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1. Situering 

Op 15 oktober 2012 hadden drie leden van de Fietsersbond (Renaat Van Hoof, Antwerpen, Bart Van der 
Spiegel, Kontich en Gustaaf Versweyveld, Aartselaar) op het kabinet Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 
een constructief gesprek met ir. Laurens Hermans (AWV Antwerpen) en Patrick D’Haese (raadgever MOW 
Mobiliteit – Fietsbeleid). De inbreng van de Fietsersbond als ervaringsdeskundigen bleek zeker welkom op het 
kabinet MOW. Met dit dossier voegen wij de daad bij het woord. 

De Fietsersbond groepeert in dit dossier een reeks verbeteringsvoorstellen voor de gewestwegen N1, N10, 
N106, N171, N173, N177 en R11. Het dossier bevat ook een voorstel voor een bijkomende tunnel voor 
voetgangers en fietsers onder E19 ter hoogte van de Edegemse Beek.  

Een bijkomende verbinding die N1 verbindt met de oprit Kontich van E19, kan de verkeersdruk in de kernen 
sterk verlagen. De exacte plaats en de voorstellen voor aanpassingen aan de verschillende kruispunten voor 
deze nieuwe verbindingsweg maken geen deel uit van dit dossier.  

Wij merken op het terrein nog heel wat tekortkomingen qua infrastructuur en signalisatie, ook bij heraanleg 
of nieuwe projecten. 

Een ‘fietstoets’ vanaf de 
ontwerpfase zou resulteren 
in een fractie van de kosten 
die nodig zijn voor 
corrigerende maatregelen. 

Het fietspadcomfort, de 
vlakheid van het wegdek, 
wordt in dit dossier slechts 
hier en daar vermeld. 
Gewestwegen verdienen een 
fietspad, uitgevoerd in 
comfortabel asfalt, dat vlak 
doorloopt aan opritten en 
voorrang gevende 
zijstraten. 

De Fietsersbond afdelingen 
van de Antwerpse Zuidrand 
(Azura) werken intensief 
samen. Naar aanleiding van 
de gemeenteraad-
sverkiezingen van 2012 
maakten zij het Fietsrapport 
Azura: de toestand van de 
fietsinfrastructuur in 
Aartselaar, Boechout, 
Edegem, Hove, Kontich en 
Mortsel, met een onderzoek 
van fietsbeleid, 
comfortmeting, 
fietsparkeren, knelpunten 
en binnenwegen: zie 
www.fietsrapport.be. 

 

Uiteraard is de Fietsersbond bereid op eenvoudig verzoek verdere toelichting te geven bij dit dossier. Verder 
zijn wij vragende partij voor een periodiek overleg met MOW. De Fietsersbond is ook bereid om mee te 
denken aan een betere verkeersafwikkeling voor de Antwerpse Zuidrand. 

 

 

http://www.fietsrapport.be/
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3. In- en uitritten van baanwinkels 

Grote baanwinkels vestigen zich graag langs drukke gewestwegen. 

Met onze typisch Belgische lintbebouwing komen er dan heel wat private in- en uitritten die het fietspad 
moeten kruisen. De Fietsersbond vraagt hiervoor een gepaste signalisatie voor de automobilisten. 

Enkele bedrijven hebben zelf al initiatieven genomen. Onderstaande voorbeelden, gefotografeerd aan 
verschillende baanwinkels langs de N1, tonen de verwarrende situatie aan. 

 

 

De meest gebruikte verkeersborden zijn 
vermoedelijk foutief. 

Het stopbord B5 met een onderbord M10 
(fietsers en bromfietsers in beide richtingen), 
zie rechts, is waarschijnlijk de beste keuze. 
Bijkomend kan een stopstreep voorzien 
worden.  

Door het fietspad in rood asfalt aan te 
leggen, valt de kruising met het fietspad nog 
meer op. De foto links toont een inrit van een 
zijstraat aan de N177 (naast de A12). 

 

 

Op plaatsen waar veel verkeer een parking verlaat moet er 
gezorgd worden voor voldoende zicht naar de rijbaan. 

Parkeerplaatsen worden best vermeden tot 12 meter aan 
weerszijden van zulke uitrit. Sommige fietsers rijden immers 
toch tegen de rijrichting, zelfs als dat theoretisch niet mag. 

Hiernaast een goede oplossing (aan Fun-Siesta-Hubo) in Edegem. 

Het zou ideaal zijn om dit ook in de gemeentelijke 
bouwreglementen op te nemen. 

 

 



Dossier AWV: Aanbevelingen voor Gewestwegen door de Antwerpse Zuidrand - 1 juli 2013 – p. 5 Fietsersbond 

4. N1 (Antwerpen-Mortsel-Edegem-Kontich-Rumst-Mechelen) 

4.1. N1 Mechelsesteenweg Edegem/Hove: oversteek aan Groenstraat en verbreden fietspad 

 

 

De recreatieve fietsknooppunten lopen o.a. door de 
Groenstraat (grens Edegem-Hove). Je kan van daaruit ook 
gewoon fietsen naar wijken in Mortsel, Hove en Boechout.  

Aan de overkant van de N1 ligt de Mussenburglei, die een 
autoluwe verbinding mogelijk maakt met Edegem. 

Hier vormt de N1 een barrière. 

Hoeveel verkeer moet de N1 hier slikken? Volgens 
verkeerstellingen passeren hier minder dan 1000 
voertuigen per uur. Dat kan één doorgaand rijvak vlot 
slikken. 

De Fietsersbond stelt hier een oversteekplaats voor (= de 
rode stippellijn bovenaan op de figuur links).  

Het is veiliger om, als je oversteekt zonder 
verkeerslichten, slechts één rijvak per rijrichting te 
moeten kruisen. 
 

Aan alle fietsoversteekplaatsen vragen we een 
accentverlichting (zebralicht) met aanduiding van een 
fietsoversteekplaats (verkeersbord F50).  

 

Iets ten zuiden van de Groenstraat ligt nog een 
fietsverbinding van N1 met de fietssnelweg (langs de 
spoorlijn Antwerpen-Mechelen). Deze loopt via een 
binnenweg naar Hoverheide en staat op de figuur links 
aangeduid met een dubbele groene lijn, 

Je moet dan wel even langs de N1 (fietspad oostkant) 
rijden. Waar de rode lijn dikker is, vragen wij om het 
fietspad te verbreden tot minstens 2,5 m en toe te laten 
in beide richtingen. Daarop kan men pijlen en een 
middellijn schilderen. 

