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Deze verkenningsnota is het resultaat van een verkennend onderzoek dat uitgevoerd 
is in opdracht van de gemeenten Beerse, Lille en Vosselaar. Het onderzoek betreft de 
ontsluiting van de omgeving N12-N132-E34, rekening houdende met de realisatie van een 
nieuwe ontsluiting van de bedrijven in de Kanaalzone in Beerse.

Het verkennend onderzoek gaat uit van een gebiedsgerichte benadering, waarbij 
zowel de ruimtelijke en mobiliteitscontext als de verschillende belangen van diverse 
stakeholders in kaart gebracht zijn.  

1.1. Aanleiding

Bij de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Turnhout door de 
Vlaamse overheid in 2004, bevestigde Vlaanderen de bedrijventerreinen in 
de Kanaalzone en voorzag ze in een aanzienlijke uitbreiding van het regionaal 
bedrijventerrein Beerse-Zuid. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan stelde 
dat voor beide bedrijvenzones een betere ontsluiting gezocht moest worden. 
De gemeente Beerse heeft haar verantwoordelijkheid daarin opgenomen, en 
gaf doorheen de afgelopen 15 jaren opdracht aan diverse studiebureaus om 
de nodige studies uit te voeren en processen op te starten. In 2018 zette ook 
gouverneur Cathy Berx  haar schouders onder dit project. Het project ‘Westrand’ 
was in 2016 op schaal van het regionaalstedelijk gebied Turnhout door de stad 
Turnhout en de drie gemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout bevestigd 
als één van de vier projecten die strategisch zijn voor de verdere ontwikkeling 
van de regio. 

Op 30 november 2020 ging het RUP kanaalzone Beerse van kracht, waardoor 
een nieuwe ontsluitingsweg kan aangelegd worden voor de bedrijventerreinen 
langsheen het kanaal in Beerse. Wanneer deze nieuwe ontsluitingsweg 
gerealiseerd zal zijn, betekent dit een toename van het vrachtverkeer op het 
segment N12 tussen aansluiting met Nieuwe Dreef en het kruispunt met N132. 
Dit zal een grote impact hebben op het functioneren van het kruispunt, omwille 
van andere vervoerstromen met meer afslaande bewegingen van vrachtwagens. 

Wat betreft de ontsluiting van de bedrijven ten zuiden van de N12 is er echter 
geen consensus. Na het GRUP Regionaalstedelijk Gebied Turnhout volgde een 
streefbeeldstudie voor de gewestwegen in het gebied in 2005, dewelke werd 
herzien in 2016. De conclusie van de streefbeeldstudie was dat de ontsluiting 
verder uitgeklaard moet worden in een apart studieproces, waarbij expliciet 
verwezen wordt naar het strategisch project ‘Westrand’. 

1.2. Algemene situering

Het projectgebied betreft 

- de omgeving van het kanaal op grondgebied Beerse, 

- de nieuw aan te leggen lokale verbindingsweg naar de N12,

- de N12 van aantakking met Nieuwe Dreef tot en met bedrijfssite Janssen 
Pharmaceutica (site 1) en haar omgeving

- regionaal industrieterrein Beerse-Zuid en haar omgeving

- N132 van het kruispunt met de N12 tot en met het op- en afrittencomplex 22, 
en haar omgeving

Figuur 1: contour projectgebied (bron: Geopunt)
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Het stadsregionaal mobiliteitsplan, de mobiliteitsstudie Noorderkempen en 
de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen vormen het kader waarbinnen we 
werken. Hieronder staan we kort stil bij de het gewestplan om vervolgens dieper in te 
gaan op het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat het regionaalstedelijk gebied 
afbakent en op de streefbeeldstudie. In deze documenten staan immers cruciale 
elementen voor de verdere aanpak van de problematiek. 

2.1. Planningscontext

Gewestplan

Het gebied bestaat uit een divers pallet aan bestemmingen.

Omgeving N132

Het zuidelijk segment van de N132 tussen E34 en het kruispunt met de N12, 
bestaat ten oosten uit een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen (Het Gielsbos). Het bestaat verder uit woongebied, zonevreemde 
woningen (Dopheide- en Gagelveldstraat) en wegenis (toegang tot Janssen 
Pharmaceutica). Ten westen liggen in groengebied de Beerse Heide  en Dekkersven, 
en een gebied voor dag- en verblijfrecreatie, namelijk de Lilse Bergen. In het noordelijk 
segment van de weg, ligt woongebied tussen twee grote bedrijfsgebieden, namelijk 
Janssen Pharmaceutica in het oosten en Beerse-Zuid in het westen.

