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1. Inleiding 

1.1 Kader en finaliteit van deze studie 

Voorliggend project kadert binnen de aanleg van vrijliggende fietspaden op Lier-
sesteenweg (N10) tussen Mechelsesteenweg en Heist-Goorstraat/ Lostraat. 
 
Behalve het aanbieden van veilige en comfortabele fietsinfrastructuur, is het verminde-
ren van de barrièrewerking van de Liersesteenweg een doelstelling. 
 
Voorliggend advies handelt enerzijds over de meest gepaste infrastructuur om Lier-
sesteenweg te kruisen als fietser. Anderzijds worden voorstellen geformuleerd om de 
fietsverbindingen tussen de omliggende kernen (Beerzel, Schriek en Grootlo) en het 
centrum van Heist-op-den-Berg te versterken. 
 

1.2 Leeswijzer 

In het volgend hoofdstuk (2) worden de herkomsten en bestemmingen vastgelegd.  
 
Op basis hiervan worden routes geïdentificeerd (hoofdstuk 3). 
 
Deze routes worden afgewogen in hoofdstuk 4 om zo tot voorkeurroutes te komen. 
 
In hoofdstuk 5 wordt advies gegeven over de vormgeving van de kruising van deze 
voorkeurroutes met N10. 
 
Hoofstuk 6 bevat verbetervoorstellen op deze voorkeurroutes om ze nog aantrekkelij-
ker/veiliger te maken. 
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2. Bepalen herkomsten en bestemmingen 

Het gedeelte van N10 dat wordt heraangelegd wordt gekruist door fietsstromen tussen 
Heist-op-den-Berg centrum en volgende kernen: 
� Beerzel 
� Schriek 
� Grootlo. 
 
Voor de concrete bepaling van de herkomsten en bestemmingen is de aanwezigheid van 
een spoorlijn dat parallel loopt aan N10 erg bepalend. Deze kan op 4 plaatsen worden 
gekruist: 
� ter hoogte van Mechelsesteenweg / Stationsstraat (smalle fiets- en voetgangerstun-

nel) 
� ter hoogte van Boudewijnlaan (brug loopt over de spoorlijn) 
� ter hoogte van Hoge Brugstraat (spoorlijn loopt onder de brug door) 
� ter hoogte van Lostraat (gelijkgrondse overweg) 
 
De spoorlijn kan dus op 2 plaatsen zonder een hoogteverschil worden overbrugd (Hoge 
Brugstraat en Lostraat). Deze kruisingen zijn voor fietsers aantrekkelijker dan de brug 
Boudewijnlaan en de fiets- en voetgangerstunnel omdat de fysieke inspanningen be-
perkter zijn. Deze punten worden bijgevolg als referentiepunten aan herkomstzijde ge-
kozen. 
 
Aan bestemmingszijde wordt een locatie gekozen die centraal in de onderzochte kern 
ligt. 
 
Concreet komen we dan op volgende relaties: 
� Beerzel (kruispunt Hoogstraat / Beerzelplein) – Hoge Brugstraat (brug) 
� Schriek (kruispunt Hoogstraat – Leuvensebaan) – Hoge Brugstraat (brug) 
� Schriek (kruispunt Hoogstraat – Leuvensebaan) – Lostraat (spoorwegovergang) 
� Grootlo (kruispunt Kapelstraat – Vondelpark) – Lostraat (spoorwegovergang). 
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3. Identificatie routes 

Het onderzoeksgebied blijkt een veelheid aan mogelijke fietsroutes toe te laten tussen 
de hiervoor beschreven relaties. Daarnaast zijn er vele lokale maasverkleiningen moge-
lijk (die bijvoorbeeld een kortere verbinding naar een school mogelijk maken). Voor 
voorliggende studie werd een selectie gemaakt van potentieel interessante routes voor 
grote relaties tussen de kernen en het centrum van Heist-op-den-Berg. 
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3.1 Beerzel – Hoge Brugstraat  

 

2 

1 
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Hoge Brugstraat – Beerzel variant 1: 

Deze variant loopt via volgende straten: Hoge Brugstraat – Oude Kattestraat – Kasteelstraat – Moretuslaan – Lerrekensstraat – Geuzenstraatje – Impulsstraat – Wou-
werstraat – Waterlees – Minksebossenstraat – Warandestraat – Koningsbaan  
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Hoge Brugstraat – Beerzel  variant 2: 

Deze variant loopt via volgende straten: Hoge Brugstraat – Halfstraat – Kasteelstraat – Mechelsesteenweg – Heiststeenweg - Koningsbaan 
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3.2 Schriek  – Hoge Brugstraat  
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Hoge Brugstraat – Schriek  variant 1 

Deze variant loopt via volgende straten: Hoge Brugstraat – Schoorstraat – Kleine Langveldstraat – Schaliehoevestraat – Bredestraat – Leo Kempenaersstraat - Leuven-
sebaan 
 
 
 
 
  

heraanleg gepland 
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Hoge Brugstraat – Schriek  variant 2 

Deze variant loopt via volgende straten: Hoge Brugstraat – Oude Kattestraat – Kasteelstraat  - Moretuslaan – Lerrekensstraat – Heistse Hoekstraat – Schaliehoevestraat 
– Bredestraat – Leo Kempenaersstraat – Leuvensebaan 
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Hoge Brugstraat – Schriek  variant 3 

Deze variant loopt via volgende straten: Hoge Brugstraat – Schoorstraat – Liersesteenweg – Misweg - Pastoor Mellaertstraat – Bredestraat – Leo Kempenaersstraat – 
Leuvensebaan 
 
