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Zorro’s voorstellen voor tangentiële fietsroutes

Nota vanwege de werkgroep Fietsroutes in de Antwerpse zuidoostrand

Inleiding

De Antwerpse omgeving is sterk verstedelijkt. Toch gebeurt 70% van de verplaatsingen nog
met de auto. De Vervoerregio wil dat aandeel terugdringen tot 50%. Dat is ook een
voorwaarde om geen verkeersinfarct te krijgen bij de aanleg van de Oosterweelverbinding
met overkapping van de Ring.

Het aandeel verplaatsingen per fiets en te voet moet groeien naar minstens 30%. Om
dat fietsen comfortabel en veilig te maken wordt van de infrastructuur een kwaliteitssprong
verwacht. Het fietspad wordt nu ook gebruikt door steeds meer elektrische fietsen,
bakfietsen en e-steps. Meer ruimte wordt cruciaal.

Deze nota bekijkt de grote fietsassen in de Antwerpse zuidoostrand, tussen Schelde en
Albertkanaal. Bijna alle fietssnelwegen (het betere woord voor fietsostrades) en andere grote
fietsassen in de zuidoostrand lopen nog radiaal naar de stad Antwerpen. De enige
uitzondering is de korte F16 Lint-Lier. Daarom legt Zorro de focus op de andere richting: de
tangentiële routes rond de stad.
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Tangentiële fietsroutes rond Antwerpen

Rond de stad is de behoefte aan betere fietsverbindingen bijzonder groot, maar er is niet
echt plaats voor fietssnelwegen. Er moet ruimte gemaakt worden voor goede
fietsinfrastructuur van het type BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk). Het besef
dat daar iets voor moet gebeuren, dateert niet van gisteren. Ter illustratie een fragment uit
de Nota Fietsprojecten Masterplan Antwerpen van de BAM uit 2007:

De districtenroute uit die BAM-nota wordt in deze nota van Zorro deels de R11-route, de
route ‘Eerste gordel randgemeenten’ wordt bij Zorro de Zuidoostrand-tangent.

De volgende tracés kunnen, van binnen naar buiten, fietswegen rond Antwerpen worden:

● Ringfietspad, vlak buiten de R1, die in combinatie met de nieuwe Scheldebrug en
de Oosterweeltunnel een stedelijke fietsring kan worden. Het Ringfietspad valt buiten
onze regio en wordt hier niet besproken.

● R11-route, de fietsring van districten en randgemeenten, die vertrekt aan het
Scheldeveer in Hoboken, en het tracé van de R11 volgt tot in Wijnegem, met heel
wat alternatieve routes, o.a. de Fortenroute.

● Verder van Antwerpen is een route mogelijk van het Scheldeveer in Hemiksem naar
Kontich - Lint - Lier - Broechem. In de zuidoostrand wordt die route getekend over de
reservatiestrook van de ooit geplande Grote Ring, die nu een smalle beekvallei is.
Die route is ook voorgesteld in het Zorro-rapport van 2020, maar een detailanalyse
toonde vervolgens aan dat een uitvoering van die Beekvalleiroute (BV) als
fietssnelweg niet wenselijk is. We vragen daarnaast een verbetering van de
functionele Groeningenroute (GR) door Kontich-centrum.

● Daarbij is er zeker grote behoefte aan een betere fietsverbinding tussen de
dorpskernen van onze regio: Hemiksem - Edegem - Hove - Boechout - Vremde -
Wommelgem - Wijnegem. Die noemen we de Zuidoostrand-tangent (ZT).
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De besproken routes zijn samengebracht onder Zorro Tangentiële Fietsroutes 2022 op
GoogleMaps.

Voor een goed overzicht kunnen daar de verschillende lagen getoond of verborgen worden.
Bij de verdere bespreking geven we gedeeltelijke screenshots van deze kaart.

Ook de grote radiale assen zijn nog voor heel wat verbeteringen vatbaar. Die stellen we voor
in een latere nota.

Onze globale voorstellen voor fietsroutes staan in het Zorro-rapport van december 2020. In
deze nota worden ze concreet uitgewerkt. We beschrijven de belangrijkste problemen
onderweg en gaan op zoek naar haalbare oplossingen.

