerpen) 

• Module 14: ontsluiting industrie ten Z van N10, met bijzondere aandacht voor het 

wegsegment tussen N15 en Schoorstraat 

 

Hierbij wordt uitdrukkelijk de wens van de betrokken gemeenten geformuleerd om de heraanleg van N10 en 

bijhorende verlichting door AWV te combineren met de uitvoering van de fietspaden. 

 

Daarnaast worden ook de meest relevante elementen aangehaald vanuit de studies die werden opgemaakt 

na uitwerking van de initiële startnota. 

 

2.3.1 Kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg 
(eindrapport goedgekeurd door de deputatie op 25/11/2010) 

I.o.v. de provincie Antwerpen werd een voorstudie opgemaakt voor afbakening van het kleinstedelijk gebied 

Heist-op-den-Berg. Het eindrapport kon als basis dienen voor de opmaak van provinciale ruimtelijke 

uitvoeringsplannen (PRUP’s). 

In dit rapport werden o.b.v. ontwerpend onderzoek stedenbouwkundige krachtlijnen en aandachtspunten 

gedetecteerd. De gewenste ruimtelijke structuur werd uitgewerkt en een voorstel van afbakeningslijn werd 

geformuleerd. 

 

Volgende interferenties op dit project kunnen vermeld worden: 

• Ontsluiting zone voor kleinhandel in woonuitbreidingsgebied 'Slachthuis': De 

ontsluiting gebeurt ofwel via 1 kruispunt (rechts-in-rechts-uit) op de N10 ofwel via 

een ventweg die aansluit op of nabij de rotonde N10/N15. De gevolgen voor het 

geplande fietspad zijn ofwel respectievelijk beperkt (afslagstrook waardoor beperkte 

aanpassing van het fietspad) of belangrijk (ventweg maakt aanpassing over grotere 

lengte nodig). De inplanting van de aansluiting van de zone op de N10 staat nog niet 

vast; de realisatie van de ventweg is wegens moeilijke onteigeningen niet op korte 

termijn te voorzien. Voorlopig moet het project hiervoor niet aangepast worden. 

• Ontsluiting Heistse Hoek (zuid-oost t.o.v. rotonde N10/N15). Volgens streefbeeldstudie 

via een bijkomende aansluiting op de rotonde. De studie afbakening geeft nog geen 

concrete aansluitingen op de N1            0 aan. Voorlopig moet het project niet 

aangepast worden. 

• Bedrijvenzones Langveld-Oost en Langveld-West, samen + 15 ha. Geen 

rechtstreekse aansluiting op N10, wel ontsluiting via Schoorstraat. Het kruispunt N10 

– Schoorstraat moet de bijkomende verkeersdruk, ook na herinrichting, aankunnen. 
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2.3.2 PRUP’s van toepassing op projectgebied 
Op basis van de voorstudie hierboven besproken werden een aantal PRUP’s opgesteld. De PRUP’s die van 

toepassing zijn op het deel N10 tussen N15 en Lostraat zijn de volgende: 

- PRUP Afbakeningslijn 

- PRUP Langveld 

- PRUP N10 

 

2.3.2.1 PRUP Afbakeningslijn 

In deze PRUP wordt de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-berg vastgelegd. Binnen dit 

afgebakende gebied moet een stedelijkgebiedbeleid gevoerd worden. Het RSV omschrijft dit als een beleid 

waar ontwikkeling, concentratie en verdichting uitgangspunten zijn, evenwel steeds met respect voor  

de draagkracht van het stedelijk gebied. Het beleid is gericht op het creëren van een aanbod aan bijkomende 

woningen in een kwalitatieve woonomgeving, het kwantitatief en kwalitatief voorzien van ruimte voor 

economische activiteiten, het versterken van het stedelijk functioneren (diensten, gemeenschaps-

voorzieningen, stedelijke voorzieningen, ....) en het stimuleren van andere vormen van mobiliteit. 

Op onderstaande figuur is de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg weergegeven, 

met eveneens de ligging van de provinciale RUP’s die opgemaakt werden in hetzelfde planningsproces.  

 

Figuur 6: PRUP Afbakening 

 

De PRUP’s aangeduid in bovenstaand plan zijn: 

– PRUP Averegten (1)  

– PRUP Kerselaarlaan (2)  

– PRUP Het Spek (3)  

– PRUP Langveld (4)  
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– PRUP N10 (5 met deelgebied N10-Fabiolakruispunt als 5a en deelgebied N10Lostraat 

als 5b) 

 

Uit deze figuur is duidelijk dat enkel de PRUP’s Langveld en N10 van toepassing zijn op het projectgebied. 

 

2.3.2.2 PRUP Langveld 

Het PRUP voert een herbestemming door van agrarisch gebied naar een zone voor bedrijvigheid. Het gebied 

van het PRUP situeert zich in de zuidelijke industriele randpool van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-

Berg. 

 

Figuur 7:  PRUP Langveld 

De zone heeft geen aansluiting op de N10 maar wel een ontsluiting naar de Schoorstraat. Het kruispunt N10 

– Schoorstraat moet de bijkomende verkeersdruk, ook na herinrichting, dus aankunnen. 

 

2.3.2.3 PRUP Kleinhandelsconcentratie N10 

Het PRUP heeft als doel de bestaande detailhandelsconcentraties langs de N10 af te bakenen en te 

herstructureren. In het PRUP werden bijgevolg een aantal zones geselecteerd waarbinnen bepaalde vormen 

van grootschalige detailhandel mogelijk zijn. De PRUP is opgedeeld in twee deelgebieden: N10-

Fabiolakruispunt en N10-Lostraat. 
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Figuur 8: PRUP Kleinhandelsconcentratie N10 

Volgende doelstellingen werden opgenomen in het PRUP: 

- Er worden geen nieuwe kantoren, detailhandels- en distributiezaken voorzien langs 

de N10.   

- Grootwinkels kunnen er enkel nog bijkomen in een nog te onderzoeken en aan te 

duiden zone tussen station en de N10 mits heraanleg als verbindingsweg. 