Omgeving N12

Op de N12 (segment tussen Nieuwe Dreef en Janssen Pharmaceutica) zien we 
voornamelijk aan de noordelijke zijde woongebied, met uitzondering van het 
sportcomplex (recreatie) en in het westen agrarisch gebied. Ook ten zuiden komt 
in dit segment landbouwgebied en groengebied voor. De oostelijke zijde van 
het zuiden van Nieuwe Dreef is volgens het gewestplan woongebied met een 
landelijk karakter. De westelijke zuidelijke zijde bestaat uit landbouwgebied. 

Vermits een RUP opgemaakt is voor het segment Nieuwe Dreef – 
Rijkevorselseweg wordt in deze nota niet verder ingegaan op de bestemmingen 
meer noordelijk, die relevant zijn voor de ontsluiting van de kanaalzone 
(strategisch project Westrand Noord) 

GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied 
Turnhout (2004)

De Vlaamse Overheid bakende in 2004 het Regionaalstedelijk Gebied Turnhout 
af, en voorzag voor het gebied een ruimtelijke opdracht. Naast de bevestiging 
van de bedrijven in de Kanaalzone, voorzag het GRUP ook een uitbreiding van 
50 ha bijkomend bedrijventerrein in Beerse-Zuid. Het GRUP stelde dat er voor 
beide regionale bedrijventerreinen een gepaste ontsluiting naar het hoger 
wegennetwerk diende te komen. Voor de Kanaalzone was dit een kanaalweg, een 
nieuwe brug en een verdere ontsluiting via Nieuwe Dreef of een aan te leggen 
weg parallel aan Nieuwe Dreef. Voor het bedrijventerrein Beerse-Zuid was dat een 
nieuwe aansluiting via de N132. Een reservatiestrook om deze nieuwe weg aan te 
leggen, werd opgenomen in het GRUP.

Figuur 2: Gewestplan (Bron: Geopunt)

Figuur 3: voorstel ontsluiting Beerse-Zuid (bron: GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout) 

1 Via Lilse Dijk
2 Via Dennenlaan
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Streefbeeldstudie ‘R13 - N12 - N19 - N132 - N140 - 
Ring van Turnhout en omgeving’ (2005)

Om de haalbaarheid en wenselijkheid van een nieuwe ontsluitingsweg voor 
Beerse-Zuid degelijk te kunnen funderen, stelt het streefbeeld dat het probleem 
in al zijn aspecten bestudeerd dient te worden. Daarbij spelen b.v. aspecten als 
natuurbehoud en landschapsanalyse, ecologie en milieubeheer, economische en 
maatschappelijke kosten-batenanalyse e.d. een rol. In de opdrachtomschrijving 
voor de streefbeeldstudie werd echter geen specifi ek onderzoek opgenomen ter 
onderbouwing van een omvattend standpunt dat rekening houdt met al deze 
aspecten. Wel werden in een bijkomend onderzoek door de diensten van AWV 
Antwerpen de verkeersstromen geanalyseerd van en naar de industrieterreinen van 
Beerse- zuid, zowel in de huidige situatie als op langere termijn. Verder kan gesteund 
worden op verkeerstellingen op de N132 en op het kruispunt N12 - N132, dat een cruciale 
rol speelt in deze discussie. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen 
enkel conclusies getrokken worden die te maken hebben met de verkeersstromen die 
mogelijk gebruik zouden maken van dergelijke nieuwe infrastructuur. Het gaat dan 
niet zozeer over effectenrapportering maar wel over de vraag naar de zin van dergelijk 
project.

Er werden drie opties onderzocht: 

- Optie 1: aanleg van een volwaardige ‘rondweg’ 
die niet enkel Beerse-zuid bedient, maar ook 
fungeert als kortsluiting tussen de N12 en N132.

- Optie 2: aanleg van een ‘ontsluitingsweg’: 
een weg die Beerse-zuid ontsluit vanaf 
de N132, maar  zonder de verbinding te 
leggen met de N12.

- Optie 3: optimalisering van de bestaande 
infrastructuur, zonder aanleg van een 
omleidingsweg.

Het GRUP stelt dat de beheerder van het bedrijventerrein instaat voor de realisatie van 
de ontsluiting. De stedelijke ontsluitingsweg diende minstens gelijktijdig gerealiseerd 
te worden met het begin van het uitvoeren van de eerste werken of handelingen in 
functie van nieuwe bedrijfsgebouwen op dit deel van het gebied en waarvoor een 
stedenbouwkundige vergunning vereist is. 

Het GRUP stelt verder dat deze nieuwe ontsluitingsweg geen betekenisvolle 
aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Speciale BeschermingsZones van de 
Habitatrichtlijn (SBZ-H’s) betekent. 

