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Inleiding

De vier gemeenten van het Turnhoutse regionaalstedelijk gebied  -  Beerse, Oud-Turnhout, 
Turnhout en Vosselaar -  vormen één samenhangende ruimte. Naast de vele bezoekers die 
wij aantrekken, verplaatsen de bijna 90.000 inwoners zich continu binnen dit hele gebied 
om te werken, te wonen, te winkelen, naar school te gaan, … We werken dan ook aan een 
gemeenschappelijk mobiliteitsbeleid. Het huidige mobiliteitsplan dateert van 2013. Ondertussen 
hebben nieuwe ontwikkelingen en inzichten ervoor gezorgd dat er nood is aan een vernieuwd 
mobiliteitsplan. 

Deze verkenningsnota is de eerste stap. Hierin vind je een beschrijving van de huidige 
mobiliteitssituatie, een aantal uitdagingen en kansen, de doelstellingen die we voor ogen hebben 
en een korte beschrijving van de volgende stappen.
In een volgende fase wordt de uitwerkingsnota opgemaakt, waar de resultaten van het gevoerde 
onderzoek worden beschreven. Die nota legt de basis voor het beleidsplan, ofwel het eigenlijke 
mobiliteitsplan. Zo’n mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn 
vast, en dat voor alle vervoerswijzen. Het bevat ook een actieplan, waarin concrete maatregelen 
worden opgesomd die we in de vier gemeenten willen nemen.

Één mobiliteitsplan?

Mobiliteitsplan

UITWERKINGS-
NOTA

VERKENNINGS- 
NOTA

BELEIDSPLAN

ACTIEPLAN

Een gedeelde ruimte vereist 
een gedeelde aanpak!

van links naar rechts:

Gilles Bultinck, voorzitter beleidsgroep ruimte en mobiliteit en schepen mobiliteit Vosselaar
Johan Mathieu, schepen mobiliteit Oud-Turnhout

Rommy Swinnen, schepen mobiliteit Beerse
Marc Boogers, ondervoorzitter beleidsgroep ruimte en mobiliteit en schepen mobiliteit Turnhout

Bob Coppens, voorzitter Stadsregio Turnhout

Conform de visie op de samenwerking tussen de vier gemeenten die recent goedgekeurd is door 
de gemeenteraden, vermijden we bewust de benaming ‘Stadsregio Turnhout’. Termen als ‘regio’ 
of ‘stadsgewest’… slaan immers op de invloedssfeer van een centrumstad binnen de ruimere 
regio. De samenwerking tussen de vier besturen gaat over de hechte samenwerking binnen het 
‘regionaalstedelijk gebied’, een gebied iets groter dan de centrumstad zelf, maar dat samen met 
deze centrumstad de taakstellingen van een hedendaags centrum kan opnemen. Anders dan 
in het Vlaams afbakeningsproces, beschouwen we het hele grondgebied van de vier betrokken 
gemeentes: de overgang naar de open ruimte is immers een belangrijke kwaliteit van het 
regionaalstedelijk gebied.

Dit mobiliteitsplan is meer dan een lokaal mobiliteitsplan: het zorgt voor een gezamenlijk kader 
om samen lokale uitdagingen aan te gaan en oplossingen te zoeken. Ons mobiliteitsplan past 
in het kader van de recent opgerichte vervoerregio’s. In het regionaal mobiliteitsplan werken 
we, samen met de 24 andere gemeenten en de bovenlokale partners, aan het regionaal 
mobiliteitsbeleid. 
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Inleiding

Samen aan een mobiliteitsplan bouwen

Het vernieuwde mobiliteitsplan vertrekt niet van 
een wit blad. Het bestaande mobiliteitsplan wordt 
verbreed en verdiept. Dit wil zeggen dat de vier 
gemeenten en de bovenlokale overheden nog 
steeds de visie van het bestaande mobiliteitsplan 
staan: 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 de studies en andere 

beleidsplannen die ondertussen opgesteld zijn, 
nemen we mee in het vernieuwde mobiliteitsplan.   
We verwijzen hiervoor naar de planningscontext 
in bijlage.

In de volgende fase onderzoeken we wat nodig 
is om onze mobiliteitsambities waar te maken. 
We voeren dit onderzoek aan de hand van zes 
thema’s: fietsers en voetgangers, openbaar 
vervoer, auto, knooppunten, logistiek en ruimte. 
Zo besteden we voldoende aandacht aan 
elk thema en komen we uiteindelijk tot één 
samenhangende visie op mobiliteit.