- Bestaande winkelmogelijkheden langs N10 worden niet verder ontwikkeld 

(moratorium). Omwille van de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming op 

N10 worden waar er op dit moment reeds concentraties van grootwinkels bestaan 

ventwegen voorgesteld.   

- De N10 heeft als hoofdfunctie verzamel- en verbindingsfunctie, toegang verlenen is 

slechts aanvullend.  

- Visie op de N10 gaat gepaard met een visie op de gewenste economische 

ontwikkeling 

- Enkele kruispunten moeten ingericht worden als toegang tot het stedelijk gebied, tot 

het bedrijventerrein en de dorpen  

- Zijstraten kunnen afgesloten worden en linksafslagbewegingen worden geweerd. 

- Voor de fietser kunnen er onderdoorgangen voorzien worden aan de 

Mechelsesteenweg, de Schoorstraat en de Lostraat  

- Dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant en kan verbreed worden tot een ventweg 

met gemengd verkeer.  

- Herkenningspunten (begin- en eindpunten) voorzien die door vormgeving de zones 

aankondigen. 

Met deze doelstellingen wordt rekening gehouden in het verdere ontwerp van de N10. 

 

2.3.3 Fietspaden Lostraat – Begijnendijk (deel B) 
Langsheen N10 werden in 2009 2 modules 13 opgestart: 

• Grondgebied Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg: segment tussen Gangelberg 

en Steenbeek (Heikant) en N15 (Heist-op-den-Berg), met uitzondering van het 

gedeelte tussen de toegang tot de begraafplaats en Isschotweg; 

• Grondgebied Heist-op-den-Berg: segment tussen N15 en de gemeentegrens 

met Begijnendijk. 
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Startnota’s voor beide projecten werden goedgekeurd en conform verklaard door de PAC op 21/01/2010. 

Voor het segment tussen N15 en de gemeentegrens met Begijnendijk werd na de startnota-fase beslist het 

traject in 2 delen op te splitsen. De projectnota waarin het deel tussen Lostraat en Begijnendijk behandeld 

werd, is samen met het segment tussen Gangelberg en N15 goedgekeurd en conform verklaard door de PAC 

op 20/10/2011. 

Tussen Lostraat en Pijpelstraat werd volgend profiel voorgesteld: 

• middengeleider: 1,00 m + 2 x 0,30 m (kantstrook) 

• rijstrookbreedte: 3,25 m + 0,30 m (kantstrook) 

• berm: 1,00 m grasberm + 1,65 m gracht 

• veiligheidszone: 0,50 m 

• fietspad: 2,50 m – dubbelrichting 

• zone nutsleidingen: 1,00 m 

 

Figuur 9: typedwarsprofiel Lostraat - Pijpelstraat (bron: projectnota module 13, Arcadis Belgium) 

 

Het ontwerp werd volgens de afgesproken uitgangspunten verder gedetailleerd en een onteigeningsdossier 

werd opgemaakt.  

Bij nazicht van het gedetailleerd ontwerp werden door de wegbeheerder (AWV) opmerkingen gemaakt die 

verwijzen naar het “Handboek vergevingsgezinde wegen”. 

In een overleg met AWV, MOW, Provincie Antwerpen en de betrokken gemeenten worden volgende 

elementen aangehaald: 

• Het “Handboek vergevingsgezinde wegen” meldt dat grachten een risico vormen 

als ze diep zijn, te steile hellingen hebben (kantelen van het voertuig, verdrinking) 

of als ze kopmuren bevatten. Bij grachten met kleine waterdiepte (<1m) dienen de 

neerwaartse taluds kleiner te zijn dan 16/4 om kantelen te vermijden.  

• De breedte van de veiligheidsstrook (obstakelvrije zone vanaf buitenmarkering) 

waarin de bestuurder een fout kan corrigeren zonder schade op te lopen dient voor 

secundaire wegen type I minstens 2,40m te bedragen.  

• Het dwarsprofiel is zeer krap ontworpen met een minimale kruinbreedte van de 

gracht en minimale bermbreedte gracht-rijweg en gracht-fietspad. Een te steil 

grachttalud geeft risico op afschuiving en verzakkingen in de berm, fietspad of 
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rijweg. Een te steil talud met beschoeiing is moeilijk te onderhouden en kan 

aanleiding geven tot grote herstellingskosten. 

 

Op basis hiervan werd op 19 december 2014 een overleg georganiseerd met alle opdrachtgevers en andere 

actoren om deze opmerkingen te bespreken. In dit overleg werd onderstaand gewijzigd typeprofiel 

overeengekomen. 

 

 

 

Figuur 10: typedwarsprofiel – alternatief o.b.v. referenties 

 

• middengeleider niet-verhoogd: 0,50 m 

• rijstrookbreedte: 3,25 m + 0,50 m (kantstrook-boordsteen) 

• berm: 1,35 m grasberm 

• gracht: 1,40 m ; 0,50 m diep met drainageleiding onderaan 

• veiligheidszone: 0,50 m 

• fietspad: 2,50 m – dubbelrichting 

• zone nutsleidingen: 1,25 m 

 

2.3.4 Module 14: ontsluiting industrie 
Binnen deze studie is het de intentie om een nieuwe en volwaardige 2de ontsluiting van het 

industrieterrein ten Z van N10 te realiseren. Een startnota werd reeds opgemaakt en goedgekeurd. Daarbij 

werd voor het kruispunt N10-N15 een ovonde-configuratie voorgesteld, met daarbij een bijkomende 5de tak, 

ter ontsluiting van de industriezone. T.b.v. het fietsverkeer werd een fietstunnel geïntegreerd in de plannen. 



 

Projectnota versie B – dd. 04/12/2017 

N:\04006702_HODB_fietspaden\3_Studie\32_Voorontwerp\projectnota\DEELA 

  
 

PROJECTNOTA RMC 

23 

 

Figuur 11: principeschets ontsluiting voorkeursconcept met fietstunnel (bron: module 14, startnota 

 

Inmiddels is de voorgestelde configuratie geëvolueerd tot een turbo-ovonde. Verdere detaillering hiervan is 

opgenomen in de projectnota voor de module 14: “Ontsluiting industrie N10”. 

