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Bijlage 1: Planningscontext

I. Ruimtelijke planningscontext
Strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (beslissing VR 20/07/2018)
In deze visie staan de strategische doelstellingen omtrent het terugdringen van het bijkomend
ruimtebeslag, het transformeren vanuit maatschappelijke ambitie en de geïntegreerde
gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking.
Men wil:
1.

Het ruimtelijk rendement verhogen

a. Het huidige ruimtebeslag beter gebruiken
b. Het bijkomend ruimtebeslag stelselmatig verminderen van 6 ha/dag naar 0 ha/dag in 2040
2.

Een multifunctioneel ruimtegebruik en verweving realiseren

a. Robuuste en veerkrachtige open ruimte
b. Functies bundelen en verweven in het ruimtebeslag
3.

Ontwikkelen vanuit samenhang

a. Ontwikkelen op huidige en toekomstige knooppunten van collectieve vervoersstromen en
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fietsinfrastructuur
b. Ontwikkelen op basis van het bestaande voorzieningsniveau
c. De ruimtelijke ontwikkeling ondersteunt de transitie naar een maatschappelijk gedragen palet
van hernieuwbare energiebronnen.
d. Energie-infrastructuur bundelen
4.

Een samenhangende veerkrachtige open ruimte creëren

a. Ruimte voor landbouw, natuur en water in één samenhangend en functioneel geheel
b. Fijnmazige groenblauwe dooradering
c. Veerkrachtige inrichting die voedselproductie, biodiversiteit, bodeminfiltratie en
regenwaterberging garandeert.
d. Water- en delfstoffenwinning in de open ruimte gebeuren binnen een gebiedsgericht
ruimtelijk ontwikkelingskader en alleen binnen een streven naar het beperken van het gebruik
van eindige grondstoffen, doelmatig (her)gebruik en gekoppeld aan de behoefte.
5.

De leefkwaliteit bevorderen (welzijn, woonkwaliteit en gezondheid)

a. Woningbestand aanpassen aan de veranderende demografische samenstelling
b. Gezonde en inclusieve ruimte ontwikkelen
c. De bevolkings- en gezinssamenstelling zijn een uitgangspunt bij de keuze van woonvormen
en de inrichting van de publieke ruimte.
Link: https://www.vlaanderen.be/publicaties/beleidsplan-ruimte-vlaanderen-strategische-visie
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (door de Vlaamse Regering definitief vastgesteld op 23
september 1997 en de eerste herziening ervan op 12 december 2003; tweede herziening
definitief vastgesteld op 17 december 2010)
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de basis voor het ruimtelijke beleid van het
Vlaamse gewest. De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen wordt ruimtelijk
geconcretiseerd door vier ruimtelijke principes: gedeconcentreerde bundeling, poorten als
motor voor ontwikkeling, infrastructuren als bindteken en basis voor locatie van activiteiten, en
het fysisch systeem als ruimtelijk structurerend. Deze vier ruimtelijke principes moeten steeds
samenhangend worden bekeken.
In het RSV wordt ook de wegencategorisering vastgelegd. De primaire wegen II voor de
ontsluiting van het regionaalstedelijk gebied Turnhout werden als volgt geselecteerd:
–

selectie van de N140 te Turnhout is vervangen door de N132 van E34 (aansluiting 22) tot de
N12

–

N19 van E34 (aansluiting 24) tot R13

–

N19 van E34 (aansluiting 24) tot aansluiting N19g te Kasterlee

–

R13 van N12 tot N119

Voor de selectie en inrichting van de secundaire wegen wordt verwezen naar de provincies.
Op 9 oktober 2020 werd het verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken goedgekeurd door
de Vlaamse Regering (zie verder). Hierin wordt een nieuwe methodiek voor wegencategorisering
vastgelegd. De categorisering en de selectie van de wegen en de waterwegen, vermeld in
en toegepast conform het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de provinciale ruimtelijke
structuurplannen, treden buiten werking op de datum die de Vlaamse Regering bepaalt en dit
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ten vroegste op de datum waarop de selectie van het hoofdwegennet en het dragende netwerk
in werking treedt
Link: https://rsv.ruimtevlaanderen.be/Portals/121/documents/publicaties/RSV2011.pdf
Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen (10/07/2001)
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan beschrijft het Turnhoutse als een deelruimte binnen
de Noorderkempen dat gevormd wordt door het toen nog af te bakenen stedelijk gebied van
Turnhout en zijn ruime omgeving. In de langwerpige oost-west gerichte stedelijke ruimte rond
Turnhout zijn de gemeenten Beerse, Vosselaar en Oud-Turnhout gebieden met een stedelijk
karakter rond Turnhout.
In het structuurplan zijn enkele ruimtelijke principes opgenomen, zoals:
–

De hoofdweg E34 is structuurbepalend voor de ontwikkeling van Turnhout. De
knooppunten van N140 en N19 met E34 fungeren als motor voor regionale bedrijvigheid en
hoogdynamische ontwikkelingen;

–

Ten noorden van Turnhout zijn het Vennengebied en de omgeving van het kanaal DesselSchoten waardevolle natuurlijke en landschappelijke gebieden. Zij vormen deels de grenzen
van het regionaalstedelijk gebied. Uitbreiding van Turnhout naar het noorden wordt zoveel
mogelijk tegengegaan.

–

Doorheen het regionaalstedelijk gebied kan het kanaal functioneren als een drager van
stedelijke vernieuwing en van bijkomende ontwikkelingen.

–

Binnen het regionaalstedelijk gebied bevindt zich een belangrijke te vrijwaren open ruimte
verbinding, namelijk de riviervallei in het systeem van de Aa.

–

Een beperkt aantal te selecteren en te verdichten stedelijke assen draagt nieuwe activiteiten.
De omgevingen van de N12, N140 en N19 komen hiervoor in aanmerking.

–

Het regionaalstedelijk gebied wordt ondersteund door een krachtig openbaar vervoersnet.

–

Doelstellingen voor het Turnhoutse zijn:

–

Realiseren van stedelijke vernieuwing

–

Creëren van ruimte voor stedelijke functies als wonen, bedrijvigheid en voorzieningen

–

Aandacht schenken aan een goede bereikbaarheid en ontsluiting

–

Beschermen van natuurlijke en landschappelijke elementen.