Mobiliteitsplan

        Lokale projecten

PARTICIPATIE-
PROCES

FIETSERS
EN

VOETGANGERS AUTO

PARTICIPATIE-
PROCES

PARTICIPATIE-
PROCES

PARTICIPATIE-
PROCES

LOGISTIEK

KNOOP- 
PUNTEN RUIMTEOPENBAAR

VERVOER

We wensen ook andere belangrijke betrokkenen 
een stem te geven bij de opmaak van het 
mobiliteitsplan. We willen dit doen om de 
kwaliteit van het resultaat en de betrokkenheid 
in de uitvoering te verhogen. Via verschillende 
workshops zullen zowel experten op vlak 
van mobiliteit en ruimte, als andere partners 
betrokken worden. We voorzien drie groepen:
• Projectstuurgroep (Agentschap Wegen en 

Verkeer, Departement Mobiliteit en Openbare 
Werken, Departement Omgeving, De Lijn,  
Infrabel, NMBS, Provincie Antwerpen, Lokale 
Politie)

• Vertegenwoordigers van gemeentelijke 
raden en (semi-)professionele organisaties 
(cultuurraad, gemeentelijke commissie 
ruimtelijke ordening, gezondheidsraad, 
jeugdraad, milieuraad, seniorenraad, 
armoedeorganisaties, Fietsersbond, wijk- 
en buurtwerking, Unizo, Ondernemend 
Vosselaar, VOKA, scholen, …)

• Raadsleden van Beerse, Oud-Turnhout, 
Turnhout en Vosselaar

Bovenstaande lijst is niet-limitatief en zal in een 
volgende fase via een stakeholderanalyse verfijnd 
worden. 

Met deze groepen zullen we minimaal twee 
workshops organiseren. Eén in de uitwerkingsfase, 
waarbij onderzoek binnen verschillende scenario’s 
uitgevoerd wordt en waar de focus zal liggen 
op het bevragen van de partners. Een tweede 
workshop zal plaatsvinden in de fase waarin 
keuzes en prioriteiten gemaakt worden en zal 
gebruikt worden om terug te koppelen naar de 
partners en tegelijk hun mening te vragen. Indien 
nodig, kunnen extra workshops georganiseerd 
worden

Parallel aan de opmaak van het mobiliteitsplan, 
lopen verschillende lokale projecten. Dit 
zijn studies over mobiliteit en ruimte die 
inzoomen op een specifiek gebied met concrete 
onderzoeksvragen en worden gemeentelijk 
georganiseerd. Ook in deze lokale projecten zullen 
bewoners en partners betrokken worden. De 
resultaten hiervan worden meegenomen in het 
mobiliteitsplan.
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Beschrijving huidige situatie

12 13

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar vormen 
samen het enige regionaalstedelijk gebied in de 
Kempen. De ligging is strategisch, tussen steden als 
Antwerpen, Eindhoven en Breda.

Antwerpen

Tilburg

Breda

Herentals
Geel

Mol

Eindhoven



Beschrijving huidige situatie

Het regionaalstedelijk gebied Turnhout vandaag
Mobiliteit is een belangrijk aspect in ons dagelijks leven. We besteden gemiddeld een uur per 
dag aan verplaatsingen. Samen leggen we in de vier gemeenten dagelijks 3,3 miljoen kilometer 
af. We doen dit op allerhande manieren: we lopen, fietsen, steppen, rijden, stappen de bus of 
trein op en af, .... om op onze bestemming te geraken. Mobiliteit is onmisbaar voor de economie, 
voor onze sociale contacten, onze recreatie, .... . Kortom, mobiliteit is een belangrijk onderdeel 
van onze samenleving, zowel nu als in de toekomst.

(1) Kruispunt op de R13
(2) Winkelwandelstraat in de Turnhoutse binnenstad

(3) Station Turnhout
(4) Dorpskern Beerse

(5) Bushalte in de Turnhoutse binnenstad
(6) Fietssnelweg langs het kanaal

(7) Avondspits in Vosselaar
(8) filter voor gemotoriseerd verkeer in de Kongostraat (Turnhout)

1

2

3
4
5 8

7
6
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Beschrijving huidige situatie

Het regionaalstedelijk 
gebied in cijfers
Wonen

Leren

20
35

20
17

Vandaag wonen bijna 89.000 mensen in 
de vier gemeenten. We verwachten 9%           
(+7.300) extra inwoners in 2035 t.o.v. 2017. 

56% woont in de kernen

Data: Statistiek Vlaanderen

Data: Statistiek Vlaanderen

Data: Vlaams Verkeersmodel

Bron: Fietstelweek 2019

Bron: NMBS

Bron: De Lijn

Bron: tellingen AWV

Bron: Statistiek Vlaanderen

Data: Stadsregio Turnhout in cijfers.

74% 
van de scholen 
ligt in de kernen

26% woont in  
verkavelingen en woonparken

2017

2035

0-17j 18-64j +65j +80j

18% woont in fragmenten  
en in het buitengebied

De bevolking veroudert en verjongt. De beroepsactieve 
bevolking neemt af, het aantal kinderen (+1.500) en 
aantal 65-plussers (+7.300) neemt toe.