Op de foto rechts onderaan staan de paaltjes die toegang 
geven tot de binnenweg naar Hoverheide. Honderd meter 
verder is het kruispunt met de Boniverlei. 

4.2. N1 Mechelsesteenweg Edegem/Hove: oversteken aan binnenwegen nabij Fun 

 

Op de luchtfoto staan de bestaande binnenwegen als een 
rode lijn. Links noord loopt een binnenweg richting 
Romeinse Put. Daarover rechts, naast Ketele, loopt een 
pad richting Vredestraat. Aan de zuidzijde bestond een 
binnenweg naar de Verbrande Hoevestraat. Dit pad is 
verdwenen bij een verkaveling, maar spontaan weer 
ingereden. 
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De N1 heeft nog 2x2 rijstroken op het grondgebied van 
Edegem/Hove. Daarbuiten is dat nu nog slechts 2x1 
rijstrook. Voor verkeerslichten is de extra capaciteit 
zeker aangewezen, maar tussenin is dit tweede rijvak 
misschien niet nodig. 

Aan 2x2 rijstroken is de rijbaan amper oversteekbaar, ook 
door de hoge randen van de middenberm. 

Iets ten noorden van Fun-Siesta-Hubo (Edegem) ligt een 
terugkeerlus voor auto’s, waar de middenberm gekruist 
kan worden. Een afzonderlijk rijvak kan dienst doen als 
voorsorteerstrook voor deze keermogelijkheid. 

Aan deze binnenwegen vraagt de Fietsersbond een veilige 
oversteek over de N1, bij voorkeur bij 2x1 rijstroken. 

De fietspaden tussen binnenwegen en oversteekplaatsen 
moeten aangepast worden voor fietsverkeer in beide 
richtingen.  

Daar kan (zie § 4.1) opnieuw gekozen worden voor een 
fietspad van minstens 2,5 meter breed met pijlen en een 
middellijn. 

4.3. N1 Kon. Astridlaan Kontich: ontdubbelen van fietspaden en betere oversteekplaats 

 

 
 

Het Vlaams Gewest voorziet een ontdubbeling van de 
fietspaden langs de N1 tussen de Duffelsesteenweg en 
Vredestraat. 

Dit zou dan op de meeste plaatsen een vrijliggend 
fietspad worden, door een smalle gracht gescheiden van 
de rijbaan. 

De middenstrook blijft vermoedelijk behouden maar 
wordt licht verhoogd aangelegd. Deze kan dus als een 
vluchteiland gebruikt worden. 

 

 

 

 

 

Het recreatief knooppuntennetwerk kruist de N1 ter 
hoogte van de Blauwesteenstraat in Kontich. Daar zou 
best een veilige oversteekplaats voorzien worden. Het 
verkeer komende van de noordkant behoudt hier dan een 
linksafslagstrook, terwijl de linksafslagstrook voor het 
verkeer komende van de zuidkant verdwijnt om plaats te 
maken voor de fietsoversteek (zie bijgewerkte foto links). 
Bijkomend wordt er een accentverlichting voorzien 
(zebralicht) met aanduiding van fietsoversteekplaats (cfr. 
§ 4.1). 
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4.4. N1 Mechelsesteenweg Kontich: extra oversteek met verkeerslicht tussen Neerveld en Waarloos 

 

 

Verder naar het zuiden, nog steeds op grondgebied 
Kontich, tussen Oude Spoorwegberm en Neerveld 
(fietsoversteek met drukknoppen), wordt het fietspad 
langs de N1 best verbreed en toegelaten voor tegen 
richting fietsen, cfr § 4.1. 

 

 

 

 
Vanuit Waarloos loopt de fietsroute richting Kontich-
Centrum langs de wijk Wild Veld. Via de Zilverbergstraat 
wordt de N1 bereikt (rode lijn van onder rechts). 
Vervolgens kan men langs deze N1 fietsen tot aan de 
lichten van Neerveld, daar oversteken en zo de Oude 
Spoorwegberm bereiken. Zo geraakt de fietser op een 
veilige manier aan bijvoorbeeld Sint-Rita of Sint-Jozef 
(rode lijn naar boven links). 

De terugweg kan eveneens lopen via de N1 of ook via 
rustige straten in een nabije woonwijk. In beide gevallen 
moet echter de N1 gekruist worden in de nabijheid van de 
Zilverbergstraat. 

De Fietsersbond vraagt dan ook nabij de Zilverbergstraat 
een met verkeerslichten beveiligde oversteek over de N1. 
Tegenwoordig wordt zulke oversteekplaats voorzien van 
detectielussen en drukknoppen voor fietsers en 
voetgangers. Het fietspad tussen deze oversteekplaats en 
Zilverbergstraat en ook het fietspad tussen deze 
oversteekplaats en Hondstraat wordt best verbreed zodat 
ze toegankelijk worden voor fietsers in twee rijrichtingen. 

4.5. N1 Grote Steenweg Waarloos: oversteekbaarheid in Waarloos 

 

 

 

Het is niet echt duidelijk hoe fietsers komende uit de F. 
Maesstraat (Waarloos) richting Reet of Mechelen fietsen. 

Mogelijk kan er een stuk fietspad aangebracht worden in 
de F. Maesstraat eindigend op een fietsvoorsorteerstrook. 
De fietsers staan dan voor de auto’s aan de 
verkeerslichten. 

Op sommige hoeken kunnen ook borden ‘rechtsaf door 
rood’ toegevoegd worden, vb. als je op N1 vanuit 
Mechelen Waarloos in wil rijden 

Voetgangers krijgen nu enkel groen op aanvraag, maar de 
knoppen werken niet altijd. Bij voorkeur wordt er elk 
cyclus een groenfaze voor voetgangers voorzien. 

De voorsorteerstrook komende uit Walem om linksaf te 
slaan in de M. Geysemanstraat wordt ook best verlengd. 
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In Waarloos zijn er nog drie kruispunten met de Grote 
Steenweg. 

Het meest noordelijke verbindt Waarloosveld aan 
westzijde met Kerkelei aan oostzijde. Er is een 
middenberm zodat er in twee bewegingen gekruist kan 
worden. FB vraagt toevoeging van oversteekplaats voor 
fietsers. Zoals aangegeven in § 4.1 vragen we bij een 
fietsoversteekplaats steeds een accentverlichting en een 
verkeersbord F50 (fietsoversteekplaats). 