Tijdens de opmaak van het GRUP werd ook de Streefbeeldstudie ‘R13 - N12 - N19 - N132 - 
N140 - Ring van Turnhout en omgeving’ opgestart. Het GRUP concludeerde dat indien 
de streefbeeldstudie voor de ontsluiting naar N132 een andere ontsluitingsoplossing zou 
voorzien, de reservatiestrook later steeds kon worden opgeheven. 

Figuur 4: reservatiestrook (bron: GRUP Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Turnhout) 



- 14 - - 15 -

Verkennend onderzoek

Westrand-Zuid

De bevindingen uit de studie:

- Optie 1 en 2 resulteerden in lage intensiteiten. 

- Optie 3: capaciteit kruispunt N12/N132
• Uit de verkeerstellingen blijkt dat de belangrijkste verkeersstroom op dit kruispunt 

niet loopt tussen N12-west en N132-zuid, maar eerder rechtdoor de N12 volgt. 
• De hoogste verkeersintensiteiten op de N132 zijn gesitueerd tussen het E34-

knooppunt en de toegang naar de personeelsparking van Janssen Pharmaceutica, 
ten noorden van deze toegangsweg halveert het verkeersvolume. 

• Dit betekent dat de omleidingsweg het bewuste kruispunt slechts in geringe mate 
zal ontlasten, en dat zelfs met omleidingsweg een fundamentele oplossing voor dit 
knelpunt moet gezocht worden. 

- Een vlotte en veilige verkeersafwikkeling langs Beerseheide is niet gegarandeerd. 
De doorgaande verkeersfunctie zal confl icteren met de interne verkeerscirculatie 
(aanpalende zijstraten / toegang tot aanpalende bedrijven) in het bedrijvengebied. 

- Geen enkel van de drie opties brengt de betere ontsluiting van de Kanaalzone Beerse 
iets fundamenteel bij, omdat de omleidingsweg niet op de N12 kan aansluiten 
tegenover Nieuwe dreef. Dat betekent dat industrieverkeer komende van het kanaal 
dus eerst de N12 op moet, om dan via het bedrijventerrein en de omleidingsweg naar 
de N132 te rijden, wat alles bij elkaar een zeer onlogisch traject is. Het knelpunt wordt 
enkel verschoven van het kruispunt N12 - N132 naar de drie nieuwe aansluitingen op 
de N12 (T-aansluitingen) en de N132 (t.h.v. Janssen Pharmaceutica).

De studie concludeert dat optie 3, het optimalisering van de bestaande infrastructuur, 
te verkiezen is. Het wegprofi el van de betrokken delen van de N132 en N12 en de 
kruispunten dienen aangepast te worden om te komen tot een capaciteitsverbetering, 
zonder de veiligheid daarbij in het gedrang te brengen. Over deze conclusie was echter 
geen consensus. 

Figuur 5: Gewenste verkeersstructuurschets 

N132 (bron: Streefbeeldstudie 2005)

Streefbeeldstudie ‘R13 - N12 - N19 - N132 - N140 - 
Ring van Turnhout en omgeving’ (herziening 2016)

De Streefbeeldstudie werd herzien in 2016. Hierin kwam men tot volgende inzichten met 
betrekking tot de herinrichting van de N132:

- Het gewenste profi el voor een primaire weg type II is moeilijk inpasbaar voor het 
noordelijk segment.

- Voor het zuidelijk segment is het, in functie van de verwachte bijkomende 
verkeersstromen door de geplande ruimtelijke ontwikkelingen, noodzakelijk om het 
profi el op termijn te verruimen van 2x1 naar 2x2.

- Bij verdere stijging van verkeersintensiteiten, kan een optimalisatie van de 
kruispuntconfi guratie N12-N132 noodzakelijk worden. 

- De aanleg van een volwaardige rechtsafslag-strook ter hoogte van het kruispunt van 
de N132 met de aansluiting naar Janssen Pharmaceutica is op termijn noodzakelijk 
om voldoende capaciteit te kunnen bieden. Hiernaast dient een keermogelijkheid in 
het kruispuntconcept geïntegreerd te worden (noodzakelijk in functie van scheiding 
van verkeerstromen op het zuidelijk segment).

- Er dienen dubbelrichtingsfi etspaden en gemengd gebruik in ventwegen voor 
ontsluiting woningen voorzien te worden

- Optimalisatie van de rotondes aan de afritten van de E34 is nodig. 

Er werd een capaciteitstoets op het kruispunt N12-N132 uitgevoerd. Op basis hiervan 
kwam men tot de volgende bevindingen:

- Op basis van de verkeersintensiteiten blijft de verzadigingsgraad van de verschillende 
assen op een aanvaardbaar niveau.