Het regionaalstedelijk gebied telt 
3.500 kleuters, 6.000 scholieren 
lager onderwijs en 7.900 
scholieren secundair onderwijs. Er 
volgen ook 1.400 studenten hoger 
onderwijs.

19% 55% 18% 8%

19% 61% 14% 5%

Werken

Verplaatsen

Het regionaalstedelijk gebied telt 
44.300 tewerkstellingsplaatsen.

32% werkt

in de kernen

26% werkt in economische 

clusters en fragmenten

Er stappen dagelijks 1.650 
reizigers op de trein in 
Turnhout.

Ter vergelijking: 
station Mol 2.220 
station Herentals 3.700

Met de trein vanuit Turnhout:
 -Antwerpen: 51 min.
 -Brussel: 1u 18 min.

Elke ochtendspits kruisen 4.600 
fietsers de ring van Turnhout.

Onveilige situaties worden vaak 
door gedrag veroorzaakt: 23% 
van de gevaarlijke punten uit de 
bevraging van Route2School 
zijn te wijten aan gedrag van 
autobestuurders, niet door 
problemen met infrastructuur.

Elk huishouden 
bezit gemiddeld 1,15 auto’s.

Langs de Steenweg op 
Zevendonk (N19) passeren 
ca. 25.000 auto’s en 3.000 
vrachtwagens per dag.

Per jaar stappen 1,5 miljoen 
reizigers op een bus van De 
Lijn.

Dit cijfer is gebaseerd op de 

registraties met een MOBIB-kaart, 

en is dus een onderschatting van het 

werkelijk aantal reizigers.

De reistijd van Turnhout 
naar Antwerpen per snelbus 
bedraagt 70 minuten.

12% werkt

in verkavelingen

en woon-

fragmenten

19% werkt in het  
buitengebied

3 op 4 verplaatsingen in het regionaal-
stedelijk gebied gebeurt met de auto.

Het aantal huishoudens neemt toe met 12% tegen 2035.  
Die groei situeert zich uitsluitend in de kleine 
huishoudens (1-2 personen).

74% auto

8% O.V.

18%  
zacht verkeer

mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Beschrijving huidige situatie

Ruimtelijke structuur van het 
regionaalstedelijk gebied

Mobiliteit en ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. We kunnen mobiliteit pas echt begrijpen als 
we weten hoe de ruimte gestructureerd is. Op de volgende 
pagina’s kijken we naar ruimte vanuit verschillende 
invalshoeken. Elke laag van de ruimte heeft immers 
een invloed op hoe, en naar waar we ons verplaatsen. 
Ze bevatten bovendien waardevolle informatie bij het 
uittekenen van een nieuwe mobiliteitsvisie.

4 OKTOBER 2019 - OVERLEG RUIMTE EN MOBILITEIT

AANZET ANALYSE

MOBILITEIT

BEBOUWDE OMGEVING

LANDSCHAPNatuur en 
landschap

Bebouwde
omgeving

Mobiliteit

Open ruimte
Onze resterende natuur levert heel wat nuttige diensten: waterbuffering en -zuivering, recreatie, 
landbouw, ... Hoewel open ruimte - zoals in heel Vlaanderen - schaars en erg kostbaar is, vinden we 
in onze vier gemeenten prachtige landschappen die deze waardevolle functies opnemen. 

Topografie en water
Hoewel de hoogteverschillen klein zijn, ligt het regionaalstedelijk gebied op de grens van 
twee stroomgebieden. In het noorden stroomt het water naar de Maas, in het zuiden naar de 
Schelde. Het kanaal Dessel-Schoten doorkruist het gebied en bepaalt als barrière sterk onze 
verplaatsingsmogelijkheden.

mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Beschrijving huidige situatie

Steden en dorpen
Het regionaalstedelijk gebied telt één stadscentrum (Turnhout), drie goed uitgebouwde kernen 
(Oud-Turnhout, Vosselaar en Beerse) en verschillende gehuchten. Bijna alle voorzieningen en 
winkels zijn gesitueerd in de kernen.

Periferie
Een groot deel van onze ruimte bestaat uit verkavelingen, woonparken en woonfragmenten. De 
bevolkingsdichtheid is er lager en je vindt er minder voorzieningen en winkels. Als zo’n gebied 
ook ver van de kern ligt, zijn de inwoners doorgaans meer afhankelijk van de eigen auto.