 

Het volgende kruispunt met de Herman De Nayerstraat is 
geregeld met verkeerslichten. Er zijn doorlopende 
fietspaden. 

 

Het meest zuidelijke kruispunt verbindt Kiezelweg met 
Jan Baptist Francisstraat. Ook hier is er een middenberm.  

4.6. N1 Antwerpsesteenweg Rumst: verschillend kruispunten 

 

 
 

 

In het verlengde van het fietspad van de 
Slijkenhoefstraat ligt er een doorlopend fietspad tot aan 
de overzijde van de N1. Er staat gelukkig al wel een 
omgekeerde driehoek en ook haaientanden voor de 
fietsers. Maar in elk geval zijn de wegmarkeringen niet 
consequent en in tegenspraak met het statuut van 
voorrangsweg voor de N1.   

De markeringen van doorlopend fietspad worden best 
verwijderd en vervangen door een oversteekplaats voor 
fietsers begeleid door verkeersbord F50.  

Omvorming tot lichtengeregeld kruispunt is ook logisch. 
De Slijkenhoefstraat kruist de E19 en vormt dus een  
mogelijke oost-westroute. 

 

Fietsers komende uit Walem die rechtsaf draaien richting 
Duffel vinden geen enkele aanduiding dat het 
dubbelrichtingsfietspad zich aan de overzijde van de Lage 
Vosbergstraat bevindt. 

 

 

 

 

 

Ter hoogte van de Varenstraat is er al een zebrapad met 
accentverlichting en een doorlopend fietspad. FB verkiest 
de plaatsing van verkeerslichten. Alternatief vormt de 
vervanging van het doorlopend fietspad door een 
fietsoversteekplaats.  

Deze foto toont opnieuw dat deze doorlopende fietspaden 
amper zichtbaar zijn voor automobilisten. Bijkomend 
geven ze een vals gevoel van veiligheid aan de kruisende 
fietser die zelfs voorrang heeft. 
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4.7. N1 Walem: aansluiting met Nete-fietspad 

 

 

 

 

Aan de noordzijde van de Nete bevindt er zich een 
fietsoversteekplaats (zelfs met witte blokken) ter hoogte 
van de aansluiting van de ventweg richting Rumst en 
Boom. Er bevindt zich bijkomend ook een verkeersbord 
F50.  

 

 

 

Ook aan de zuidzijde wordt er een fietsoversteekplaats 
aangekondigd door verkeersbord F50. De wegmarkering is 
echter deze van een doorlopend fietspad en dus amper 
zichtbaar voor automobilisten. 

 

 

 

 

 

Het jaagpad aan de zuidzijde van de Nete wordt heel 
frequent gebruikt door fietsers. Een ongelijkgrondse 
kruising voor fietsers is hier aangewezen.  

 
Dit kan mogelijk in de bedding van de Nete. Uiteraard 
moet er rekening gehouden worden met hoge waterstand 
en moet er vermeden worden dat de onderdoorgang 
frequent niet bruikbaar is. 

 
Alternatief is een tunnel in het brugdek van de zuidelijke 
toegangshelling. De beschikbare hoogte is beperkt. 
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5. N10 (Antwerpen-Morstel-Boechout-Lier) 

5.1. N10 op grondgebied Mortsel (momenteel zone 50) 

Dit gedeelte werd recent heraangelegd. 

5.2. N10 op grondgebied Boechout (momenteel zone 70) 

  

 

 

 

 

De maximumsnelheid op de N10-Provinciesteenweg 
binnen de bebouwde kom, is 70 km/u.  

Het bijhorend fietspad is slechts vernieuwd tot iets 
voorbij de tramterminus, nl. tot aan de kruising met de 
Binnensteenweg (www.fietsrapport.be/boechout). 
Volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen verdient deze 
weg een vrijliggend fietspad van minimum 1,5m breed 
aan beide kanten, met minstens 1m buffer. Het fietspad 
mag aan de kruispunten geen goten met drempel 
ontmoeten, zoals aan de Gillegomstraat en de 
Schransstraat (derde foto). 

De Fietsersbond vraagt hier de toepassing van het 
30/50/70 principe uit zijn Memorandum 2012 (zie 
www.fietsrapport.be/memo/memo_veiligheid.html). 
Op plaatsen waar 70 km/u is toegestaan moet het 
fietspad gescheiden zijn van de rijweg met een buffer 
tegen het zwaar verkeer. Op plaatsen waar dit niet 
mogelijk is, dient de maximumsnelheid verlaagd te 
worden naar 50 km/u en kan een aanliggend verhoogd 
fietspad voorzien worden. 

Een korte-termijn-oplossing met voorlopige buffer op het 
bestaande asfalt zou hier de toestand alleen maar erger 
maken. 

Qua comfort scoort het huidige fietspad gemiddeld 7,0/10 
met negatieve uitschieters van 3,9/10 (zie 
www.fietsrapport.be/boechout/comfortmeting.html). 

De laatste oversteek op grondgebied Boechout ligt 
tegenover de Stoofstraat (foto hieronder), met aan de 
overkant de Vinkenstraat en de Smederijstraat. Daar zou 
best een veilige oversteekplaats worden aangelegd zoals 
aan de hoofdingang van de Kliniek Broeders Alexianen. 
 

 

http://www.fietsrapport.be/boechout
http://www.fietsrapport.be/memo/memo_veiligheid.html
http://www.fietsrapport.be/boechout/comfortmeting.html
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6. N106 (Drie Eikenstraat/Doornstraat Edegem-Wilrijk) 

6.1. N106 Drie Eikenstraat: van Prins Boudewijnlaan tot brug onder E19 

 

De Drie Eikenstraat is enkel een gewestweg ten westen 
van de Prins Boudewijnlaan. Het fietspad is er nog de 
oude smalle fietsstrook. 

De Fietsersbond vraagt een spoedige en correct uitvoering 
van de reeds zeer lang geplande heraanleg met 
vrijliggende fietspaden (zie knelpunt nr. 4 op 
www.fietsrapport.be/edegem/knelpunten.html). 

Dit mag een zone 50 blijven. 

6.2. N106 Drie Eikenstraat: van brug onder E19 tot rotonde UZA 

 

 

 

Hier komen we buiten de bebouwde kom. Nu mag daar 70 
km/u gereden worden (eerste foto). 

Toch liggen net hier de meeste oversteken, zowel voor 
voetgangers als fietsers en zelfs gemotoriseerd verkeer. 