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan legt ook de wegencategorisering verder vast wat betreft
de secundaire wegen:
–

Secundaire type II:

		
–

N119 tussen R13 en Nederlandse grens

Secundaire type III (belangrijke fiets- en openbaar vervoersas met een lokale en bovenlokale
verbindingsfunctie)

		

N12 van Antwerpen tot Turnhout

		

N18 van Retie tot Turnhout

Ook het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk wordt bepaald door de provincie.
Link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijkstructuurplan.html
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Conceptnota Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen (23 mei 2019)
De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders en bevat onder meer 4 ruimtelijke
principes:
1.

zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;

2.

veerkracht, zodat we flexibel kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst;

3.

nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons in eerste instantie minder, maar ook duurzaam

verplaatsen;
4.

eigenheid, want de ene plek is de andere niet.

De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:
1.

De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;

2.

Levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond

multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;
3.

Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken,

open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.
Link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/beleidsplanruimte/conceptnota.html
Kanaalstudie Dessel - Schoten (17/10/2005)
In het kaderplan voor het kanaal Dessel-Schoten is een multifunctioneel ontwikkelingsperspectief
voor het Kanaal DesselTurnhout-Schoten uitgewerkt. Recent is door de Provincie initiatief
genomen om een ruimtelijke visie op te maken op het kanaal, vanuit alle functies die het vervult
(ook economische functie).
Link: https://www.beerse.be/product.aspx?id=4895
Afbakening regionaal stedelijk gebied Turnhout (04/06/2004)
In 2004 werd het Regionaalstedelijk Gebied Turnhout afgebakend door de Vlaamse overheid. Er
werd een taakstelling gegeven aan het gebied op vlak van wonen, groen, recreatie, tewerkstelling
en mobiliteit. Dit GRUP vormt de basis voor de intensieve samenwerking tussen de vier
gemeenten.
Link: http://docplayer.nl/106083720-Afbakening-regionaalstedelijk-gebied-turnhout.html
Langetermijnvisie voor de ontwikkeling van het regionaalstedelijk gebied Turnhout (2016)
De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout hebben een gezamenlijke lange termijnvisie
waarin de belangrijkste conclusies en gemaakte keuzes voor de verdere ontwikkeling van het
regionaalstedelijk gebied Turnhout vervat zijn. De taakstelling binnen het Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan was een belangrijk uitgangspunt.
Link: https://01c36b3a-1e50-40c8-8e44-96a330d26679.filesusr.com/
ugd/6c1871_886c085fef8b4cbd8b5b98c169100e29.pdf
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Gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplannen (samenvatting overgenomen uit oriëntatienota
Vervoerregio Kempen)
Beerse (12/2006)
–

Beerse als stedelijke kern, Vlimmeren als landelijke kern.

–

Beerse-Zuid als regionale economische pool, gericht op N12.

		

Verdichtingsmogelijkheden binnen bestaand bedrijventerrein.

		

Ontsluiting Beerse-Zuid naar snelweg (via N12-N132) is ondermaats

–

Vrachtverkeer kanaalzone door kern:

		verkeersleefbaarheid
		
–

Bedrijven niet ingesteld op watertransport

N12 als stamlijn, maar niet ingericht t.v.v. OV, onveilige kruispunten

Link: https://www.beerse.be/PRODUCTGROEP_DETAIL/513/default.aspx?_
vs=0_N&id=1329&pg=1646
Oud-Turnhout (10/05/2007)
–

Landelijke, groene gemeente naast Turnhout.Tussen Kanaal Dessel-Schoten en E34. N12 en
N18 radiaal naar Turnhout, met doortocht door resp. Oosthoven en Oud-Turnhout. Woonbos
met lage dichtheid (Zwaneven) ten oosten van dorpskern.

–

Oud- Turnhout: versterken woonfunctie, geen verhoging niveau handelsvoorzieningen.

–

Oosthoven: lokaal voorzienend.

–

Kwalitatief verdichten met vrijwaren van landschappelijke structuur

–

Noordoostelijk openruimtegebied heeft een groene vinger tussen twee woonkernen, tot ring
Turnhout. Bewaren van open karakter, door tegengaan bijkomende bebouwing (verlinting) en
ontdichting.

–

Bedrijvigheid langs R13 (KMO Bentel) en aan E34-N18

–

Mobiliteitafgestemd op centrum Turnhout: fiets, OV; auto naar E34 en R13.

–

Vrijwaren van valleigebieden: Aa, Rooise Loop, Wamp. Deze worden aan elkaar geschakeld
door natuurgebieden (Liereman, Hoge Mierdse Heide) en kleiputtengebied aan kanaal.

Link: http://www.oud-turnhout.be/product/94/gemeentelijk-ruimtelijk-structuurplan-grs
Turnhout (06/2007)
–

Regionaalstedelijk gebied als centrale stad in noordelijke Kempen

Centrum:
–

Meerpolige binnenstad met handel en diensten: Markt, stationsomgeving, kanaaloever

–

Ring als concentratie van stedelijke activiteiten: stedelijk plateau

E34:
–

Drager van economische activiteiten

–

Uitbreiding van Veedijk, met reservatie van ruimte in Waterheide

–

Nieuw station Turnhout-Zuid om bereikbaarheid te verhogen

Kanaal als attractiepool:
–

(water)Recreatie, stedelijke functies, park en as voor fietsers en voetgangers

Open ruimte:
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–

Contrast open – bebouwd versterken

–

Ruimte voor natuur, landbouw en recreatie.

Verkeer:
–

Stationsomgeving: afstemmen overstap spoor – bus

–

OV- verbindingen met NL: via Brecht en/of Tilburg

–

Ring als stedelijk verdeelsysteem, E34 als regionaal systeem. Bedrijvigheid uit sluitend op E34,
om druk op ring te verminderen.

Link: https://www.turnhout.be/rst
Vosselaar (11/2006)
–

Vier openruimtegebieden rond het centrum: ZwartgoorHeide, Het Looy – vallei van de Laak,
vallei van de Visbeek en het Grotenhoutbos

–

N12, N132 en N140 vormen de hoofdstructuur van het lokale wegennet. De N12 is de
belangrijkste multimodale ontsluitingsweg voor het dorp, met OVlijnen naar Turnhout en
Antwerpen.

–

N12 (doortocht met stedelijke voorzieningen: handel en kantoren) en centrumplein als hart
van de gemeente. Bolk met kleinhandelslint als zuidelijke uitloper.

–

Verspreid over de gemeente zijn nog enkele landbouwenclaves en een groter
landbouweiland in het zuiden van de gemeente

–

Sportcomplex Diepvenneke als voornaamste recreatieve cluster, aangevuld met de
recreatieve gordel van bos- en natuurgebieden. Aandacht voor fietsen wandelverbindingen.