Dorpskern

Stad

Verkavelingen

Fragmenten

Economische linten
Geïsoleerde bedrijven

Woonparken

Dorp

Gehucht

Stadscentrum

Agrarisch bedrijf

Serres

Secundair onderwijs
Lager onderwijs
Kleuteronderwijs

Administratieve 
voorzieningen

Winkels

Sport en cultuur
Ziekenhuis

Openbare 
voorzieningen

H

Functionele ruimten
Het gebied telt een groot aantal bedrijven, zowel multinationals als kmo’s. De meesten zijn 
gesitueerd op enkele grote bedrijventerreinen nabij belangrijke verkeersassen of langs het kanaal.

Mobiliteitsinfrastructuur
Verschillende grote infrastructuren zijn sterk aanwezig in ons landschap: de snelweg, de 
spoorlijn en het kanaal. Ook het dens netwerk aan wegen heeft een grote invloed op ons 
verplaatsingsgedrag en ons ruimtegebruik.

Economische cluster

Economisch lint

Agrarisch bedrijf

Serres

Geïsoleerd bedrijf

Snelweg

Primaire of secundaire weg

Lokale weg

Kanaal

Fietssnelweg

Treinstation

Spoorweg

mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Beschrijving huidige situatie

We leven in een omgeving getypeerd door een mix 
van verschillende soorten gebieden: vele zijn druk en 
stedelijk, sommige zijn groen en rustig. De plaatsen 
waar we wonen, werken, winkelen en plezier maken, 
hebben een grote invloed op ons verplaatsingsgedrag. 
Voor grote afstanden zullen we vaker de auto nemen. 
Ook als onze bestemming moeilijk bereikbaar is met 
het openbaar vervoer of onze fietsroute onveilig is, 
wordt de auto sneller onze eerste keuze.

SYNTHESE - RUIMTELIJKE STRUCTUUR
mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Beschrijving huidige situatie

Verplaatsingsgedrag

Hoe verplaatsen we ons?

Het autogebruik is het laagst in 
Turnhout. Daar wordt vooral meer 
gefietst. De modal split van Beerse, 
Vosselaar en Oud-Turnhout zijn 
gelijkaardig.

Een derde van al onze 
verplaatsingen blijven binnen onze 
eigen gemeentegrenzen. Voor deze 
verplaatsingen fietsen we meer en 
nemen we minder de auto en het 
openbaar vervoer. Het autogebruik 
blijft echter ook voor deze korte 
verplaatsingen nog steeds hoog: 
gemiddeld 60%.

Drie op vier verplaatsingen in en naar het 
regionaalstedelijk gebied gebeuren met de auto. We 
gebruiken het openbaar vervoer weinig, zeker voor 
korte afstanden. Wel wordt er meer gefietst en te voet 
gegaan in vergelijking met onze buurgemeenten.

Deze kaart toont de vervoerswijzekeuze 
(modal split) voor alle verplaatsingen 
vertrekkend vanuit de betreffende 
gemeente.

auto

auto

O.V.

O.V.

zacht verkeer

zacht verkeer

Deze kaart toont de vervoerswijzekeuze 
(modal split) voor de verplaatsingen 
binnen de eigen gemeente.

Huidige modal split in het 
regionaalstedelijk gebied (Vlaams 

Verkeersmodel, 2017)

74% auto

8% O.V.

18%  
zacht verkeer

WERK

34% 10% 56%

SCHOOL OVERIGE

Naar waar verplaatsen we ons?

Waarom verplaatsen we ons?

Verplaatsingen kunnen ook bekeken worden vanuit ‘motief’: waarom maken we de verplaatsing? 
De verdeling is gelijk voor elke gemeente. Hoewel werk- en schoolverplaatsingen vaak de 
aandacht naar zich toetrekken, zien we dat de meerderheid van onze verplaatsingen voor andere 
doeleinden zijn: winkelen, recreatief, op bezoek gaan, ...

De helft van onze verplaatsingen blijven binnen het regionaalstedelijk 
gebied. De vier gemeenten zijn dan ook op mobiliteitsvlak sterk verbonden 
met elkaar. Het gebied heeft ook een bovenlokale rol: verschillende 
buurgemeenten hebben sterke vervoersrelaties met het gebied.

Aantal dagelijkse verplaatsingen

25 - 250
250 - 1.000
1.000 - 2.500
2.500 - 5.000
5.000 - 10.000

Deze kaart toont de trips die dagelijks vertrekken 
vanuit een bepaalde gemeente.