Er heeft in 2010 een heraanleg plaatsgevonden van de 
noodafrit (UZA) tot aan de nieuwe UZA-rotonde, met als 
resultaat het uitzicht van een autoweg met hoge vangrails 
in doorlopend beton, tot op de parking van het UZA-
ziekenhuis zelf. 

Het snelheidsregime terugbrengen naar zone 50 lijkt ons 
de enige oplossing op korte termijn, zelfs al zitten we 
hier buiten de bebouwde kom. 

Waar de fietser uit de Wilrijkstraat komt, is een kleine 
ingreep nodig om hem toe te laten naar Edegem centrum 
te rijden (foto midden). 

 

 

 

De Wilrijkstraat zelf heeft hier, net als de Drie 
Eikenstraat, geen voetpad (derde foto). Toch komt de 
centrale voetweg van de UZA-hoofdingang hier uit. Ook 
daarvoor kan een plaatselijke oplossing gevonden worden. 

6.3. N106 Drie Eikenstraat: van rotonde UZA tot kruispunt met Doornstraat 

 

Op een rotonde zonder verkeerslichten hebben fietsers 
het altijd moeilijk. 

Uiteraard moet de Drie Eikenstraat voorrang krijgen op de 
privé-inrit van het UZA. Toch moet de fietser hier 
voorrang geven.  

http://www.fietsrapport.be/edegem/knelpunten.html
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Het fietspad heeft wel voorrang op de bypass naar de 
UZA-parking, vlak voor de rototnde. 

 

 

 

 

 

 

Verder liggen de oversteekplaatsen over de N106 niet op 
een logische plaats om naar het UZA en Revarte te kunnen 
fietsen. 
 

6.4. N106 Edegem: kruispunt Drie Eikenstraat-Doornstraat 

 

 

Hier heeft de Doornstraat momenteel voorrang op de Drie 
Eikenstraat, die de derde arm van het T-kruispunt vormt. 

 

 

 

 

 

 

Toch zit de fietser vanuit de Drie Eikenstraat in de 
voorrang volgens de streepjeslijnen over de Doornstraat. 
Die worden beter vervangen door vierkante blokken, 
zodat de voorrang weer klopt en de situatie veilig blijft. 
Op langere termijn zou, volgens een studie van UHasselt 
(Van Hoof & Vonck 2012), de beste oplossing voor dit 
kruispunt een regeling met verkeerslichten zijn. 

6.5. N106 Doornstraat Edegem/Wilrijk 

 

Ook de Doornstraat is een gewestweg, het nummer blijft 
N106. 

Lang geleden had de Doornstraat nog drie rijstroken, wat 
zeer gevaarlijk was. De middelste werd geschrapt.  

Nu blijft er dus ruimte genoeg voor een gescheiden 
fietspad aan beide kanten met een goede buffer. Hier 
geldt immers zone 70. Zie ook ons 30/50/70 principe uit 
het Memorandum 2012 (www.fietsrapport.be). 

Kortom: een volledige heraanleg dringt zich op. 

http://www.fietsrapport.be/
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7. N171 (Edegem-Kontich-Aartselaar) 

7.1. N171: Boniverlei Edegem (binnen de bebouwde kom) 

 
 

 
 

De N171 vertrekt van de N1 als Boniverlei in Edegem. Tot 
nu toe is dat de kortste weg vanuit Mortsel richting E19 
oprit Kontich naar Brussel. Het eerste stuk, binnen de 
bebouwde kom van Edegem, heeft als maximumsnelheid 
50 km/u. We spreken hier van een lange rechte straat 
(foto boven). 

De fietser heeft enkel een fietspad aan de oostkant voor 
de beide richtingen. Toch passeren hier zowel het BFF als 
de recreatieve knooppunten. Het fietspad heeft geen 
echte buffer. De straattegels (30x30cm) zijn zwaar 
verzakt (tweede foto). 

In afwachting van een permanente oplossing vraagt de 
Fietsersbond om alvast de snelheid beter te doen 
handhaven. 

Het eerste kruispunt met verkeerslichten is dat met de 
Hovestraat (R en L). Daar heeft de fietser het bijzonder 
moeilijk (www.fietsrapport.be/edegem/knelpunten.html, 
zie knelpunten nummers 3 en 5). 

 

Verderop, aan de Hagedoornlei, was al in het 
Bestuursakkoord Edegem uit 2006 een veilige oversteek 
met verkeerslichten op afroep vermeld. Er was zelfs 
sprake van het automatisch rood licht voor een auto die 
te snel reed. Al deze plannen wachten nog steeds op 
uitvoering. 

 
Wat betreft de T-aansluiting van de Buizegemlei: die 
wordt beter afgesloten voor het autoverkeer. Dat zou ook 
passen in de geplande verlenging van de tramlijn door de 
Boniverlei en de eventuele aanleg van een link N1-N171 
(grens Edegem-Kontich). 

7.2. N171: Expressweg Kontich (buiten de bebouwde kom) 

 

 
 

Buiten de bebouwde kom van Edegem rijden we direct 
Kontich binnen. Het wegprofiel is hier veel breder (Ex-
pressweg) maar het snelheidsregime blijft voorlopig op 50 
km/u. Dan komt het kruispunt met verkeerslichten aan de 
Villermontstraat (R en L).  

De Villermontstraat zelf heeft een bijzonder verwarrend 
fietspad. Het is in 2011 gekozen tot grootste knelpunt in 
Kontich: lees verder op onze website 
www.fietsrapport.be/kontich/knelpunten.html (foto 
boven). Hier vraagt de Fietsersbond een volledige 
heraanleg. Het fietspad langs de Villermontstraat mag 
blijven lopen aan de noordkant voor de beide richtingen 
(tweede foto, cfr. Google Maps). 

 

  

http://www.fietsrapport.be/edegem/knelpunten.html
http://www.fietsrapport.be/kontich/knelpunten.html
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Ook komende van Kontich-Centrum zijn er geen 
voorzieningen om de Expresweg te kruisen. Eenmaal 
voorbij het kruispunt begint het nieuwe fietspad. 

Ook de kruising van fietsweg parallel met Expresweg met 
De Villermontstraat is gevaarlijk. Rechtsafslaande auto’s 
vergeten vaak dat er daar fietsers 
kunnen rijden en dit ondanks het 
waarschuwingsbord en de haaientanden 
op het wegdek.  

Een volledig conflictvrije heraanleg is aangewezen. 