Link: https://www.dropbox.com/sh/izo5p6g6856hnuq/AACmxN-CH-jVlr6t6ELYWTOSa?dl=0
ARO (lopend project, samenvatting overgenomen uit oriëntatienota Vervoerregio Kempen)
Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout (ARO) vormen een grote open ruimte kamer binnen de
Noorderkempen. Het gebied is herkenbaar afgebakend door de staatsgrens (noord en
oost), de gewestweg Turnhout-Baarle (west) en de autosnelweg (zuid). Dit vormt ARO tot
proeftuin voor een programma dat zoekt naar mogelijkheden voor verdere economische,
toeristisch-recreatieve en maatschappelijke versterking van deze open ruimte.
Link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/aro.html
Trajectstudie Bels Lijntje (12/2018, samenvatting overgenomen uit oriëntatienota Vervoerregio
Kempen)
De oude spoorwegbedding tussen Tilburg en Turnhout is al zo’n 30 jaar opengesteld voor
(recreatief) grensoverschrijdend fietsverkeer.
Met deze visienota willen de gemeenten rond het Bels Lijntje de verbinding een sterke identiteit
geven en de belevingswaarde verhogen. Hierbij vormen zowel het landschap als de aanwezige
stakeholders een belangrijke factor. De thema’s mobiliteit, ecologie en toerisme worden
samengebracht en verbonden in één verhaal.
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De fietsroute doorkruist steden en dorpen, openruimtelandschappen zoals heidevelden, bossen
en vennengebieden. Net deze afwisselde setting vormt een van de sterktes van de lijn, die volop
inzet op beleving, waarbij ook de cultuurhistorische elementen aan bod komen: grafheuvels, de
spoorgeschiedenis, het smokkelverleden, de wereldoorlogen en de historische industrieën die
zich ontwikkeld hebben in de regio.
Rond het lijntje is een netwerk van samenwerkende stakeholders ontstaan, die een
ontwikkelingsvisie uitgewerkt hebben. Zowel overheden, ondernemers als particulieren werken
hier in samen, waarbij men zich voornamelijk op fiets- en natuurtoerisme richt. Langs het lijntje
vormen verschillende natuurgebieden, dorpen, steden, recreatiegebieden een afwisselende
keten. Verschillende plekken worden als knopen ontwikkeld, met dwarsverbindingen naar
nabijgelegen activiteiten. De treinstations aan beide eindpunten vormen de voornaamste
startpunten, aangevuld met enkele parkeervoorzieningen. Langsheen het lijntje is de
mogelijkheid om aan te takken op een netwerk van fiets- en wandelroutes, en zal de nodige
aandacht geschonken worden aan het beveiligen van de kruisingen met reguliere straten en
wegen.
Visienota Detailhandel Stadsregio Turnhout
De visienota omvat 2 doelstellingen: evolueren van interne concurrentie naar complementariteit,
en nieuwe handelaars aantrekken naar de kernen door de beleving te bevorderen en de
leefbaarheid van deze kernen te versterken.
Er werden 4 uitdagingen geformuleerd:
1.

Monitoring van het aanbodoverschot aan supermarkten en de nood aan een controlerend

vergunningenbeleid.
2.

De ontwikkeling van baanwinkelconcentraties is niet meer wenselijk, er is nood aan

winkelarme zones.
3.

De focus op grootschalige detailhandel die een schaalbreuk vormt met kernen. Hierbij is

nood aan een locatiebeleid voor specifieke handel.
4.

Beleid op maat voor zowel de kernwinkelgebieden als de kleine kernen.

In de visienota is voor elke gemeente een afbakening gemaakt van 5 types van winkelzones:
1.

De kernwinkelgebieden: de centra van Beerse, Vosselaar, Turnhout en Oud-Turnhout.

2.

Winkelgroeigebieden: zones waarin de kernwinkelgebieden nog kunnen uitbreiden.

3.

Zones voor grootschalige kleinhandel: deze zijn hoofdzakelijk geclusterd rond de grote

verkeerswegen in de stadsregio
4.

Zones waar kleinhandel ongewenst is

5.

Zones voor buurtgerichte kleinhandel: deze zones bestaan hoofdzakelijk uit de bestaande

woonwijken.
Link: https://01c36b3a-1e50-40c8-8e44-96a330d26679.filesusr.com/
ugd/6c1871_33abbd2d5ff5475785f63eb8a3860462.pdf
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Stadsregionale Visie Zorg voor ouderen + handleiding voor woonprojecten (2016)
De vier gemeenten van Stadsregio Turnhout ontwikkelden samen een ruimtelijk afwegingskader
voor de bouw van (woon)zorgvoorzieningen. De kracht schuilt in de ruimtelijke afwegingen in
combinatie met de toetsing van de nabijheid en beschikbaarheid van een kwalitatief dienstenen
zorgaanbod.
Link:
-

Studie Ruimte voor ouderen: https://01c36b3a-1e50-40c8-8e44-96a330d26679.filesusr.com/

ugd/6c1871_bd712e954632426f969aa86568880146.pdf
-

handleiding voor woonprojecten: https://01c36b3a-1e50-40c8-8e44-96a330d26679.filesusr.

com/ugd/6c1871_bc782d6e141a44b0b6e5aa253143dc9b.pdf
Masterplan Stationsomgeving/project Slim Turnhout (eindrapport 01/2018)
In 2004 werd de oude industrie achter het station met een RUP omgevormd tot een gemengde
stedelijke omgeving, met ruimte voor economie, wonen en bezoekersintensieve activiteiten.
Stad Turnhout gaf in overleg met de belangrijkste eigenaars de opdracht tot opmaak van
een masterplan. Dat voorziet in de bouw van een gemengde stadswijk. In het bestaande
raster van straten werden drie publieke zones voorzien (een plein, een erf, een tuin) waaraan
drie grote complexen gebouwd worden rond zorgvoorzieningen, wonen en kantoren. De
overgangen en aansluitingen naar de omliggende buurt worden afgewerkt met woningen. In
totaal zal het project ongeveer 700 woongelegenheden, tot 20.000m² kantoren en een aantal
zorgvoorzieningen bevatten.
Er wordt momenteel een update opgestart die de relatie met het station, de fietsostrade langs
de westkant van het spoor, de overwegen en met de voorzieningen voor de lijnbussen moet
verbeteren.
Op al deze vlakken zijn recent de opties en initiatieven aan verandering onderhevig. Het NMBSstation als bovenlokaal mobipunt en als centrale knoop in het kernnet van De Lijn spelen daarin
een belangrijke rol. Recent is het autoparkeren aan het station sterk verminderd, Tielen neemt
de rol van auto-station grotendeels over. Maar het aantal fietsstallingen is sterk uitgebreid, en ook
het comfort voor de voetganger en mensen met een beperking is toegenomen door de nieuwe
verhoogde perrons.
Link: https://www.turnhout.be/slimturnhout
Studie Kindvriendelijke Publieke Ruimte Turnhout (07/2014)
Stad Turnhout werkt aan een kindvriendelijke publieke ruimte. In de studie wordt een analyse
en synthese gemaakt van het huidig gebruik en de huidige beleving van de publieke ruimte in
Turnhout. Vervolgens is een visie ontwikkeld voor de uitbouw van een kindvriendelijke publieke
ruimte.
Link: https://www.dropbox.com/sh/bguko0lpu9ekrz1/AACBGC1CQ20m0jU1Uxr0vjN_a?dl=0
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Gemeentelijk energie- en klimaatplan
Het huidige Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie combineert de EU
2030-doelstellingen en een geïntegreerde aanpak voor de mitigatie van en aanpassing
aan klimaatverandering, om o.a. 40% minder CO2-uitstoot te bekomen tegen 2030. De
vier gemeenten van de stadsregio kunnen hiervoor rekenen op ondersteuning vanuit het
samenwerkingsverband Kempen2030. Ze hebben een energie- en klimaatactieplan uitgewerkt
om uitvoering te geven aan de engagementen van het vroegere burgemeestersconvenant, om
20% minder CO2-uitstoot te bekomen tegen 2020.
Deze plannen zijn momenteel in herziening, om te voldoen aan de nieuwe, hogere ambities van
het burgemeestersconvenant.
-