 
 
  

heraanleg gepland 
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Hoge Brugstraat – Schriek  variant 4 

Deze variant loopt via volgende straten: Hoge Brugstraat – Schoorstraat – – Liersesteenweg – Misweg – Hollandstraat – Schaliehovestraat – Hollandstraat – Oude 
Schrieken – Schriekstraat – Pachtlei – Grasheideweg – Leo Kempenaersstraat – Leuvensebaan 
 
 
 
  

heraanleg gepland 
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Hoge Brugstraat – Schriek  variant 5 

 
Deze variant loopt via volgende straten: Hoge Brugstraat – Kasteelstraat – Moretuslaan – Lerrekensstraat – Geuzenstraatje – Impulsstraat – Wouwerstraat – Waterlees – 
Steenputstraat – Masheikedreef – Hollandstraat – Oude Schrieken – Schriekstraat – Pachtlei – Grasheideweg – Leo Kempenaersstraat - Leuvensebaan 
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3.3 Schriek  – Lostraat 
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Lostraat – Schriek – variant 1 

Deze variant loopt via volgende straten: Lostraat – Heist-Goorstraat – Pastoor Mellaertsstraat – Bredestraat – Leo Kempenaerstraat – Leuvensebaan 
 
 
  

heraanleg gepland 
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Lostraat – Schriek – variant 2 

Deze variant loopt via volgende straten: Lostraat – Heist-Goorstraat – Pastoor Mellaertsstraat – Mechelaers – Gommerijstraat – Schriekstraat – Puttestraat – Goorvoet-
weg– Leo Kempenaerstraat – Leuvensebaan 
 
 
 
  

heraanleg gepland 
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Lostraat – Schriek – variant 3 

Deze variant loopt via volgende straten: Lostraat – Heist-Goorstraat – Hollandstraat – Schaliehoevestraat – Leo Kempenaerstraat – Leuvensebaan 
 
 
 
 

heraanleg gepland 



 

- 22 - Studie Fietsstromen noord-zuid verbinding 

 

3.4 Grootlo – Lostraat 

 
 

1 

2 
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Grootlo – Lostraat variant 1 

Deze variant loopt via volgende straten: Lostraat – Heist-Goorstraat – Lange Molenstraat – Pluishoekstraat – Grote Braamstraat – Bollostraat – Wuytjesstraat – Lang-
straat – Peyerstraat  – Zandstraat – Kapelstraat 
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Grootlo – Lostraat variant 2 

Deze variant loopt via volgende straten: Lostraat – Heist-Goorstraat – Pastoor Mellaertsstraat  – Bredestraat – Achterheideweg – Schriekstraat – Puttestraat – Tuindijk – 
Tramlei– Kapelstraat 
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4. Afweging routes 

4.1 Methodologie 

Een belangrijke voorwaarde om mensen te stimuleren meer gebruik te maken van de 
fiets is het aanbieden van goed fietsnetwerk dat aansluit op de wensen en behoeften van 
de fietser. Een goed fietsnetwerk bestaat daarom uit directe en aantrekkelijke fietsver-
bindingen tussen de belangrijke herkomst- en bestemmingsgebieden. Bovendien moe-
ten die veilig en comfortabel zijn. Een netwerk van directe en aantrekkelijke fietsver-
bindingen versterkt de bereikbaarheid voor het fietsverkeer en stimuleert het 
fietsgebruik. 
 
De afweging van de verschillende routes gebeurt aan de hand van criteria afgeleid van 
de 5 hoofdeisen van een kwalitatief fietsroutenetwerk. 
1. Samenhangend 
2. Direct  
3. Aantrekkelijk 
4. Veilig 
5. Comfortabel. 
 
De afweging van de verschillende routes gebeurt aan de hand van kwantificeerbare ge-
gevens voor de eisen directheid, veiligheid en comfort aangevuld met een kwalitatieve 
afweging.  
 

Directheid 
Als criterium voor directheid wordt de lengte van de route genomen. Een kortere route 
scoort hierbij beter. Als de lengte van varianten onderling niet veel verschillen zullen de 
overige criteria meer bepalend zijn bij de eindbeoordeling. 
 

Veiligheid 

Voor  het aspect veiligheid wordt gekeken in hoeverre de route beschikt over (afzonder-
lijke) fietsinfrastructuur. Algemeen gesproken is gescheiden fietsinfrastructuur in 
veeleer landelijke gebieden veiliger dan wanneer fietsers de rijbaan moeten delen. Zeker 
ingeval de gereden snelheid en/of de verkeersintensiteiten hoog zijn. 
 

Comfort 

Als criterium van comfort wordt de aard van de bereden ondergrond genomen. Asfalt 
en beton genieten de voorkeur boven bestrating en halfverharding. Een correctie naar 
staat van de ondergrond gebeurt in de kwalitatieve afweging van de routes. 
 

Kwalitatieve afweging 

De kwalitatieve afweging gebeurt aan de hand van een terreinverkenning met de fiets. 
Tijdens deze  fietstochten werden op volgende zaken gelet: 
� verkeersdrukte (veiligheid) 
� algemeen veiligheidsgevoel (veiligheid) 
� staat van de bereden verharding ( comfort) 
� overgangen van type infrastructuur (comfort, samenhang en verkeersveiligheid) 
� kruispuntbewegingen (comfort en veiligheid) 

� aantrekkelijkheid.  
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4.2 Beerzel – Hoge Brugstraat 

Directheid 

 
Variant Hoge Brugstraat – Beerzel 2 is beduidend korter en geniet voor dit criterium 
duidelijk de voorkeur. 
 