Wat de kwaliteitseisen betreft, gaan we hier niet in op de verschillen tussen een
fietssnelweg, BFF met A-net kwaliteit en gewone BFF. Lees daarvoor het Zorro-rapport (p.
48-53). Voor de ligging van de fietssnelwegen en BFF, kijk op het Geoloket van de provincie
Antwerpen.

Over het algemeen moet voor fietsroutes van dit niveau gestreefd worden naar
ononderbroken rijden. Het aantal stops waar voorrang gegeven moet worden of waar
verkeerslichten zijn, moet beperkt worden.

Als de ruimte schaars is, moet op drukke doorgaande wegen de fietsroute primeren op
parkeermogelijkheden. Langsparkeren en zeker dwarsparkeren is daar trouwens moeilijk en
storend; waar mogelijk kan men beter parkeerclusters maken.
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Vanaf 3.500 auto’s per etmaal vraagt Fietsberaad om ook in zone 30 te voorzien in een
fietspad (zie onderstaand uittreksel uit De maat van de fiets, deel 6).
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1. R11-route Hoboken-Wijnegem

Als je vanuit Antwerpen naar de rand kijkt is, voorbij de Ring met het Ringfietspad, is de
eerste grote concentrische as de R11. Vroeger werd die in de volksmond de ‘Militaire Baan’
genoemd, omdat hij de Brialmontforten verbindt. De R11 kent sterk verschillende profielen,
van 2x1 tot 2x2 rijstroken, bij een snelheidsregime van 50 tot 90 km/u, en heeft niet overal
een fietspad. De knoop E19-R11 is veel te ruim bemeten, is zonevreemd in woongebied en
kan veel compacter.

De hele route staat oranje getekend op Zorro Fietsroutes 2022. Hieronder beschrijven we de
belangrijkste knelpunten en mogelijke trajecten, evenals het alternatief van de Fortenroute.
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Belangrijkste knelpunten en mogelijke trajecten

• R11 - 3: Krijgsbaan Hoboken tussen Broydenborglaan en N148

Ondermaats fietspad: kan de ventweg omgevormd worden tot fietsstraat?

• R11 - 4: Kruispunt met Sint-Bernardsesteenweg N148

Onduidelijke situatie voor fietsers. De fietspaden aan de noordzijde van de Krijgsbaan
zouden op een veilige manier verbonden moeten worden (dubbelrichting en met minder
kruisingen van de tramsporen).

• R11 - 6: tussen A12-E19

Voor een betere kruising met de A12 is het wachten op de vervanging van het viaduct door
een ondergrondse A12. Tussen de A12 en de E19 heeft de R11 geen fietspad. Als
hoofdroute geniet op termijn een heraanleg van de R11 met dubbelrichtingsfietspad de
voorkeur. De pechstroken langs de R11 lijken ons overbodig, waardoor er voldoende plaats
kan vrijkomen. We voorzien hier echter ook een trambedding (districtenlijn). Een
gedetailleerd ontwerp (buiten scope) moet de verdere haalbaarheid bevestigen.
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° Wilrijk - Alternatief 1: Zijweg Gaston Fabrélaan

Kan een fietsstraat worden tot de Heistraat, maar die heeft nu nog kasseien.

Verder omweg via de Laarstraat en de Sneeuwbeslaan. Na het kruispunt met de
Groenenborgerlaan kan aangesloten worden op het fietspad aan de Spoorweglaan.

° Wilrijk - Alternatief 2: Jules Moretuslei

Reeds goed fietspad aanwezig. Aan de zuidzijde komen ter hoogte van de Karel Pomastraat
drie straten kort na elkaar uit op de Jules Moretuslei, wat dat stuk onoverzichtelijk maakt
voor auto’s (met minder aandacht voor de fietsers).

• R11 - 7: Passage verkeerswisselaar E19-R11

° Wilrijk: Spoorweglaan
Het huidige fietspad langs de Spoorweglaan is veel te smal. De straat zelf wordt gebruikt als
sluipweg. We stellen voor om de Spoorweglaan voor auto’s af te sluiten tussen de Prins
Karellaan en het woonzorgcentrum om de huidige groenzone te verruimen. Zo wordt de
buurt autoluwer. De Spoorweglaan heeft geen conflictpunten bij een breed
dubbelrichtingsfietspad of fietsweg aan de zuidkant. Een autoluwe Spoorweglaan kan
uiteraard ook een fietsstraat worden. In elk geval kan er verharding opgebroken worden.