 

2.3.5 Verkeerssimulatie N10 (N15 – Schoorstraat) 
In het kader van het streefbeeld van de N10 Liersesteenweg te Heist-op-den-Berg worden ingrijpende 

maatregelen voorgesteld. Als type-beeld werd initieel uitgegaan van een gesloten middenberm, zodat 

zijstraten aantakken via het “rechts-in rechts-uit”-principe. Enkel de grote kruisingen zouden volledige 

aansluitingen blijven, bij voorkeur in de vorm van rotondes (zoals eerder reeds aangehaald zijn er aan het 

oorspronkelijke dwarsprofiel inmiddels wijzigingen aangebracht). 

Tegelijk werden echter ook verscheidene ruimtelijke ontwikkelingen gepland of overwogen in de 

onmiddellijke nabijheid van de N10 en N15. Gezien de bijhorende verkeersgeneratie hebben deze 

ontwikkelingen een belangrijke impact op de verkeersbelasting van deze wegen, en bijgevolg ook op de 

gewenste inrichting van deze wegen. 

 

Om de onderlinge interactie in kaart te brengen tussen het herinrichtingsconcept enerzijds en de ruimtelijke 

projecten anderzijds, werd een microsimulatie opgemaakt, met als doel tot een inrichtingsvoorstel te komen 

dat op voldoende wijze tegemoetkomt aan zowel de inrichtingsprincipes van het streefbeeld als de ruimtelijke 

ontwikkelingsperspectieven voor bijkomende bedrijvigheid. Hiervoor werd in 2011-2012 door Arcadis een 

uitgebreide analyse uitgevoerd, waarbij een proces werd gevolgd in drie stappen: 

• In eerste instantie werd vertrokken vanuit de streefbeeldstudie voor de N10, om 

van hieruit te bepalen welke restcapaciteit nog beschikbaar is voor bijkomende 

ontwikkelingen / verkeersintensiteiten op de N10; 

• Vervolgens werd de problematiek in de omgekeerde richting bekeken: van de 

ruimtelijke taakstelling aan bijkomende ontwikkelingen langs de N10 werd 

geëvalueerd welke verkeerstechnische inrichting nodig is om op de N10 een 

voldoende verkeersdoorstroming te kunnen aanbieden; 
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• Tenslotte werd gewerkt aan een ‘compromis’-scenario waarin zowel de 

inrichtingsprincipes als ruimtelijke ontwikkelingen werden bijgestuurd om tot een 

haalbare tussenoplossing te komen. 

In deze studie werden voor het meest wenselijke compromisscenario de volgende adviezen geformuleerd:  

• Het compromis dient in ieder geval te vertrekken van de gestelde 

randvoorwaarden:  

• Het behoud van de N10 op een enkelstrooksprofiel (2x1-profiel); 

• Het behoud van het principe van de gesloten middenberm op de N10, met 

”rechts-in rechts-uit”-aansluitingen en rotondes voor de afwikkeling van 

terugkeerbewegingen; 

• Het kruispunt met de Schoorstraat wordt ingericht als dubbelstrooksrotonde 

met enkele toe- en afritten;  

• Het kruispunt met de N15 wordt ingericht als dubbelstrooksovonde met 

enkele toe- en afritten. 

• Het meest wenselijke scenario op het vlak van capaciteit en verkeersafwikkeling 

wordt verkregen door in vergelijking met de afbakeningsstudie de zones 

‘Driehoek’ en ‘Langveld’ niet te ontwikkelen. Dit resulteert wel nog in kritische 

wachtrijlengtes ter hoogte van zowel de ovonde als de rotonde. De beschikbare 

restcapaciteit bedraagt dan zo’n 250 bijkomende pae/u. 

• Hiervan wordt echter zo’n 150 pae/u ingenomen door ontwikkelingen die moeilijk 

tegen te houden zijn omdat ze reeds de gepaste gewestplanbestemming hebben. 

Dit maakt dat er nog effectief zo’n 100 pae/u resteert voor bijkomende bedrijvigheid 

langs de N10. 

• Op het vlak van leesbaarheid scoort een variant waarbij de zone ‘Spar’ via een 

volwaardige vijfde tak wordt aangetakt op de ovonde beter. De zone heeft dan 

immers één duidelijke toegang, zowel voor in- als uitgaand verkeer. 

• Zowel ter hoogte van de ovonde als de rotonde blijven nog wachtrijen behouden. 

Ter hoogte van de ovonde blijft ondertunneling een optie om de knelpunten op dit 

punt grotendeels op te lossen. De ondertunneling biedt uiteraard geen oplossing 

voor de wachtrijen ter hoogte van de rotonde Schoorstraat. 

 

Aansluitend werden door de Vlaamse Overheid (agentschap Wegen en Verkeer, expertise Verkeer en 

Telematica) nog diverse variante scenario’s gesimuleerd en doorgerekend.  

• 1) ovonde N10-N15 met diverse configuraties wat betreft aantal rijstroken op op- 

en afritten. Conclusie: onaanvaardbare wachtrijen gedurende de avondspits in alle 

beschouwde scenario’s. 
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• 2) turbo-ovonde N10-N15 met diverse configuraties wat betreft aantal rijstroken 

op op- en afritten. Conclusie: aanvaardbare wachtrijen in het beschouwde scenario 

5. 

• 3) turbo-ovonde N10-N15 met diverse configuraties wat betreft de ontsluiting van 

de Colruyt-site (5de tak) + rotonde t.h.v. Schoorstraat. Conclusie: belemmerde 

doorstroming bij uitrijden van de Colruyt-site (avondspits) en onaanvaardbare 

wachtrijen t.h.v. Schoorstraat. 