- Door de bijkomende ontwikkeling stijgt de verzadigingsgraad van het kruispunt en 
loopt de huidige lichtenregeling en confi guratie tegen zijn limiet aan. Hiervoor zijn 
enkele aanpassingen nodig, onder meer:

• Verlenging van linksaf-strook op N132;
• Voorzien van bijkomende linksaf-strook van de N132 naar de N12;
• Voorzien van een tweede rijstrook voor rechtdoor gaand verkeer op de N12 van 

west naar oost zou de capaciteit van het kruispunt verhogen.  
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Conclusie 

De streefbeeldstudie concludeert het volgende: Niet alle partners konden zich vinden 
in het voorgestelde concept. Als alternatief voor de optimalisatie voor dit kruispunt 
stelde de gemeente Beerse een zuidelijke ontsluitingsweg van de bedrijvenzones voor, 
samen het downgraden van het noordelijk segment. Binnen de opmaak van het 
streefbeeld is geen consensus gevonden met betrekking tot dit aspect. Het zal nader 
uitgeklaard worden in een apart studieproces. Voor het kruispunt N12-N132 werd in het 
streefbeeld verwezen om binnen het gebiedsgericht programma ‘Westrand’, één van 
de strategische projecten opgenomen in de lange termijnvisie van Stadsregio Turnhout, 
verder onderzoek te doen naar de gewenste oplossing: optimalisatie van het kruispunt 
of omleidingsweg.

Figuur 6: Concept kruispunt N12 – N 132 met HOV-bedding en dubbele linksaf (bron: Streefbeeldstudie 2016)

© Jan Hulsemans

2.2. Belangrijkste functies in het projectgebied 

Verkeersfunctie 

In bovenstaande planningscontext werd de verkeersfunctie van het gebied al 
uitvoerig beschreven. De gewestwegen N12 en N132 ontsluiten de bedrijvenzones 
en de woongebieden. Ze spelen een belangrijke rol voor het doorgaand verkeer. 
De N132 heeft op dit segment ook een primaire rol, die de westelijke lob van 
het regionaalstedelijk gebied ontsluit op de snelweg. De weg is echter niet 
conform dit statuut aangelegd. Een nieuwe wegencategorisering is in opmaak, 
waarbij het onzeker is dat dit segment opgenomen zal worden als ‘regionale’ 
weg in het Robuust Wegennetwerk. Voornamelijk op de N132 zien we zowel in 
de ochtendspits als in de avondspits fi levorming (in de ochtendspits enkel in de 
richting van Beerse, in de avondspits in beide richtingen). 

Figuur 7: typisch verkeer tijdens COVID19-pandemie op een dinsdag om 8.00 uur (Bron: Google Maps, 22/01/2021) 

Figuur 8: typisch verkeer tijdens COVID19-pandemie op een dinsdag om 16.00 uur (Bron: Google Maps, 22/01/2021) 
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Alle overheden zijn het er over eens  dat de N12, als secundaire III, moet uitgebouwd 
worden tot een volwaardige as voor hoogwaardig openbaar vervoer. De N132 heeft voor 
het openbaar vervoer een beperkte functie: enkel een functionele lijn met beperkte 
bediening zal hier passeren. Vanuit het Gielsbos en Lilse Bergen wordt aangegeven dat 
hun ontsluiting via openbaar vervoer ondermaats is. 

Belangrijke regionale en lokale fi etsroutes doorkruisen het gebied. De oversteken op 
de N132 zijn divers: de oversteek aan de toegangsweg naar parking Zuid van Janssen 
Pharmaceutica is lichtengeregeld, de oversteek op de fi etsroute aan Beerseheide heeft 
enkel een midden eiland, de oversteek aan de rotonde is ongelijkvloers, ter hoogte van 
de  Kempenlaan is er helemaal niets. 

Ter hoogte van de noordelijke aantakking op de snelweg, is een Park en Ride voorzien. 
In het OV-plan van de vervoerregio Kempen is hier ook een Park & Bike met deelfi etsen 
voorzien. 

Woonfunctie  

Grondgebied Lille en Vosselaar 

Op het grondgebied van de gemeente Lille bevinden zich tal van “weekendverblijven”. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos tracht deze aan te kopen en af te breken. 
De ontwikkelingen in deze zone worden door de gemeente ingeperkt door 
1) in verordeningen de bouwoppervlakte en bouwvolumes te beperken, 
2) verkavelingen enkel mogelijk te maken langs een voldoende uitgeruste weg en 
3) niet aangesneden gebieden te herbestemmen naar natuur. 