Burgerplatform Zorro - Voorstellen voor tangentiële fietsroutes 7



° Wilrijk: Knoop E19-R11
Zorro droomt van een downgrade van de knoop E19-R11 die nu, veel te groot uitgevallen en
zonevreemd, het woongebied uiteenscheurt. Die knoop kan veel compacter met veel
groenuitbreiding en nieuwe doorsteken. In het Zorro-rapport van 2020 was voorgesteld om
de zijweg van de R11 die vrijkomt heraan te leggen als fietsweg. Bij een meer gedetailleerde
analyse blijkt dat die beter omgezet wordt in groenbuffer.

• R11 - 8: Kruispunt met N173 (Prins Boudewijnlaan)

Het voorstel van heraanleg van AWV (1.3.2021) hertekent dit kruispunt met een uitbreiding
van de wegenis die niet compatibel is met de modal shift zoals afgesproken in het
Toekomstverbond, met gelijkgrondse passage. De stad Antwerpen denkt aan een fietsbrug
oost-west aan de noordkant van het kruispunt. Echter, om alle fietsbewegingen te kunnen
garanderen kan dat enkel boven op de momenteel voorziene fietsinfrastructuur.
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• R11 - 9: Tussen N173 en N1

Hier ligt een druk bereden aanliggend dubbelrichtingsfietspad aan de noordkant, te smal en
aan vernieuwing toe. Er is ruimte voor een breed vrijliggend dubbelrichtingsfietspad. Op de
kruising met de Jozef Hermanslei krijgen fietsers nu conflictvrije lichten met voldoende
groentijd. Aan de zuidkant is een beperkt fietspad nodig voor lokaal gebruik.

Ter hoogte van de N1 is een ongelijkgrondse kruising wel aangewezen. De voorkeur gaat
naar een brug, ondanks het grotere hoogteverschil. Daarmee kunnen immers ook de
wandelzones op de bermen verbonden worden.

3D-impressie.

• R11 - 12: R11 Borsbeek

Het BFF is ook ter hoogte van Borsbeek voorzien op de R11. De huidige weg is daarvoor
echter niet geschikt – de ‘Autolei’ doet haar naam alle eer aan. Een grondige heraanleg is
nodig voor een veilige en kwaliteitsvolle BFF met A-kwaliteit. Onderstaande figuur geeft een
mogelijk dwarsprofiel voor deze weg (totale breedte van de weg op basis van schattingen).
Twee rijvakken moeten zeker geschrapt worden en bij voorkeur ook de parkeerstrook. Aan
het rondpunt van Wommelgem is een fietstunnel noodzakelijk richting Wijnegem.
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Om conflictvrije kruispunten mogelijk te maken, moeten voorsorteervakken voor linksaf en
rechtsaf toegevoegd worden. Op die plaatsen zal er vermoedelijk geen groenzone zijn en
zullen ook de andere breedtes wat versmald worden.

• R11 - 13: Rondpunt Wommelgem
De doortocht van de R11 in de omgeving van het rondpunt van Wommelgem is een
bijzondere uitdaging. Fietspaden gelijkgronds met de op- en afrit van de autosnelweg zijn
niet meer aanvaardbaar.

Rondpunt Wommelgem R11 richting Borsbeek (links) en richting Wijnegem (rechts).

De fietssnelweg F107 passeert ongelijkgronds aan de zuidzijde van het rondpunt, maar er is
geen verbinding richting noorden. Een link naar Deurne en Wijnegem, richting Sportpark
Groot Schijn, via de fietsparking van P&R Wommelgem, zou welkom zijn. Hieronder een
suggestie tot inrichting daarvan (verder te onderzoeken).
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• R11 - 14: Oversteek Makro Wijnegem
Zorro vraagt een oversteekmogelijkheid tussen Park Groot Schijn en een doorsteek
Krommelei, in de buurt van de Makro-inrit, best ongelijkgronds.
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Alternatief: Fortenroute

Naast de doorgaande route R11 die grotendeels de R11 volgt, is een rustiger alternatief
zeker aangewezen, zelfs al is dat wat kronkeliger, zodat fietsers een keuze kunnen maken.