• 4) turbo-ovonde N10-N15 + VRI t.h.v. Schoorstraat. Conclusie: belemmerde 

doorstroming bij uitrijden van de Colruyt-site (avondspits) en onaanvaardbare 

wachtrijen t.h.v. Schoorstraat. 

• 5) turbo-ovonde N10-N15 + diverse configuraties voor een rotonde t.h.v. 

Schoorstraat. Conclusie: belemmerde doorstroming bij uitrijden van de Colruyt-

site (avondspits) en aanvaardbare wachtrijen t.h.v. Schoorstraat bij keuze voor een 

dubbelstrooksrotonde. 

• 6) turbo-ovonde N10-N15 + turbo- rotonde t.h.v. Schoorstraat 

 

De laatst vermelde variant dateert van 2016. 

Daarbij werd uitgegaan van: 

• N10-N15: turborotonde (ovonde), met dubbele op- en afritten langs N10, met 

dubbele opritten en enkele afritten langs N15; 

• een aansluitende 5de tak voor de ontsluiting van het industriegebied waarop de 

Spar-site kan aansluiten, en ongelijkvloerse kruisingen voor zachte weggebruikers; 

• N10 – Schoorstraat: turborotonde, met dubbele op- en afritten langs N10, met 

enkele op- en afritten langs Schoorstraat. 

 

Dit scenario resulteert in een voldoende vlotte verkeersafwikkeling op de turbo-rotonde t.h.v. Schoorstraat.  
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Figuur 12: grondplan voorontwerp N10-Schoorstraat (bron: Arcadis) 

 

2.3.6 Studie Timenco 
In opdracht van de gemeente Heist-op-den-Berg werd recentelijk een studie uitgevoerd aangaande de noord-

zuid gerichte fietsstromen die de N10 Liersesteenweg kruisen. Daarbij werden potentieel interessante 

fietsroutes voor grote relaties tussen omliggende kernen (Beerzel, Schriek, Grootlo) en het centrum van Heist-

op-den-Berg gedetecteerd. Voor deze routes werd telkens een beschrijving van de aanwezige infrastructuur 

opgemaakt. 

 

 

Figuur 13: herkomsten en bestemmingen N-Z verbindingen (bron: Timenco) 
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Vervolgens werden de routes beoordeeld aan de hand van criteria, afgeleid van de 5 hoofdeisen van een 

kwalitatief fietsroutenetwerk: samenhangend, direct, aantrekkelijk, veilig en comfortabel. Op basis van deze 

afweging zijn een aantal voorkeursroutes vastgelegd, die N10 kruisen op volgende locaties: 

• Mechelsesteenweg 

• Tussen Misweg en Schoorstraat 

• Heist-Goorstraat / Lostraat 

 

 

Figuur 14: voorkeursroutes fietsers N-Z verbindingen (bron: Timenco) 

 

Om de voorkeursroutes nog aantrekkelijker te maken werden in het rapport voor deze routes 

verbetervoorstellen opgenomen. Ook voor de kruisingen werden suggesties opgenomen: 

• Mechelsesteenweg: ongelijkvloerse kruising voor fietsrelaties, geconcentreerd op 

1 plek (zonder bajonetbeweging). In de omgeving is bij voorkeur een fietsdoorsteek 

te realiseren tussen Wouwerstraat en Kastanjedreef, t.b.v. de lokale relatie tussen 

het Heilig Hartinstituut en Achterheide. 

• Misweg / Lerrekensweg: oversteek met een middenberm. 

• Tussen Misweg en Schoorstraat: ongelijkvloerse kruising van N10, eventueel 

schuin aan te leggen t.o.v. N10, om het ruimtegebruik te beperken. Er is bij 

voorkeur een fietsdoorsteek te realiseren tussen Heistse Hoekstraat en de tunnel, 

t.b.v. de lokale relatie tussen de wijk Achterheide en Schoorstraat. 
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• Schoorstraat: gelijkgrondse kruising kan wellicht volstaan, aangezien de 

fietsroutes door het bedrijventerrein niet zo goed scoren. 

• Heist-Goorweg / Lostraat: aangezien deze kruising aansluit op een aanbevolen 

route, zou de mogelijkheid onderzocht moeten worden om deze ongelijkvloers te 

maken. 
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3 GEKOZEN OPLOSSINGEN 

3.1 Gekozen oplossingen uit de startnota 

In de huidige situatie is het fietspad langs de N10 onvoldoende ingericht. Het huidige fietspad voldoet niet aan 

de aanbevelingen van het Vademecum fietsvoorzieningen. 

Daar er in het projectgebied een snelheidsregime van 70km/uur geldt, worden voor de veiligheid van de fietser 

enkel profielen uitgewerkt met vrijliggende fietspaden. 

Nabij de kruispunten worden de zichtbaarheid van de fietsers verhoogd door het fietspad aanliggend te 

maken en het fietspad te accentueren in een opvallende kleur. 

 

In de startnota werden diverse dwarsprofielen voorgesteld en t.o.v. mekaar afgewogen. In onderling overleg 

werd ervoor gekozen om langsheen het betrokken traject volgende profiel te gebruiken tussen N15 en 

Lostraat: totale breedte 22 m, waarbij wordt uitgegaan van een wegherinrichting met smalle middengeleider. 

 

Het ontworpen fietspad wordt achter de grachten voorzien. De rijstrookbreedte bedraagt 3,25 m. 

In het verleden werden nieuwe rooilijnen symmetrisch vastgelegd op een afstand van 11 m van de as van 

de bestaande rijweg. De onteigeningen werden reeds deels doorgevoerd (85 %). 

 

Volgende maatvoering wordt gehanteerd: 

• middengeleider: 1,00 m + 2 x 0,30 m (kantstrook) 

• rijstrookbreedte: 3,25 m + 0,30 m (kantstrook) 

• berm: 1,00 m grasberm + 1,65 m gracht 

• veiligheidszone: 0,50 m 

• fietspad: 2,50 m – dubbelrichting 

• zone nutsleidingen: 1,00 m 

 

Figuur 15: typedwarsprofiel 1 – met middengeleider 
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3.2 Detaillering en verantwoording van de gekozen oplossing 

3.2.1 Algemeen 

3.2.1.1 Fietsvoorzieningen 

Op het volledige traject wordt gekozen voor vrijliggende dubbelrichtingsfietspaden (b = 2,50 m) 

De afstand tot de rijbaan bedraagt 3,15 m. 