Figuur 9: werkdocument mobiliteitsplan met fi etssnelwegen, regionale en lokale fi etsroutes  (Bron: BUUR)

Vanuit het Gielsbos is er een bezorgdheid dat een verbreding van de N132 ertoe zou 
leiden dat de paviljoenen meer geluidshinder zouden krijgen. Op dit moment geeft men 
aan dat er geen overlast is van de gewestweg.  

Op grondgebied Lille en Vosselaar is er overlast door sluipverkeer dat een weg doorheen 
het hele gebied ten westen én ten oosten van de N132 een weg zoekt om de fi le op N132 
en N12 te mijden. 

Noordelijk segment N132

In de woonomgeving aan het noordelijk segment van N132 tussen E34 en N12 is een 
tiental jaren geleden bij de heraanleg van het kruispunt, reeds een inname van grond 
gebeurd. Ook is er 3 à 4 meter onteigend voor de aanleg van het fi etspad. De aanleg 
van ventwegen in dit deel, zou betekenen dat de weg tot tegen de gevel van mensen 
zou komen. De bestaande huizen staan vaak te koop, maar ondertussen worden er op 
braakliggende percelen ook vandaag nog nieuwe huizen gebouwd. De gemeente wil 
op deze plaats niet verder verdichten. Bovendien geeft men aan dat een buffer nodig is 
tussen het industrieterrein en de verkavelingen. De scheiding tussen de twee gebieden 
moet op vlak van mobiliteit duidelijker gemaakt worden. De Taxandrialaan wordt als 
sluiproute ervaren. 

N12 en Nieuwe Dreef 

Vanuit de gemeente Beerse wordt aangegeven dat de inwoners van de Zomerstraat op 
dit moment vragen naar geluidswering, om de geluidsoverlast van de N12 te beperken. 

De gemeente werkt aan een geïntegreerde ruimtelijke visie op de uitbouw van 
duurzame en toekomstgerichte kernen in Beerse. De as tussen het centrum en 
het kruispunt Bax, zijnde de Bisschopslaan ten zuiden van de kruising Tempelstraat 
– Abdijstraat, als een mogelijke groeipool binnen de kern van Beerse, wordt hierbij 
onderzocht. 

De bewoners van Nieuwe Dreef geven aan dat hun straat vandaag onveilig is en dat het 
vrachtverkeer, dat op dit moment enkel naar Metallo Belgium rijdt, veel overlast creëert. 
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Economische functie  

Beerse-Zuid 

De bedrijvenzone Beerse-Zuid biedt in hoofdzaak plaats aan regionale bedrijven, in 
beperkte mate aan lokale bedrijven. Zowel productie en verwerking van goederen als 
onderzoek, ontwikkeling en op- en overslag zijn toegelaten. Kleinhandel, autonome 
kantoren en agrarische productie zijn niet toegestaan. De minimale perceeloppervlakte 
bedraagt 5 000 m².

Op het regionaal bedrijventerrein Beerse Zuid zijn een kleine 40-tal bedrijven gevestigd. 
De grootste bedrijven op het terrein zijn:  Janssen Pharmaceutica (site 2), DCA, SAS 
Koffi e, Suez, Aurora productions, REM B, Vossal, Van Zon en Glacio IJsboerke. 

Janssen Pharmaceutica

Janssen Pharmaceutica is onderdeel van moederbedrijf Johnson&Johnson. Het bedrijf 
telt een 5000-tal eigen werknemers en werkt samen met contractors die ook on site 
opereren. Het is zo één van de grootste werkgevers in de regio. 

Bedrijven in de Kanaalzone

In de westelijke kanaalzone zijn drie grote bedrijven gevestigd: Metallo Belgium ten 
zuiden van het kanaal en Campine en Wienerberger ten noorden van het kanaal. 
Daarnaast ligt een KMO-zone, die bestaat uit een 16-tal bedrijven. Verderop liggen 
nog een 12-tal bedrijven, waaronder Adams Polendam, Suez, IOK afvalverwerking, 
Wienerberger (site Steenbakkersdam) en betoncentrale Van Gorp.   

Ecologische functie

Natuur is een belangrijke functie in het gebied, zowel ter hoogte van de nieuwe 
ontsluitingsweg voor de Kanaalzone als in het zuiden waar belangrijke natuurgebieden 
met elkaar verbonden worden. In het zuiden gaat het over de verbinding van Malle via 
de Visbeek, Schrieken, Dekkersven, Grotenhoutbos tot het militair domein in Tielen.

Ook de groene as Beerseheide-Zwartgoorheide-Konijnenberg-Stadsbos is een gewenste 
en noodzakelijke ‘groene vinger’ binnen het regionaalstedelijk gebied. Onderstaande 
kaart geeft echter enkel de habitatrichtlijn- en VEN-gebieden weer. 