 
We fietsen verder naar het zuiden en blijven nog even 
parallel met de Expressweg. We zijn nu nu in de 
bebouwde kom van Kontich. Waar de Transvaalstraat 
naar links afbuigt, versmalt de fietsweg tot een oud 
fietspad van 6 tegels (30x30cm) breed. Dat loopt zo 250m 
lang tot aan de Molenstraat 250m. We spreken nog steeds 
over een fietspad voor beide richtingen.  

Uiteraard is het comfort bedroevend (3,9/10 volgens 
www.fietsrapport.be/kontich/comfortmeting.html). De 
Fietsersbond vraagt een heraanleg van dit stukje fietspad. 

 

Iets voorbij de Molenstraat loopt de fietsroute dood. Er 
bestaan geen verbinding van Spoorwegstraat naar 
Rubensstraat. We stellen een nieuwe verbinding voor 
fietsers voor (groene dubbele lijn op figuur links). 

In afwachting van een grondige heraanleg in kader van 
verbindingsweg naar N1 en tramlijnverlenging is een 
aanleg van deze fietsweg mogelijk op de pechstrook. 
Tussen fietsweg en N171 wordt een vangrail (metaal of 
beton) voorzien. 

7.3. N171: Expressweg naar carpoolparking Kontich 

 

Voorbij het kruispunt met Drabstraat en Pierstraat wordt 
de N171 een echte autoweg zonder fietsvoorzieningen. 
Even verderop naar het zuiden ligt wel de Carpoolparking 
als een eiland in de op- en afrit van de E19. Je kan daar 
dus niet Carpoolen zonder per wagen te komen. Als je nu 
van dichtbij wil komen per fiets en afspreken met iemand 
anders, lukt dat niet. Je geraakt dus ook niet eens te voet 
tot bij een halte van een bus naar de luchthaven. 

Op de satellietfoto hiernaast staat in het rood een 
mogelijke oplossing: de aanleg van een fietsweg net ten 
oosten van de N171 tot aan de afrit. Alle kruisingen 
moeten wel met verkeerslichten beveiligd worden. 

 

 

http://www.fietsrapport.be/kontich/comfortmeting.html
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Wij verkiezen echter een fietsweg tussen Drabstraat en 
een zijstraat van Keizershoek waarop de toegang tot de 
carpoolparing wordt op aangesloten. Op die plaats is een 
gelijkgrondse kruising moeilijker. Mogelijk moet er 
daarom een fietstunnel voorzien worden. 

Vanzelfsprekend moet de carpoolparking in beide gevallen 
voorzien worden van een moderne overdekte fietsparking 
(www.fietsrapport.be/memo/memo_directheid.html). 

7.4. N171: Pierstraat Rumst (van Expresweg naar Aartselaar) 

 

 

 

 

De zone 50 km/h van het centrum van Reet loopt door tot 
net voor het kruispunt met de Expresweg. Daarna volgt 
een zone van 70 km/h tot aan de gemeentegrens met 
Aartselaar. Daarna moet er opnieuw 50 km/h gereden 
worden. Deze zone 70 km/h is ongeveer 300 meter lang 
en heeft twee gevaarlijke kruispunten. 

FB stelt voor om de snelheid te verlagen tot 50km/h. 

Komende van Kontich langs de N171 wordt de snelheid 
stapsgewijs van 90 over 70 naar 50 km/u gebracht, zoals 
het hoort. De straal van de bocht van de N171 voor het 
rechts afslaand verkeer richting Aartselaar of A12 is veel 
te groot. Dit bemoeilijkt het zicht op het verkeer 
komende van Reet.  

FB stelt voor om de bocht scherper te maken. Dit kan 
bijvoorbeeld door het aanbrengen van arceringen met 
voldoende reliëf. 

 

Een kleine honderd meter verder in de zone 70 kruist een 
belangrijke fietsroute de N106. Noordwaarts is de 
fietsroute naar de Kontichse scholen. Zuidwest-waarts 
vertrekt een rustige alternatieve fietsroute naar o.a. de 
Boomse scholen. 
 

Er is een zebrapad en een fietsoversteekplaats voorzien 
van accentverlichting en verkeersborden F49 en F50. Het 
blijft echter een heel gevaarlijke oversteek. 

Mogelijk kan er bijkomend een middeneiland voorzien 
worden zodat voetgangers en fietsers in twee keer kunnen 
oversteken. Alternatief is een verkeerslicht met 
inductielus en drukknop voor fietsers en verkeerslicht met 
drukknop voor voetgangers.  

In elk geval moet het dubbelrichtingsfietspad ter hoogte 
van de oversteek vrijliggend gemaakt worden. Anders 
blokkeren fietsers die willen oversteken de doortocht op 
het fietspad. 

http://www.fietsrapport.be/memo/memo_directheid.html
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7.5. N171: Pierstraat Aartselaar/Rumst (naar A12) 

 

 

 

 

We volgen de Pierstraat nu weer naar het westen en 
komen op het grondgebied van de gemeente Aartselaar. 
We komen aan het kruispunt met verkeerslichten aan de 
Reetsesteenweg. 

Aan het kruispunt met de Reetsesteenweg richting A12 
dient er een extra visuele bescherming van het aanliggend 
fietspad aangebracht. Dit kan bijvoorbeeld met een 
ononderbroken witte lijn (groene lijn op de foto) tot op 
de plaats waar het fietspad vrijliggend wordt. Deze witte 
lijn kan mogelijk met reliëf aangebracht worden. 

Op dit traject waarvan de noordkant op grondgebied 
Aartselaar ligt en de zuidkant op grondgebied Reet 
(Rumst) zijn in beide rijrichtingen twee verschillende 
maximumsnelheden van toepassing. 

Nochtans heeft men kosten noch moeite gespaard in de 
weginfrastructuur om de snelheid af te remmen. Zo 
werden er liefst zes wegversmallingen met middenberm 
aangelegd. Voorts negen zebrapaden, twee dwarsende 
fietspaden, vijf bushaltes, zes zijstraten en drie lange 
bochten. 

FB verkiest een snelheidsverlaging tot 50km/h voor alle 
weggebruikers.  

Verboden in te halen werd twee jaar geleden 
goedgekeurd maar wacht nog op uitvoering. Dit 
inhaalverbod dient bijkomend aangeduid te worden met 
een doorlopende witte middenlijn. 

 
 
 

 
De groenstroken tussen rijweg en fietspad zijn afgeboord 
met betonnen boordstenen die tot op de rijweg zijn 
aangelegd in het verlengde van de ononderbroken witte 
zijlijnen. De betonnen boorstenen vormen een ernstig 
gevaar voor alle weggebruikers door rondvliegende 
brokstukken wanneer ze geraakt worden door 
vrachtwagens. Geregeld worden de boordstenen 
vernieuwd i.p.v. van ze op de gebruikelijke 30cm van de 
rand van de rijweg te plaatsen. 

