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MODULE 14: STARTNOTA 

DEEL 1 Inleiding 

1 Het project 

Doel van voorliggend onderzoek is het in beeld brengen en vergelijken van verschillende 

oplossingsrichtingen voor de optimalisatie van de ontsluiting van de bedrijvenzones ten Z van de N10 

van het industriepark ‘Heistse Hoek’. 

 

Het huidige industriepark ‘Heistse hoek’ omvat 4 zones. De zones A en B, gelegen ten N van de N10, 

worden op een duidelijke manier ontsloten: via de Schoorstraat en via de Lostraat.   

De gebieden C en D, ten Z van de N10 zijn op een eerder organische manier gegroeid. Hierdoor verloopt de 

ontsluitingsstructuur op een minder heldere manier via de Wouwerstraat en de Schoorstraat. 

 

 

Figuur 1: situering (bron: maps.google.be) 

 

Teneinde de ontsluiting van het industriegebied C en D beter te organiseren en ook verdere ontwikkelingen 

in de toekomst mogelijk te maken, is het noodzakelijk de aansluiting van de zones beter te structureren en 

op een gepaste wijze aan te sluiten op de gewestwegen (in casu N10 en N15).  
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2 Problematiek van de toegankelijkheid 

In het kader van een module 13 dossier voor de aanleg van fietspaden voor het weggedeelte van de N10 

gelegen tussen de kruispunten N10-N15 en de gemeentegrens met Begijnendijk, wordt versneld uitvoering 

gegeven aan de realisatie van fietsinfrastructuur conform de inrichtingsprincipes vooropgesteld in het 

streefbeeld. De aanleg van dubbelrichtingsfietspaden aan weerszijden van de rijweg vereist echter een 

integrale aanpassing van het volledige wegprofiel. 

 

T.h.v. de bedrijvenzones in Heist-op-den-Berg stelt het streefbeeld een typeprofiel voor met een 

middengeleider die rust en veiligheid moet brengen in een zone die door de vele activiteiten met heel wat 

problematische linksafbewegingen geconfronteerd wordt. Het voorstel impliceert dat het aantal 

aansluitingen en kruispunten met de N10 wordt beperkt tot enkele weloverwogen locaties waar 

verkeersveilige kruispuntoplossingen worden uitgewerkt. De kruispunten moeten volgens het streefbeeld 

ingericht worden als rotondes om te komen tot een optimale ontsluiting van de omliggende gebieden. Deze 

rotondes maken tevens terugkeerbewegingen mogelijk. De afstand tussen de bestaande rotonde met de 

N15 en de geplande rotonde t.h.v. de Schoorstraat is +/- 1,5 km. 

 

 

Figuur 2: Typeprofiel streefbeeld N10 (bron: streefbeeld N10 – Langzaam Verkeer) 

 

Het nieuwe typeprofiel noodzaakt echter ook wijzigingen ten opzichte van de ontsluiting van de 

bedrijventerreinen gelegen ten zuiden van de N10. De huidige volwaardige ontsluiting van de 

bedrijvenzones via de Wouwerstraat wordt door de middenberm beperkt tot een “rechts in-rechts uit”. Dit 

impliceert dat het aantal volwaardige toegangen vanaf het bedrijventerrein naar de N10 beperkt wordt van 2 

naar 1. Het gevolg van deze ingreep is dat het (vracht)verkeer geconcentreerd wordt op een beperkter 

aantal kruispunten (in casu 1, nl. N10 - Schoorstraat) die bijgevolg moeten voorzien worden op het 

verwerken van hogere verkeersintensiteiten. 
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Figuur 3: conceptschets Streefbeeld N10 Heist-op-den-Berg (bron: streefbeeld N10 – Langzaam Verkeer) 

 

Vanuit het planproces module 13 werd het typeprofiel uit het streefbeeld verder onderzocht en verfijnd:  

 

Figuur 4: typeprofiel N10 – Module 13 fietspaden 

 

De middenberm werd i.f.v. uitzonderlijke transporten aangepast en vrijgemaakt van obstakels. 
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3 Doel van deze nota 

Om voor de gestelde problematiek een oplossing uit te werken, werd een module 14-dossier opgestart, 

waarbij de aanpassing van de ontsluitingsstructuur van de industriezone wordt geanalyseerd en 

vormgegeven. 

 

Het projectproces is op te delen in 3 delen: 

• beleidsvoorbereiding: van vraag tot startnota 

• beleidsuitvoering en projectvoorbereiding: van startnota tot projectnota 

• projectvoorbereiding: van projectnota tot projectuitvoering 

Deze startnota maakt integraal deel uit van de beleidsvoorbereiding, die alle acties die leiden tot een 

indicatief meerjarenprogramma omvat. Het indicatieve jaarprogramma vormt de basis van waaruit het 

werken met startnota’s dient te geschieden. De opmaak van een startnota kan dan ook enkel gestart worden 

wanneer de zekerheid bestaat dat het project binnen redelijke tijd zal gerealiseerd worden. 

De opmaak van een startnota is het einde van de beleidsvoorbereidingsfase en de eerste stap in de 

beleidsuitvoeringsfase. Tevens is de startnota op te vatten als het begin van de projectvoorbereiding. 

Deze startnota werd op maat van het project gemaakt. De startnota dient steeds te vertrekken vanuit de 

probleemstelling. Tevens verwijst de startnota steeds naar mobiliteitsplannen en streefbeelden, als die 

laatste voorhanden zijn. In de nota staan tevens een aantal randvoorwaarden die opgelegd worden door de 

verschillende domeinen die door het project worden beïnvloed of waar het project rekening mee dient te 

houden. 

 

Verbintenis vanwege het gewest: 

Het Vlaamse Gewest verbindt zich ertoe een bedrag uit te trekken voor de cofinanciering van de 

aanleg/herinrichting van de ontsluitingsinfrastructuur. Dit onder bepaalde voorwaarden. 

De tegemoetkoming bedraagt: 

• maximaal 40% van de totale kostprijs, exclusief onteigeningskosten, als het om de aanleg van nieuwe 

ontsluitingsinfrastructuur gaat. 

• maximaal 60% van de totale kostprijs, exclusief onteigeningskosten, als het om de herinrichting van 

bestaande ontsluitingsinfrastructuur gaat. 

Het gewest zorgt voor rekening van de beheerder voor het volledige ontwerp, de aanbesteding en de 

voortgangscontrole van de werkzaamheden die nodig zijn voor de ontsluitingsinfrastructuur. 

 

Verbintenis vanwege de lokale overheid: 

De lokale overheid verbindt zich ertoe om de grond die nodig is voor de ontsluitingsinfrastructuur en die niet 

behoort tot het openbaar domein van het gewest, gratis ter beschikking te stellen aan het gewest en in 

voorkomend geval alle noodzakelijke onteigeningen voor haar rekening te nemen. 

De onteigeningsprocedure wordt 14 dagen na ondertekening van de koepelmodule opgestart. Een afschrift 

van de opdracht tot aanvang van de procedures wordt naar de overige partijen gestuurd. 

De lokale overheid ziet af van de vraag tot aanleg of herinrichting van infrastructuur ter ontsluiting van de 

zone als het gaat om andere ontsluitingsinfrastructuur dan deze waarover deze module handelt. 

 



 11/49 4006702 

T:\Projecten\6702_module14\Rapportage\Rapporten\module14_rap_001b.docx 

DEEL 2 Bedrijfseconomisch verantwoordingsdossier 

1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de gemeente Heist-op-den-Berg geselecteerd als 

kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau: 

“De relatief zwakke morfologische structuur met stedelijk karakter en het relatief zwakke 

voorzieningenapparaat en uitrustingsniveau in de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau duwt deze 

stedelijke gebieden in een concurrentiële positie door de huidige ruimtelijke ontwikkelingen in aangrenzende 

goed-uitgeruste kernen van het buitengebied. Het ruimtelijk beleid voor de kleinstedelijke gebieden op 

provinciaal niveau is erop gericht de bestaande stedelijke morfologische structuur en het stedelijk 

functioneren terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven. Dit is slechts 

mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend beleid met alle prioriteit naar inbreiding en het 

valoriseren van de bestaande stedelijke potenties (bestaande natuurelementen, het historisch karakter, de 

sterke stedelijke voorzieningen , ...) en anderzijds door een complementair beleid in de aangrenzende goed 

uitgeruste kernen van het buitengebied. Veel aandacht moet gaan naar de kwalitatieve verbetering van het 

woningpatrimonium, de stedelijke voorzieningen en de stedelijke economische structuur veeleer dan naar 

een ruimtelijke ontwikkeling met alleen een kwantitatieve uitbreiding die opnieuw de stedelijke kern 

beconcurreert.” 

 

 

 

        

Figuur 5: economische knooppunten en economisch netwerk (bron: RSV) 

 



 12/49 4006702 

T:\Projecten\6702_module14\Rapportage\Rapporten\module14_rap_001b.docx 

In het RSV worden enkele algemene inrichtingsprincipes vooropgesteld voor de inrichting van gemengde 

bedrijventerreinen. Volgende principes zijn relevant voor dit gemengde bedrijventerrein:  

• een zuinig ruimtegebruik (bouwen in meerdere lagen indien mogelijk, gezamenlijke en 

gemeenschappelijke voorzieningen, verhoogde dichtheid, ...);  

• een strikte fasering in het aansnijden van reserveterreinen. De afgebakende terreinen moeten voor 

50% effectief bezet zijn vooraleer reservebedrijventerreinen kunnen worden uitgerust en bouwrijp 

worden gemaakt. Effectief bezet betekent dat de activiteit ook effectief op de locatie wordt uitgevoerd. 