Figuur 10: Habitatrichtlijngebieden en gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 

het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) (bron: Geopunt, 2021 )

Figuur 11: Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart - Toestand 2020
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Toeristische en recreatieve functie  

De groene omgeving heeft ook een belangrijke toeristische aantrekkingskracht voor 
inwoners van het regionaalstedelijk gebied, maar ook ver daarbuiten. 

In het noorden van het projectgebied ligt een uitgestrekt gebied met kleiputten. 
Het ANB is eigenaar van een hoeve in Eksterheide, dat het potentieel heeft van een 
bezoekerscentrum voor natuurbeleving in de omgeving.

De Lilse Bergen is een recreatiedomein met camping op een terrein van 51 ha, met 
een waterplas van 9 ha. Gemiddeld komen er jaarlijks ongeveer 110.000 bezoekers naar 
de dagrecreatie (strand en speeltuinen) en zijn er naar schatting 2.500 kampeerders. 
De Lilse Bergen wil meer inzetten op bereikbaarheid via fi ets en openbaar vervoer. 
De parking van de Lilse Bergen functioneert vandaag al als een toeristisch knooppunt. 
Wandelaars en fi etsers parkeren hun auto op de parking van de Lilse Bergen om van 
daaruit het gebied te verkennen. 

In het projectgebied liggen tal van toeristische wandelpaden, fi etsroutes en 
wandel- en fi etsknooppunten. Dat is het geval in de Laakvallei, maar ook in de omgeving 
van het  Grotenhoutbos zijn bv. een aantal vaste wandelingen uitgewerkt in functie van 
het oorlogsverleden van het gebied (WOII).  

Historische functie

Het voormalig café De Jachthoorn is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed. 
Deze vaststelling is geldig sinds 29 maart 2019. 

Op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed (geraadpleegd op 17-12-
2020) wordt het als volgt omschreven: Het café is gelegen op hoek met Gierleseweg 
(N132) recht tegenover de Bisschopslaan. Voormalige afspanning bij tramhalte 
buurtspoorweg zogenaamd In ‘t huis ten halve. Eertijds bestaande uit een 19de-eeuws 
dubbelhuis van vijf traveeën, een aansluitend enkelhuis van twee traveeën en een 
schuur van drie, alles één bouwlaag hoog onder gemeenschappelijk pannen zadeldak 
(nok parallel aan de straat). In 1928 afgebrand en heropgebouwd. Heden, dubbelhuis 
van vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien) met aansluitende 
schuur onder pannen dak. Deels beschilderde bakstenen gevel met luifel op ijzeren 
consoles; verdieping en oostelijke zijpuntgevel met beschilderde muurbanden, hoek- en 
sluitstenen. Getoogde muuropeningen, naast rechthoekige met ijzeren I-profi el voor de 
lagere schuur.

Café De Jachthoorn is gelegen op het perceel waar de streefbeeldstudie ruimte-inname 
voorziet voor de herinrichting van het kruispunt. Een sloop kan enkel na motivatie van 
het algemeen belang. 

Gemeenschapsvoorziening 

Tenslotte ligt er ook een school in het projectgebied. Een afdeling van Giblo Beerse is 
gelegen ter hoogte van de Antwerpseweg 48. De verkeersveiligheid in 
de schoolomgeving is dus ook hier een belangrijke aandachtspunt. 

Figuur 12: perceel Café De Jachthoorn (bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020)

Figuur 13: synthesekaart functies projectgebied
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Tijdens de gesprekken kwamen reeds enkele voor-en nadelen van 
oplossingsdenkpistes naar voren. Duidelijk is dat geen enkele denkpiste 
probleemloos is. Mogelijks ligt de sleutel in een combinatie van verschillende 
denkpistes. 

Verleggen van het op- en afrittencomplex

Eén van de scenario’s is om het op- en afrittencomplex van Beerse te verleggen 
naar het verlengde van de Nieuwe Dreef. De inschatting, zowel vanuit de 
medewerkers van de Provincie Antwerpen als van ANB is dat de kans zeer klein 
is dat dit scenario ooit als beste scenario naar voren zou komen, want gaat dwars 
door natuurgebied en door de open ruimte. Vanuit MOW Beleid is het steeds 
de keuze geweest om bestaande infrastructuur te optimaliseren. Een positief 
element aan deze optie, is dat de relatie tussen het op- en afrittencomplex en 
de verbinding naar Gierle zo losgekoppeld wordt. Een belangrijk bijkomend 
negatief element vanuit mobiliteit aan deze optie, is de vraag hoe Janssen 
ontsloten moet worden. 