Beerse (26/03/2015)

-

Oud-Turnhout (18/12/2014)

-

Turnhout (2014)

-

Vosselaar (2014)

Link: https://www.eumayors.eu/plans-and-actions/action-plans.html

Woonomgevingsplan Vosselaar (beleidsmatig gewenste ontwikkeling)
Het woonomgevingsplan bestaat uit een zoneringsplan en stedenbouwkundige richtlijnen.
-

In het centrumgebied werd de kern afgebakend waar kwalitatief verdichten de boodschap

is. Deze kern kenmerkt zicht door de directe nabijheid van handel, diensten, voorzieningen en
openbaar vervoer en de aanwezigheid van gesloten bebouwing en meergezinswoningen.
-

De centrumwijk bevindt zich net als het centrumgebied in de kern maar kent een meer

open bebouwing die ruimte biedt voor kleinschalige meergezinswoningen.
-

De woonwijken bevinden zich rond de kern. Hierin zijn eengezinswoningen de norm. Op

voldoende brede percelen, kunnen echter tweegezinswoningen gebouwd worden. Deze bieden
plaats voor 2 gezinnen maar hebben het uitzicht van een eengezinswoning. De nadruk ligt op
vrijstaande bebouwing.
-

In de landschapswijk wordt het behoud en het versterken van de groene gordel rond

Vosselaar voorop gesteld, evenals het vrijwaren van bestaande groene longen. In deze zones is het
de bedoeling om het versnipperen van woongebied door individuele acties af te remmen. Hier
zal verdichting enkel mogelijk zijn wanneer ze hand in hand gaat met vergroening.
Link: http://www.vosselaar.be/product.aspx?id=746
Project Stedelijk Plateau (Turnhout)
Het stedelijk plateau is een strategisch project omdat het een cruciale rol speelt in tal van
beleidsdoelstellingen. Het project is een resultante van een structuurplan, een mobiliteitsplan
en een ruimtelijk streefbeeld voor de ring van Turnhout (R13). In het kader van deze studie werd
vastgesteld dat er verschillende zwarte punten in elkaars nabijheid lagen. Naast het oplossen van
dit veiligheidsprobleem waren er ook de stedenbouwkundige doelstellingen voor het wegwerken
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van de barrièrewerking van de ring tussen de binnenstad en het stadspark met tal van stedelijke
functies (zwembad, stadion, stadspark…) én de verkeerskundige doelstelling, afgeleid van de
vooropgestelde wegencategorisering (primair II). Door een tunnel onder het kruispunt ring (R13)
– Steenweg op Zevendonk (N19) kan zowel de oversteekbaarheid gegarandeerd worden, als een
verruiming van de capaciteit van dit cruciaal kruispunt (aansluiting op de ring (R13). Bovengronds
wordt een groene dijk aangelegd waarop kan gewandeld en gefietst worden. Op die manier
wordt het park doorgetrokken over de Ring.
Masterplan Schorvoort (Turnhout)
Schorvoort is een gehucht in het zuiden van Turnhout met nog veel te ontwikkelen woongebied.
Met de opmaak van dit masterplan, wil de stad de regie voeren voor een duurzame toekomst
en ruimtelijke kwaliteit voor Schorvoort. De stad wil de ruimtelijke ontwikkeling sturen door
een integrale planopmaak (water, landschap, woontypes, fietsverbindingen, bruikbaar groen,
voorzieningen,…). In het eindbeeld van het Masterplan voor Schorvoort, is er aandacht voor water
vermits de Aa-vallei signaalgebied is. De stedenbouwkundige krachtlijnen van het masterplan
zijn: een genereus woonlandschap, een waterlandschap als beleving en waterbuffering, een
landschapsborgende bebouwing, de grondbalans, de Aa-vallei en het “Hof” als een nieuw hart
van Schorvoort. Het masterplan tekent ook een nieuw samenhangend autoluw trage wegen
netwerk uit voor Schorvoort.
Vandaag zijn er nog vragen over de ontsluiting van Schorvoort met de R13 en de N19. Er is nog
een studie nodig die meer in detail bekijkt hoe de visies van het Masterplan van Schorvoort en
van de Streefbeeldstudie van de R13 en de N19 met elkaar gekoppeld kunnen worden.
Link: https://www.dropbox.com/preview/Verbreden%20en%20verdiepen%20mobiliteitsplan%20
Stadsregio/studies%20(goedgekeurd)/Schorvoort%20Turnhout/20160414_masterplan_def_
Schorvoort%20morgen.pdf?role=personal
Project Heizijdse Velden (Turnhout)
Heizijdse Velden is een strategisch woonproject ten noorden van het kanaal waar op termijn
2.800 nieuwe wooneenheden gerealiseerd worden met behoud van openruimtevingers. Er
gaat veel aandacht naar een duurzame ontwikkeling. In een parallel traject van de noordelijke
ontsluiting wordt o.a. onderzocht hoe het gehele strategische woonproject best wordt ontsloten.
Aandachtspunt hierbij is het kruispunt Fonteinstraat, Steenweg op Merksplas, Brug 2 en
Plamaten. De wijk zal ontsloten worden naar de Steenweg op Merksplas (N124) en de Kastelein
(N119), waarbij doorgaand verkeer tussen beide assen verhinderd/bemoeilijkt wordt.
Het woonproject wordt opgedeeld in 3 woonclusters, Bruyne Strijd, Heizijde en Kastelein. De
cluster Kastelein is een ontwikkeling op lange termijn. In cluster Bruyne Strijd is in 2009 een
verkaveling vergund voor ongeveer 200 wooneenheden. In 2017 werd in de cluster Heizijde een
verkaveling vergund voor 499 wooneenheden.
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Project Begijnenveldekens (Turnhout)
Woonproject (ca. 200 tot 300 woningen) tussen het rangeerterrein en de Wouwerstraat/
Begijneveldekens. Het ontwerp-RUP Begijnenveldekens moet herbekeken worden aangezien
de ontsluitingsweg die voorzien was niet weerhouden is in het bestuursakkoord d.d 16/05/2011.
Vooraleer een ontwikkeling van het gebied kan plaatsvinden moet er een oplossing gevonden
worden voor het doorgaand verkeer in de Wobeg-wijk.
Project Melkhoek (Turnhout)
Woonproject (ca. 500 woningen) in een gebied van 25 ha, gekneld tussen de Koningin
Elisabethlei, de Steenweg op Oosthoven, de Ring en het kanaal Dessel-Schoten. Gevarieerde
stedelijke woontypologieën, met veel aandacht voor waterhuishouding (netwerk van grachten,
geënt op samenhangende groenstructuur). Auto-ontsluiting, volgens het streefbeeld voor de R13,
via aansluiting op de Ring tussen N119 en N12 , met enkel rechtsaf in en uit (geen oversteek
op Ring). Een tweede ontsluitingsmogelijkheid is voorzien via de Oude Kaai. Het gebied wordt
doorkruist door fiets- en wandelroutes.
In augustus 2010 werd een verkavelingsvergunning afgeleverd voor 107 eengezinswoningen
in het zuidoostelijk deel van het gebied Melkhoek. De auto-ontsluiting met de ring R13 werd
gerealiseerd. Over de ontsluiting van andere fases in de ontwikkeling van Melkhoek moeten nog
definitieve keuzes worden gemaakt. Aandachtspunten zijn vlotte trage wegverbindingen naar de
binnenstad.
Project Veldbraek (Oud-Turnhout)
Woonproject (ca. 150 wooneenheden) tussen Polderstraat en Opstal. Deze woonontwikkeling
heeft een impact op zowel N12 als N18 afhankelijk van de gekozen route door de betrokken
bewoners.
Project Ter Deycke (Oud-Turnhout)
Woonproject (ca. 120 wooneenheden) situeert zich tussen de Neerstraat en de Steenweg op
Sevendonk. De ontsluiting van deze projectsite is voorzien langsheen de Steenweg, met een
noodontsluiting via de Neerstraat over de projectsite van Astor (22 assistentiewoningen heden in
aanvraag). Deze projectsite ligt schuin tegenover één van de ontsluitingswegen van het project
Neerhof.
Project Parkdomein Neerhof (Oud-Turnhout)
Woonproject gelegen (ca 150 wooneenheden) in de dorpskern van Oud-Turnhout tussen de N18
- Steenweg op Mol en de Neerstraat.
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Woon- en kantoorontwikkelingen langsheen N12 (Beerse)
Langsheen de N12 in Beerse en Vlimmeren zijn recent +/- 70 wooneenheden en enkele
kantoorruimtes vergund binnen meergezinswoningen. Daarnaast zijn nog meerdere projecten
van gelijkaardige schaal in ontwikkeling, vaak in de nabijheid van drukke kruispunten. De
bijkomende belasting vanuit deze projecten op de reeds drukke N12 en zijstraten is een
belangrijk aandachtspunt.