Deze strenge voorwaarde is noodzakelijk om speculatie tegen te gaan, een duurzaam en zuinig 

grondgebruik te realiseren en de lage bezettingsgraad voor het aansnijden van reserve-

bedrijventerreinen te verantwoorden. Om ervoor te zorgen dat het aansnijden van 

reservebedrijventerreinen slechts noodzakelijk is op halflange en lange termijn, moet in de 

economische knooppunten een effectief aanbod aan bedrijventerreinen worden gerealiseerd dat op 

korte termijn ter beschikking van bedrijven kan worden gesteld; 

• een effectieve beschikbaarheid van bedrijventerreinen;  

• het vastleggen van inrichtingsprincipes (perceelsinrichting, eenheid in aanleg, bufferzone, integratie 

van natuurlijke en landschappelijke elementen, inplantingsprincipes, ...);  

• het beperken van reserve in eigendom van bedrijven; de reserve wordt afgestemd op de bestaande 

omvang en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf;  

• bedrijventerreinen worden zodanig gelokaliseerd en ingericht dat de milieuhinder van het 

bedrijventerrein naar de omgeving maximaal wordt beperkt (lawaaihinder, licht- en luchtvervuiling, 

stankhinder, ...);  

• bij lokalisatie moet het openbaar en collectief vervoer een aandeel hebben of verwerven in de 

personenmobiliteit; 

• alle bestaande en nieuwe bedrijventerreinen moeten over een maximale algemene uitrusting 

(waaronder een gescheiden rioleringstelsel) kunnen beschikken.  
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2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (PRSA) 

In het ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen wordt de provincie opgedeeld in vier hoofdruimten: 

de Antwerpse fragmenten, de Noorderkempen, de Oostelijke netwerken en het Netegebied. De gemeente 

Heist-op-den-Berg is gelegen op de grens tussen twee ruimtelijke gebieden: de Antwerpse fragmenten in 

het zuiden en het Netegebied in het noorden.  

 

 

Figuur 6: gewenste ruimtelijk-economische structuur (bron: PRSA – studiegroep Omgeving) 

 

Binnen de hoofdruimte van de Antwerpse fragmenten worden enkele deelruimten onderscheiden 

waaronder het Mechels rasterlandschap. Dit is het gebied gelegen tussen Mechelen, Lier en Heist-op-den-

Berg. 

Het gebied binnen deze driehoek wordt gezien als een agrarisch gebied met een intense verweving van 

tuinbouw, open ruimte en bebouwing. Waarbij o.a. volgende doelstellingen voorop worden gesteld:  

• Concentreren van activiteiten aan de randen en versterken van stedelijke gebieden 

• Vrijwaren van het middengebied voor open ruimte functies.  

 

Binnen de hoofdruimte van het Netegebied worden eveneens enkele deelruimten onderscheiden. De 

projectzone wordt gezien als een kwetsbaar en te koesteren gebied met provinciaal open ruimte 

belang. Als doelstellingen worden vooropgesteld:  

• Het stimuleren van open ruimte functies  

• Het beheersen van lintvorming  

• Het beperken van barrièrewerking  
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3 Ruimtelijk Structuurplan Heist-op-den-Berg 

Ten zuiden van Heist-centrum aan N10 ligt het industriegebied Ten Bosch. Dit gebied is geselecteerd als 

gemengd bedrijventerrein, wat inhoudt dat op het terrein voornamelijk of alleen bedrijven zijn gevestigd en 

dat deze bedrijven verscheiden (gemengd) van aard zijn. Het gebied geraakt geleidelijk aan opgevuld. 

Vlakbij Heist bevindt zich nog het groot gemengd bedrijventerrein van Hulshout. Er is een mobiliteitsinvloed 

op Heist. Een kleiner KMO-gebied bevindt zich bij Booischot. 

In de ruimtebalans van de economische gebieden van het RSV wordt gesteld dat er een tekort aan 

bedrijventerreinen binnen de provincie Antwerpen bestaat. Op dit moment beschikt de gemeente Heist nog 

over een voldoende voorraad niet ingevuld industriegebied op het gewestplan. 

Een uitbreiding van de industriezones in vergelijking met het gewestplan is binnen de lopende planperiode 

niet wenselijk, omwille van de nog beschikbare voorraad en zolang de verbindingsmogelijkheden via de N10 

niet verbeteren. 

 

De bedrijventerreinen kunnen gedifferentieerd worden naar aard van bedrijfsactiviteiten en naar 

omgevingskenmerken. Binnen de bestaande bedrijventerreinen is differentiatie naar activiteiten niet meer 

realistisch. Bij nieuw aan te snijden gebieden dient de differentiatie op provinciaal niveau bekeken te worden. 

Specifieke vestigings- en ontwikkelingsmogelijkheden kunnen gesteld worden. Bedrijven dienen op de 

ruimtelijk meest geschikte beschikbare plek te komen. Verdichting kan door kantoren en parking,… boven of 

onder de produktieruimte te schikken. 

Een onderscheid wordt bij wijze van voorbeeld gemaakt tussen regionale productiebedrijven, regionale 

transport- of distributiebedrijven, lokale bedrijven, kantoorfuncties, grote oppervlaktewinkels, imagobedrijven, 

niet grondgebonden landbouwbedrijven, bedrijvenondersteunende diensten. Elk van deze bedrijvigheden 

heeft een voorkeurlokatie: regionale bedrijven in het industriepark, de distributiebedrijven nabij de N10 - N15, 

de lokale bedrijven langs invalswegen of aan de woonrand, de regionale kantoren aan het station, de grote 

oppervlaktewinkels aansluitend op N10, imagobedrijven met een gevel op N10, landbouwbedrijven aan het 

landbouwgebied, diensten in een groen kader bij de bedrijven. 

 

 

Figuur 7: bestaande ruimtelijk-economische structuur (bron: GRS – studiegroep Omgeving) 
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4 Afbakening kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg 

In opdracht van de provincie Antwerpen werd in november 2010 het eindrapport opgemaakt van de 

voorstudie voor afbakening van het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg. Hierin worden o.b.v. 

ontwerpend onderzoek stedenbouwkundige krachtlijnen en aandachtspunten gedetecteerd. De gewenste 

ruimtelijke structuur wordt uitgewerkt en een voorstel van afbakeningslijn wordt geformuleerd. 

Langsheen het betrokken traject van N10 zijn volgende bijzonderheden te vermelden: 

• zone “Slachthuis”: tussen N10 – N15 – Kasteelstraat - Lerrekensstraat 

- Deze zone is geschikt als woongebied mits voldoende afstand t.o.v. N10 en het slachthuis. Een 

woonontwikkeling met rechtstreekse erftoegangen op N10 is niet aanvaardbaar vanuit 

verkeersveiligheid. 

- Deze zone is tevens geschikt als zone voor gemengde regionale bedrijvigheid. Naast een 

voldoende brede groenbuffer ten aanzien van omwonenden zijn milderende maatregelen m.b.t. 

bodem en waterbuffering nodig. Bij de ontwikkeling van het gebied moet aandacht besteed worden 

aan de uitbreidingsbehoeften van het slachthuis en optimalisatie van de ontsluiting 

- Concreet kan in dit gebied een gemengde ontwikkeling voorzien worden van wonen (NO) en 

bedrijvigheid (Z). De woonzone wordt ontsloten naar Kasteelstraat, de industrie via 1 toegang 

naar N10, ter vervanging van de Beemdekensstraat. 

 

Figuur 8: concept woonuitbreidingsgebied Slachthuis (bron: afbakeningsstudie – Grontmij) 

 

• zone Langveld (O + W): tussen N10 - Industriepark – Langveldstraat 

- Deze zone ligt in herbevestigd agrarisch gebied. De ligging aansluitend bij bestaande bedrijvigheid, 

nabij N10 en aan de rand van het gefragmenteerde landbouwgebied Zonderschot, maakt een 

herbestemming i.f.v. regionale bedrijvigheid verantwoordbaar. Randvoorwaarden voor de 

ontwikkeling van zone W als gemengd regionaal bedrijventerrein zijn de onteigening van 3 

woningen en het oplossen van de ontsluiting via het bestaande bedrijfsterrein naar Industriepark. 

Zone O kan eenvoudig ontsloten worden via Industriepark. 
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Figuur 9: concept invulling Langveld West (bron: afbakeningsstudie – Grontmij) 

 

• zone driehoek N10 – N15: 

- Deze zone is omwille van ligging op de rand van de open ruimte, de aanwezigheid van woonlinten 

en het gefragmenteerde karakter niet geschikt voor regionale bedrijvigheid. In een deel van de 

zone kan wel een optimalisatie van de bestaande grootschalige detailhandel plaatsvinden. 

- Bij de verdere invulling van het gebied moet de ontsluiting en de impact op de belasting van de 

nabijgelegen rotonde Fabiola (N15 - N10) onderzocht worden. 