Veiligheid 

 
 
Variant Hoge Brugstraat – Beerzel 2 is voor het overgrote deel uitgerust met afzonderlij-
ke fietsinfrastructuur en geniet dus de voorkeur. 
 

Comfort 

 
 
 
 

Kwalitatieve afweging 
 
Variant Hoge Brugstraat – Beerzel 1 
De route vertrekt vanaf Hoge Brugstraat en verloopt vervolgens via: 
� een rustige woonwijk met asfaltbanen in goede staat 
� het dubbelrichtingsfietspad in Kasteelstraat, de overgang is via een verkeersplateau 
� kronkelende straten in een woonwijk 
� kruist Liersesteenweg 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0

Hoge Brugstraat - Beerzel1

Hoge Brugstraat - Beerzel2

Lengte

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hoge Brugstraat - Beerzel1

Hoge Brugstraat - Beerzel2

Infra

gemengd fietssuggestiestrook dubbelrichtingsfietspad

enkelrichtingsfietspad fietsweg

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hoge Brugstraat - Beerzel1

Hoge Brugstraat - Beerzel2

Materiaal

asfalt beton bestrating halfverhard
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� vervolgt zijn weg door smalle straten in het industriegebied met beperkt vrachtver-
keer (voelt onveilig aan) 

� deze gaan over in brede straten met een stukje oncomfortabel dubbelrichtingsfiets-
pad (Wouwerstraat): bestrating losgekomen, modderig 

� uit het industriegebied gaat de route langs smalle landbouwwegen in matige staat 
� tot slot sluit deze route aan op het dubbelrichtingsfietspad van Koningsbaan: heel 

comfortabel en voelt veilig aan 
 
Variant Hoge Brugstraat – Beerzel 2 
De route vertrekt vanaf Hoge Brugstraat en verloopt vervolgens via: 
� een rustige woonwijk met asfaltbanen in goede staat 
� het aanliggend, verhoogd dubbelrichtingsfietspad in Kasteelstraat (bestrating maar 

in relatief goede staat) , de overgang is via een verkeersplateau (en voelt dus veilig en 
comfortabel aan) 

� aan het kruispunt met Mechelsesteenweg zijn er verkeerslichten 
� sluit aan op het dubbelrichtingsfietspad in Mechelsesteenweg (vrijliggend, bestra-

ting in goede staat, voelt veilig en comfortabel aan) 
� kruist Liersesteenweg  
� sluit terug aan op Mechelsesteenweg (enkelrichtingsfietspaden, beton in goede 

staat, voelt veilig en comfortabel aan) 
� aan het kruispunt met Beerzelbaan is het niet evident om over te steken (beperkt 

zicht) 
� loopt vervolgens via het aanliggend dubbelrichtingsfietspad in beton (Heiststeen-

weg): voelt erg onveilig aan 
� in het centrum is dit fietspad verhoogd aangelegd met een veiligheidsafstand met de 

rijbaan: veilig gevoel en in goede staat 
 

Conclusies 
Variant Hoge Brugstraat - Beerzel 2 is beduidend korter, voelt veiliger aan door de ge-
scheiden infrastructuur en is kwalitatief beter door het gebruik van het materiaal en de 
staat ervan.  
 
 

4.3 Schriek – Hoge Brugstraat  

Directheid 

 
 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

Hoge Brugstraat - Schriek1

Hoge Brugstraat - Schriek2

Hoge Brugstraat - Schriek3

Hoge Brugstraat - Schriek4

Hoge Brugstraat - Schriek5

Lengte
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Variant 1 is de kortste, gevolgd door variant 2 en 3. Varianten 4 en 5 zijn beduidend lan-
ger. 
 

Veiligheid 

 
 
Van de 3 kortste routes, beschikt variant 3 over de grootste lengte aan gescheiden infra-
structuur, gevolgd door variant 1. 
 

Comfort 

 
Van de 3 kortste routes, is variant 2 het meest comfortabel qua aard van de ondergrond: 
minder dan 20% van de route loopt over een ondergrond in bestrating. De verschillen 
tussen variant 1 en 3 zijn niet zo groot. 
 

Kwalitatieve afweging 

Hoge Brugstraat – Schriek  - variant 1 
De route vertrekt vanaf Hoge Brugstraat en verloopt vervolgens via: 
� het verhoogd dubbelrichtingsfietspad in beton (in goede staat) 
� aan het kruispunt met Kasteelstraat is de linksafbeweging minder evident daar 

wachtende auto’s dit niet verwachten (fietspad in dubbele richting) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hoge Brugstraat - Schriek1

Hoge Brugstraat - Schriek2

Hoge Brugstraat - Schriek3

Hoge Brugstraat - Schriek4

Hoge Brugstraat - Schriek5

Infra

gemengd fietssuggestiestrook dubbelrichtingsfietspad

enkelrichtingsfietspad fietsweg

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hoge Brugstraat - Schriek1

Hoge Brugstraat - Schriek2

Hoge Brugstraat - Schriek3

Hoge Brugstraat - Schriek4

Hoge Brugstraat - Schriek5

Materiaal

asfalt beton bestrating halfverhard
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� het aanliggend, verhoogd dubbelrichtingsfietspad in Kasteelstraat (bestrating maar 
matige staat)  