II.

Verkeerskundige planningscontext

Naar een slim, veilig en robuust wegennet als onderdeel van een geïntegreerde visie op mobiliteit
en ruimtelijke ontwikkelingen (Departement MOW, 02/2019, samenvatting overgenomen uit
oriëntatienota Vervoerregio Kempen)
De ambitie van Vlaanderen om tot een robuuster wegennetwerk te komen is gestoeld op drie
belangrijke doelstellingen: het efficiënter afwikkelen van de verschillende vervoersstromen, het
verbeteren van de doorstroming en het verhogen van de verkeersveiligheid, en dit zowel op het
hoofdwegennet als op het onderliggend wegennet.
Robuustheid is het vermogen om storingen in het netwerk op te vangen en kan ingedeeld
worden volgens drie lijnen: robuustheid van verbindingen (op conceptniveau hangt dit samen
met al dan niet mogelijk zijn van maasdoorsnijdingen door bepaalde verkeercategorieën,
rasterstructuur versus boomstructuur e.d.), robuustheid van reistijd (hangt uiteraard samen met
maar ook met de variatie ervan ten gevolge van spitspatronen, voorkomen van incidenten e.d.)
en er is ook robuustheid van de capaciteit (hoe kan op netwerkniveau een bepaalde capaciteit
van verkeer verwerkt worden). Robuustheid kan ook multimodaal benaderd worden en past dan
binnen het ‘mobility as a serviceconcept’, waartoe de in het huidige beleid vastgelegde principes
van combimobiliteit en synchromodaliteit een aanzet zijn. De intermodale verknoping van de
netwerken en het ruimtelijk locatiebeleid t.a.v. deze knopen spelen daarbij een rol. Zodoende zal
in deze studie zeker de relatie moeten gelegd worden met de logistieke knooppuntontwikkeling
en het principe van transit oriented
development (TOD) dat in het BRV is omschreven. De nieuwe functionele hiërarchie
binnen het netwerk valt samen met het niveau van de verbindingen en is dus afhankelijk
van de afstandsklasse van het verkeer dat hoofdzakelijk gebruik maakt van een verbinding.
Bedoeling van de functionele categorisering van verbindingen is het verkeer van een bepaalde
afstandsklasse zoveel mogelijk te kanaliseren naar de wegen die daarvoor geselecteerd
werden. Daarom wordt de selectie van het hiërarchisch niveau van een weg afgestemd op de
verbindingen die deze maakt met type ruimtelijke
knooppunten van een bepaald niveau (bv. tussen grootsteden, of van een kleine stad naar een
grootstad).
De indeling bestaat uit drie hiërarchische niveaus binnen het netwerk: het hoofdwegennetwerk,
het dragend netwerk en het lokaal netwerk. Deze niveaus hebben te maken met de scheiding
van de aard van het verkeer op basis van herkomst-bestemming, en zijn bepalend voor het
rijgedrag en de wenssnelheid, alsook de organisatie van verkeersmanagement en beheer.
Op basis van bovenstaande uitgangspunten werd een eerste oefening gemaakt met toepassing
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nieuwe categorisering voor de vervoerregio Kempen. Volgende wegen worden geselecteerd als
Vlaamse Hoofdweg of regionale weg. In de volgende fase van de studie wordt de haalbaarheid
hiervan onderzocht.
-

N19g en N71 als Vlaamse hoofdweg. Ook het zuidelijke tracé van de N19 tussen E313 en

Aarschot wordt door Vlaanderen voorgesteld om te onderzoeken als Vlaamse Hoofdweg. Dit
gaat in tegen eerdere visies in de studie van de Middenkempen en Noorderkempen om geen
noordzuid verbinding te voorzien in de Kempen. Bovendien is het ruimtelijk niet haalbaar om het
huidige tracé van de N19 om te vormen tot een Vlaamse Hoofdweg.
-

N119 of N12 als regionale weg tussen Turnhout en Tilburg.