Data: Vlaams Verkeersmodel

D
ata: Vlaam

s Verkeersm
odel

Data: Vlaams Verkeersmodel

Data: Vlaams Verkeersmodel
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Beschrijving huidige situatie

Voetgangers en fietsers kleuterschool
lagere school
middelbare school
hogeschool
academie

blue bike locatie

0-1.000 fietsers

1.000-2.000 fietsers

2.000-3.000 fietsers

3.000-4.000 fietsers

Resultaten fietstellingen (#/dag)

fietssnelweg (befietsbaar)
fietssnelweg (niet befietsbaar)

functionele fietsroute

alternatieve functionele fietsroute

recreatief knooppuntennetwerk

huidig wensbeeld groene routes

Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk

Overal in de vier gemeenten zien we trajecten met veel fietsers. Het 
fietsnetwerk is vandaag echter nog onvoldoende gerealiseerd om de 

fiets ten volle te benutten als functioneel vervoersmiddel. 
Onveilige knelpunten zijn voor velen een drempel om te fietsen.

voetgangerszone 
binnenstad

hoge walkability score

lage walkability score

Walkability score bebouwd gebied (VITO)

Categorisering zwarte punten AWV
op basis van het aantal ongevallen

zwart punt prioriteit > 35

zwart punt prioriteit > 20

zwart punt prioriteit > 15

2
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Beschrijving huidige situatie

Openbaar vervoernetwerk

Het station van Turnhout is het belangrijkste knooppunt 
van openbaar vervoer in het regionaalstedelijk gebied. Er 
stappen dagelijks 1.650 reizigers op de trein in Turnhout. 
Door het beperkt aantal bestemmingen en de relatief 
lange reistijden naar grote steden, is de trein voor veel 
verplaatsingen echter een onaantrekkelijk alternatief. 

kernnet

aanvullend net

functioneel net

treinstation

spoornetwerk

privaat collectief vervoer:  
Flixbus

doorstromingsproblemen

doorstromingsproblemen 
binnenstad

radius 5 km station Turnhout

OV-plan De Lijn 2022

Het openbaar vervoer wordt gekenmerkt door twee 
sterke assen: de spoorlijn en de busverbinding langs 
de N12 en N18. Het openbaar vervoer is echter 
niet altijd betrouwbaar, vaak veroorzaakt door 
een slechte doorstroming. Nieuwe vormen van 
openbaar vervoer, zoals de Flixbus, vormen kansen 
om het aanbod uit te breiden.

mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Turnhout
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Beschrijving huidige situatie

Autonetwerk

E34

N12

N132

autosnelweg
primaire weg type 2
secundaire weg type 2
secundaire weg type 3
lokale weg type 1 
lokale weg type 2
type niet gekend

Cambio

Carpoolparking

max. € 4.5 /2u
max. € 3 /2u
€ 0.60/u - max. 5u
max. €6 per dag

blauwe zone

Cozycar

Groep Kenis

Parkeerplaats voor autodelen

Categorisering wegenregister

Locaties deelwagens

Parkeertarieven binnenstad

Het regionaalstedelijk gebied heeft een erg dicht 
wegennetwerk. De snelweg, de ring van Turnhout (R13) en 
de verschillende verbindingswegen nemen de belangrijkste 

functies in. Zo speelt de ring van Turnhout een belangrijke 
rol in het ontsluiten van de binnenstad én verbindt het een 
groot gebied met de E34. Sommige tracés zijn filegevoelig, 
wat leidt tot ongewenst sluipverkeer in woonwijken. In het 

gebied zijn er helaas verschillende zwarte punten, waar vaak 
verkeersongevallen gebeuren.

N12
N119

N18

R13

N19

Categorisering zwarte punten AWV
op basis van het aantal ongevallen

zwart punt prioriteit > 35

zwart punt prioriteit > 20

zwart punt prioriteit > 15

doorstromingsproblemen

routes met sluipverkeer (auto)
routes met sluipverkeer (vracht)
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Beschrijving huidige situatie

Logistiek netwerk

Het logistiek verkeer in het regionaalstedelijk gebied 
maakt vooral gebruik van het wegennetwerk. In sommige 
straten is de intensiteit hoog en is het er onveilig 
voor fietsers en voetgangers. Tonnagebeperkingen in 
woongebieden trachten het ongewenst vrachtverkeer 
tegen te gaan. Slechts enkele bedrijven maken ook 
gebruik van watertransport via het kanaal.

Recent werd het regionaal logistiek verkeer 
onderzocht in mobiliteitsstudie Noorderkempen. 
Hieruit bleek dat noch de N12, noch de N119 
gewenste routes zijn voor vrachtverkeer van en naar 
Tilburg.