� de smalle fietspaden in Schoorstraat (heraanleg is gepland) 
� kruist Liersesteenweg  
� aan de overzijde van dit kruispunt is een aanliggend verhoogd dubbelrichtingsfiets-

pad in bestrating (in relatief goede staat) 
� in de bocht kunnen fietsers doorsteken naar Kleine Langveldstraat, een rustige 

straat achter de industrie, deze loopt over in een fietsweg 
� de route loop vervolgens via een verhoogd aanliggend dubbelrichtingsfietspad in 

bestrating in goede staat (Schaliehoevestraat) 
� ter hoogte van Rashoevestraat  loopt dit fietspad over in fietssuggestiestroken, het 

fietsen over Schaliehoevestraat voelt niet zo veilig aan, enerzijds zit er redelijk wat 
verkeer op en de bochten maken het minder overzichtelijk 

� de aansluiting van fietsers op het dubbelrichtingsfietspad in Bredestraat is erg veilig 
� het aanliggend dubbelrichtingsfietspad in Schriekstraat is in slechte staat en voelt 

onveilig aan (niet verhoogd) 
� het dubbelrichtingsfietspad gaat ter hoogte van de rotonde over naar enkelrich-

tingsfietspaden: de breedte van het fietspad ter hoogte van de oversteek is erg be-
perkt (zeker wanneer er ook fietsers vanuit Schriek komen gereden) 

� de enkelrichtingsfietspaden verder op in Schriekstraat zijn erg comfortabel en voe-
len veilig aan 

� bij de overgang naar de zone 30 (ter hoogte van Dreef) gaat het fietspad over in ge-
mengd verkeer: fietsers krijgen geen rugdekking! 

 
Hoge Brugstraat – Schriek  - variant 2 
De route vertrekt vanaf Hoge Brugstraat en verloopt vervolgens via: 
� een rustige woonwijk met asfaltbanen in goede staat 
� het dubbelrichtingsfietspad in Kasteelstraat, de overgang is via een verkeersplateau 
� kronkelende straten in een woonwijk 
� kruist Liersesteenweg 
� vervolgt zijn weg door smalle straten in het industriegebied met beperkt vrachtver-

keer (voelt onveilig aan) 
� deze gaan over in brede straten met een stukje oncomfortabel dubbelrichtingsfiets-

pad (Wouwerstraat): bestrating losgekomen, modderig) 
� aan de overzijde van dit kruispunt is een aanliggend verhoogd dubbelrichtingsfiets-

pad in bestrating (in relatief goede staat) 
� in de bocht kunnen fietsers doorsteken naar Kleine Langveldstraat, een rustige 

straat achter de industrie, deze loopt over in een fietsweg 
� de route loop vervolgens via een verhoogd aanliggend dubbelrichtingsfietspad in 

bestrating in goede staat (Schaliehoevestraat) 
� ter hoogte van Rashoevestraat  loopt dit fietspad over in fietssuggestiestroken, het 

fietsen over Schaliehoevestraat voelt niet zo veilig aan, enerzijds zit er redelijk wat 
verkeer op en de bochten maken het minder overzichtelijk 

� de aansluiting van fietsers op het dubbelrichtingsfietspad in Bredestraat is erg veilig 
� het aanliggend dubbelrichtingsfietspad in Schriekstraat is in slechte staat en voelt 

onveilig aan (niet verhoogd) 
� het dubbelrichtingsfietspad gaat ter hoogte van de rotonde over naar enkelrich-

tingsfietspaden: de breedte van het fietspad ter hoogte van de oversteek is erg be-
perkt (zeker wanneer er ook fietsers vanuit Schriek komen gereden) 

� de enkelrichtingsfietspaden verder op in Schriekstraat zijn erg comfortabel en voe-
len veilig aan 



 

- 30 - Studie Fietsstromen noord-zuid verbinding 

 

� bij de overgang naar de zone 30 (ter hoogte van Dreef) gaat het fietspad over in ge-
mengd verkeer: fietsers krijgen geen rugdekking! 

 
Hoge Brugstraat – Schriek  - variant 3 
De route vertrekt vanaf Hoge Brugstraat en verloopt vervolgens via: 
� het verhoogd dubbelrichtingsfietspad in beton (in goede staat) 
� aan het kruispunt met Kasteelstraat is de linksafbeweging minder evident daar 

wachtende auto’s dit niet verwachten (fietspad in dubbele richting) 
� het aanliggend, verhoogd dubbelrichtingsfietspad in Kasteelstraat (bestrating maar 

in matige staat)  
� de smalle fietspaden in Schoorstraat (heraanleg is gepland) 
� kruist Liersesteenweg  
� loopt vervolgens een 500 meter (Liersesteenweg) via de geplande, gescheiden fiets-

paden in asfalt tot aan  Misweg 
� Misweg is een rustige straat waar fietsers de rijbaan delen tot aan het logistiek cen-

trum waar tot aan Knotwilgenweg plaatselijk een dubbelrichtingsfietspad (in klin-
kers) is 

� aan Knotwilgenweg is het verkeer terug gemengd: rustige straat in asfalt in goede 
staat 

� op het einde van Misweg moet men via een heel smal profiel Pastoor Mellaertsstraat 
oversteken om naar het dubbelrichtingsfietspad te rijden, dit gebeurt ter hoogte van 
een verkeersplateau 

� het dubbelrichtingsfietspad in Pastoor Mellaertsstraat  is verhoogd en in klinkers: 
comfortabel en veilig gevoel 