 

Figuur 10: concept invulling driehoek N10 – N15 (bron: afbakeningsstudie – Grontmij) 

 

• De bij realisatie van de eventuele voorgestelde ontwikkelingen moet de mobiliteit langs N10 verder 

geanalyseerd worden en lijken ingrepen op het betrokken tracé en de kruispunten (N10 – N15, N10 

– Schoorstraat noodzakelijk. 
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5 Project Mylène 

Op de industriële site langs N10, naast Mylène, worden nieuwe ontwikkelingen gepland. Vooralsnog wordt 

uitgegaan van volgende elementen: 

• Ontwikkeling in industriegebied: 44.000 m
2
; 

• Ontsluiting via het Geuzenstraatje – Lerrekensstraat – Heistse Hoekstraat - Schoorstraat, niet 

rechtstreeks op N10; 

• Geen logistieke invulling; 

• Indeling in 5 kavels, met ruimte voor ca. 28 kleine bedrijven; 

• Beperkt aantal P-plaatsen onmiddellijk nabij de nieuwe ontwikkelingen + optimale benutting van de 

bestaande P-ruimte achter de gebouwen van Mylène 

 

 

 

Figuur 11: inplanting en concept (bron: Bureau d’Architectes Emmanuel Bouffioux) 
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DEEL 3 Verkeerskundige planningscontext 

1 Mobiliteitsplan Heist-op-den-Berg 

Het mobiliteitsplan is een beleidsinstrument dat de Vlaamse overheid heeft ingezet om een duurzaam 

mobiliteitsbeleid uit te bouwen. In het convenant maken het Vlaamse Gewest, de lokale overheden en De 

Lijn afspraken om tot een gezamenlijke, planmatige en gecoördineerde aanpak te komen van de 

mobiliteitsproblemen. Het moederconvenant bevat de algemene afspraken tussen de partijen. 

Naast het moederconvenant kunnen naargelang de situatie een koepelmodule en meerdere modules 

worden afgesloten. De partijen engageren zich voor de aanleg of de herinrichting van de 

ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van de bereikbaarheid van specifieke zones van commerciële 

activiteiten in privaat of openbaar beheer (module 14). 

 

Volgende elementen werden opgenomen m.b.t. de gewenste ruimtelijke economische structuur: 

• concentratie en bundeling van regionale industrie en KMO’s, grenzend aan de zone Ten Bosch. 

Verdere invulling van het industrieterrein van Itegem wordt onmiddellijk stopgezet. Andere zones 

(zonevreemde bedrijven) worden zeker niet uitgebreid. Op termijn moeten zelfs nabestemmingen 

mogelijk zijn: wonen, bos, open ruimte; 

• het industriepark Ten Bosch kan (door de provincie) worden uitgebreid ten behoeve van lokale 

bedrijvigheid (ambachtelijke ateliers); 

• bijkomende lokale bedrijvigheid in het Heistse buitengebied kan enkel op schaal en aansluitend bij de 

kernen. Deze bedrijvigheid beperkt zich tot zuiver lokale bedrijven en ambachten; 

• inrichting en uitrusting van het industriepark Ten Bosch worden geoptimaliseerd. Nieuwe bedrijven 

voor zover niet integreerbaar in het woongebied en indien van regionale schaal, worden er opgericht; 

• het noordelijke deel van Ten Bosch wordt voorbehouden voor arbeidsintensieve bedrijven. Het deel 

ten zuiden wordt voorbestemd voor arbeidsextensieve bedrijven en bedrijven gericht op transport en 

distributie via wegvervoer; 

 

  

Figuur 12: ruimtelijke ontwikkelingen (bron: mobiliteitsplan – Libost-Groep) 



 19/49 4006702 

T:\Projecten\6702_module14\Rapportage\Rapporten\module14_rap_001b.docx 

2 Streefbeeldstudie drager Lier – Aarschot (N10–R16–N14) 

Langzaam Verkeer heeft i.o.v. de provincie Antwerpen een streefbeeld opgemaakt voor de drager van het 

stedelijk netwerk, m.n. N10, R16 en N14 als verbinding tussen Aarschot en E313. Binnen deze studie werd 

het betrokken tracé opgedeeld in 13 deelgebieden. Daarvan overlapt het deelgebied “N10 activiteitenzone 

Heist-op-den-Berg” met het projectgebied van de module 14. 

 

Algemene conclusies die blijken uit de start- en procesnota, zijn: 

• er zit heel wat lokaal verkeer op de N10: in de omgeving van de stedelijke gebieden Heist-op-den-

Berg en Aarschot nemen de intensiteiten toe; 

• er zijn heel wat dwarse relaties tussen kernen en functies aan beide zijden van de weg; vooral voor 

fietsers zorgt dit op een aantal plaatsen voor oversteekbaarheidsproblemen; 

• de weg krijgt een relatief hoog aantal vrachtwagens te verwerken (10 à 15%); 

• de capaciteit van de N10 als 2x1-weg is voldoende; 

• de meeste gemeenten en steden langs de as hebben toch een redelijke ambitie om bijkomende 

bedrijvigheid op te vangen. 

 

Voornaamste conclusies voor het betrokken segment zijn: 

• De belangrijke knooppunten worden ingericht als rotonde. Deze zorgen ervoor dat de weg een 

continu beeld krijgt met tegelijk ook een belangrijke verzamelende functie voor het gebied errond. 

Tegelijk vermijden de vele rotondes maasverkleinende bewegingen tussen de snelwegen; 

• Er wordt op de secundaire weg type I geopteerd voor een typeprofiel met een rijweg van 6,0 meter 

(exclusief goten) en -indien er voldoende ruimte is en de randbebouwing beperkt is- vrijliggende 

fietspaden achter de open grachtenstructuur. Er wordt een laanbeplanting voorzien aan de 

binnenzijde van de grachten (zo dicht mogelijk er tegenaan). Plaatselijk kan een bestaande bomenrij 

die zich aan de buitenkant van de grachten bevindt ook geïntegreerd worden; 

• T.h.v. inspringende bebouwing buigt het vrijliggende fietspad uit en wordt aanliggend verhoogd. 

Indien er veel randbebouwing voorkomt en de ruimte beperkt is kan hetzij éénzijdig hetzij langs beide 

zijden de gracht plaatselijk ingekokerd worden. In bebouwd gebied kan op de tussenstrook tussen 

rijweg en vrijliggend fietspad een parkeerstrook voorzien worden; 

• Het profiel met vrijliggende fietspaden en op regelmatige afstand rotondes zorgt voor een eenduidig 

beeld en voor verhoogde verkeersveiligheid. Op een aantal plaatsen wordt het dwarsende 

fietsverkeer specifiek beveiligd; 

• T.h.v. Heist-op-den-Berg wordt voor de secundaire weg type I een afwijkend profiel voorgesteld. De 

reden hiervoor is niet zozeer verkeerskundig dan wel ruimtelijk. Het afwijkend profiel met 

middenberm en centrale verlichting laat immers toe dat het kleinstedelijk gebied Heist-op-den-Berg 

zich langs de N10 kan presenteren. 

 

2.1 Activiteitenzone Heist-op-den-Berg 

De N10 heeft ter hoogte van Heist-op-den-Berg een 2 x 1 profiel met, net als op andere plaatsen, 

gevaarlijke aanliggende fietsstroken en heel wat aangelande functies (woningen, garages, 

grootshandelszaken,…). Grachten komen hier en daar voor maar zijn ter hoogte van de vele 

erfaansluitingen overwelfd. Er is een rooilijn die op 13 meter van de as van de weg ligt. 

Een onteigeningsplan voorziet de onteigening tot op 11 meter van de as van de weg. 
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Om een verhoogde ruimtelijke herkenbaarheid van het verstedelijkt gebied Heist-op-den-Berg te verkrijgen, 

wordt voorgesteld tussen N15 en Mechelbaan (Heist-op-den-Berg) een afwijkend profiel te voorzien met 

middengeleider. 

 

In deze zone worden drie belangrijke knooppunten als rotonde voorzien: de bestaande rotonde met de N15 

(knooppunt met secundaire weg) en nieuwe rotondes aan de Schoorstraat (toegang bedrijvigheid) en de 

Lostraat (toegang stedelijk gebied). 

Omwille van de vele erffuncties is een strikt systeem met een doorlopende niet-overrijdbare middengeleider 

niet haalbaar. 

De afstand tussen de rotondes aan de N15, Schoor- en Lostraat bedraagt respectievelijk 1,6 en 1,3 

kilometer. Er wordt daarom voorgesteld op welbepaalde plaatsen (verder te bepalen) afslagplaatsen en 

bijkomende keermogelijkheden te voorzien. 

Om de barrièrewerking van de middengeleider te ondervangen wordt voorgesteld ter hoogte van Heist-op-

den-Berg dubbelrichtingsfietspaden aan te leggen. 

 

2.1.1 Rotonde N10 - N15 (Fabiola) 

De huidige ontsluiting van het bedrijventerrein ten zuiden van de N10 (Heistse Hoek) is niet optimaal. Om 

een eenduidige ontsluitingsstructuur te verkrijgen, is het wenselijk een nieuwe toegang te voorzien tot het 

bedrijventerrein die rechtstreeks wordt aangesloten op de bestaande rotonde aan de N15. 