De 19de-eeuwse forten liggen aan de buitenkant van de R11, as-op-as 2 km van elkaar.
Ertussen meten we in vogelvlucht slechts 1,25 km. Forten 6 tot 2 liggen respectievelijk op
het grondgebied van Wilrijk, Edegem, Mortsel, Borsbeek en Wommelgem. Zorro stelt voor
om de forten te verbinden met een alternatieve route die zowel een functionele als een
recreatieve functie heeft. Die kan grotendeels lopen door fietsstraten tussen en fietswegen
rond de forten. De route loopt door woongebied, met open ruimte ter hoogte van de
luchthaven. Enkel aan de spoorwegbrug in Mortsel loopt de route mee langs de R11, omdat
daar geen andere optie is. De oversteken aan gewestwegen verdienen aandacht. Het
fietsen door de forten zelf is zeker een optie.

Het voorstel van de Fortenroute staat groen getekend op Zorro Fietrsroute 2020 op
GoogleMaps.

Zorro stelt dit tracé voor:
● Wilrijk: start aan de R11 bij het crematorium - Legerstraat (wegdek te verbeteren) -

Moerlelei - onder de A12 - Krijgslaan - door Fort 6 - Edegemsesteenweg
● Edegem: Ingenieur Haesaertslaan - oversteek N173 - Kerkplein - Parklaan - Donk -

Fort 5 - Adrien de Gerlachestraat - Omheininglei
● Mortsel: Edmond Thieffrylaan (wegdek te verbeteren) - oversteek N1 - Floralaan

(aansluiting fietssnelweg F1 Antwerpen-Mechelen) aansluitend op de nieuwe
fietsweg Fort 4 - R11 brug (aansluiting fietssnelweg F11 Antwerpen-Lier) - rond de
landingsbaan

● Borsbeek: door of rond Fort 3 - Lucien Hendrickxlei - Jozef Reusenslei - oversteek
N116

● Wommelgem: Fort II-straat - Fortbaan - Kandonklaan - aansluiting fietssnelweg
F107 Antwerpen-Ranst
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2. Zuidoostrand-tangent

Terwijl de R11 deels door Antwerpse districten, deels door randgemeenten loopt, doorkruist
de Zuidoostrand-tangent, het voorstel van Zorro, de volgende gemeentekernen in onze
regio: Scheldeveer Hemiksem - A12 kruising - grens Wilrijk/Aartselaar - UZA - Edegem -
Hove - Boechout - Vremde - Wommelgem - Wijnegem (Shopping).

De Zuidoostrand-tangent (ZT) bestaat uit volgende trajecten:
● Hemiksem - UZA op een onuitgegeven, toekomstgericht traject
● UZA - Edegem - Hove - Boechout - Vremde door de dorpskernen
● Vremde - Wommelgem op 3 mogelijke trajecten
● Wommelgem - Wijnegem op 2 mogelijke trajecten

De hele route staat paars getekend op Zorro Fietsroutes 2022. Hieronder beschrijven we de
belangrijkste knelpunten en mogelijke trajecten.

De Zuidoostrand-tangent kan een belangrijke rol spelen om de modal shift in de regio te
versterken. Steeds vaker komen auto’s ook op dit traject in files terecht. Denk aan de Drie
Eikenstraat, Edegemsestraat, Kapelstraat, Boechoutsesteenweg enz.

Op het traject van de Zuidoostrand-tangent liggen heel wat bestemmingen waar mensen
met de fiets naartoe zouden kunnen gaan, op voorwaarde dat het fietsen drastisch veiliger
en comfortabeler wordt. We denken daarbij niet alleen aan grote gemeenschaps-
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voorzieningen zoals het UZA, Revarte en de Universiteit Antwerpen, maar ook aan scholen
(o.m. Sint-Gabriëlcollege) of de wekelijkse markt in Edegem.

Even belangrijk zijn de vele bedrijven op het traject. Naast de commerciële pool rond de A12
of Boomsesteenweg (Atlas Copco, Coca-Cola, IKEA enz.) en het industriepark rond de E313
in Wommelgem (Imtech, Remeha, Pluma, Van In, OM-Partners, Metro enz.) zijn er ook in
tussenliggende dorpen belangrijke bedrijven (Reynders en Vande Putte in Boechout,
Hansen in Edegem). Wellicht wonen heel wat werknemers van die bedrijven in de
gemeenten van de zuidoostrand. Mogelijk hebben velen van hen een bedrijfswagen, maar
de bedoeling is dat ze in de toekomst vaker overstappen naar andere, meer duurzame
verplaatsingsmodi, zoals de fiets.