Wegencategorisering volgens huidig Mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout
* In het RSV is de R13 geselecteerd als primaire weg tot het kruispunt met de N119. De stad
Turnhout is echter vragende partij om de categorisering te wijzigen tot een secundaire weg II
voor het wegvak tussen de N12 (Stw op oosthoven) en de N119. De stad kan niet akkoord gaan
met de wegencategorisering in het RSV. Het kan niet zijn dat er een primaire weg naar de
N119 wordt geleidt, dit stemt niet overeen met de verkeersfunctie van deze weg die dwars door
het Turnhouts Vennegebied gaat, een Europees beschermd vogel- en habitatrichtlijngebied.
Bovendien is er lintbebouwing langs de N119 en is er rioleringsdossier en module 13 lopende
waarbij de niet herinrichting voor zien is op verkeer van een primaire weg.
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** De N140 wordt in het mobiliteitsplan Vlaanderen niet langer aangeduid als primaire weg. Er
wordt echter geen uitspraak gedaan over de nieuwe categorisering. De gemeente vraagt de
provincie deze weg als secundaire weg type II op te nemen in de herziening van het RSPA.
*** De stad Turnhout vraagt om het bovenlokale noord-zuid verkeer met Nederland niet door de
dichtbewoonde Stadsregio en het open groene natuurgebied tussen Turnhout en Nederland te
leiden. Ze vraagt dit verkeer rond te leiden en zowel een oostelijke als een westelijke parallelle
route te (her)onderzoeken. Gezien de gebiedsgerichte studie Noorderkempen volgt de stad
de visie om de N119 te categoriseren als een secundaire weg type II. De stad wil blijven
benadrukken dat een upgrade tot primaire weg ongewenst en niet bespreekbaar is.
Streefbeeldstudie R13-N12-N19-N132-N140 (08/12/2005, 24/4/2015 RMC)
In het RSV is ervoor geopteerd het bestaande wegennet te optimaliseren op basis van een
functionele categorisering. Streefbeelden zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel om de
inrichtingsprincipes zoals vooropgesteld in het RSV om te zetten in concrete realisaties voor deze
wegen. Hierbij wordt een intense samenwerking tussen de verschillende actoren opgezet, om te
komen tot een gedragen visie die rekening houdt met de aandachtspunten van de verschillende
actoren.
Een streefbeeld is geen vastgetimmerd eindbeeld, maar een globale visie en kader waarbinnen
de concrete herinrichtingsprojecten zich inschrijven. Het streefbeeld zorgt hier voor een
duidelijke prioritering en zorgt ervoor dat de verschillende projecten hetzelfde eindbeeld voor
ogen houden.
Voor de gewestwegen binnen de stadsregio Turnhout werd in 2005 reeds een streefbeeld
opgemaakt. Dit streefbeeld werd in 2016 herzien met een zonegewijze actualisatie en een
verdere detaillering van een aantal segmenten.
Link: https://www.dropbox.com/sh/kzjtr98i5wbwlob/AAAgYrnu5isUZiPrHSiHLGlba?dl=0
Mobiliteitsstudie Noorderkempen (30/08/2012 PAC)
In de mobiliteitsstudie Noorderkempen wordt de link tussen ruimte en mobiliteit sterk gemaakt.
De studie vertrekt dan ook vanuit een brede en genuanceerde benadering van de mobiliteit. De
mobiliteitsproblemen van de verschillende gemeenten zijn heel gelijkaardig. De oplossingen
vragen dan ook een gezamenlijk en efficiënte aanpak van de mobiliteit.
Relevante acties die resulteren uit de studie:
–

Valoriseren van de open ruimte

–

Uitwerken visie en implementeren (watergebonden) activiteiten kanaal DesselSchoten
inclusief langetermijnvisie bruggen kanaal

–

Naar een regionaal park voor de Turnhoutse Kempen

–

Opmaak masterplan Turnhout Zuid / Veedijk:

		

Ontwikkeling station Turnhout Zuid

		

Opwaardering spoorlijn Turnhout-Antwerpen

		

Ontwikkeling overslagpunt voor Veedijk
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–

Actualisatie streefbeeld R13 (Ring Turnhout, N12, N140 en stedelijk plateau), met
stedenbouwkundig ontwerp fietstunnels

		

Heraanleg N140, N12, R13 met veilige fietsoversteken

–

Opmaak RUP Kanaalzone Beerse

–

Opmaak corridorstudie (Antwerpen – Turnhout)

–

Haalbaarheidsonderzoek ontsluiting IOK-site en Beerse Oost

–

Opmaak fietsplan Noorderkempen:

		

Uitbouw van ‘groene fietsroutes naar Turnhout

		

Aanleg fiets-o-strade via spoorweg TielenTurnhout

		

Aanleg fietsverbinding Malle-BeerseTurnhout, Beersedijk als exclusieve fietsroute

–

Afstemming van het systeem van trajectcontrole binnen de verschillende politiezones in de
Noorderkempen: Trajectcontroles N12-N119 om doorgaand vrachtverkeer van buiten de
Noorderkempen te weren

–

Heraanleg N119, met vrijliggende fietspaden en beveiligen kruispunten. Beveiligen van het
kruispunt N119 aan Weelde Statie.