 

2.1.2 Keerpunt en fietsoversteek Lerrekensstraat 

De aansluiting aan de Lerrekensstraat werd recentelijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De 

mogelijkheid om in en uit te rijden (rechtsaf in/uit) wordt niet nodig geacht. De Lerrekensstraat is wel een 

belangrijke fietsoversteek die beveiligd zou moeten worden. Tegelijk kan hier ook een keermogelijkheid 

geboden worden. 

 

2.1.3 Rotonde N10 - Schoorstraat 

Aan de Schoorstraat wordt een rotonde aangelegd. De Schoorstraat is nog een belangrijkere 

fietsoversteek. De veiligheid van de fietsers aan deze rotonde verdient bijgevolg specifieke aandacht. Er 

wordt voorgesteld voor de fietsers die zich op het dubbelrichtingsfietspad bevinden aan de oostzijde van de 

industrieweg, een aparte beveiligde fietsoversteek te voorzien buiten de rotonde. 

 

2.1.4 Rotonde N10 - Lostraat 

Aan de Lostraat wordt een rotonde aangelegd. Ook de Lostraat is een belangrijke fietsoversteek die 

specifiek beveiligd moet worden (op fietsroute tussen Heist-Goor en centrum). 

 

2.1.5 Keerpunt Mechelbaan 

Aan de Mechelbaan begint/eindigt de middengeleider. Hier wordt op een gelijkaardige manier als aan de 

Lerrekensstraat, een beveiligde fietsoversteek (voor de kruisende bovenlokale alternatieve fietsroute) en 

keermogelijkheid voorzien. 
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DEEL 4 Bestaande toestand 

1 Situering 

Het plangebied is gelegen op het grondgebied van de gemeente Heist-op-den-Berg, relatief centraal in de 

gemeente. Het is gelegen langsheen de N10, de verbinding Antwerpen – Lier – Heist-op-den-Berg – 

Aarschot, tussen de woonkernen Beerzel en Heist-Goor (Z) en Heist-op-den-Berg (N). 

 

1.1 Macro-niveau 

Op macroniveau zijn een aantal noord-zuid en oost-west-structuren zichtbaar, die rond het plangebied 

gelegen zijn. Zo wordt het plangebied door volgende structuren op macroniveau begrensd: 

• De belangrijkste noord-zuid structuren zijn de volgende (gerangschikt van west naar oost): 

- De Schelde 

- E19, gecategoriseerd als hoofdweg 

- A12, gecategoriseerd als Primaire I 

- Spoorlijn 27: Antwerpen – Mechelen 

- N19, gecategoriseerd als Primaire II 

 

• De belangrijkste oost-west structuren zijn de volgende (gerangschikt van noord naar zuid): 

- Albertkanaal 

- E34/E313 , E314: gecategoriseerd als hoofdweg 

- Spoorlijn 13: Kontich – Lier  ;  Spoorlijn 14: Antwerpen – Lier 

- De Nete, en na samenvloeiing met de Dijle, de Rupel en het Netekanaal 

- De R1, gecategoriseerd als hoofdweg, als ring rond Antwerpen 

 

 

Figuur 13: situering op macro-niveau (bron: maps.google.be) 
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1.2 Meso-niveau 

Op mesoniveau zijn volgende routes belangrijk ter ontsluiting van het plangebied op de structuur op 

macroniveau: 

• De as R16 – N14, beiden geselecteerd als drager van het provinciale netwerk als Secundaire I+, ter 

ontsluiting richting E34/E313, waarbij de R16 een dubbele taakstelling heeft en ook als Primaire II is 

geselecteerd 

• De as N10, tussen Koningshooikt en Lier, geselecteerd als Secundaire I+ 

• De as N10, tussen Lier en Antwerpen, geselecteerd als Secundaire III, ter ontsluiting richting R1 

• De as R16 – N13 waarbij de N13 is geselecteerd als Secundaire III 

• De as Sander De Vosstraat – Mechelbaan - Berlaarbaan, geselecteerd als secundaire II 

• De as N10 – R25 ter ontsluiting richting E314, waarbij de N10 geselecteerd is als drager van het 

provinciaal stedelijk netwerk en R25 als primaire II 

• N15, gecategoriseerd als Secundaire II 

 

 

Figuur 14: situering op meso-niveau (bron: maps.google.be) 
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1.3 Micro-niveau 

Het industrieterrein spreidt zich zowel ten N, als ten Z van N10 uit. Het noordelijk deel sluit aan op N10 via 

Schoorstraat en Lostraat. Het zuidelijk deel via Schoorstraat en Wouwerstraat. Net ten W van de 

industrie aan de Z-zijde van N10, sluit N15 aan. 

De betrokken wegen zijn als volgt gecategoriseerd: 

• N10: drager van provinciaal stedelijk netwerk 

• N15, ten Z van N10: secundaire weg type II 

• N15, ten N van N10: lokale weg type I 

• Lostraat + Industriepark: lokale weg type I 

• Schoorstraat: lokale weg type II 

• Heist-Goorstraat: lokale weg type II 

 

 

Figuur 15: wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan – Libost-Groep) 
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2 Verkeerskundige analyse 

Het plangebied dient op meso-niveau ontsloten te worden op de N10. Vanaf de N10 kan het plangebied 

ontsloten worden naar het hoofdwegennet. Daarnaast zijn in de onmiddellijke omgeving nog fietsroutes en 

OV-routes aanwezig. 

 

2.1 Wegencategorisering 

De N10 tussen Lier en Koninghooikt is geselecteerd als Secundaire I+. De N10 dient dus te verbinden op 

provinciaal, bovenlokaal niveau. De + duidt erop dat er veel aandacht geschonken dient te worden aan het 

handhaven van een kwalitatief doorstromingsniveau. 

Tussen Koninghooikt en Aarschot is de N10 geselecteerd als drager van het provinciaal stedelijk netwerk. 

N15 (Z) is een secundaire weg type II. N15 (N) is een lokale weg type I, evenals Lostraat en Industriepark 

(lokale verbindingsweg). Schoorstraat en Heist-Goorstraat zijn aangeduid als lokale wegen type II (lokale 

gebiedsontsluitingswegen). 

 

2.2 Openbaar vervoer 

N15 maakt deel uit van de route van busbundel 510-511-512-514-515-519-534. Langs Heist-Goorstraat en 

Lostraat rijden lijnen 160 en 527. 

De meest nabije halteplaatsen bevinden zich op volgende locaties: 

• N15, t.h.v. het kruispunt met N10 

• Lostraat, t.h.v. het kruispunt met N10 en aan Heide Lo station 

 

 

Figuur 16: netplan De Lijn (bron: www.delijn.be) 

 

Dienstregeling van de betrokken lijnen werd toegevoegd in bijlage. 
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2.3 Langzaam verkeer 

N10, N15, Lostraat en Heist-Goorstraat zijn geselecteerd als functionele fietsroute. Via N10 wordt een 

verbinding tussen Lier, Aarschot en de tussenliggende kernen gemaakt. N15 zorgt voor de relatie tussen 

Heist-op-den-Berg, Beerzel en Putte. Lostraat en Heist-Goorstraat verbinden Schriek met de kern van Heist-

op-den-Berg. 

 

Figuur 17: bovenlokaal fietsroutenetwerk (bron: www.geovlaanderen.be) 

 

Daarnaast zijn er recreatieve routes aangeduid die in de onmiddellijke nabijheid van de industrie lopen, 

zowel aan de N- als de Z-zijde. 

 

 

Figuur 18: recreatief fietsknooppuntennetwerk (bron: www.geovlaanderen.be) 
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2.4 Beschikbare verkeersgegevens 

2.4.1 N10 – N15 

Voor dit kruispunt zijn geen telgegevens beschikbaar, waarbij in- en uitrijdende stromen gelijktijdig werden 

begroot, met kennisname van de precieze herkomst en bestemming. 

Om een raming van de verkeersbelasting werd gebruik gemaakt van volgende gegevens: 

• Slangtelling toekomend verkeer op de 4 takken van de rotonde (juni 2010) 

• Permanente telposten op N10 (O), N15 (N) en N10 (W) voor uitrijdend verkeer (2007) 

 

Om de huidige verkeersbelasting te ramen werd volgende werkwijze gevolgd: 

• Bepaling ochtend- en avondspitsuur (7u30 – 8u30 ; 16u45 – 17u45) + verkeersintensiteiten o.b.v. 

slangtelling toekomend verkeer 

• Bepaling verkeersintensiteiten voor uitrijdend verkeer op N10 (O), N15 (N) en N10 (W) o.b.v. 

permanente telposten 

• Bepaling verkeersintensiteit voor uitrijdend verkeer op N15 (Z) o.b.v. het verschil tussen toekomend 

en uitrijdend verkeer 

• Verdeling toekomend verkeer over de uitrijdende stromen in verhouding tot de grootte van deze 

uitrijdende stromen 

• Interpolatie 

 

Op deze wijze wordt volgend beeld van de bestaande verkeersbelasting bekomen: 

 

      

Figuur 19: stroomdiagramma N10 – N15 
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2.4.2 N10 - Schoorstraat 

Op 15/09/2009 werden door AWV kruispunttellingen uitgevoerd voor N10 – Schoorstraat. Zowel de ochtend- 

als de avondspits werden opgemeten. Voor de ochtend bleek 7u15 – 8u15 het maatgevende uur. Voor de 

avond was dit 16u30 – 17u30. Resultaat van de telling is weergegeven op onderstaande figuren. 