Traject Hemiksem-UZA

• ZT Start: Scheldeveer Hemiksem - Bazel

Wie komende van het Scheldeveer in Hemiksem naar het oosten wil fietsen, rijdt eerst door
Hemiksem-centrum. Dat kan het best door fietsstraten in een zone 30. Je moet dan kiezen
tussen een noordelijke route, via industriezone Terbekehof, en een zuidelijke route via
Kontich/Aartselaar (zie alternatieven). Zorro stelt een directe link voor met een nieuwe weg
die de verbinding vormt tussen de Groenenhoek en de A12 ten zuiden van de vestiging van
Essers.

• ZT - 01: Link onder Essers

Zorro stelt een (momenteel niet-fietsbare) verbinding voor die de fietsweg van Hemiksem
naar het oosten flink verkort en de omwegen langs de Moerelei of Cleydaellaan vermijdt.

Zicht van de Groenenhoek richting Essers-site.

• ZT - 02: Oversteek A12

Team A12 plant hier een ondergrondse snelweg met aan de Struisbeek een ecoduct en
fietsweg. De ZT wordt verbonden met de gelijkgrondse fietspaden langs de N177.
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• ZT - 03: Vallei Grote Struisbeek

Fietsweg gewenst dicht bij Atlas Copco om de impact op de natuur in de Beekvallei te
beperken.

Traject UZA - Edegem - Hove - Boechout - Vremde

• ZT - 10: Oversteek Prins Boudewijnlaan

Deze kruising moet veiliger gemaakt worden door bypassen te verwijderen en te voorzien in
een conflictvrije regeling zonder verlies aan groentijd voor fietsers of ongelijkgronds.
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• ZT - 11: Drie Eikenstraat

Vanaf dit punt tot Edegem-centrum kan een dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde van
de weg overwogen worden in plaats van twee enkelrichtingsfietspaden. Zorro ziet daarvoor
twee sterke argumenten:

- De weg is te smal als rijweg geschikt voor bussen + fietspaden van A-kwaliteit +
voetpaden + een groenstrook.

- Minder kruisingen met zijwegen: de enige zijstraat (Baron de Celleslaan) is
enkelrichting.

• ZT - 12: Passage Edegem-centrum

De Strijdersstraat en Doelveldstraat zijn enkelrichting en niet verkeersluw genoeg voor
gemengd verkeer. Die straten omvormen tot fietsstraat neemt het verkeer niet weg.
Aangezien er meer dan 3.500 auto’s per etmaal passeren, vraagt Fietsberaad hier ook
fietspaden.

• ZT - 15: Oversteek N1

Het kruispunt met de Mechelsesteenweg moet conflictvrij worden. De groentijden voor
fietsers moeten langer met een kortere wachttijd. De borduren en dwarsgoten moeten weg,
evenals het asfalt en de bypassen voor auto's.
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• ZT - 16: Hove spoorwegbrug

De zone voor fietsers en voetgangers op deze brug is zeer smal (ca. 1 m). Een afzonderlijke
fietsbrug is de beste oplossing. Een alternatief is om van de bestaande brug een fietsstraat
te maken. De (huidige) verkeersintensiteit is echter zeer hoog (> 3.500 auto’s per etmaal)
waardoor een fietsstraat op dit stuk niet te rechtvaardigen is (zie ook verder). Voor de brug
ligt een belangrijk oversteekpunt voor fietsers (F1 + station). Daar is een verkeersplateau
met duidelijke voorrangsregels aan te leggen.

• ZT - 17: Passage Hove-centrum

Gezien de hoge verkeersintensiteit is gemengd verkeer met auto’s niet verantwoord. De
parkeerstroken kunnen eenvoudig omgezet worden tot fietspad. Aan beide uiteinden van de
Kapelstraat zijn parkings met voldoende plaats.