� op het einde van de bebouwde kom gaat dit fietspad over naar een dubbelrichtings-
fietspad in beton en op niveau van de rijbaan: deze is in slechte staat en voelt onvei-
lig aan 

� het aanliggend dubbelrichtingsfietspad in Schriekstraat is in slechte staat en voelt 
onveilig aan (niet verhoogd) 

� het dubbelrichtingsfietspad gaat ter hoogte van de rotonde over naar enkelrich-
tingsfietspaden: de breedte van het fietspad ter hoogte van de oversteek is erg be-
perkt (zeker wanneer er ook fietsers vanuit Schriek komen gereden) 

� de enkelrichtingsfietspaden verder op in Schriekstraat zijn erg comfortabel en voe-
len veilig aan 

� bij de overgang naar de zone 30 (ter hoogte van Dreef) gaat het fietspad over in ge-
mengd verkeer: fietsers krijgen geen rugdekking! 

 
Hoge Brugstraat – Schriek  - variant 4 
De route vertrekt vanaf Hoge Brugstraat en verloopt vervolgens via: 
� het verhoogd dubbelrichtingsfietspad in beton (in goede staat) 
� aan het kruispunt met Kasteelstraat is de linksafbeweging minder evident daar 

wachtende auto’s dit niet verwachten (fietspad in dubbele richting) 
� het aanliggend, verhoogd dubbelrichtingsfietspad in Kasteelstraat (bestrating maar 

in matige staat)  
� de smalle fietspaden in Schoorstraat (heraanleg is gepland) 
� kruist Liersesteenweg  
� loopt vervolgens een 500 meter (Liersesteenweg) via de geplande, gescheiden fiets-

paden in asfalt tot aan  Misweg 
� Misweg is een rustige straat waar fietsers de rijbaan delen tot aan het logistiek cen-

trum waar tot aan Knotwilgenweg plaatselijk een dubbelrichtingsfietspad (in klin-
kers) is 
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� aan Knotwilgenweg is het verkeer terug gemengd: rustige straat in asfalt in goede 
staat 

� de route buigt af via Hollandstraat waar eveneens gemengd verkeer is: rustig en 
maar de rijbaan is in slechte staat (asfalt) 

� ter hoogte van Schaliehoevestraat (fietssuggestiestroken, druk) moet men 2 bochten 
maken om uit te komen op 

� Oude Schrieken, een betonbaan in heel goede staat waar fietsers de rijbaan delen 
(rustig en heel comfortabel) 

� het laatste stuk van de route loopt via  een heel kort stukje Schriekstraat (dubbel-
richtingsfietspad, beton niet verhoogd) en Pachterslei (beiden betonbanen in goede 
staat, gemengd verkeer)  

� en tenslotte Grasheideweg (rustige woonstraat in asfalt) 
 
Hoge Brugstraat – Schriek  - variant 4 
De route vertrekt vanaf Hoge Brugstraat en verloopt vervolgens via: 
� een rustige woonwijk met asfaltbanen in goede staat 
� het dubbelrichtingsfietspad in Kasteelstraat, de overgang is via een verkeersplateau 
� kronkelende straten in een woonwijk 
� kruist Liersesteenweg 
� vervolgt zijn weg door smalle straten in het industriegebied met beperkt vrachtver-

keer (voelt onveilig aan) 
� deze gaan over in brede straten met een stukje oncomfortabel dubbelrichtingsfiets-

pad (Wouwerstraat): bestrating losgekomen, modderig 
� uit het industriegebied gaat de route langs smalle landbouwwegen in matige tot 

goede staat (Steenputstraat, Masheikedreef, kort stukje Hollandstraat 
� Oude Schrieken, een betonbaan in heel goede staat waar fietsers de rijbaan delen 

(rustig en heel comfortabel) 
� het laatste stuk van de route loopt via  een heel kort stukje Schriekstraat (dubbel-

richtingsfietspad, beton niet verhoogd: oncomfortabel) en Pachterslei (betonbaan in 
goede staat, gemengd verkeer)  

� en tenslotte Grasheideweg (rustige woonstraat in asfalt) 
 

Conclusies 
Hoewel variant 3 niet de kortste is, geniet zij de voorkeur omdat deze route over de 
langste afstand over gescheiden fietsinfrastructuur loopt. Deze fietsroute heeft boven-
dien als grote voordeel dat fietsers niet gemengd door een bedrijventerrein fietsen (ver-
keersveiligheid!).   
 
Ook voor Achterheide is variant 3 te verkiezen boven de verbinding via Schaliehoeve-
straat (variant 2) omdat hier conflicten met vrachtwagens erg beperkt zijn en fietsers de 
drukke rijbaan moeten delen met de auto’s (Schaliehoevestraat). De wijk kan achteraan 
(via Sparrestraat) aansluiten op een afzonderlijke fietsweg (Kleine Langveldstraat) die 
verbinding geeft op Schoorstraat of Heistse Hoekweg. Voor sommige bewoners van de-
ze wijk betekent dit een omweg maar deze weegt niet op tegen de hogere veiligheid en 
comfort. 
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4.4 Schriek – Lostraat 

Directheid 

 
Varianten 1 en 3 zijn de kortste in afstand. De onderlinge verschillen zijn niet zo groot. 
 
 

Veiligheid 

 
Variant 1 beschikt over bijna de volledige lengte over gescheiden infrastructuur en ge-
niet dus op dit vlak de voorkeur. 
 
 

Comfort 

 
 
Varianten 2 en 3 lopen voor slechts een beperkt percentage over wegen of fietspaden 
met bestrating als ondergrond. Variant 3 geniet op dit vlak de voorkeur vanwege het 
groter aandeel over asfalt. 
 