  

Figuur 20: stroomdiagramma N10 - Schoorstraat 

 

De rechtdoorgaande stromen op N10 zijn veruit de grootste. ’s Morgens is de stroom het belangrijkst in O-

W richting. ’s Avonds is de tegenovergestelde beweging drukker. 

Vanwege de grote stromen (schoolgaand) fietsverkeer en de nood aan voldoende oversteekbaarheid van 

de gewestweg, werden op het kruispunt N10 – Schoorstraat door de gemeente fietstellingen uitgevoerd op 

02/06/2009. Deze vonden plaats gedurende de schoolpieken (7u30 – 8u30 en 15u30 – 16u30) en bij goed 

weer. Op onderstaande figuren worden de fietsintensiteiten voor ochtend- en avondpiek afzonderlijk 

weergegeven. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen fietsers en bromfietsers. 

  

Figuur 21: fietsintensiteiten N10 - Schoorstraat 
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De volledige kruispunttelling van AWV (15/09/2009) toont een vergelijkbaar resultaat. 

2.5 Beoordeling huidige kruispuntconfiguratie 

2.5.1 N10 – N15 

Om inzicht te krijgen in de verkeersafwikkeling van het huidige kruispunt werden de tellingen ingevoerd in 

een capaciteitsberekening. Er werd geen verkeersgroei in rekening gebracht.  

Voor de toetsing van VRI’s wordt gebruik gemaakt van het intensiteitscriterium zoals beschreven door de 

AVVG (in 1991) en opgenomen in de bijlage van dienstorder A/266 van AWV toegepast. De avondspits 

(zoals in de stroomdiagrammen weergegeven) vormt de maatgevende uurbelasting. Resultaat van deze 

controle is dat verkeerslichten in functie van de verkeersafwikkeling nodig zijn. 

Gemeente : Heist-op-den-Berg            Berekening voor het jaar:

Prjct.nr. : 6702             Verwachte groei:

            Berekening voor:

Ligt er binnen 750 meter van het kruispunt een lichten geregelde kruising nee

               Kruispunt ligt: buiten          bebouwdekom

in blauw Intensiteiten toekomend verkeer per tak voor: 2015 Hoofdtakken zijn: B <-> D I = 1440

in groen totaal overstekende voetgangers Secundairetakken zijn: A <-> C i = 1280

Tak A

610 Conclusie:

0

Tak B 655 0 0 785 Tak D

Straat : Tak A :

Tak B :

0 Tak C :

Tak D :

670

Tak C

N10 Aarschot

Verkeerslichten zijn nodig

Beoordeling wel/of geen verkeerslichten

N15 H o/d/B

N10 Berlaar

N15 Putte

 

Tabel 1: Capaciteitsberekening kruispunt N10 – N15 (VRI – avondspits) 

 

Bij analyse van de kruispunten wordt voor rotondes de methode Bovy gebruikt.  

Voor rotondes blijkt hieruit dat rekening gehouden met de bestaande intensiteiten reeds 

afwikkelingsproblemen bestaan. Dit sluit aan bij de praktijk waarbij regelmatig wachtrijen ontstaan op de 

aansluitende takken van de rotonde. Zowel in de ochtend- als de avondspits zijn N15 (N) en N10 (O) 

hiervoor het meest gevoelig. In de avondspits worden wachttijden begroot van 30 – 40 s. 

Dit resultaat kan ook al afgeleid worden uit de totale belasting van het kruispunt tijdens de spitsuren. Deze 

bedraagt ca. 2500 – 2700 pae’s (met veel verkeer dat ¾ rond rijdt). 

Gemeente :             Berekening voor het jaar: 2015

Prjct.nr. :             Verwachte groei: 0,0%

Tak A :             Berekening voor: avondspits

Gegevens rotonde per tak A B C D Tak B :

aantal stroken 1 1 1 1 Tak C :

aantal toeritten 1 1 1 1 Tak D :

binnenstraal 14 14 14 14 A B C D

buitenstraal 22 22 22 22 Intensite i t op toerit (pae /u) 610 655 670 785

breedte midden geleider 3,5 3,5 3,5 3,5 Intensite i t op rotonde  (pae /u) 870 430 750 670

bypass nee nee nee nee Intensite i t op afrit (pae /u) 585 1050 335 750

 

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar 2015 - Alpha-waarde 0,10 0,10 0,10 0,10

                    TA K A - Be ta-waarde 0,95 0,95 0,95 0,95

1/4 rond 1/2 rond 3/4 rond 4/4 rond - Gamma-waarde 1,00 1,00 1,00 1,00

305 85 220 0

Capacite i t toeri t (pae /u) 711 1040 836 865

                         A Verzadiging op toerit 86% 63% 80% 91%

4/4 rond 0 220 1/4 rond

3/4 rond 215         B        D 440 1/2 rond Capacite i t ring (pae /u) 654 881 753 829

1/2 rond 315 125 3/4 rond Verzadiging op ring 93% 74% 89% 95%

1/4rond 125              0 4/4 rond

TA K B                             CC TA K D Verkeersafwikkeling overbelast goed kritisch overbelast

0 305 150 215

4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

                     TA K C

N10 Berlaar

N15 Putte

N10 Aarschot

CAPACITEITSFORMULE van Bovy

6702

Heist-op-den-Berg

N15 H o/d/B
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Tabel 2: Capaciteitsberekening kruispunt N10 – N15 (rotonde – avondspits) 

 

2.5.2 N10 – Schoorstraat 

Voor dit kruispunt werd een gelijkaardige controle uitgevoerd voor VRI- en rotonde-configuratie, zowel voor 

de ochtend- als de avondspits. Ook hier is de avondspits maatgevend. Resultaat van deze controle is dat 

verkeerslichten wenselijk zijn. 

 

Beoordeling wel/of geen verkeerslichten Gemeente : HEIST-OP-DEN-BERG            Berekening voor het jaar:

Prjct.nr. : 6702             Verwachte groei:

Ligt er binnen 750 meter van het kruispunt een lichten geregelde kruising nee

               Kruispunt ligt: buiten          bebouwdekom

in blauw Intensiteiten toekomend verkeer per tak voor: 2010 Hoofdtakken zijn: B <-> D I = 1305

in groen totaal overstekende voetgangers Secundairetakken zijn: A <-> C i = 735

Tak A

405 Conclusie:

Verkeerslichten zijn wenselijk
0

Tak B 790 0 0 515 Tak D

Straat : Tak A :

Tak B :

0 Tak C :

Tak D :

330

Tak C

Schoorstraat N

N10 - Berlaar

Schoorstraat Z

N10 - Aarschot

 

Tabel 3: Capaciteitsberekening kruispunt N10 - Schoorstraat (VRI – avondspits) 

 

Voor rotondes blijkt dat rekening gehouden met de bestaande intensiteiten geen afwikkelingsproblemen 

worden verwacht. Bij een verwachte groei van het verkeer met 10% worden kritische waarden bereikt op 

de aansluitende takken van N10. Dit kan ook al afgeleid worden uit de totale belasting van het kruispunt 

tijdens de spitsuren. Deze bedraagt ca. 2050 – 2250 pae’s (met veel verkeer dat ¾ rond rijdt). Een mogelijke 

oplossing bestaat uit de aanleg van by-passes op deze takken. 

 

CAPACITEITSFORMULE van Bovy Gemeente : HEIST-OP-DEN-BERG             Berekening voor het jaar: 2010

Prjct.nr. : 6702             Verwachte groei: 0,0%

Tak A : Schoorstraat N

Gegevens rotonde per tak A B C D Tak B : N10 - Berlaar

aantal stroken 1 1 1 1 Tak C : Schoorstraat Z

aantal toeritten 1 1 1 1 Tak D : N10 - Aarschot

binnenstraal 14,5 14,5 14,5 14,5 A B C D

buitenstraal 20 20 20 20 Intensiteit op toerit (pae/u) 405 790 330 515

breedte midden geleider 2,5 2,5 2,5 2,5 Intensiteit op rotonde (pae/u) 525 330 835 330

bypass nee nee nee nee Intensiteit op afrit (pae/u) 320 600 285 835

 

Intensiteiten per richting per tak voor het jaar 2010 - Alpha-waarde 0,11 0,11 0,11 0,11

                    TA K A - Beta-waarde 0,95 0,95 0,95 0,95

1/4 rond 1/2 rond 3/4 rond 4/4 rond - Gamma-waarde 1,00 1,00 1,00 1,00

155 150 100 0

Capacite it toerit (pae/u) 1025 1163 767 1140

                         A Verzadiging op toerit 39% 68% 43% 45%

4/4 rond 0 55 1/4 rond

3/4 rond 110         B        D 380 1/2 rond Capacite it ring (pae/u) 691 1051 466 883

1/2 rond 625 80 3/4 rond Verzadiging op ring 59% 75% 71% 58%

1/4rond 55              0 4/4 rond

TA K B                             CC TA K D Verkeersafwikkeling goed goed goed goed

0 65 155 110

4/4 rond 3/4 rond 1/2 rond 1/4 rond

                     TA K C

 

Tabel 4: Capaciteitsberekening kruispunt N10 - Schoorstraat (rotonde – avondspits) 
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Om redenen van ruimtebeslag, consequente vormgeving en duidelijke keerbeweging heeft de GBC in 

kader van de module 13 voorkeur gegeven aan een herinrichting met rotonde. 
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DEEL 5 Mobiliteitseffecten 

1 Invulling en verkeersgeneratie van het project 

Momenteel zijn er geen RUP’s of BPA’s in opmaak in de projectzone. Er wordt in de onmiddellijke toekomst 

dan ook geen uitbreiding van het bedrijventerrein gepland. Wel is er nog beperkte ruimte aanwezig om 

binnen de grenzen van het industriegebied bijkomende ontwikkelingen te realiseren. Het wordt dan ook 

aanbevolen een zekere marge in acht te nemen, zodat latere ontwikkelingen niet moeten worden uitgesloten 

omwille van een ontoereikende verkeerscapaciteit. Daarom wordt ervan uitgegaan dat het in- en uitrijdend 

verkeer van en naar het zuidelijk deel van het industrieterrein via Wouwerstraat verdubbelt. De 

bestaande verkeersbelasting op het kruispunt N10 – Wouwerstraat wordt weergegeven op onderstaande 

figuren. De waarden die bij verdere analyse verdubbelt worden, zijn in rood aangeduid. 