Kanaal Dessel - Turnhout - Schoten

routes voor uitzonderlijk vervoer  
(+90t)

voorkeursroute in 
relatie tot E34

routes voor verdere 
lokale ontsluiting

toekomstig deel 
vrachtroutenetwerk

kanaal

bedrijventerreinen aan 
weginfrastructuur

bedrijventerreinen aan kanaal

vrachtwagenparking

zones met tonnagebeperking

camera’s voor vracht  
& routes met trajectcontrole
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De bevolking neemt toe en veroudert

Een groeiende bevolking betekent meer 
mobiliteit. Elke inwoner ouder dan 6 
verplaatst zich vandaag gemiddeld 2,61 keer 
per dag en dat gemiddelde is constant in 
de tijd. Als het aantal inwoners stijgt, zal dus 
ook het aantal verplaatsingen toenemen. 
Onze infrastructuur is op sommige plaatsen 
vandaag al ontoereikend en veel ruimte 
voor nieuwe infrastructuur is er niet. Het 
mobiliteitsplan zal een antwoord bieden op 
hoe we dit stijgend aantal verplaatsingen 
best kunnen opvangen. De bevolkingsgroei 
maakt veranderingen in onze mobiliteit 
noodzakelijk, en kan tegelijk een hefboom 
zijn om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
op beter bereikbare plaatsen te bouwen.

De verplaatsingsnoden zijn in elke 
bevolkingsgroep anders. Ouderen en 
kinderen hebben vaak geen toegang tot een 
eigen wagen en zijn vaker afhankelijk van 
anderen voor hun verplaatsingen. Bovendien 
zijn grote afstanden te voet of met de fiets 
moeilijk. Net deze bevolkingsgroepen zullen 
groter worden. In het mobiliteitsplan willen 
we extra rekening houden met de behoeften 
van jong en oud. Een mobiliteitsplan voor 
jong en oud is een mobiliteitsplan voor 
iedereen.

Vandaag wonen 85.900 mensen in het regionaal-
stedelijk gebied. Er wordt 9% (+ 7.300) extra inwoners 
verwacht in 2035. Bijna alle bijkomende inwoners zijn 
ouder dan 65. Het aantal 80-plussers stijgt fors. Ook 
het aantal kinderen in het gebied neemt toe.

Welke impact heeft dat op onze mobiliteit?

De coronapandemie en de daarbij horende 

maatregelen hebben ons verplaatsingsgedrag 

op korte termijn drastisch veranderd. We werken 

thuis en verplaatsen ons hierdoor minder. We 

gaan vaker te voet en nemen sneller de fiets. 

Het openbaar vervoer is minder aantrekkelijk 

geworden door de mondmaskerplicht en 

mogelijke drukte.  Waarschijnlijk zal het ons 

gedrag ook op langere termijn veranderen, 

maar in welke mate en op welke manier die 

veranderingen zullen zijn, is vandaag onmogelijk 

te voorspellen. Deze verkenningsnota beschrijft 

de mobiliteitssituatie vóór de pandemie 

uitbrak. Uiteraard houden we bij de opmaak 

van het mobiliteitsplan rekening met relevante 

wijzigingen in onze mobiliteit en maken we 

veerkrachtige plannen die onze mobiliteit in de 

toekomst bestendig moet maken voor plotse 

wendingen.

IMPACT VAN 
CORONAMAATREGELEN

20
35

20
17

De auto blijft de belangrijkste vervoerswijze. 
Het totale aantal kilometers met de auto 
blijft jaar na jaar stijgen, wat zorgt voor een 
grote belasting op onze wegen en onze 
leefkwaliteit. Ook de bereikbaarheid van 
onze economische poorten en andere 
attractiepolen komt hierdoor in het gedrang.

Zelfs korte verplaatsingen, die binnen 
onze eigen gemeente blijven, doen we 
meestal met de auto. Zo worden in het 
regionaalstedelijk gebied elke dag bijna 
10.000 woon-werkverplaatsingen binnen de 
eigen gemeente met de auto gedaan. Een 
groot deel van die verplaatsingen kunnen 
waarschijnlijk ook te voet of met de fiets 
gedaan worden. Hoe kunnen we ervoor 
zorgen dat we voor die korte verplaatsingen 
de auto laten staan? Het mobiliteitsplan 
moet ons op de goeie weg helpen. Zo kan 
de druk op de wegen afnemen en is er meer 
plaats voor verplaatsingen waarvoor de auto 
noodzakelijk is.

De auto is nog steeds koning

Binnen het 
regionaalstedelijk gebied 
Turnhout gebeurt driekwart 
van de verplaatsingen met 
de auto.

Auto-aandeel voor de verschillende verplaatsingsmotieven

Vervoerswijzekeuze voor verplaatsingen in 
het regionaalstedelijk gebied (bron: Vlaams 
Verkeersmodel, 2017)

74% auto

8% O.V.

18%  
zacht verkeer

Vooral om te werken, te 
winkelen, op bezoek te 
gaan, ... gebruiken we 
heel vaak de wagen.