 

 

Er is geen eenduidigheid wat betreft de plaatsing van 
verkeersborden aan de oversteekplaatsen van voetgangers 
en fietsers. 

De doorlopende fietspaden worden best vervangen door 
fietsoversteekplaatsen. Fietsers moeten er voorrang 
geven. Oversteekplaatsen zijn bovendien drie keer beter 
zichtbaar voor autobestuurders vanuit hun gezichtspunt. 
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8. N173 (Prins Boudewijnlaan Berchem-Kontich) 

8.1. N173: Inleiding 

 

De N173 vertrekt vlak bij de Antwerpse Ring als afslag 
rechts van de N1 (Grote Steenweg). Op het grondgebied 
van Berchem, zone 50, heet het nog de Elisabethlaan. We 
komen in Wilrijk waar de N173 verandert in de Prins 
Boudewijnlaan, nog steeds in zone 50. Na het kruispunt 
met de R11 (Militaire Baan) wordt het zone 70. We zijn 
nog steeds in de bebouwde kom van Wilrijk, die 
ongemerkt overgaat op grondgebied Edegem. We blijven 
70 km/u rijden tot wanneer de N173, op het grondgebied 
van Kontich, uitloopt op de N171 (reeds besproken). Tot 
daar de bestaande situatie. 

8.2. N173: Dodenweg ? 

Het kan ons niet verbazen dat de N173 opgezadeld zit met een reputatie van ongevallen. 

 links afslaand autoverkeer wordt in de flank gegrepen door verkeer uit de tegenovergestelde richting; 

 voetgangers en fietsers kunnen amper oversteken door de hoge snelheid van het aankomende verkeer; 

 fietsers worden aangereden op het fietspad ter hoogte van zijstraten en van privé in- en uitritten. 

8.3. N173: Voorstel Fietsersbond 

Heel wat ongevallen kunnen worden vermeden door het links afslaan onmogelijk te maken. Dat is te 
realiseren door de middenberm dicht te maken ter hoogte van de kruisingen zonder verkeerslichten, met 
toevoeging van keerlussen. 

Het is dan mogelijk om tussen Kerkplein en Drie Eikenstraat vijf oversteekplaatsen te maken zoals voorgesteld 
op de figuur. Ter hoogte van de oversteekplaatsen wordt er maar één rijstrook gekruist. 

 

 

De luchtfoto toont de afslagbewegingen en 
fietsoversteekpkaatsen ter hoogte van Den Eeckhofstraat 
en Graaf de Granvellelaan. 

 

Dit concept, voorgesteld in 2006 door Fietsersbond 
Edegem, wordt binnenkort eindelijk toegepast op het 
stuk N173 aan Kattenbroek. 

De Fietsersbond is blij met dit plan en kijkt uit naar 
meer.  
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8.4. N173 Prins Boudewijnlaan Edegem: aandacht voor dubbelrichtingsfietspad 

   

De fietspaden op de Prins Boudewijnlaan laten fietsen in 
twee richtingen toe. Chauffeurs die afslaan van en naar 
de zijstraten vergeten vaak dat fietsers van beide kanten 
kunnen komen. Dit geeft een risico op aanrijding. De 
stopborden B5 met onderborden M10 zijn niet aan alle 
zijstraten voorzien. In het geval van een 
dubbelrichtingsfietspad is dit onontbeerlijk.  

De pijlen op de kruispunten die aangeven dat fietsers in 
beide richtingen kunnen rijden, moeten regelmatig 
herschilderd worden. 

8.5. N173 Prins Boudewijnlaan Kontich: kruising met De Villermontstraat 

 

De snelheid op het Kontichse gedeelte werd in 2011 
verlaagd van 90 km/h tot 70 km/h. Dit verhoogt uiteraard 
de verkeersveiligheid op een zone met meerdere 
afslagbewegingen naar de verschillende bedrijven. 

Het is zeer moeilijk om als fietser de Prins Boudewijnlaan 
te kruisen ter hoogte van De Villermontstraat. Het Vlaams 
Gewest overweegt de plaatsing van verkeerslichten aan 
dit kruispunt. Dit zorgt uiteraard ook voor een voldoende 
verhoging van de oversteekbaarheid.  

 

Alternatief vormt ook hier een oplossing met 
voorsorteerstroken en maar één rijvak per rijrichting ter 
hoogte van de fietsoversteekplaatsen. 
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9. N177 (Antwerpen-Aartselaar-Schelle-Rumst-Boom) 

9.1. N177: in- en uitritten bedrijven en winkels 

 
 

 
 

 

Langsheen de N177 liggen in beide rijrichtingen 
tweerichtingsfietspaden. Langs diezelfde N177 zijn 
honderden bedrijven gevestigd, waaronder heel wat 
shoppingcentra. Op een uitzondering na worden 
bestuurders van voertuigen bij het verlaten van de 
parkings er niet op attent gemaakt dat er zich een 
fietspad bevindt en dat dit een dubbelrichting fietspad is. 
De meeste bestuurders concentreren zich dermate op het 
verkeer komende van links om de N177 op te rijden dat ze 
verrast worden door het fiets-bromfietsverkeer komende 
van rechts. Iedere kruising van het fietspad met een op- 
en afrit is dus een reële conflictsituatie.  

De Fietsersbond vraagt aan elke uitrit van een bedrijf, 
winkel of tankstation een B5-bord met onderbord M10, 
ondersteund met een brede witte stopstreep- en 
fietspadmarkering op een felrode duurzame ondergrond. 
Aan tankstations B5 en M10 links én rechts te plaatsen aan 
de uitrit. 

 
Wanneer bestuurders de parkings willen oprijden en 
daarbij het fietspad kruisen is de zichtbaarheid op 
aankomend fiets-bromfietsverkeer té beperkt of 
onbestaand. Indien die parkeerplaatsen op de N177 
worden ingenomen door vrachtwagens of bestelwagens is 
de zichtbaarheid op aankomend fiets/bromfietsverkeer 
gewoon zero. 

De Fietsersbond vraagt een parkeerverbod in een zone 
van 12 meter voor en na elke in- of uitrit. Deze zone mag 
gebruikt worden als voorsorteerzone of invoegzone.  