 

ochtendspits : 07:30-08:30

totaal: 1601,5

TAK 4

N10 (Lier)
8

760

12  11  10

203 557 0

 TAK 1

Wouwerstraat
1 100

125

6 3 25 40 667

4   5   

N10 (Aarschot) 707

TAK 2 5  

avondspits : 16:45-17:45

totaal: 1805

TAK 4

N10 (Lier)
9

904

12  11  10

162 742 0

Wouwerstraat

 TAK 1

1 133

195

9 3 62 19 676

4   5   

N10 (Aarschot) 695

TAK 2 4  

Figuur 22: stroomdiagramma N10 - Wouwerstraat 

 

2 Ruimtelijk spreidingspatroon 

Voor de verdeling van de verkeersstromen van en naar Wouwerstraat worden volgende veronderstellingen 

gemaakt: 

• Linksaf uit Wouwerstraat: enkel lokaal verkeer naar het centrum van Heist-op-Berg volgt N15 (N). Het 

aandeel voor N15 (Z) en N10 (richting Lier) wordt gelijkwaardig geschat. We nemen een verdeling aan 

van 40 % (N10 Lier) – 40 % (N15 Z) – 20 % (N15 N) 

• Dezelfde veronderstelling maken we voor de omgekeerde beweging naar Wouwerstraat: 40 % (N10 

Lier) – 40 % (N15 Z) – 20 % (N15 N) 

• De rechtsaf vanuit Wouwerstraat blijft t.h.v. Schoorstraat rechtdoor rijden op N10 

• Hetzelfde veronderstellen we voor verkeer dat linksaf rijdt van N10 (O) naar Wouwerstraat. 

 

405 

200 
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80 

325 

265 

125 

40 
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3 Mobiliteitsprofiel 

Voor de stromen van/naar Wouwerstraat wordt uitgegaan van een verdubbeling. Rekening houdend met 

het eerder omschreven ruimtelijk spreidingspatroon, krijgen we voor N10 – N15 en N10 – Schoorstraat 

volgende stroomdiagramma. Voor het kruispunt N10 – Schoorstraat wordt een rotonde-configuratie 

gevisualiseerd, zoals voorgesteld binnen de module 13. 

 

      

Figuur 23: stroomdiagramma referentiesituatie N10 – N15 

 

      

Figuur 24: stroomdiagramma referentiesituatie N10 - Schoorstraat 
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3.1 Doel- en probleemstelling 

Het nieuwe typeprofiel met middengeleider, zoals werd voorgesteld in het streefbeeld en de module 13, 

noodzaakt wijzigingen t.o.v. de ontsluiting van de bedrijventerreinen gelegen ten zuiden van de N10. De 

huidige volwaardige ontsluiting van de bedrijvenzones via de Wouwerstraat wordt door de middenberm 

beperkt tot een “rechts in-rechts uit”. Dit impliceert dat het aantal volwaardige toegangen vanaf het 

bedrijventerrein naar de N10 beperkt wordt van 2 naar 1. Het gevolg van deze ingreep is dat het 

(vracht)verkeer geconcentreerd wordt op een beperkter aantal kruispunten (in casu 1, nl. N10 - 

Schoorstraat) die bijgevolg moeten voorzien worden op het verwerken van hogere verkeersintensiteiten. Een 

andere mogelijkheid bestaat uit het creëren van een bijkomende ontsluiting voor de industriezones. 
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DEEL 6 Mogelijke oplossingen 

1 Scenario’s 

Het onderzoek gaat in eerste instantie uit van de huidige ruimtelijke context en verkeersintensiteiten op 

de N10 en omgeving. Op langere termijn dient er echter ook rekening gehouden te worden met een 

mogelijke verkeerstoename tengevolge van een groei van het bedrijventerrein en andere ontwikkelingen in 

de omgeving van de N10. 

Het onderzoek houdt rekening met de suggesties en aanbevelingen uit het streefbeeld N10 maar zal in een 

eerste stap geen enkele optie uitsluiten. 

 

Op hoofdlijnen kunnen drie oplossingsrichtingen / scenario’s worden onderscheiden: 

• Organisatie aansluiting via Schoorstraat/N10 

• Nieuwe aansluiting op N15 en/of aansluiting op rotonde N15/N10 

• Organisatie aansluiting in tussenliggende zone rotonde N15 – kruispunt Schoorstraat 

 

Voor elke oplossing zijn enkele subvarianten denkbaar. In volgende paragrafen worden de verschillende 

oplossingsrichtingen en subvarianten met hun respectievelijke voor- en nadelen beschreven. De betrachting 

is het aantal subvarianten voor elk scenario te herleiden tot één voorkeursvariant. 

 

2 Ontsluiting via Schoorstraat 

Het scenario vertrekt vanuit het maximaal aanwenden van de bestaande ontsluitingsstructuur. 

 

 

Figuur 25: concept ontsluiting Schoorstraat 
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2.1 Subvarianten 

2.1.1 1.a Wouwerstraat “rechts in - rechts uit” 

De toegangen tot het bedrijventerrein blijven behouden via de Wouwerstraat en de Schoorstraat. Door het 

beperken van de aansluiting met de Wouwerstraat tot een “rechts in - rechts uit” veronderstelt deze optie 

een ontsluiting van het bedrijventerrein richting Antwerpen via het kruispunt aan de Schoorstraat. 

De noodzakelijke terugkeerbeweging voor vrachtverkeer is in dit scenario beperkt door het beperkt aantal 

bedrijven aan de noordzijde van de N10. 

 

De vraag die men in dit scenario dient te stellen is of het kruispunt aan de Schoorstraat voldoende 

afwikkelcapaciteit heeft voor het verwerken van de bijkomende verkeersstroom zowel na de realisatie van 

het streefbeeld (met rotonde) als na toename van de verkeersintensiteiten. 

 

2.1.2 1.b knip Impulsstraat 

Om een striktere scheiding te bekomen tussen het vracht- en regulier verkeer kan een knip voorzien worden 

t.h.v. de Impulsstraat na de autokeuring. De knip heeft tot gevolg dat de ontsluiting van de bedrijven gelegen 

langs de Impulsstraat, sterker geörienteerd wordt naar de Schoorstraat. Een zeer dwingende scheiding 

tussen het vrachtverkeer en het autoverkeer –door het bijkomend voorzien van een knip in de 

Wouwerstraat is echter niet aangewezen door de gemengde situatie van bedrijven en woningen langs 

deze weg; een knip zou terugkeerbewegingen voor vrachtverkeer richting Antwerpen veroorzaken op de 

rotonde aan de Schoorstraat. 

 

Optie 1a zal leiden tot een betere spreiding van het vrachtverkeer door de extra in- en uitrit (enkel rechtsaf) 

via de Wouwerstraat. Het toekomend verkeer vanuit Lier en de N15 wordt in deze optie eerder af de N10 

gehaald en belast slechts 1 kruispunt en geen twee. 

Criteria commentaar 

Ruimtelijke inpasbaarheid • Behoud bestaande infrastructuur 

• Duidelijke poortfuncties voor stedelijk gebied (N10/N15) en de 

bedrijventerreinen (Schoorstraat) van Hodb door sterke 

concentratie ontsluiting bedrijventerreinen op 1 punt langs N10 

Kostprijs • Afhankelijk noodzakelijke ingrepen / wijzigingen kruispunt 

Schoorstraat 

Verkeersveiligheid • Aantal volwaardige kruispunten N10 beperkt tot twee 

(Wouwerstraat / Schoorstraat) 

• Toevoeging terugkeerbeweging -3,5t (geen vracht, optioneel) 

Verkeersafwikkeling • Beperkt aantal kruispunten 

• Zwaardere belasting kruispunt (rotonde) Schoorstraat 

• Omrijfactor + 3,5t beperkt tot max. 1,5 km. 