Kwalitatieve afweging 

 
Lostraat – Schriek variant 1 
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Lostraat - Schriek 3
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Lostraat - Schriek 3

Infra

gemengd fietssuggestiestrook dubbelrichtingsfietspad
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Lostraat - Schriek 1

Lostraat - Schriek 2

Lostraat - Schriek 3

Materiaal

asfalt beton bestrating halfverhard
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De route vertrekt vanaf Lostraat en verloopt vervolgens via: 
� Lostraat waar de aanleg van enkelrichtingsfietspaden in asfalt is gepland 
� kruist Liersesteenweg aan de rotonde 
� loopt via het dubbelrichtingsfietspad (klinkers in goede staat) op Heist-Goorstraat 
� die over gaat in het dubbelrichtingsfietspad van Pastoor Mellaertsstraat 
� op het einde van de bebouwde kom gaat dit fietspad over naar een dubbelrichtings-

fietspad in beton en op niveau van de rijbaan: deze is in slechte staat en voelt onvei-
lig aan, een heraanleg is gepland (Bredestraat) 

� het dubbelrichtingsfietspad gaat ter hoogte van de rotonde over naar enkelrich-
tingsfietspaden: de breedte van het fietspad ter hoogte van de oversteek is erg be-
perkt (zeker wanneer er ook fietsers vanuit Schriek komen gereden) 

� de enkelrichtingsfietspaden verder op in Schriekstraat zijn erg comfortabel en voe-
len veilig aan 

� bij de overgang naar de zone 30 (ter hoogte van Dreef) gaat het fietspad over in ge-
mengd verkeer: fietsers krijgen geen rugdekking! 

 
Lostraat – Schriek variant 2 
De route vertrekt vanaf Lostraat en verloopt vervolgens via: 
� Lostraat waar de aanleg van enkelrichtingsfietspaden in asfalt is gepland 
� kruist Liersesteenweg aan de rotonde 
� loopt via het dubbelrichtingsfietspad (klinkers, in goede staat) op Heist-Goorstraat 
� die over gaat in het dubbelrichtingsfietspad van Pastoor Mellaertsstraat 
� dubbelrichtingsfietspad op Mechelaars (klinkers in goede staat) 
� dubbelrichtingsfietspad Gommerijnstraat (beton, matige staat, niet verhoogd, 

druk verkeer 
� dubbelrichtinsgsfietspad Schriekstraat (beton, matige staat, niet verhoogd) 
� het laatste stuk loopt via landbouwwegen en een woonstraat waar de fietsers de rij-

baan moeten delen (in asfalt, in goede staat) 
 
Lostraat – Schriek variant 3 
De route vertrekt vanaf Lostraat en verloopt vervolgens via: 
� Lostraat waar de aanleg van enkelrichtingsfietspaden in asfalt is gepland 
� kruist Liersesteenweg aan de rotonde 
� loopt via het dubbelrichtingsfietspad (klinkers in goede staat) op Heist-Goorstraat 
� en volgt Hollandstraat (gemengd verkeer, asfalt, matige intensiteiten) over een lang 

traject 
� via Schaliehoevestraat (fietssuggestiestroken, asfalt, hoge intensiteiten) 
� op het einde van de bebouwde kom gaat dit fietspad over naar een dubbelrichtings-

fietspad in beton en op niveau van de rijbaan: deze is in slechte staat en voelt onvei-
lig aan, een heraanleg is gepland (Bredestraat) 

� het dubbelrichtingsfietspad gaat ter hoogte van de rotonde over naar enkelrich-
tingsfietspaden: de breedte van het fietspad ter hoogte van de oversteek is erg be-
perkt (zeker wanneer er ook fietsers vanuit Schriek komen gereden) 

� de enkelrichtingsfietspaden verder op in Schriekstraat zijn erg comfortabel en voe-
len veilig aan 

� bij de overgang naar de zone 30 (ter hoogte van Dreef) gaat het fietspad over in ge-
mengd verkeer: fietsers krijgen geen rugdekking! 
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Conclusies 

Variant 1 is niet enkel de kortste qua afstand maar heeft ook de potentie om de veiligste 
te zijn vanwege de afzonderlijke fietsinfrastructuur. Het veiligheidsgevoel en kwaliteit 
zijn evenwel belangrijke aandachtspunten. 
 

4.5 Grootlo – Lostraat 

Directheid 

 
Varianten 1 is iets korter dan variant 2 maar het verschil is erg gering. 
 

Veiligheid 

 

 
 
Variant 2 loopt voor 75% over gescheiden infrastructuur en heeft op dit criterium een 
streepje voor. 
 
 

Comfort 
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Variant 1 loopt voor minder dan 10% over een ondergrond in bestrating en is dus in 
principe comfortabeler. 
 