WERK

34% 10% 56%

SCHOOL OVERIGE

Elke dag worden bijna 
10.000 woon-werk 

verplaatsingen binnen 
de eigen gemeente  

met de auto gemaakt.
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Uitdagingen en kansen

Onze ruimtelijke ordening houdt koning auto 
in stand
Vlaanderen kent een zeer hoog 
ruimtebeslag. In het regionaalstedelijk 
gebied wordt 39% van de ruimte 
ingenomen door wonen, mobiliteit, werk 
en recreatie (Betonrapport, 2018). De 
betonsnelheid, de hoeveelheid open ruimte 
die elk jaar verdwijnt in het regionaalstedelijk 
gebied, bedraagt 18 ha, of ongeveer 35 
voetbalvelden per jaar, en ze neemt nog 
steeds toe.

De steeds groter wordende periferisering 
en versnippering van het landschap zorgt 
voor een gepeperde mobiliteitsrekening: 
hoge infrastructuurkosten, meer auto-
afhankelijkheid en een inefficiënt openbaar 
vervoer. Onze mobiliteit kan dan ook niet 
los gezien worden van onze ruimtelijke 
ordening. Het dagelijks leven van veel 
mensen speelt zich af op plaatsen die 
enkel met de auto goed bereikbaar zijn. De 
gemiddelde verplaatsing is ook relatief lang, 
omdat de bestemmingslocaties zich niet in 
de nabijheid van de woning bevinden. 

auto O.V. zacht verkeer

Deze kaart toont de vervoerswijzekeuze (modal 
split) voor de verplaatsingen binnen de eigen 
gemeente (bron: Vlaams Verkeersmodel, 2017)

60% van de verplaatsingen 
die binnen onze eigen 

gemeentegrenzen blijven, 
en wat dus eigenlijk korte 
afstanden zijn, doen we 

desondanks voornamelijk  
met de auto.

Verhoogde 
autoafhankelijkheid

Verhoogd 
autogebruik

Periferisering

Verdrukken 
andere modi

In het regionaalstedelijk gebied Turnhout woont 44% 
van de bevolking op plekken die vooral goed bereikbaar 
zijn met de auto. Maar er zijn ook kansen: 56% woont 
op een plek waar je voor de meeste verplaatsingen de 
fiets of het openbaar vervoer kunt nemen.

Ruimtelijke versnippering en auto-
afhankelijkheid vormen op die manier 
een neerwaartse spiraal. Willen we de 
hoge mobiliteitskosten op lange termijn 
verminderen, dan zullen we moeten 
ingrijpen in die vicieuze cirkel. 

De bevolkingsgroei kan hier een hefboom 
zijn: de locaties van nieuwe woningen, 
kantoren en winkels kunnen we nog 
kiezen, en deze bepalen sterk hoe we 
ons in de toekomst gaan verplaatsen. Het 
mobiliteitsplan - en later het ruimtelijk 
beleidsplan - moet ons de weg tonen 
hoe we onze ruimte gestaag kunnen 
herorganiseren. 

mobiliteitsplan regionaalstedelijk gebied Turnhout

verkenningsnota

38



Uitdagingen en kansen

De impact van ons auto- en vrachtverkeer 
neemt toe

De dominantie van het autoverkeer heeft 
een grote impact op onze leefomgeving. Het 
alsmaar toenemende auto- en vrachtverkeer 
doet bovendien in de vier gemeenten het 
bewustzijn groeien dat die impact lang niet 
positief is. 

Het groeiend autoverkeer legt druk op 
onze leefkwaliteit. De files en algemene 
verkeersdrukte zorgen ervoor dat de 
bereikbaarheid van onze voorzieningen en 
tewerkstellingsplaatsen afneemt. Door het 
ontwijken van files op de hoofdwegen of 
tonnagebeperkingen ontstaat sluipverkeer 
op plaatsen waar dat niet gewenst is, 
zoals woonwijken en aan scholen. Het 
alomtegenwoordige auto- en vrachtverkeer 
bedreigt zo de autonomie van onze 
kinderen, omdat het niet veilig is om te 
fietsen of om buiten te spelen.

Het autoverkeer is bovendien nefast voor 
onze gezondheid. Elke twee dagen is er in 
ons regionaalstedelijk gebied minstens één 
verkeersongeval met gewonden. De laatste vijf 
jaar telden we acht verkeersdoden. We hebben 
op ons grondgebied helaas verschillende 
‘zwarte punten’, locaties waar vaak ongevallen 
gebeuren. Het gemotoriseerd verkeer heeft ook 
op lange termijn een negatief effect op onze 
gezondheid. Schadelijke emissies zorgen ervoor 
dat we allen ongezonde lucht inademen (denk 
aan het Curieuzeneuzen-project) en het gebrek 
aan actieve verplaatsingen veroorzaakt vele 
gezondheidsklachten.