• ZT- 20: Passage Boechout-centrum

Boechout-centrum kan aangenaam autoluw worden door een verkeersfilter op de overweg
met verdwijnpaal. Als alternatief kunnen ANPR-camera’s gebruikt worden. De overweg is
tijdens een brede ochtend- en avondspits dan enkel voor fietsers, voetgangers en bussen.
Auto's kunnen via de A. Franckstraat.
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Traject Boechout - Wommelgem

Er zijn vier zinvolle alternatieve fietsroutes om Boechout met Wommelgem te verbinden. We
vergelijken ze hier alle vier, zonder een uitgesproken voorkeur naar voren te schuiven.

• ZT Boechout - Wommelgem rechtstreeks 1:
Groenstraat - Lazerijstraat - Eggelstraat - Pietingbaan

Kan volledig als fietsstraat, met paaltjes in de Lazerijstraat.

Voordelen:
- kortste verbinding tussen Boechout en Wommelgem,
- reeds autoluw en eenvoudig om te vormen tot fietsstraat.

Nadeel:
- geen passage langs Vremde.

• ZT Boechout - Wommelgem rechtstreeks 2:
Neletaarstraat - Schranshoevebaan - Rollebeekstraat, mits de Netelaarstraat beter
berijdbaar gemaakt wordt
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Voordeel:
- snelle aansluiting naar Wijnegem via de Doornaardstraat.

Nadeel:
- geen passage langs Vremde of Wommelgem-centrum.

• ZT Vremde - Wommelgem 1:
op basis van huidige BFF = Wommelgemsesteenweg - Vremdesteenweg,
maar via Welkomstraat

Voordelen:
- korter dan bestaand BFF,
- passeert Vremde.

Nadelen:
- Wommelgemsestenweg en Welkomstraat zijn vrij druk,
- afzonderlijke fietspaden zijn moeilijk aan te leggen (in Welkomstraat geen plaats en

veel bijkomende verharding op Wommelgemsesteenweg).
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• ZT Vremde-Wommelgem 2:
Pietingbaan - Populierenlaan - Corluystraat - Wiekenstraat

Voordelen:
- Pietingbaan reeds autoluw en eenvoudig om te vormen tot fietsstraat,
- Populierenlaan, Corluystraat en Wiekenstraat reeds gefilterd,
- kortste route tussen Vremde en Wommelgem,
- passeert Vremde.

Nadeel:
- oversteek Herentalsebaan zonder verkeerslichten.

• ZT Vremde-Wommelgem 3:
Pietingbaan - Sint-Damiaanstraat

Voordelen:
- Pietingbaan reeds autoluw en eenvoudig om te vormen tot fietsstraat,
- kruising N116 reeds met verkeerslichten,
- Sin-Damiaanstraat heeft reeds fietspaden (wel geen 2m en geen schrikstroken tot

weg en langsparkeerstrook),
- passeert Vremde.
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Traject Wommelgem - Wijnegem

Voor dit traject zijn er twee opties. Als hoofdroute stelt Zorro de huidige BFF langs de
Wijnegemsesteenweg voor, maar de route langs de Doornaardstraat kan als alternatieve
route voor de recreatieve fietser.

• ZT Wommelgem - Wijnegem 1:
Torenstraat - Wijnegemsteenweg - Wommelgemsteenweg

Kenmerken:

- huidig BFF,
- reeds goed fietspad,
- wel aandacht voor de fietser nodig bij de vernieuwing van de brug over de E313,
- eindpunt Wijnegem-centrum.

• ZT Wommelgem - Wijnegem 2:
Ternesselei - Doornaardstraat

Kenmerken:
- autoluwer,
- meer geschikt voor de recreatieve fietser,
- via Wijnegem Shopping en tot kmo’s rond Bisschoppenhoflaan,
- brug Doornaardstraat wordt een fiets- en wandelbrug,
- upgrade trage weg Doornaardstraat naar Wijnegem nodig
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3. Beekvallei- en Groeningenroute

Er loopt momenteel een studie, in opdracht van de zes betrokken gemeenten, naar de
mogelijkheden van een grotere, derde ring FR3 die net zoals de Zuidoostrand-tangent van
Zorro vertrekt aan het Scheldeveer van Hemiksem. De opzet is om van daaruit via Kontich
een verbinding te maken met de F16 Lint-Lier en verder naar Broechem - Albertkanaal. Die
route hebben we ook naar voren geschoven in het Zorro-rapport van 2020. In deze nota
gaan we dieper in op het gedeelte Hemiksem - Kontich en bekijken we of het wenselijk is om
deze route over de oude reservatiestrook van de Grote Ring te laten lopen. Deze zone heeft
immers ook een belangrijke ecologische waarde.