Link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/mobiliteitsplanning/
mobiliteitsstudies/noorderkempen.html
Studie groene routes (Provincie Antwerpen, 05/2015)
Met de Mobiliteitsstudie Noorderkempen heeft de provincie Antwerpen een bovenlokale
mobiliteitsvisie voor de regio uitgewerkt. Een visie die niet enkel over mobiliteit gaat, maar
verkeersbewegingen relateert aan ruimtelijke ordening, economie en milieu. Deze studie
doet vooral uitspraken over de hoofdstructuren van het gemotoriseerd verkeer en openbaar
vervoer maar geeft ook een aanzet voor een visie op fietsroutes. Binnen het actieplan van de
mobiliteitsstudie wordt onder actiepunt 16 een ‘Opmaak Fietsplan Noorderkempen’ voorzien.
De ‘Groene Routes’ zijn ontwikkeld in uitvoering van de gebiedsgerichte visie Noorderkempen.
In deze visie is het concept van Groene Kamers toegepast. Een Groene Kamer is een ruimtelijk
geheel van de open ruimte (natuur en/of landbouw) waarin doorsnijdingen van verkeersfuncties
niet gewenst zijn. Indien er de mogelijkheid bestaat om het gemotoriseerde verkeer langs
bestaande uitgeruste wegen om de groene kamer heen te leiden wordt er geopteerd om de
weg die de Groene Kamer doorsnijdt te down graden tot een fietsweg, ‘Groene Route’ genoemd.
Volgende groene routes zijn in opdracht van de provincie onderzocht:
-

Brecht-Schilde via Abdijlaan (relatie met bruggen van het Kanaal SchotenTurnhout-Dessel)

-

Malle-Turnhout

-

Turnhout-Arendonk

-

Turnhout-Tielen via Zevendonkseweg

-

Tangent Merksplas-OudTurnhout (relatie met bruggen van het Kanaal Schoten-

TurnhoutDessel)
-

Baarle-Turnhout (relatie met bruggen van het Kanaal Schoten-Turnhout-Dessel);

-

Wechelderzande-Malle

-

Lilsedijk (zone N153/N132)

16

mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Turnhout

verkenningsnota
Corridorstudie N12 Antwerpen-Turnhout (24/06/2015)
De corridorstudie geeft een visie op de uitbouw van het openbaar vervoernetwerk in de Kempen.
Eén van de conclusies van de corridorstudie is om in te zetten op het verbeteren van de
doorstroming van het openbaar vervoer op de N12. De vooropgestelde HOV-lijn loopt van Malle
tot de P&R in Arendonk-Oud-Turnhout (N18).
Het algemeen concept vertrekt van vrijliggende busbanen (en fietspaden) buiten de bebouwde
kern en gemengd verkeer in de dorpskernen zelf, omdat daar de vrije ruimte ontbreekt.
Bij de herinrichting van de doortochten is verder bijzondere aandacht te besteden aan de
aantrekkelijke inrichting van de publieke ruimte, alleen zo zal het voor voetgangers en fietsers ook
aangenaam en veilig zijn om het centrum te bezoeken.
Om het aanbod in het Turnhoutse nog te versterken zelf, wordt als basisconcept voorgesteld
om de streeklijnen door te koppelen van noord naar zuid en van oost naar west. Dit hoeft
niet allemaal via de Markt te gebeuren maar kan ook voor een deel via de Ring. Al deze lijnen
verlopen dan voor een
stuk via de HOV–lijn, zo versterken ze de hele corridor. Hoe de stadslijnen juist zullen verlopen en
wat de gewenste verbinding tussen station en R13 is, is verder te onderzoeken.
Link: https://www.dropbox.com/sh/hg2nfqgm89cmllw/AADGMogG5ZMqFXYEymBP9dVEa?dl=0
Mobiliteitsstudie Middenkempen (18/05/2018)
De mobiliteitsstudie Middenkempen resulteert in een mobiliteitsvisie voor driehoek tussen de
E34, de E313 en de N19/N19g.
Enkele relevante elementen uit de studie:
-

E34 en de E313 hoogwaardige assen voor het openbaar vervoer

-

Weren van vrachtverkeer en sluipverkeer in de dorpskernen

-

Groene routes

Link: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/mobiliteitsplanning/
mobiliteitsstudies/middenkempen.html
Studie ontsluiting Beerse – Oost (Provincie Antwerpen, 04/2015)
Studie in opvolging van de mobiliteitstudie Noorderkempen, waarbij onderzocht werd hoe de
bedrijven in Beerse in Kanaalzone Oost ontsloten dienden te worden. Conclusies waren:
-

Oostelijk ontsluitingsweg is niet gewenst en weinig rendabel.

-

De westelijke ontsluitingsweg moet ook de bedrijven in kanaalzone Oost ontsluiten.

-

Maatregelen zijn nodig op de bruggen om het verkeer te sturen.

De studie is stopgezet na de startnota.
Link: https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-mobiliteit/
mobiliteitsplanning/Ontsluiting_BeerseOost_Startnota_april2015_tg.pdf
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Sneltoets van het intergemeentelijk mobiliteitsplan (2017)
De vier gemeenten voerden een sneltoets van het mobiliteitsplan uit. Conclusie was dat spoor 2
gevolgd diende te worden, met name het verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan.
Link: https://01c36b3a-1e50-40c8-8e44-96a330d26679.filesusr.com/
ugd/6c1871_4e87f859eb7648b982e03a088281de5e.pdf
Intergemeentelijk mobiliteitsplan Stadsregio Turnhout (2013)
Het intergemeentelijk mobiliteitsplan van Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar geldt
tot wanneer het verbreed en verdiept mobiliteitsplan bevestigd wordt. De vier gemeenten en
de bovenlokale overheden bevestigen de visie van het huidige mobiliteitsplan: de nadruk ligt
op het versterken van de kernen, het verhogen van de bereikbaarheid per fiets, te voet en met
het openbaar vervoer en het beperken van de hinder door gemotoriseerd verkeer. Een heldere
ontsluitingsstructuur en aandacht voor verkeersleefbaarheid en –veiligheid zijn hier onlosmakelijk
mee verbonden. Deze visie zal in het vernieuwde mobiliteitsplan verder uitgewerkt worden. Ook
recente studies en andere beleidsplannen, zoals opgenomen in deze planningscontext, nemen
we mee in het vernieuwde mobiliteitsplan.
Link: https://01c36b3a-1e50-40c8-8e44-96a330d26679.filesusr.com/
ugd/6c1871_09416d60d8cd43a6845ebfbe68ffe92a.pdf
Toekomstige herinrichting bedrijventerreinen E34 Turnhout (stad Turnhout, eind 2019)
De studie van OMGEVING en Idea Consult geeft aan hoe de oudere bedrijventerreinen langs
de E34 kunnen inspelen op de actuele maatschappelijke en economische trends. Daarbij
komen onder andere de sneller evoluerende schaalwijzigingen, andere logistieke behoefte,
functievervaging, werkomstandigheden, mobiliteit en duurzaamheid aan bod. Terwijl de
industrieterreinen oorspronkelijk op het gewestplan bedoeld waren om bedrijven die storend
zijn in een woonomgeving een geïsoleerde ligging te bieden vanuit milieustandpunt, is de
economische sector veel gevarieerder geworden en niet meer zo duidelijk op te splitsen in
storend of niet-storend. Veel bedrijven ontvluchten zo vlug mogelijk een stedelijke omgeving
omwille van grondprijzen en om vrijer te kunnen functioneren. Ook de commercialisering van
bedrijfsruimten speelt hierin een rol, waar korte termijn-ontwikkeling belangrijker is. De huidige
autonome inrichting van percelen met bijhorende infrastructuur en vergunningspraktijk is
moeilijk te koppelen aan duurzaam ruimtegebruik, versterken van innovatie en samenwerking,
uitbouw van smart logistics, smart industry en circulaire economie. Daarom is een visie
ontwikkeld die de sterktes van de bedrijventerreinen koppelt aan vernieuwende elementen.
Vier ambities:
-

Versterken van de profilering naar type

-

Verhogen van het ruimtelijk rendement in de oudste zones

-

Verminderen van de mobiliteitsdruk

-

Vergroenen en verduurzamen van de omgeving.