 

Dit gekozen concept sluit probleemloos aan op de vrijliggende enkelrichtingsfietspaden die op het segment 

ten O van Lostraat aan beide zijden van de weg zullen worden aangelegd (module 13). Aan de andere zijde 

wordt t.h.v. de rotonde N10 – N15 de overgang gemaakt naar vrijliggende enkelrichtingsfietspaden, zoals 

deze worden uitgewerkt in de aansluitende module 13 voor fietspaden langs N10 op grondgebied van Berlaar, 

Putte en Heist-op-den-Berg. 

 

Fietsoversteken worden voorzien op volgende locaties: 

• N15: fietstunnel. 

• Lerrekensstraat: oversteek met middenberm. 

• Misweg - Schoorstraat: fietstunnel. 

• Lostraat: fietsoversteek uit de voorrang omheen de rotonde (zoals voorzien binnen 

uitwerking TV3V). 

 

Fietsoversteken in langsrichting worden aangeduid op volgende manier: 

• het fietspad wordt uitgebogen naar de rijweg toe, zodat het plaatselijk aanliggend is; 

• de oversteek wordt afgebakend d.m.v. een streeplijn-markering; 

• de oversteek wordt rood ingekleurd. 
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3.2.1.2 Voetgangersvoorzieningen 

Op het betrokken wegsegment worden geen afzonderlijke voetgangersvoorzieningen voorzien behalve ter 

hoogte van de fietstunnels. Aan de fietstunnels worden trappen voorzien zodat de voetgangers de tunnels 

eveneens kunnen gebruiken om de N10 veilig over te steken. 

 

3.2.1.3 Openbaar vervoer 

Langsheen en in de onmiddellijke nabijheid van het traject bevinden zich volgende halteplaatsen van De Lijn:  

• N15: busbundel 510-511-512-534 

• Lostraat: lijn 160 + lijn 527 

 

De halten bevinden zich niet langs N10. 

 

Bij opmaak van de startnota werd door de aanwezigen een voorkeur uitgesproken voor bushalteplaatsen 

naast de rijbaan, omdat gevreesd wordt voor belemmering van de doorstroming en gevaarlijke 

inhaalbewegingen. 

 

3.2.1.4 Waterloop 

Binnen het projectgebied wordt N10 gekruist door volgende waterlopen: 

• Statieloop in de oostelijke hoek van het kruispunt N10 – N15 

• Bergebeek ca. 300 m ten W van Langveldstraat 

• Rashoevebeek ca. 300 m ten O van Langveldstraat 

 

Deze kruisende waterlopen kunnen over beperkte afstand bijkomend ingebuisd worden. 
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3.2.2 Straatprofilering 

3.2.2.1 Typedwarsprofiel 

In de huidige situatie is er een aanliggend enkelrichtingsfietspad aanwezig aan beide zijden van de rijbaan. 

 

 

Foto 1: bestaand profiel 

 

Naar analogie met het segment ten O van Lostraat, wordt ook voor dit project geopteerd voor een aangepast 

dwarsprofiel, verschillend van dat wat in de startnota werd uitgewerkt: 

 

 

 

Figuur 16: typedwarsprofiel 
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3.2.3 Algemene kruispuntconfiguratie 
In de huidige situatie loopt het bestaande fietspad onveranderd door t.h.v. aansluitende zijstraten. In de 

zijstraten zijn haaientanden of een stopstreep gemarkeerd voor de fietsoversteek. 

 

Foto 2: bestaande configuratie zijstraten 

 

In het voorliggende ontwerp worden de fietspaden t.h.v. aansluitende wegen naar de rijbaan toegebogen. 

Daardoor worden ze lokaal aanliggend. De oversteek zelf wordt aangeduid d.m.v. streepmarkering en een 

rode inkleuring. Ook hier worden haaientanden / stopstreep voorzien in de zijstraat, met bijhorende 

signalisatie (B1 / B5). 

 

  

Figuur 17: grondplan voorontwerp zijstraten 
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Figuur 18: typedwarsprofiel voorontwerp zijstraten 

 

3.2.4 Kruispunt Wouwerstraat 
Wouwerstraat (Z) en Beemdekensstraat (N) sluiten in de huidige configuratie geschrankt t.o.v. elkaar aan 

op N10. Wouwerstraat vormt een belangrijke ontsluiting voor enkele bedrijven in de industriezone ten Z van 

de gewestweg. Vanuit beide zijstraten moet voorrang verleend worden aan verkeer op N10. 

 

 

Foto 3: bestaande configuratie Wouwerstraat 

 

Er wordt voorgesteld een 5de tak aan te sluiten op de bestaande rotonde N10 – N15 als ontsluiting voor het 

bedrijventerrein. De aansluiting van Wouwerstraat op N10 voor gemotoriseerd verkeer blijft wel behouden, 

om de verkeersbelasting op het kruispunt N10-N15 zo veel als mogelijk te beperken. 

Zowel Wouwerstraat als Beemdekensstraat worden wel volgens het “rechts-in, rechts-uit”-principe 

aangesloten. Een verhoogde middenberm op N10 verhindert ongewilde linksaf-bewegingen. 
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Figuur 19: grondplan voorontwerp Wouwerstraat 

 

De exacte configuratie van het ontwerp voor het kruispunt N10-N15 wordt in een afzonderlijk hoofdstuk 

behandeld. 
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3.2.5 Kruispunt Lerrekensstraat 
De zuidelijke tak van de Lerrekensstraat is reeds afgesloten van N10 voor gemotoriseerd verkeer. De N-

kant kent een volledige aansluiting. 