Alternatieve route voor vrachtverkeer voor N12 
tussen Nieuwe Dreef en Beerse-Zuid 

Om te voorkomen dat het bijkomend vrachtverkeer van de Kanaalzone 
confl icteert op de N12 met de doorstroming van de bus, wordt voorgesteld om 
ter hoogte van Nieuwe Dreef de N12 te kruisen en een parallelweg ten zuiden van 
de N12 aan te leggen tot aan Beerse-Zuid. 

Aanleg van nieuwe verbindingsweg tussen 
Beerse-Zuid en N132

Een nieuwe weg op de reservatiestrook van het GRUP is het voorkeursscenario 
voor de gesprekspartner VOKA, indien deze weg enkel dient ter ontsluiting van 
de bedrijven op het bedrijventerrein Beerse-Zuid. Ook het zwaar verkeer richting 
Kanaalzone zou dan echter deze weg gebruiken, wat mogelijks heel wat extra 
confl ictsituaties met zich meebrengt bij op- en afritten van bedrijven en met 
fi etsers. 

Dit scenario zou bovendien verkeerstechnisch een verschuiving en verspreiding van 
problemen tot gevolg hebben. Er wordt één verkeerspunt ontlast, namelijk kruispunt 
Bax, maar er worden twee nieuwe verkeerspunten belast, namelijk het kruispunt nieuwe 
weg/N132 en het kruispunt N12/Lilse Dijk. 

Bovendien loopt de reservatiestrook door een samenhangend boscomplex. Vanaf 
Malle tot aan Konijnenberg richt ANB een leefgebied in met heideherstel voor soorten 
als Heivlinder en Bruine Eikenpage. Verder lopen er projecten om de ecologische 
doorwaadbaarheid op de oostelijke zijde van het bedrijventerrein Beerse-Zuid te 
verbeteren van Janssen Pharmaceutica (in het noorden) tot De Loods, het magazijn van 
de gemeente Beerse (in het zuiden).  

Bestaande infrastructuur aanpassen

Verkeerstechnisch komt uit de streefbeeldstudie naar voren dat de huidige 
infrastructuur verbeterd moet worden. Dit betekent onder meer een aanzienlijke 
verbreding van het kruispunt Bax, een heraanleg van de N132, gedeeltelijk als 2x2, aanleg 
van ventwegen, ongelijkvloerse kruisingen en dubbelrichtingsfi etspaden. De N132 en de 
E34  vormen ecologische barrières.  Het verbreden van één van deze barrières ligt dan 
ook niet voor de hand. Bovendien zijn voor de herinrichting bijkomende grondinnames 
nodig, wat zowel een impact heeft op het wonen in het gebied als op het cultureel 
erfgoed. 

Inzet op modal shift en combimobiliteit

Een aantal partners ziet meer oplossingen in het inzetten op de modal shift en de 
uitbouw van mobipunten waar verschillende vervoersmodi verknopen. Werknemers 
die de hele dag op het bedrijfsterrein blijven en/of de eigen wagen op die plaats niet 
nodig hebben, kunnen hun wagen op een Park&Bike aan de snelweg achterlaten 
en overstappen op de fi ets of een pendeldienst. Mogelijks bieden aangename 
wandelwegen ook een optie om te voet verder te gaan, maar de afstand is groot 
(+-2 km).

Ondertussen dient sterk ingezet te worden op de N12 als HOV-as, zodat het openbaar 
vervoer een waardig alternatief wordt voor de auto. 
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We startten dit verkennend onderzoek vanuit de probleemstelling op vlak 
van mobiliteit: de vraag naar een gewenste ontsluiting voor de bedrijvenzone 
Beerse-Zuid en Janssen Pharmaceutica, rekening houdende met de 
toekomstige nieuwe ontsluiting van de bedrijven in de Kanaalzone van Beerse. 
Via gesprekken met verschillende belanghebbenden, kregen we een eerste zicht 
op de verschillende actoren in het projectgebied en hun belangen. We stelden 
vast dat er veel potentieel confl icterende belangen zijn. 

In een volgende stap, is het nodig om te komen tot een eenduidige 
probleemdefi nitie en projectdoelstellingen die gedragen worden door 
zoveel mogelijk betrokkenen. Hierbij worden de hoofddoelstellingen en de 
deelprojecten enerzijds, en ondersteunende of ondergeschikte doelstellingen 
en projectdelen anderzijds bepaald. Op maat van het project is het nodig om 
een processtructuur en tijdslijn uit te tekenen, waarbij alle partners formeel hun 
engagement voor de verdere stappen bevestigen om te komen tot een echte 
gebiedscoalitie. 