9.2. N177 parallelweg naast A12: fietspad is geen laad- en loszone 

 

 

Ter hoogte van meerdere bedrijven worden voetpad en 
fietspad vaak gebruikt als laad- en loszone. Hiertegen 
moet strenger opgetreden worden.  

 

 

 

 
 
 
Bij Autostad deinst men er niet voor terug om de laad-en 
losactiviteiten op het fiets- en voetpad te laten 
plaatsvinden en deze tevens als rijweg en parkeerplaats 
voor de autovrachten in te palmen. Deze activiteiten 
dienen plaats te vinden op een bedrijfsterrein en niet op 
de openbare weg. 

AWV overweegt om de busstrook te verlengen, waardoor 
laden en lossen van auto’s op die plaats onmogelijk 
wordt. 
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In Reet parkeren vrachtwagens in de voorziene 
parkeerstroken die lopen tot vlak aan de in- en uitrit van 
de parking van de Delhaize. Ze bedekken daardoor ook 
alle zicht op het aankondigingsbord voor het voorsorteren 
aan het volgende kruispunt. 

9.3. N177 parallelweg naast A12: te weinig ruimte voor voetgangers en fieters 

 

 

Ter hoogte van A12 Shopping is er enkel een 1,80 meter 
breed dubbelrichtingsfietspad waarop ook bromfietsen 
klasse B toegelaten zijn. Er is geen buffer t.o.v. de 
parkeerstrook en geen voetpad. 

FB vraagt om op deze plaatsen voldoende ruimte te 
voorzien voor voetgangers, fietsers en bromfietsers. 
Mogelijk is een voetpad niet echt noodzakelijk in zones 
zonder bewoning. FB vraagt dan minimaal een 
bufferstrook t.o.v. de geparkeerde auto’s en een 
dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter breed. 

In zones met frequent gebruikte parkeervakken tussen 
rijweg en fietspad is een voetpad aangewezen. Nu 
ontstaan er vaak conflicten tussen groepen winkelende 
voetgangers en fietsers.  

 

 In elk geval moet er een berm voorzien worden zodat er 
voldoende zicht is op voetgangers, fietsers en brommers 
die ook van rechts kunnen komen. De foto links werd 
genomen aan de uitrit van ‘Lucas Creativ’, waar het zicht 
naar rechts volledig ontbreekt. 

9.4. N177 parallelweg naast A12: verlichting van fietspad 

 

Het risico op ongevallen is overdag dus al erg hoog. Bij 
slechte zichtbaarheid, neerslag of duisternis is de situatie 
voor gebruikers van het fietspad op bepaalde trajecten 
nog gevaarlijker. Richting Antwerpen is er namelijk geen 
wegverlichting op grondgebied Schelle, Aartselaar en 
Wilrijk tot aan de Krijgsbaan. Dit is een afstand van meer 
dan 5 km. Bestuurders die de N177 willen opdraaien 
worden verblind door het verkeer komende uit de richting 
van Boom en merken daardoor vaak te laat een fietser of 
bromfietser die opdaagt uit het niets. FB vraagt om 
verlichting toe te voegen. 

9.5. N177 parallelweg naast A12: fietspad ter hoogte van zijstraten 

 

Ter hoogte van sommige zijstraten staat er enkel een 
omgekeerde driehoek. Zelfs een bord dat aangeeft dat er 
verplicht naar rechts gedraaid moet worden ontbreekt. De 
zichtbaarheid van het dubbelrichtingsfietspad dat eerst 
gekruist moet worden, is nihil. 
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Andere kruispunten hebben al een stopbord, maar ook 
hier ontbreekt het onderbord dat waarschuwt voor een 
dubbelrichtingsfietspad.  

 

FB vraagt een eenduidige situatie ter hoogte van alle 
zijstraten. FB kiest voor stopborden met onderbord, een 
buffer van 12 meter zonder parkeervakken en een rode 
wegbedekking voor het doorlopend fietspad (ter hoogte 
van de zijstraten). 

9.6. N177 en A12: verbetering doorstroming 

 

 

De vier kruispunten op grondgebied Aartselaar zijn 
regelmatig zodanig geblokkeerd dat het verkeer uit de 
zijstraten de A12/N177 soms niet meer kan oversteken of 
oprijden. Voor voetgangers en fietsers een uiterst 
gevaarlijke onderneming om laverend langs nauwe 
openingen, tussen vrachtwagens en auto’s tijdig de 
overkant (9 rijstroken) te bereiken.  

FB stelt voor om de ontruimingstijd voor de kritische 
kruispunten te verhogen. Bij voorkeur worden de 
kruispunten ook omgevormd tot intelligente conflictvrije 
kruispunten met voldoende detecties. Op langere termijn 
is doortrekking van de sleuf/tunnel vermoedelijk de beste 
oplossing. 

 

Voor fietsers houden de kruispunten aan de 
Langlaarsteenweg en aan de Kontichsesteenweg het 
meeste risico in. Dubbelrichtingsfietspaden kruisen daar 
de N177/A12. 

9.7. N177 en A12: beter accentueren fietspaden en oversteekplaatsen 

       

      F49                F50                F50bis        

Zebrapaden en fietsoversteekplaatsen moeten consequent 
aangekondigd worden. Voor de kruisende fietspaden 
(uiteraard steeds beveiligd met verkeerslichten) dient 
steeds gekozen te worden voor een duidelijke rode 
coating. Op dubbelrichtingsfietspaden dienen pijlen in 
twee rijrichtingen toegevoegd worden. 
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10. R11 (“Militaire Baan”) 

De R11 is de belangrijkste verbindingsweg die rond Antwerpen door de stadsrand loopt, van Hoboken over 
Wilrijk en Mortsel, Borsbeek en Wommelgem naar Deurne/Wijnegem. Het wegprofiel en de fietspaden zijn 
zeer wisselend. 

De Fietsersbond is geen voorstander van een lange ondertunneling, de zogenaamde “R11bis”, omdat die 
tunnel vooral doorgaand lange-afstandsverkeer zou aantrekken, en er heel wat natuur voor zou moeten 
sneuvelen. Ondertussen zou de lokale congestie blijven bestaan. 

In Mortsel komen R11, N1 en N10 samen in twee kruispunten op amper 300 m van elkaar. Daar loopt het 
verkeer vast met een slechte oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers. Het “ontknopen van Mortsel” 
focust best op de doorstroming van deze kruispunten. Eventueel kan de kruising R11-N1 ongelijkgronds 
worden, waarbij bepaalde bewegingen geschrapt worden en het doorgaand verkeer naar een nieuwe 
verbinding R11-N10 geleid wordt. Dit alles valt buiten het bestek van deze studie. Hier bespreken wij de 
fietspaden en de oversteekbaarheid. 