 

Foto 4: bestaande configuratie Lerrekensstraat 

 

De Z-zijde blijft afgesloten in de toekomst. De noordelijke tak zal worden ingericht volgens het “rechts-in 

rechts-uit”-principe. Op beide takken plant de gemeente de aanleg van dubbelrichtingsfietspaden. 

 

Langsheen Lerrekensstraat werd eerder een fietstunnel voorgesteld. O.b.v. de studie van Timenco, en na 

overleg met de betrokken actoren, wordt hiervan afgeweken. Er wordt de voorkeur gegeven aan een 

gelijkvloerse oversteek, met middenberm. 

De fietspaden langs N10 lopen door en worden gekoppeld aan het aan te leggen fietspad in de 

Lerrekensstraat.  

 

Figuur 20: grondplan voorontwerp Lerrekensstraat 
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3.2.6 Kruispunt Schoorstraat 

3.2.6.1 Configuratie o.b.v. micro-simulatie 

In de huidige configuratie is het kruispunt N10 - Schoorstraat lichtengeregeld met een by-pass van op N10 

(zijde Aarschot) richting industrie-N. 

Langs de noordelijke tak van de Schoorstraat zijn aanliggende enkelrichtingsfietspaden gelegen. Ongeveer 

100 m voor het kruispunt is een oversteek gesignaleerd en wordt overgegaan op een 

dubbelrichtingsfietspad aan de O-kant van de Schoorstraat. 

 

Foto 5: bestaande configuratie Schoorstraat 

 

Als kruispuntoplossing werd hier eertijds een rotonde voorgesteld. 

 

Figuur 21: grondplan voorontwerp Schoorstraat 

 

Naar aanleiding van de resultaten van de micro-simulaties, zoals eerder beschreven, wordt nu overgegaan tot 

ontwerp van een turbo-rotonde. 

Bij dimensionering wordt rekening gehouden met doorgang voor uitzonderlijk vervoer langs N10 en van/naar 

het transportbedrijf Van Egdom (Schoorstraat Z).  

 

Volgende maatvoering wordt gehandhaafd: 

• Straal middeneiland: 10,50 m 

• Breedte buitenste rijstrook: 4,50 m 
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• Breedte binnenste rijstrook: 4,90m tot 5,25m 

• Breedte middengeleider: 20 cm 

• Afstand rijbaan – fietspad: min. 1,50 m 

 

3.2.6.2 Invloed op fietskruisingen 

Bij de eerdere keuze voor een enkelstrooksrotonde werd geopteerd voor gelijkgrondse fietsoversteken 

omheen de rotonde en uit de voorrang. 

Inmiddels is vanuit verkeerscapacitaire overwegingen gebleken dat een turbo-rotonde wenselijk is, om het 

verkeer voldoende vlot en veilig afgewikkeld te krijgen. Daardoor neemt de oversteekbaarheid voor zachte 

weggebruikers verder af. 

Daarenboven is o.b.v. de vermelde studie van Timenco geconcludeerd dat een fietstunnel tussen Misweg 

en Schoorstraat wenselijk is. Afhankelijk van de positionering kan deze instaan voor de verbindingen tussen 

Schriek en het centrum van Heist-op-den-Berg, én voor de fietsbereikbaarheid van de industriezones aan 

weerszijden van N10. 
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3.2.6.3 Ongelijkvloerse fietskruisingen 

Tussen Misweg en Schoorstraat wordt conform de studie van Timenco, en na overleg met de betrokken 

actoren, geopteerd voor aanleg van een fietstunnel. Er werden diverse varianten uitgewerkt en besproken. 

 

 

Figuur 22: fietstunnel Schoorstraat – variant 20 

 

Voordelen: 

• Slechts één oversteek over de Schoorstraat aan de Noordzijde is nodig. Een tweede 

oversteek word vermeden; 

• Zeer logische en vlotte fietsbewegingen; 

• Kleine omrijfactor voor zowel route Misweg-N10-Lerrekensstraat als Misweg-N10-

Schoorstraat; 

• Zeer leesbare verkeerssituatie; 

• Veilige en korte oversteek van de N10 mogelijk; 

• Beperkte infrastructuur; 

 

Nadelen: 

• Aanzienlijke inname parking Lidl. Compensatie van de parking moet voorzien worden;  

• Aanzienlijke omrijfactor voor fietsverkeer via de Schoorstraat; 
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Figuur 23: fietstunnel Schoorstraat – variant 21 

 

Voordelen: 

• Kleine omrijfactor voor fietsers die via de Schoorstraat of Misweg-N10-Schoorstraat 

rijden; 

• Beperkte infrastructuur; 

• Veilige en korte oversteek van de N10 mogelijk; 

• Zeer leesbare verkeerssituatie; 

• Beperkte hellingsgraad – max 4%. 

 
Nadelen: 

• Grote omrijfactor voor fietsers via Misweg-N10-Lerrekensroute; 

• Twee oversteekplaatsen aan N-zijde van de Schoorstraat zijn nodig. Dit is niet logisch, 

niet leesbaar en gevaarlijk; 

• Inname parking Lidl groter dan variant 20. 
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Figuur 24: fietstunnel Schoorstraat – variant 22 

 

Voordelen: 

• Kleine omrijbeweging voor zowel fietsers via Misweg-N10-Schoorstraat, Schoorstraat 

als Misweg-N10-Lerrekensstraat; 

• Veilige en korte oversteek van de N10 mogelijk; 

• Beperkte hellingsgraad van 4%. 

 
Nadelen: 

• Grote inname nodig op perceel NW; 

• Grote inname parking Lidl; 

• Onlogische oversteekbewegingen en slechte leesbaarheid; 

• Grote infrastructuurwerken noodzakelijk. 
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Figuur 25: fietstunnel Schoorstraat – variant 23 

 

Voordelen: 

• Zeer veilige oplossing waarbij alle oversteekbewegingen ondergronds gebeuren; 

• Kleinere impact parking Lidl; 

• Beperkte hellingsgraad van 4%. 