Kwalitatieve afweging 
Lostraat – Grootlo variant 1 
De route vertrekt vanaf Lostraat en verloopt vervolgens via: 
 
� Lostraat waar de aanleg van enkelrichtingsfietspaden in asfalt is gepland 
� kruist Liersesteenweg 
� loopt via het dubbelrichtingsfietspad (klinkers, in goede staat) op Heist-Goorstraat 
� dit dubbelrichtingsfietspad loopt over in het dubbelrichtingsfietpad op Lange Mo-

lenstraat (klinkers, in matige staat)  
� de overgang naar Pluishoekstraat is minder evident: er is slechts beperkte opstel-

ruimte om zich haaks te zetten om Lange Molenstraat te kruisen 
� Pluishoekstraat: gemengd verkeer, asfalt in minder goede staat (wel rustig) 
� de overgang naar Grote Braamstraat gebeurt op een verkeersplateau 
� Grote Braamstraat: dubbelrichtingsfietspad verhoogd in klinkers, goede staat 
� Bollostraat: gemengd verkeer (rustig), asfalt in goede staat 
� Wuytjesstraat: gemengd verkeer (rustige landbouwweg), gedeeltelijk in beton, ge-

deeltelijk in afsfalt in relatief goede staat 
� Langestraat (kort stukje): dubbelrichtingsfietspad in beton gescheiden door groene 

berm, in)goede staat.  
� Peyerstraat: gemengd verkeer (smalle rustige landbouwweg / woonstraat) in asfalt in 

goede staat 
� Zandstraat: gemengd verkeer (brede woonstraat) in asfalt in goede staat 
� Zandsstraat: aanliggende verhoogde fietspaden in beton en klinkers  (voelt langs één 

zijde erg onveilig aan) 
� Kapelstraat: aanliggende niet-verhoogde enkelrichtingsfietspaden in beton: slechte 

staat en voelt onveilig aan (geen veiligheidsstrook) 
 
Lostraat – Grootlo variant 2 
De route vertrekt vanaf Lostraat en verloopt vervolgens via: 
� Lostraat waar de aanleg van enkelrichtingsfietspaden in asfalt is gepland 
� kruist Liersesteenweg aan de rotonde 
� loopt via het dubbelrichtingsfietspad (klinkers in goede staat) op Heist-Goorstraat 
� die over gaat in het dubbelrichtingsfietspad van Pastoor Mellaertsstraat 
� op het einde van de bebouwde kom gaat dit fietspad over naar een dubbelrichtings-

fietspad in beton en op niveau van de rijbaan: deze is in slechte staat en voelt onvei-
lig aan, een heraanleg is gepland (Bredestraat) 

� Achterheideweg: gemengd verkeer, smalle rustige landbouwweg in asfalt in matige 
straat 

� Schriekstraat (kort stukje): dubbelrichtingsfietspad in beton (smal, beperkte schrik-
strook) 

� Puttestraat: gemengd verkeer, smalle rustige landbouwweg in asfalt in goede straat 
� Tuindijk: aanliggend verhoogd dubbelrichtingsfietspad in matig tot goede staat 
� Tramlei: gemengd verkeer, smalle rustige landbouwweg in asfalt in goede straat 
� Kapelstraat: aanliggend dubbelrichtingsfietspad in beton in goede staat  voelt rela-

tief veilig aan  
� aan de kerk gaat dit fietspad over in vrijliggende enkelrichtingsfietspaden 
� Kapelstraat: aanliggende niet-verhoogde enkelrichtingsfietspaden in beton: slechte 

staat en voelt onveilig aan (geen veiligheidsstrook) 
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4.6 Conclusies 

Hoewel variant 2 niet de kortste is qua afstand (verschil is niet zo groot), beschikt ze 
over een groter aandeel aan afzonderlijke fietsinfrastructuur en dus in potentie een ho-
ger veiligheidsniveau. Het veiligheidsgevoel en kwaliteit zijn evenwel belangrijke aan-
dachtspunten. 
Sommige delen van de variant 1 lopen via heel dunbevolkte gebieden waardoor deze va-
riant als sociaal onveilig kan worden ervaren.   
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5. Consequenties voor de oversteekplaatsen 

Liersesteenweg 

Uit de voorgaande afweging van de verschillende varianten per relatie, komen er een 
aantal voorkeursroutes naar boven. Deze routes kruisen Liersesteenweg (N10) op vol-
gende plekken: 
� Mechelsesteenweg 
� tussen Misweg en Schoorstraat 
� Heist-Goorstraat / Lostraat. 
 

 
 
De vormgeving van de kruisingen moet deze routes ondersteunen. In dit hoofdstuk 
word per kruispunt de varianten die het ontwerpbureau heeft opgesteld getoetst. 
 

5.1 Kruising Mechelesteenweg 

Voor de kruising met Mechelsesteenweg werden 6 varianten opgesteld.  
De varianten waarbij zowel de noord-zuid als oost-west bewegingen ongelijkvloers 
worden gefaciliteerd, genieten de voorkeur.  
 
Van deze varianten lijkt variant 5 de meest kansrijke omdat hier de kruising van de 
fietsroutes zich op 1 plek bevindt (en dus geen bajonetbeweging inhoudt zoals bij vari-
ant 4).  
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Het is sterk aan te bevelen om een doorsteek voor fietsers te realiseren tussen Wouwer-
straat en Kastanjedreef zodat er een lokale route ontstaat tussen het Heilig Hartinsti-
tuut en Achterheide. 
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5.2 Kruising Misweg /Lerrekensweg 

Bij het ontwerp van N10 werd gedacht aan een ongelijkvloerse kruising voor fietsers. Uit 
voorliggende analyse blijkt dat deze route niet de meest aangewezen is. Voornamelijk 
het feit dat fietsers de rijbaan moeten delen met vrachtwagens maakt deze route minder 
geschikt.  
 
Ter hoogte van dit kruispunt is het wel aangewezen om een oversteek met een midden-
berm te voorzien (scenario 5). 