De studie doet onder meer concrete voorstellen voor de creatie van Hoppins aan de SIGNIFY-site
en aan de N19.
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Projectnota herinrichting N140 Turnhout-Vosselaar
De projectnota geeft een technische uitwerking en het ontwerp weer voor de heraanleg van de
N140 voor volgende wegsegmenten:
-

Tussen de R13 en de Raadsherenstraat, inclusief het kruispunt Raadsherenstraat en

aansluitend met het kruispunt N140 – Zierenbosstraat;
-

Tussen het kruispunt met de Zierenbosstraat en het kruispunt met de De Breem, inclusief

het kruispunt met de De Breem.
Link: https://www.dropbox.com/sh/35khziy5d1bcgry/AAD-XA3PZbW6FFwFL9Yz1gvCa?dl=0
Studie Spoorontsluiting Turnhout (10/2015)
Voor het optimaliseren van de spoorontsluiting van Turnhout werden vier scenario’s onderzocht:
-

Scenario 1: behoud van het huidige station.

-

Scenario 2: behoud van het huidige station in combinatie met een voorstation nabij de E34.

-

Scenario 3: verplaatsen van de huidige stationslocatie naar de R13.

-

Scenario 4: Verplaatsen van de huidige stationslocatie naar de R13 met afbuiging van de

spoorlijn naar het stadspark.
Conclusies waren:
-

Scenario 1 heeft bij alle partijen draagvlak.

-

Scenario 2 heeft geen prioriteit, is een lange termijn scenario.

-

Scenario’s 3 en 4 worden definitief verlaten.

Link: https://www.dropbox.com/sh/8xf5wl98pegd7uy/AADe10fAI5h5JfrVv9czh9_fa?dl=0
Mobiliteitsstudie Oosthoven (2017, Oud-Turnhout)
De studie onderzoekt de kern van Oosthoven en de 3 ontsluitingspunten naar het hogere
wegennet en doet uitspraken over mobiliteitsmaatregelen in het gebied.
Link: https://www.dropbox.com/s/84oe7cofxzisdpu/P.010574_Mobiliteitsstudie%20Oosthoven_
V2.0.pdf?dl=0
MOBER Uitbreiding parking sportpark De Hoogt (2017, Oud-Turnhout)
Voor de uitbreiding van het sportpark en het hippisch centrum is een onderzoek gedaan naar
de nood aan extra parking om aan de parkeerbehoefte, die deze ontwikkelingen met zich
meebrachten, te voldoen. De MOBER is opgemaakt in functie van de stedenbouwkundige
vergunning.
Conclusies waren dat de bijkomende verkeersgeneratie door de week eerder beperkt is. Op
momenten dat de parkeerdruk hoger oploopt, kunnen de parkings van het sportpark en het
hippisch centrum, en eventuele bijkomende parkings in de omgeving, ingezet worden.
Om de verkeersdruk naar de wijk te beperken, stelt de studie voor om De Hoogt voorbij de
aansluiting met de parking enkelrichting te maken en verkeersremmende maatregelen uit te
voeren.
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Bijlagen

Link: https://www.dropbox.com/s/2jarn3z3wrk665f/P.011462_MOBER%20uitbreiding%20
parking%20sportpark%20De%20Hoogt_V5.pdf?dl=0
Mobiliteitsplannen buurgemeenten
-

Arendonk (11/2012)

-

Baarle-Hertog

-

Lille (04/2001)

-

Kasterlee (2001)

-

Malle (12/2008)

-

Merksplas (12/2012)

-

Ravels (06/2011)

-

Rijkevorsel (09/2012)

-

Retie (06/2011)

III.

Relevante recente wetgeving

Decreet Basisbereikbaarheid (12/06/2019)
Met de introductie van basisbereikbaarheid gaan we naar een vraaggericht openbaar vervoer:
het aanbod wordt beter afgestemd op de vervoersvraag van de reiziger en op de reële
vervoerstromen. Bedoeling is om belangrijke maatschappelijke locaties, zoals bedrijventerreinen,
scholen, ziekenhuizen en winkelcentra, optimaal bereikbaar te maken voor de reiziger.
Basisbereikbaarheid vertrekt van een sterk openbaar vervoer afgestemd op het fietsroutenetwerk,
het wegennetwerk en het waterwegennetwerk. Combimobiliteit staat centraal.
In het decreet Basisbereikbaarheid worden drie bestuurlijke niveaus onderscheiden: het Vlaamse
Gewest, de vervoerregio’s en de gemeenten. Het tussenniveau van de vervoerregio’s is een
nieuwe laag ten aanzien van de bestaande organisatie van het mobiliteitsbeleid. De invulling
van basisbereikbaarheid wordt uitgewerkt in een regionaal mobiliteitsplan voor elke vervoerregio.
Gemeenten kunnen deze mobiliteitsvisie nog verder verfijnen of verdiepen in een lokaal
mobiliteitsplan, doch de opmaak of bijsturing ervan is niet meer verplicht.
Link: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1031764&param=inhoud
Verzameldecreet Mobiliteit en Openbare Werken (9/10/2020)
Het verzameldecreet bepaalt onder meer de krijtlijnen voor de nieuw uit te werken
wegencategorisering. Het wegennet wordt opgedeeld in drie lagen:
-

het hoofdwegennet: de Europese hoofdwegen en de Vlaamse hoofdwegen;

-

het dragende netwerk: de regionale wegen en de interlokale wegen;

-

het lokale wegennet: de ontsluitingswegen en de erftoegangswegen.

De vervoerregio doet een voorstel voor het dragend netwerk.De Vlaamse Regering bepaalt de
selectie van het hoofdwegennet en het dragende netwerk. De overige wegen zijn lokale wegen.
Link: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/documentview/5F7EC9BC0379AD0008000404
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mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Turnhout

verkenningsnota
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