Ter illustratie geven we een eerste aanzet van onderdelen van het project en 
mogelijke resultaten. Dit is slechts een eerste aanzet die gezamenlijk aangevuld, 
verfi jnd en uitgewerkt moet worden.

Het Agentschap Wegen en Verkeer engageert zich samen met de gemeenten 
Beerse, Lille en Vosselaar om opdracht te geven aan een studie met als doel om 
met alle betrokkenen tot deze projectdefi nitie en -doelstellingen te komen.

Verkennend onderzoek

Gedragen
probleemdefinitie en
projectdoelstellingen

P1 P2 P3 Pn

Mobiliteitsproblematiek
N12 - N132 - E34

Korte termijn
Concreet, directe realisatie mogelijk

Akkoord financiering 
Westrand Noord

Ontsluiting 
kanaalzone

Fietsnetwerk

Aanpassingen
N12-N132-E34

Ecologisch 
netwerk

Inrichting 
N12 als HOV-as 

Leefbare 
woonomgeving

Veilige 
schoolomgeving

Toeristisch 
netwerk

Aanleg ontsluitingsweg kanaalzone: Steenbakkersdam – Polendam- 
Rijkevorselseweg- Geknikte weg – nieuwe brug – Nieuwe Dreef – lichten N12

Monitoring impact en –indien 
nodig- maatregelen

LT aanpassingen 
optie relatie met E34

Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie

Monitoring 
en evaluatie

Monitoring 
en evaluatie

Monitoring 
en evaluatie

Monitoring 
en evaluatie

Aanleg fietssnelweg 
Aanleg groene route

Uitvoering maatregelen in functie van behoud
van habitatgebieden en soorten

Realisatie HOV-as op N12

Realisatie maatregelen

Realisatie maatregelen

Realisatie maatregelen

MLT Aanpassingen N12/N132/E34
Aanpassingen N12/N132/rotonde/E34
Uitvoering maatregelen personenverkeer (P&R? sneldienst OV? …)

Studie fietssnelweg Rijkevorsel – T
Studie Route Malle-Turnhout
Aanleg fietspad Lilsedijk-kruispunt N12

Oversteekpunt fietssnelweg
maatregelen in Beerse

Inrichting kruispunten,
busbanen, doortochten

verbindings-route naar E34
Wegencategorisering N132

Natuurmaatregelen

Maatregelen

Locatie 
school

Gebied als 
schakel in 
ruimer netwerk

Aanpassen 
lichtenregeling JPh 
N132

Kwalificeren van de N132 
in het ecologisch netwerk

Visietraject Beerse 2340

Studie herinrichting N12 
ifv doorstroming 
openbaar vervoer 

N12: problematiek geluid? 
N132(+wijk) - Beerseheide: 
problematiek mobiliteit?
 

Parking Lilse Bergen als 
toegangspoort omliggend 
gebied

 

Keuzes Middellange termijn
Te realiseren na voorbereiding 

Lange termijn
Einddoelstelling en opvolging
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Overzicht verkennende gesprekken met 
stakeholders 

04/03/2020 – Janssen Pharmaceutica (Hilde Van Baelen, Patrick Bas,  
  Rommy Swinnen en Jan Borré)

09/03/2020 – College van Burgemeester en Schepenen Vosselaar

09/03/2020 – Dept. MOW (Frank Leys en Nikka Curinckx)

24/03/2020 – Provincie Antwerpen (Mathias De Beucker)

27/03/2020 – VOKA Kempen Midden (Koen Van den Brande en  
  Dominic De Gruyter)

01/04/2020 – ANB (Daniël Josten en Jeroen Nachtergaele)

12/05/2020 – Lilse Bergen (Fons Van Bael en Bart Verheyen)

25/05/2020 – IOK Bedrijventerreinmanagement (Griet Goor)

09/06/2020 – De Lijn (Cecile Dusart, Frans Dedecker, Annelies Dewaelheyns,  
  Tim Cordemans)

11/06/2020 – Gemeente Beerse (Bruno Van den Broeck, Kurt Deveughele,  
  Lotte Peeraer)

12/06/2020 – Gemeente Vosselaar  (Nico Gillis, Veronique Kussé,  
  Steven Struyven, Bert Joppen)

15/06/2020 – GielsBos (Claude Seyns, Johan Arras)

17/06/2020 – Gemeente Lille  (Isabelle Maes, Sigrid Geerinckx, Toon De Raedt,  
  Roselinde Vervloet, Bert De Breuker)

15/07/2020 – Blenders (Jan Van den Berghe)

09/09/2020 – Suez (Hans Nuyts)