• Geen wijzigingen verkeersafwikkeling rotonde N15 

• Grotendeels scheiding vracht/regulier verkeer 

Verkeersafwikkeling lange 

termijn 

• Ontsluiting bedrijventerrein beperkt tot 1 punt 

Tabel 5: beoordeling concept ontsluiting Schoorstraat 
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2.2 Haalbaarheid aansluiting ontworpen rotonde 

De huidige en benodigde afwikkelcapaciteit van het kruispunt met de Schoorstraat dient bij keuze voor dit 

concept verkeerskundig geëvalueerd te worden. Daarbij wordt bekeken of het vooropgestelde plan voor 

de heraanleg van het kruispunt (module 13) volstaat en/of er aanpassingen nodig zijn indien er geopteerd 

wordt voor een ontsluiting van de bedrijvenzones volgens bovengenoemd scenario. Alleszins moet gesteld 

worden dat het kruispunt met de Schoorstraat in de huidige situatie minder zwaar belast worden dan het 

kruispunt N10 – N15. Zowel in de ochtend- als de avondspits bedraagt de totale hoeveelheid te verwerken 

verkeer aan de Schoorstraat ca. 75% t.o.v. N10 – N15. 

 

Indien de eerder voorgestelde enkelstrooksrotonde de verwachte intensiteiten niet kan verwerken, kunnen 

volgende capaciteitsverruimende maatregelen overwogen worden: 

• Dubbelstrooksrotonde 

• By-passes 

• Ongelijkgrondse kruising N10 

 

3 Aansluiting tussenliggende zone 

Deze optie vertrekt van het creëren van een nieuwe, volwaardige aansluiting voor het bedrijventerrein 

tussen de bestaande kruispunten met de N15 en Schoorstraat. 

Conform de basisprincipes van het streefbeeld wordt aangenomen dat de aansluiting geconcipieerd wordt 

als een rotonde. 

In totaal werden vier locaties langs de N10 bekeken en onderzocht naar ruimtelijke en verkeerskundige 

haalbaarheid. 

 

 

Figuur 26: concept ontsluiting tussenliggende zone 
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3.1 Subvarianten 

3.1.1 2.a Wouwerstraat 

     

Figuur 27 subvariant 2a 

 

Criteria commentaar 

Ruimtelijke inpasbaarheid • Ontsluiting via bestaande infrastructuur; 

• Rotonde niet inpasbaar (woning in ZO hoek)  

Kostprijs • Aanleg rotonde / onteigeningen / grondverwerving noodzakelijk 

(Autobanden de Kempen, …) 

Verkeersveiligheid • Bijkomende rotonde 

Verkeersafwikkeling • Nabijheid rotonde N15 – terugkeerbeweging geen meerwaarde 

• Geen wijzigingen verkeersafwikkeling rotonde N15 
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3.1.2 2.b Diepenbroekstraatje 

  

Figuur 28 subvariant 2b 

 

Criteria commentaar 

Ruimtelijke inpasbaarheid • Diepenbroekstraatje te smal voor dubbelrichtingsverkeer – 

verbreding wegprofiel noodzakelijk 

• Woningen Diepenbroekstraatje: conflict verblijfsfunctie 

• Rotonde niet inpasbaar (woningen ZW &ZO hoek) 

Kostprijs • Aanleg rotonde / onteigeningen / grondverwerving noodzakelijk 

Verkeersveiligheid • Bijkomende rotonde 

Verkeersafwikkeling • Interessante locatie ontsluiting ontwikkelingen overzijde N10 

(woonuitbreidingsgebied volgens GWP) 

• Nog vrij kort op rotonde N15 – terugkeerbeweging geen 

meerwaarde op deze locatie 
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3.1.3 2.c Doortrekken Impulsstraat 

   

Figuur 29 subvariant 2c 

 

Criteria Commentaar 

Ruimtelijke inpasbaarheid • Voldoende ruimte aanwezig 

• Inname parkeer- & circulatieruimte bedrijf 

• Doorsnijden site bedrijf 

• Rotonde inpasbaar  

Kostprijs • Aanleg rotonde / onteigeningen / grondverwerving noodzakelijk 

Verkeersveiligheid • Bijkomende rotonde 

Verkeersafwikkeling • Interessante locatie ontsluiting ontwikkelingen overzijde N10 

(woongebied) 

• Positie rotonde optimaal t.o.v. bestaande rotondes 
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3.1.4 2.d Geuzenstraatje 

   

 

 

Figuur 30: projectvoorstel Mylène - tracé subvariant 2d 

 

Criteria commentaar 

Ruimtelijke inpasbaarheid • Doortrekken Geuzenstraatje 

• Doorsnijding gepland project Mylène 

• Rotonde inpasbaar op locatie keerbeweging vrachtverkeer  

Kostprijs • Aanleg rotonde / onteigeningen / grondverwerving noodzakelijk 

Verkeersveiligheid • Bijkomende rotonde 

• Kruising Lerrekensstraat (conflict plaatselijk verkeer en fietsers 

<> verkeer industrie) 

Verkeersafwikkeling • Positie rotonde aanvaardbaar t.o.v. bestaande rotondes 

Tabel 6: beoordeling concept ontsluiting tussenliggende zone 
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4 Aansluiting N15 - kruispunt N15/N10 

Een aansluiting -rechtstreeks of onrechtstreeks (via de Heistsesteenweg)- naar de N15 is vrijwel uitgesloten 

gezien er een volledig nieuwe infrastructuur zou moeten aangelegd worden doorheen een landschappelijk 

waardevol open ruimtegebied, waarvan een belangrijk onderdeel (het Pelgrimshof en omgevend park) een 

bescherming geniet. (KB 1975-10-22). Ook vanuit verkeerskundige overwegingen (omrijfactor) en 

kostprijs lijken deze aansluitingen geen evidente oplossing. 

 

 

Figuur 31: concept ontsluiting N15 

 

 

Figuur 32: beschermd landschap Pelgrimshof en omgevend park 

 

Wouwerstraat 
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4.1 Haalbaarheid aansluiting bestaande rotonde 

Een aansluiting van het bedrijventerrein rechtstreeks of onrechtstreeks op de rotonde via een bijkomende 

tak heeft impact op het functioneren van de bestaande rotonde. 

Hierbij moeten een aantal vragen gesteld worden: 

 

Heeft de huidige rotonde voldoende afwikkelcapaciteit? 

Vuistregel: Theoretische maximum capaciteit enkelstrooksrotonde: 2.000 pae/u 

Huidige intensiteiten rotonde N15/N10 (tellingen 2007): 

 

 

7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 

N15 H o/d B 573 583 592 615 568 

N10 Aarschot 841 814 789 771 800 

N15 Putte 419 478 535 541 580 

N10 Lier 435 507 566 576 574 

 

2268 2382 2482 2503 2522 

 

 

16:00 16:15 16:30 16:45 17:00 

N15 H o/d B 558 547 581 593 587 

N10 Aarschot 693 722 763 796 784 

N15 Putte 708 700 675 663 646 

N10 Lier 672 695 668 673 635 

 

2631 2664 2687 2725 2652 

Tabel 7: verkeersintensiteiten ochtend- en avondspits N10 – N15 (uurwaarden) 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat de theoretische capaciteit van een enkelstrooksrotonde tijdens de 

spitsuren overschreden wordt met 10% tot 35% van de theoretische capaciteit. 

Zowel in de ochtend- als avondspits is de stroom op de tak vanuit Aarschot duidelijk het zwaarst. Vooral in 

de ochtendspits is het verschil met de overige takken vrij groot. 

In de avondspits zijn de intensiteiten op de N15 vanuit H o/d B het kleinst. ’s Ochtends is dit eerder 

andersom. 

In situaties waar de capaciteit van enkelstrooksrotondes onvoldoende groot is, wordt gezocht naar 

capaciteitsverruimende maatregelen. De aanleg van twee rijstroken op de rotonde en de toe- en 

afvoerende wegen biedt ten opzichte van de enkelstrooksrotonde de grootste capaciteitstoename. In eerste 

instantie werd dan ook onderzocht of een dubbelstrooksrotonde haalbaar is binnen de beschikbare ruimte en 

toepasbaar vanuit verkeersveiligheidsoverwegingen.  

 

4.2 Rotonde-configuratie 

4.2.1 Dubbelstrooksrotonde 

Om een optimaal gebruik van de binnenste rijstrook te bekomen, moet de rotonde voldoende ruim 

gedimensioneerd worden. Concreet betekent dit dat tussen 2 opeenvolgende aansluitende takken min. 

21 m tussenafstand voorzien wordt tussen de aansluitbogen van de toerit van de eerste tak en de afrit van 

de volgende tak. Hanteren we de maatvoering tussen N10 (Lier) en N15 (Putte) dan verkrijgen we een 

rotonde met een buitenstraal van 55 m (zonder omliggende fietsinfrastructuur). Verder vergroten heeft 
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nauwelijks effect op de verkeersafwikkeling. Verkleinen betekent een verminderd gebruik van de binnenste 

strook, en bijgevolg ook van de efficiëntie. 

Onderstaande figuren geven een aanduiding van het vereiste ruimtebeslag. 

 

 

Figuur 33: ruimtebeslag tweestrooksrotonde 

 

Een dubbelstrooksrotonde met enkele toe- en afritten heeft een capaciteitstoename van ca. 20 % t.o.v. 

een enkelstrooksrotonde.  