De hele route staat groen en rood getekend op Zorro Fietsroutes 2022. Hieronder
beschrijven we de belangrijkste knelpunten en mogelijke trajecten.

Traject Schelde - A12

De start Hemiksem-A12 loopt samen met de Zuidoostrand-tangent van Zorro (zie daar voor
meer details). Die route kan zowel recreatief als functioneel gebruikt worden en kan, met
een beperkte breedte, worden aangelegd met een minimale impact op de omgeving.
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Traject tussen A12 en E19: Beekvalleiroute

Ten oosten van de A12 zou dit traject de open ruimte, de oude reservatiestrook van de Grote
Ring volgen. Die is hier 200 tot 600 meter breed en loopt samen met de vallei van de sterk
kronkelende Grote Struisbeek en de Edegemse Beek. Een traject vinden voor een fietsweg
is niet eenvoudig. In die natte vallei, met een belangrijke ecologische waarde, is de aanleg
van een brede, verharde fietssnelweg niet aangewezen. Indien de route de oude
reservatiestrook volgt, moet ze aan volgende voorwaarden voldoen:

- De integratie van de route gebeurt het best in het kader van een totaalvisie voor deze
vallei.

- De ecologische waarden van de vallei primeren. De route wordt daarom het best op
voldoende afstand van de beek aangelegd. De ruimte tussen de fietsroute en de
beek kan dan omgevormd worden tot natuurzone met extra mogelijkheden voor
waterbuffering. Zorro vindt het aanvaardbaar dat bij periodes met veel regen de
fietsroute niet bruikbaar is.

- De verharding moet beperkt blijven, met een beperkte breedte van het pad en in
halfverharding.

- Voor doorgaand verkeer wordt het best een andere route gezocht. Deze route is
vooral geschikt als alternatieve route voor de recreatieve fietser.

Zicht op de Beekvallei vanuit de Dijkstraat.

Zicht op de Beekvallei vanuit de Doornstraat.
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Kruising E19

Alternatief 1: Zandbergen met ecoduct

Vuile Plas/Zandbergen is een avontuurlijk gebied, ontstaan na de aanleg van de E19. Deze
route wint hoogte en kan in een ecoduct over de E19 – de mogelijkheid daarvan is
opgenomen in het RUP Struisbeek. De exacte route moet hoogstammige bomen vermijden,
mogelijk deels in een sleuf over het hoogste gedeelte van de Zandbergen. De huidige paden
kunnen dan via een brug de fietsweg kruisen.

Alternatief 2: Edegemse Beek met ecotunnel

Hierbij blijft de route laag en kan ze mee met de beek in een koker onder de E19 die ook
faunapassage toelaat. Zulke passage wordt ook gebouwd onder de E34 op de grens tussen
Deurne en Wommelgem.
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Traject tussen E19 en spoorlijn 25

Hier is de open ruimte maar 200 tot 300 meter breed en ze kan niet veel ingrepen
verdragen. Er zijn bosuitbreidingsprojecten. Ten westen van de N173 (Prins Boudewijnlaan)
volgt de route de bosrand en de beek. Tussen de N173 en de N171 loopt de beek relatief
recht. Ook voor dat gedeelte gelden dezelfde bedenkingen als voor het traject tussen A12
en E19.

Zicht op de Beekvallei vanop de Prins Boudewijnlaan.

Kruising spoorlijn 25

Zorro stelt een tunnel voor onder de spoorlijn ten noorden van station Kontich-Lint.
Die verbinding wordt het best nu al besproken aangezien de gemeente Kontich de
heraanleg van het Stationsplein plant. De route geeft aansluiting op de F16 Lint-Lier en
verder naar Broechem-Albertkanaal.

Functionele Groeningenroute door Kontich-centrum

De bestaande route via Kontichsesteenweg, Groeningenlei, Molenstraat, Ooststatiestraat en
Kontich-station is minder recreatief, meer functioneel. Ze heeft het voordeel dat ze een
aantal bestemmingen verbindt:

- Aartselaar, inclusief de kmo-zone langs de Kontichsesteenweg,
- Kontich-centrum,
- Kontich-Kazerne, incl. het station Kontich-Lint en de mogelijkheid tot aansluiting op

de F16 Lint-Lier.