 
Nadelen: 

• Conflictpunt voor fietsers in middenplein van de tunnels; 

• Grote infrastructuurwerken noodzakelijk; 

• Hoge kost; 

• Lagere leesbaarheid; 

• Onveilige situatie ter hoogte van ontsluiting ZW hoekperceel 

• Grote omrijfactor voor fietsers die via route Misweg-N10-Lerrekensstraat rijden. 

 

 

3.2.6.4 Conclusie 

Op de GBC van 06/11/2017 werden de verschillende concepten besproken. Hierbij werd een voorkeur 

uitgesproken voor concept 20 en concept 23. 

Conceptueel is concept 23 de sterkste variant aangezien dit ook de meest veilige oplossing is waarbij alle 

kruisingen ongelijkgronds voorzien zijn. Echter is er op het kruispunt Schoorstraat-N10 te weinig ruimte om dit 

concept goed uit te werken. Om het conflictpunt voor fietsers tussen de tunnels weg te werken moet 

bijvoorbeeld een rotonde aangelegd worden. De volledige turbo-rotonde moet dan vergroot worden. Hiervoor 

is geen ruimte.  

Bovendien moet op de tak zuidwest het fietspad gecombineerd worden met een kleine ventweg voor de 

ontsluiting van een woning en is voor het rechtdoorgaand fietsverkeer langsheen de N10 een gelijkgronds 

oversteek in vele gevallen sneller als ondergronds. Uit de simulaties blijkt dat het verkeer dat uit de 
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Schoorstraat komt voldoende laag is om de gelijkgrondse oversteken voor fietsers op een veilige en snelle 

manier te laten verlopen. Het bouwen van ondergrondse oversteekplaatsen is hier dus niet noodzakelijk. 

Rekening houdend met bovenstaande werd concept 20 weerhouden als meest haalbare en veilige oplossing. 

Als bijkomend voordeel zijn de fietsroute’s in concept 20 vlotter en leesbaarder dan bij concept 23 en is de 

bouwkost aanzienlijk lager.  

 

3.2.7 Af te sluiten zijstraten 
Bij herinrichting van N10 volgens afspraken gemaakt bij opmaak van het streefbeeld, worden volgende 

zijstraten afgesloten voor gemotoriseerd verkeer: 

• Diepenbroekstraatje 

• Lerrekensstraat Z-zijde 

• Misweg, Langveldstraat, Heistse Hoekstraat 

 

 

Foto 6: bestaande configuratie af te sluiten zijstraten 

 

Aangezien de zijstraat voor gemotoriseerd verkeer wordt afgesloten van N10, kan het fietspad volgens de 

voorgestelde typeprofielen doorlopen, zonder plaatselijk naar de gewestweg toe te buigen. De zijstraat blijft 

wel toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers. 
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Figuur 26: grondplan voorontwerp af te sluiten zijstraten 

 

Volgende kruispunten worden ingericht volgens het “rechts-in, rechts-uit”-principe: 

• Beemdekensstraat 

• Wouwerstraat 

• Lerrekensstraat N-zijde 

Op deze locaties verhindert de vooropgestelde middengeleider de linksaf-beweging. Het fietspad wordt op 

deze aansluitingen naar de rijbaan toegebogen. 

 

3.2.8 Nabij gelegen bebouwing 
 

Langsheen het tracé zijn er een aantal woningen die dichter bij de rijbaan gelegen zijn, waardoor het 

typeprofiel plaatselijk niet aangehouden kan worden. Op deze locaties wordt voorgesteld om het fietspad 

lokaal naar de rijweg toe te buigen en waar nodig de breedte van het fietspad, de afstand tot de gevel en 

de afstand tot de rijbaan te beperken.  
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Figuur 27: type-oplossing t.h.v. nabij gelegen bebouwing 

 

Hieronder volgt een oplijsting van de locaties waar een gelijkaardige aanpassing wordt doorgevoerd, met 

daarbij telkens vermeld welke breedtes haalbaar zijn binnen de beschikbare ruimte (van W naar O). 

 

Locatie Afstand gevel - fietspad Breedte fietspad Afstand fietspad – rijweg 

(excl. kantstrook) 

Nr. 259 (benzine-station) 2,40 m (afstand tot 

opvangrooster pompstation) 

2,50 m 1,00 m 

Nr. 236 0,80 m 2,00 m 0,75 m 

Hoek Langveldstraat 0,30 m 2,00 m 0,25 m 

 

Waar de afstand tussen fietspad en rijweg zeer klein wordt (< 1 m), zal getracht worden om in overeenkomst 

met de eigenaars tot een onteigening van de woning over te gaan. Een aantal eigenaars zijn vragende partij. 

De afstand wordt beperkt bij woning hoek Langveldstraat (bouwvallig) en woning nr. 236 (na te gaan of 

onteigening bespreekbaar is). 

 

 

Verder wordt voor de betrokken woningen vermeld of er zich garages en/of opritten bevinden die mogelijks 

conflicten met fietsverkeer kunnen veroorzaken: 

 

Locatie Situatie 

Nr. 259 (benzine-station) Garage in de voorgevel + op- en afrijdende klanten 
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Nr. 236 Garage in de voorgevel 

Hoek Langveldstraat Woning leegstaand – geen garage of oprit aan de zijde van N10 

 

3.2.9 Bedrijven 
Er zijn langs het betrokken tracé een aantal bedrijven die parkeergelegenheid verliezen bij onteigening van 

de voortuinstrook. Sommige hiervan zijn reeds onteigend, andere dan weer niet.  

 

Hoe hiermee om te gaan is een belangrijk element bij bespreking tijdens GBC. Daarbij moet nagegaan 

worden of de voorgestelde werkwijze rechtstreekse invloed heeft op de ligging van het fietspad. 

 

3.2.10 Parkeerplaats vrachtwagens 
 

T.h.v. antiekzaak Medussa bevindt zich in de bestaande situatie parkeerruimte voor vrachtwagens naast 

de rijweg. 