Indien op de drukste takken dubbele toeritten worden voorzien neemt de capaciteit toe met ca. 60 %. De 

verkeersveiligheid voor fietsers komt wel meer in het gedrang. 

 

R55.00m. 
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4.2.2 Rotonde met by-passen 

Indien er onvoldoende ruimte beschikbaar is voor een tweestrooksrotonde, kan als capaciteitsverhogende 

maatregel een by-pass worden aangelegd. 

Vanuit ruimtelijk oogpunt ligt een bypass op de beweging N15 (HodB) – N10 (Lier) binnen de mogelijkheden. 

Dit wordt weergegeven op onderstaande figuur. 

 

 

Figuur 34: ruimtebeslag tweestrooksrotonde 

 

Vanuit Heist-op-den-Berg wordt effectief ook een relatief zware rechtsaf geraamd in de ochtendspits. 

 

4.2.3 (Rotonde met) ongelijkgrondse kruising N10 

 

Figuur 35: ondertunnelde rotonde N10 

Een verregaande maatregel waarbij de verkeersbelasting op de rotonde N10 – N15 beperkt wordt, bestaat 

uit een ondertunneling voor het rechtdoorgaande verkeer op N10. Deze maatregel dringt de hoeveelheid 

verkeer sterk terug, maar heeft uiteraard belangrijke consequenties m.b.t. het vereiste ruimtebeslag. 
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4.2.4 Vijfde tak rotonde / ovonde 

Deze oplossing wordt vanuit het streefbeeld naar voor geschoven: “de huidige ontsluiting van het 

bedrijventerrein ten zuiden van de N10 is niet optimaal. Om een eenduidige ontsluitingsstructuur te 

verkrijgen, is het wenselijk een nieuwe toegang te voorzien tot het bedrijventerrein die rechtstreeks wordt 

aangesloten op de bestaande rotonde aan de N15.” 

 

Het streefbeeld gaat concreet uit van de aanleg van een nieuwe doorsteek vanuit het bedrijventerrein naar 

de rotonde met de N15 dewelke dan via een vijfde tak zou aansluiten op de rotonde. 

 

Figuur 36: concept aansluiting 5
de
 tak N10 – N15 (bron: streefbeeld N10 – Langzaam Verkeer) 

 

Er zijn positieve ervaringen met rotondes waarbij vijf takken zijn aangesloten. Hierbij is de maatvoering van 

de diameter van de rotonde afgestemd op de rijbewegingen tussen alle elkaar navolgende takken. Alle toe- 

en afrijbogen dienen tangentieel aan te sluiten op de buitenstraal van de rotonde. In de regel zal dit leiden 

tot rotondes met grote diameters. 

 

Een andere mogelijkheid is de rotonde zodanig te ‘stretchen’ in zijn ruimtelijke context zodanig dat de 

afwikkelcapaciteit verhoogd en er voldoende ruimte ontstaat tussen de verschillende takken. 
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Figuur 37: ruimtebeslag gestretchte tweestrooksovonde 

 

Vanwege de beperkte ruimte kan overwogen worden een vijfde tak aan te sluiten als een enkelrichtingstak 

voor toekomend verkeer (ontsluiting bedrijventerrein). De toegang tot het bedrijventerrein blijft dan via een 

rechtsaf beweging voorzien via de Wouwerstraat. Het ruimtebeslag van een enkelrichtingsstraat is kleiner 

en mogelijk eenvoudiger inpasbaar op de bestaande rotonde. Om de ovonde bijkomend te ontlasten zou 

bovendien een by-pass naar deze vijfde tak kunnen gerealiseerd worden vanaf de N15 vanuit de richting 

Putte.  

 

Figuur 38: ‘gestretchte’ tweestrooksrotonde _ variante uitwerking 

 

Belangrijk aandachtspunt is, bij keuze voor dit concept, de oversteekbaarheid voor zachte weggebruikers. 

Een ongelijkgrondse fietsoversteek lijkt wenselijk omwille van: de tweestrooksovonde met hoge 

intensiteiten aan gemotoriseerd verkeer, grote omrijfactoren voor fietsverkeer door de langgerekte 

vormgeving van de ovonde en dubbelrichtingsfietspaden langs N15 (N-zijde naar Heist-op-den-Berg, Z-zijde 

naar Putte). 

Bypass 
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DEEL 7 Besluit 
 

N10 is een druk belaste gewestweg, geselecteerd als provinciale drager van het stedelijk netwerk. 

Tussen N15 en Schoorstraat verzorgt deze weg de bereikbaarheid van de uitgebreide industriezones aan 

weerszijden van de weg. Daarnaast vormt N10 voor diverse kernen ook de verbinding naar het hogere 

wegennet. N15 is in functie daarvan een zeer belangrijke ontsluitingsweg voor de kern van Heist-op-den-

Berg (N) en Putte en Beerzel (Z). 

Ten Z van N10 vormt Schoorstraat de voornaamste aansluiting voor de aanwezige bedrijven. In mindere 

mate doet ook Wouwerstraat hiervoor dienst. Bij vormgeving volgens het streefbeeld wordt Wouwerstraat 

als “rechts in – rechts uit”-aansluiting ingericht en zal nog meer verkeer van en naar de industriezone via 

Schoorstraat afgewikkeld moeten worden. Vandaag wordt de ontsluiting via Schoorstraat tijdens de spitsen 

reeds als onvoldoende vlot ervaren. 

Daarom werd al in het streefbeeld de mogelijkheid van een bijkomende ontsluiting van de industrie naar 

N10 overwogen. Suggestie die daarbij werd gemaakt was het aansluiten op de rotonde N10 – N15 met een 

bijkomende vijfde tak. De praktijk en voorgaande analyse wijzen uit de huidige rotonde reeds een zware 

verkeersbelasting kent. Daarom werden in dit rapport enkele alternatieve concepten opgemaakt, telkens 

met een aantal subvarianten. De volgende hoofdgroepen worden onderscheiden: 

• Ontsluiting via Schoorstraat: hierbij wordt duidelijk gekozen voor 1 hoofdontsluiting voor de industrie. 

Dit punt dient dan wel gedimensioneerd te worden, zodanig dat de te verwachten verkeersstromen 

verwerkt kunnen worden, en rekening houdende met de doorgang voor vrachtverkeer en uitzonderlijke 

transporten; 

• Bijkomende aansluiting tussen N15 en Schoorstraat: hierbij wordt een nieuwe en volwaardige 

aansluiting gecreëerd. Inplanting kan gebeuren i.f.v. de ruimtelijke inpasbaarheid, de wenselijkheid 

van keerbewegingen en de (toekomstige) aanwezigheid van verkeersgenererende zones ten N van 

N10; 

• Aansluiting N15 – N10: hierbij wordt initieel uitgegaan van de suggestie die werd gemaakt in het 

streefbeeld. Tegelijk wordt gezocht naar optimalisatie opdat het kruispunt de te verwachten 

verkeersstromen kan afwikkelen. 

 

Meest wenselijke en haalbare concepten lijken bij een eerste inschatting: 

• Ovonde t.h.v. N10 – N15: dubbelstrooksovonde met bijkomende tak voor uitrijdend verkeer vanuit 

de industriezone. Waar mogelijk kunnen by-passes overwogen worden. Bij keuze voor dit concept 

moet de mogelijkheid van een ongelijkgrondse fietsoversteek op deze locatie onderzocht worden; 

• Bijkomende aansluiting in de omgeving van Lerrekensstraat. Positionering op deze locatie zorgt 

voor een wenselijke keermogelijkheid tussen N15 en Schoorstraat, en biedt mogelijkheden voor de 

ontsluiting van eventuele latere ontwikkelingen aan de N-zijde van N10. Daarnaast kan dit 

gekoppeld worden aan de aanleg van een fietstunnel, zoals binnen het streefbeeld en de module 13 

nabij Lerrekensstraat werd voorzien. 

 

Binnen elk concept moet bij verdere uitwerking de verwerkbaarheid van de gewijzigde verkeersstromen 

nagegaan worden, zowel t.h.v. N15, Schoorstraat als een eventuele bijkomende aansluiting. Gezien de 

huidige verkeersdruk lijken aanpassingen t.h.v. N10 – N15 hoe dan ook wenselijk, onafhankelijk van de 

gemaakte keuze. Dit kan mogelijks deel uitmaken van de herinrichting van het volledige segment van N10. 
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DEEL 8 Verdere procedure 

1 Afsluiten module 14 

Met deze formule verbinden de partijen zich ertoe de ontsluitingsinfrastructuur ter verbetering van de 

bereikbaarheid van specifieke zones van commerciële activiteiten in privaat of openbaar beheer aan te 

leggen of her in te richten. 

 

2 Verder verloop van de studie en de uitvoering 

Na goedkeuring van het dossier door de provinciale auditcommissie, moeten volgende stappen doorlopen 

worden: 

• Opmaken van voorontwerpplannen + opstellen van de projectnota 

• Opmaken van definitieve ontwerpplannen 

• Goedkeuring uitvoeringsplannen door de provinciale auditcommissie 

• Bouwvergunning 

• Opmaak aanbestedingsbundel 

• Aanbesteding 

• Uitvoering van de werken 

• Voorlopige oplevering 

• Definitieve oplevering 
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