 
 
 

5.3 Kruising tussen Misweg en Schoorstraat 

Een ongelijkvloerse kruising ergens tussen Misweg en Schoorstraat is sterk aan te beve-
len om de gewenste route vanuit Grootlo en Schriek te benadrukken.  
 
Ten behoeve van ruimtebesparing en om hellingsgraden comfortabel te maken kan men 
deze kruising schuin ten opzichte van Liersesteenweg aanleggen.  
 
Om de wijk Achterheide te verbinden is het aangewezen om een doorsteek te voorzien 
tussen Heistse Hoekstraat en de voorgestelde tunnel onder Liersesteenweg om zo een 
meer directe verbinding te realiseren met Schoorstraat. 
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5.4 Kruising Schoorstraat 

 
 
Voor de kruising met Schoorstraat werden 2 varianten van een turborotonde voorge-
steld ongelijkvloerse kruising noord-zuid. Beide varianten verschillen onderling door 
de ligging van de ingebuisde waterloop. 
 
Aangezien de fietsroutes die door het bedrijventerrein lopen niet zo goed scoren, is een 
ongelijkvloerse kruising voor fietsers misschien overdreven. We adviseren om hier de 
kruising gelijkgronds te voorzien en een ongelijkvloerse kruising tussen Misweg en 
Schoorstraat in te plannen.   
 

5.5 Kruising Heist-Goorweg / Lostraat  

In het kader van het TV3V project wordt een rotonde voorgesteld met gelijkgrondse 
oversteekplaatsen voor fietsers (uit de voorrang).  
 
Omdat deze kruising aansluit op een aanbevolen route, zou de mogelijkheid moeten 
worden onderzocht om deze kruising ongelijkvloers te maken  
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6. Verbetervoorstellen 

In dit laatste hoofdstuk worden verbetervoorstellen geformuleerd om de voorkeurrou-
tes nog aantrekkelijker te maken.  
 
Om te voldoen aan de huidige normen (oa. Vademecum Fietsvoorzieningen) zijn er veel 
aanpassingen nodig. Zo zijn er bijvoorbeeld nog heel wat delen van de voorkeurroutes 
waar dubbelrichtingsfietspaden aanwezig zijn. Dit is eigenlijk niet gewenst. Het is ech-
ter niet realistisch om uit te gaan dat dit op korte termijn (zelfs niet op middellange 
termijn) kan worden aangepast. Daarom maken we een onderscheid tussen minimale 
ingrepen, aanbevolen ingrepen en een ideale toestand. 
 
Voorkeurroute Hoge Brugstraat - Beerzel 

 minimaal aanbevolen ideaal 

Halfstraat  asfalt vernieuwen  

Kasteelstraat  klinkers vervangen 
door asfalt 

enkelrichtingsfiets-
paden, asfalt 

kruispunt Me-
chelsesteenweg / 
Liersesteenweg 

   

kruispunt Me-
chelsesteenweg / 
Heiststeenweg 

 zichtbaarheid krui-
sing dubbelrich-
tingsfietspad 
Heiststeenweg: af-
braak gebouw op de 
hoek 

kruising met enkel-
richtingsfietspaden, 
VRI(?) 

Heiststeenweg 
tussen Mechel-
sesteenweg en 
Liersesteenweg 

rijbaangeleider 
(plooibaar laag ba-
ken) tussen fietspad 
en rijbaan 

aanliggend ver-
hoogd fietspad in 
asfalt 

enkelrichtingsfiets-
paden in asfalt 

 
Voorkeurroute Hoge Brugstraat – Schriek 

 minimaal aanbevolen ideaal 

Hoge Brugstraat 
tot aan Lier-
sesteenweg 

  enkelrichtingsfiets-
paden 

kruispunt Kas-
teelstraat / 
Schoorstraat 

opschuiven haaie-
tanden verder van 
kruispunt 

 kruising met enkel-
richtingsfietspaden 

Schoorstraat  klinkers vervangen 
door asfalt 

brede fietspaden in 
asfalt (1,75 min) 

Misweg (gedeelte 
met dubbelrich-
tingsfietspad) 

paaltje op fietspad 
verwijderen, aan-
brengen blokmar-
kering bij overgang 
groenonderhoud 

 breder fietspad dat 
verhoogd doorloopt 
haaks op  

Misweg (ge-
mengd gedeelte) 

 asfalt vernieuwen  

kruispunt Mis-  kruispunt accentue-  
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weg / Hol-
landstraat 

ren door kruispunt-
vlak andere kleur of 
materiaal te geven  

 
Voorkeusroute Lostraat - Schriek 

 minimaal aanbevolen ideaal 

Lostraat   Enkelrichtings-
fietspaden in asfalt 
(gepland) 

Bredestraat   aanliggend dubbel-
richtingsfietspad in 
asfalt (gepland) 

Enkelrichtings-
fietspaden in asfalt  

rotonde Bre-
destraat / 
Schriekstraat 

aanpassen rotonde 
in functie van 
bochtstralen fiet-
sers 

  

Leo Kempenaers-
straat  

overgang fietspad 
naar gemengd ver-
keer: rugdekking 
fietsers voorzien 

  

 
Voorkeursroute Lostraat - Grootlo 

 minimaal aanbevolen ideaal 

Lostraat   Enkelrichtings-
fietspaden in asfalt 
(gepland) 

Bredestraat   aanliggend dubbel-
richtingsfietspad in 
asfalt (gepland) 

Enkelrichtings-
fietspaden in asfalt  

Achterheideweg   vernieuwen asfalt 
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[hier komst achterblad…) 
 
 
 
 
 
 
 
 