Eventueel kan de route via de Cleydaellaan doorgetrokken worden naar Hemiksem-Zuid en
de fietssnelweg F13.
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Tussen Aartselaar en Lint zijn wel volgende aandachtspunten:
- Kmo-zone Kontichsesteenweg in Aartselaar: smal dubbelrichtingsfietspad, maar

heraanleg is in uitvoering.
- Groeningenlei: ook hier is het fietspad te smal voor een dubbelrichtingsfietspad.

Bovendien komen de percelen vanaf de grens met Kontich tot tegen het fietspad.
Veel percelen zijn afgesloten met hoge hagen waardoor het zicht van uitrijdende
auto’s zeer beperkt is. Tussen de rijbaan en het fietspad staan hier en daar struikje
ter afscherming, maar dat mogen er meer zijn.

- Kruispunten N173 en N171 conflictvrij te maken.
- Molenstraat in Kontich: de intensiteit aan auto’s is hier hoog (> 3.500 auto’s per

etmaal). Gezien de breedte van deze weg is slechts een beperkt fietspad mogelijk.
Bij voorkeur wordt dit een autoluwe fietsstraat.

- Ook de passage door de Ooststatiestraat in Kontich-centrum is te verbeteren. Daar
geldt verplicht parkeren deels op het voetpad, waardoor auto’s tot net tegen of op het
fietspad staan.

- In Kontich-Kazerne moet in elk geval het kruispunt van Liersebaan met Kauwlei en
Kapelstraat verbeterd worden. Fietspaden moeten volledig rond het kruispunt
aangelegd worden.

- Het Stationsplein moet heraangelegd worden. De gemeente heeft daarvoor reeds
plannen.

- Fietstunnel onder de spoorweg, ter hoogte van het station, om zo aan te sluiten op
de F16. Mogelijke alternatieven:

- Aan de huidige spoorwegtunnel een helling plaatsen aan de kant Kontich.
Aangezien deze tunnel smal is en ook wordt gebruikt om de perrons te
gebruiken, zal daarin een fietsverbod gelden (enkel fietsen aan de hand).

- Alternatieve route langs de Kauwlei, Liersebaan, Mortelstuk, Brantsstraat en
Nieuwstraat is ook mogelijk. Ter hoogte van de watertoren is er dan een
aansluiting op de fietssnelweg naar Lier.

Er is ook behoefte aan een betere verbinding vanuit Lint naar het zuiden aan de oostkant
van spoorlijn 25. Een rustige route in halfverharding van 2,5 meter breed kan aanvullend
aangelegd worden tussen de Meidreef en de brandweerkazerne in Duffel.

Conclusie

Zoals gesteld in het Zorro-rapport van 2020 was de originele beweegreden om naar een
extra route te zoeken de nood aan een snelle en veilige verbinding, ook geschikt voor
speedpedelecs. Met de Zuidoostrand-tangent tekenden we al een route uit die veel
belangrijke bestemmingen met elkaar verbindt. We zochten echter een route om je met de
fiets vlot en veilig te verplaatsen over nog grotere afstanden. In dit dichtbebouwde gebied
leek de voormalige reservatiestrook van de grote ring daarvoor als enige zone in
aanmerking te komen. Met de meer gedetailleerde analyse in deze nota moeten we
vaststellen dat het ook in die zone niet wenselijk is om een echte fietssnelweg aan te leggen.
Enkel een recreatieve route is daar mogelijk.

Voor het doorgaande fietsverkeer is aan de noordzijde de Zuidoostrand-tangent een goed
alternatief. Aan de zuidzijde is een upgrade van de bestaande BFF door Kontich-centrum,
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de Groeningenroute, een betere oplossing. Beide hebben het voordeel dat ze echt door en
niet langs de bestemmingsgebieden gaan en dat er geen ecologisch waardevolle gebieden
opgeofferd moeten worden. Anderzijds heeft zowel de Zuidoostrand-tangent als de
Groeningenroute nog veel knelpunten op vlak van fietsinfrastructuur en zal het aantal
conflictpunten er hoog blijven. Een echte tangentiële fietssnelweg zien we helaas niet
haalbaar in de zuidoostrand.

Contact
zorro@ringland.be
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