10.1. R11: ten westen van N1 

 
Extract uit de Slimmewegenkaart Hove-Edegem-Mortsel 2010. 

Aan de knoop R11-E19 moeten fietsers ten noorden van de R11 blijven. Hier vervult de Spoorweglaan deze 
functie, met een druk bereden tweerichtings-fietspad. De Fietsersbond vraagt om dat fietspad te verbreden, 
te voorzien van een buffer met de parkeerstrook, en de aansluitingen beter te verzorgen (bv parkeerverbod 
afdwingen aan Sint-Augustinuslaan en Pottershofstraat).  

De fietstunnel in het verlengde van de Rendierstraat is uitgevoerd met overdreven veel paaltjes. Het traject 
Sint-Augustinuslaan-Spoorweglaan-fietstunnel-Elsdonklaan maakt ook deel uit van de recreatieve 
knooppunten tussen nrs 40 en 09. Bijzonder spijtig is het zeer slechte rijcomfort op de kasseien van de 
Elsdonklaan tussen Zwaluwenlaan en Sterrenlaan. 

De kruising met de N173 Prins-Boudewijnlaan vraagt speciale aandacht omwille van de bypassen voor afslaand 
verkeer. 

De fietsroute Fazantenlaan-Zwaluwenlaan, ten zuiden van de R11, is een rustige alternatieve route, zij het 
dat het rijcomfort ook te wensen overlaat. De fietser kruist dan de N173 ten zuiden van de R11. Dan volgt 
een zeer moeilijke oversteek, vermits vanaf daar het fietspad enkel ten noorden van de R11 loopt. 
 

 

De foto links toont het fietspad van de Vredebaan, in 
oude betontegels 30x30cm in slechte staat. De bewoners 
van dit stuk R11, met huizen aan de zuidkant, hebben 
zeer slechte toegang tot dit fietspad door het zeer drukke 
autoverkeer. Er ligt zelfs een fietswinkel die per fiets 
onbereikbaar is. Er wordt best een extra fietspad voorzien 
aan de zuidkant.  
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10.2. R11: ten oosten van N1 

 

Het fietspad op de Krijgsbaan (R11) tussen de Eggestraat 
en de Heirbaan (Massive / ingang Fort 4) is veel te smal.  

Omdat auto’s ook gedeeltelijk op dit reeds smalle 
fietspad parkeren en omdat dit een zeer drukke baan is, 
is het hier onveilig en onaangenaam fietsen. Dit fietspad 
dient prioritair heraangelegd te worden. 

 
 

 
 

Ook na aanleg van fietstunnel onder of fietsbrug over de 
sporen naar de sportvelden en in de richting van 
Borsbeek, blijft net dit gedeelte over als een cruciale 
schakel. 

 

 

 

Ter illustratie: in de week van 8 april 2012 is een 
nieuwsploeg hier beelden komen filmen van dit fietspad, 
verkozen tot één van de allergevaarlijkste gewestelijke 
fietspaden van de provincie Antwerpen. 

 

 

Ter hoogte van de hoofdingang van Fort 4 op de 
Krijgsbaan kunnen fietsers de Krijgsbaan zeer moeilijk 
veilig oversteken.  

Dit geldt zowel voor fietsers komende uit de Heirbaan 
(Drabstraat) die willen oversteken om via de Krijgsbaan 
naar de sportvelden te rijden of om via het Fort 4 naar 
het centrum te rijden als voor fietsers komende uit 
Neerhoevelaan of Fortstraat die via Heirbaan naar het 
natuurgebied Klein Zwitserland rijden. 

 

 

Op de brug werd een rijvak geschrapt. Hierdoor konden 
de fietspaden verbreed worden. Tijdens de afdaling moet 
je als fietser terug op een smal verhoogd fietspad en 
moet je enkele kortere bochtjes maken. Dit is zeker heel 
oncomfortabel en kan ook leiden tot valpartijen.  

De Fietsersbond vraagt een heraanleg met brede, 
comfortabele fietspaden ter hoogte van deze 
toegangswegen tot de sportvelden. 
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11. Kruising E19 

11.1. Edegem/Kontich: een tunnel onder E19 voor voetgangers en fietsers 

 

 

 

 

Er zijn geen bruggen of tunnels tussen de Drie Eikenstraat 
(tussen UZA en Edegem-Centrum) en de Groeningenlei 
(tussen Aartselaar langs kasteeldomein Groeningen naar 
Kontich-Centrum), dat is een volle 2 km (1ste fig). 

Halverwege tussen beiden gaat de E19 over de Edegemse 
Beek. Aan de westzijde grenst de Edegemse Beek aan het 
domein Vuile Plas. Aan de oostzijde loopt de Edegemse 
Beek tussen recreatiezone Kattenbroek en het Molenbos. 
Kattenbroek heeft ook veel parkeermogelijkheden 

 

 

Zowel Vuile Plas als Molenbos is ontstaan als 
terreinophoging voor een autowegenkruispunt tussen E19 
en Grote Ring, maar werden intussen omgevormd tot een 
mooi en woest stukje natuur (2de fig). 

Het Molenbos is nu bereikbaar vanuit Edegem vanaf 
Kattenbroek en vanuit Kontich via een voetweg die 
uitgeeft op de Groeningenlei vlak voor de brug over de 
E19. Het gebied is hooggelegen, maar heeft ook heel veel 
natte hoeken. Het vormt een mooi speelgebied waarvan 
jeugdbewegingen graag gebruik maken. 

 

Op de tekening links wordt het project van de doortocht 
van de Koude Beek onder de E313 te Wommelgem 
weergegeven. 

 

 

 

 

Hierbij een schets van de mogelijke ruimere koker voor 
de onderdoorgang van de Edegemse Beek. De 
Fietsersbond heeft deze tunnel in 2008 als missing link 
voorgesteld aan de regionale pers. 

 

 

Het Edegemse mobiliteitsplan (zie figuur links) en het 
Edegemse structuurplan houden beiden rekening met een 
tunnel op deze plaats voor voetgangers en fietsers. Het 
BFF tekent een geplande functionele verbinding ten 
westen van de E19. 

De tunnel dient gecombineerd te worden met 
aansluitingen in drie richtingen aan beide zijden van de 
E19. 

 
 