 

  

Foto 7: parkeerruimte vrachtwagens – bestaande situatie 

 

Hiervoor kan in het voorontwerp ook ruimte voorzien worden. 

 

 

Figuur 28: parkeerruimte vrachtwagens - voorontwerp 

 

De ruimte voor vrachtwagens heeft een breedte van 4,00 m en wordt van de rijbaan gescheiden door een 

klein middeneiland (b = 1,25 m). Het fietspad wordt 2,00 m meer van N10 weggebogen, waardoor de nieuwe 

rooilijn plaatselijk op een afstand van 13,00 m van de as van de rijweg zou komen te liggen. 
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3.3 Materialen en referentiebeelden 

  

Fietspad – rode cementbeton Rijweg - asfalt 

 

 

Middengeleider - figuratiebeton Kantstrook – ter plaatse gestort beton 

  

Principe fietspaden Antwerpen Principe fietspaden Vlaams-Brabant 

Foto 8: referentiebeelden 
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3.3.1 Onteigeningen 

De totale te onteigenen oppervlakte en de inschatting van de hiermee gepaard gaande kosten, werden 

begroot. Details hiervan worden weergegeven in de raming in bijlage. 

 

3.3.2 Flankerende maatregelen 

• Informeren potentiële gebruikers + inspraakvergaderingen 

• Opmaak / aanpassing schoolvervoersplannen 

• Opmaak / aanpassing bedrijfsvervoersplannen 

• Aanpassing schoolroutekaart 

• Signalisatie fietsroutes + fietstunnel 

• Controle noodzaak bijkomende fietsenstalling nabij fietsaantrekkende polen 

• Stimuleren fietsgebruik 

• Monitoring: 

- Verkeersveiligheid fietsverkeer langsheen N10 en dwarsende routes 

- Snelheidscontrole N10 

 

4 EVALUATIE 

• Kruispunttellingen (gemotoriseerd verkeer + fietsers): 

- N10 - Schoorstraat 

• Telling overstekend fietsverkeer: 

- Lerrekensstraat 

- Schoorstraat 

• Telling fietsverkeer langs N10 + peiling naar appreciatie van de nieuwe infrastructuur 

(o.a. subjectief onveiligheidsgevoel) 

• Controle modal-split (bedrijven + scholen) 

• Snelheidsmetingen t.h.v. fietsoversteken 

• Controle wachtrijen, in het bijzonder: 

- N10 - Schoorstraat 

• Ongevallenanalyse: volledige segment N10 

• Vergelijking tussen ontwerp- en as-builtplannen, met aanvullende verklaring van 

eventuele afwijkingen 
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5 RAMING 

 

De raming voor module 13 werd reeds goedgekeurd bij de goedkeuring van de projectnota van deel B (Lostraat 

tot Begijnendijk). De raming is: 

 

 

 

 

 

In de raming van module 13 werd geen rekening gehouden met de bijkomende fietstunnels voor de kruising 

N10-Schoorstraat. Voor deze tunnels werd een aparte raming opgesteld, waarin de verdeling van de kosten 

per partij nog niet bepaald werd. De raming bedraagt: 

 

Voor de gedetailleerde voorontwerpraming: zie bijlagen 
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6 VERDERE PROCEDURE 

 

• Opmaak ontwerpplannen, bestek en meetstaat 

• Opmaak onteigeningsplannen 

• Opmaak machtigingsaanvragen 

 

 

7 BIJLAGEN 

 

• Verslag Provinciale Audit Commissie startnota (d.d. 21/01/2010, 8 pagina’s) 

• Module 13 Lostraat – Begijnendijk: projectnota (d.d. 20/10/2011, 51 pagina’s) 

• Module 13 Lostraat – Begijnendijk: projectnota addendum (d.d. 23/04/2015, 35 

pagina’s) 

• Verslag PAC module 13 Lostraat – Begijnendijk: projectnota addendum (d.d. 

23/04/2015, 5 pagina’s) 

• Verzoek tot heroverweging van het advies betreffende het addendum (d.d. 01/10/2015, 

3 pagina’s) 

• Simulatie Heist-op-den-Berg (AWV – EVT, d.d. 14/03/2016, 11 pagina’s) 

• Computersimulatie Ovonde (AWV – EVT, juni 2017, 34 pagina’s) 

• Studie fietsstromen Noord-Zuid verbinding (Timenco, april 2017, 43 pagina’s) 

• Verslag gemeentelijke adviesraad verkeer (d.d. 31/05/2017, 5 pagina’s) 

• Ambtelijke werkgroep mobiliteit (d.d. 02/06/2017, 5 pagina’s) 

• Verslag werkgroep GBC V22 (d.d. 05/09/2017, 5 pagina’s + 4 bijlagen) 

• Verslag GBC V (d.d. 06/11/2017, 6 pagina’s + 1 bijlage) 

• Kostenraming varianten Schoorstraat 

• Kostenraming fietspad N10 
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Kantoren ARCADIS Belgium 

www.arcadis.com 

Bruxelles 

Koningsstraat 80 

B-1000 Bruxelles 

T +32 2 505 75 00 

Berchem-Antwerpen 

Posthofbrug 12 

B-2600 Berchem 

 

Gent 

Zuiderpoort, 2de verd 

Gaston Crommenlaan 8/101 

B-9050 Gent 

 

Hasselt 

Campus Corda 

Kempische Steenweg 311/2.07 

B-3500 Hasselt 

Luik 

Rue des Guillemins 26, 2e verd. 

B-4000 Luik 

 

Charleroi 

119, Avenue de Philippeville 

B_6001 CHARLEROI 

 

 
Iso gecertificeerd voor: 

Adviesverlening, studie en ontwerp van gebouwen, in 
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Arcadis Belgium nv 

City Link 2 

Posthofbrug 12 

2600 Antwerpen 

België 

02 505 75 00 

 

www.arcadis.com 

 

 

Projectnummer: BE0100.046702 

Onze referentie: Versie B 

 

 