Een deel van die grote impact kan verzacht 
worden door infrastructuurwerken die in de 
pijplijn zitten. Zo toont de streefbeeldstudie voor 
de R13 en de N12 hoe de auto-infrastructuur 
veiliger en vlotter kan gemaakt worden. De 
aanleg van het stedelijk plateau over de ring ter 
hoogte van het Stadspark is, samen met andere 
infrastructuurprojecten, belangrijk om de 
doorstroming te verbeteren en de verschillende 
stadsdelen met elkaar te verbinden.

HUISHOUDENS       MOBILITEIT          HANDEL & DIENSTEN
INDUSTRIE              LANDBOUW

23%
15%

13%

3%

46%

Mobiliteit heeft 
een belangrijk 

aandeel in onze 
broeikasgasemissies.

Het gemotoriseerd verkeer heeft een sterke 
bijdrage in de klimaatcrisis. Mobiliteit heeft 
een belangrijk aandeel (15%) in de totale 
CO2-uitstoot in het regionaalstedelijk gebied. 
Bovendien is het wegtransport de enige 
sector waar zowel het energieverbruik als 
de broeikasgasemissies blijven stijgen (bron: 
Milieurapport Vlaanderen). 

Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout 
en Vosselaar engageren zich in de 
Burgemeestersconvenant om de 
uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 
aanzienlijk terug te dringen. Onze huidige 
verplaatsingspatronen leggen evenwel een 
hypotheek op de haalbaarheid van deze 
doelstellingen. Het mobiliteitsplan wil het 
pad uitstippelen om de klimaatambities van 
de vier gemeenten waar te maken.

CO2-uitstoot in de het regionaalstedelijk 
gebied, volgens sector. Bron: IOK
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Uitdagingen en kansen

Te weinig ruimte voor het groeiend aantal 
zachte weggebruikers

Op ‘Tijd voor mobiliteit’ zaten 
Vosselarenaren samen aan 
tafel om het over mobiliteit 

te hebben. Meer ruimte voor 
fietsers en voetgangers was er 

één van de hot topics. 

Zowel voor korte als langere verplaatsingen 
neemt het gebruik van de fiets de
laatste jaren toe. Door de technologische 
ontwikkeling van de elektrische fiets en 
speed-pedelec, fiscale stimuli, toenemende 
congestie en een consistenter beleid 
rond fietsinfrastructuur in zowel kernen 
als op lange afstand zien we bij ons een 
duidelijke stijging van het aantal fietsers 
en type voertuigen. We fietsen ook meer in 
vergelijking met onze buurgemeenten. 

De toekomst voor de fiets ziet er goed uit. 
Door het groter bereik van elektrische fietsen 
wordt het bereik en het gebruiksgemak 
groter. De helft van de verkochte fietsen is 
vandaag elektrisch. En waar de gebruikers 
in 2015 nog voor 75% 55-plussers waren 
is dit in 2019 gedaald naar minder dan de 
helft. Ook andere kleine voertuigen, vaak 
elektrisch aangedreven zijn in opmars. De 
elektrische step is niet meer weg te denken 
uit het straatbeeld.

We zien vandaag dat er te weinig ruimte 
is voor het toenemend zacht verkeer. Dit 
creëert onveilige situaties en zorgt voor 
ongenoegen bij fietsers en steps met 
verschillende snelheden. 

Mensen kiezen vaker 
voor de fiets als er 

veilige en comfortabele 
infrastructuur 
voorhanden is.

De uitdaging voor dit mobiliteitsplan is 
om de stijgende populariteit van de fiets 
te bestendigen (of zelfs te versnellen) en 
ervoor te zorgen dat onze infrastructuur 
het stijgende aantal en het grotere verschil 
aan snelheden en groottes van de fietsen 
aankan.

Er zijn vanuit de gemeenten en de provincie 
al heel wat initiatieven om de straten 
fietsvriendelijker te maken. Zo lanceerde 
de provincie de ‘groene routes’ en zorgt 
ze voor de realisatie van fietssnelwegen. 
Stad Turnhout werkt op lokaal niveau aan 
mobiliteitskamers: wijken waar kinderen zich 
zelfstandig kunnen verplaatsen.

De fiets en het openbaar vervoer zijn elkaars 
bondgenoten. We merken steeds meer 
verplaatsingen met het openbaar vervoer 
die beginnen en/of eindigen met een 
fietsrit. Het mobiliteitsplan zal maatregelen 
bevatten die de sterke combinatie fiets + 
openbaar vervoer nog kan verbeteren.
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Uitdagingen en kansen

Het openbaar vervoer heeft dringend nood 
aan een kwaliteitsimpuls

Turnhout lag ooit op de 
lijn tussen Amsterdam 
en Brussel, maar ligt 
nu op het eind van 
de spoorlijn en is 

hierdoor slechts matig 
verbonden met andere 

grote steden.

Het gebruik van het openbaar vervoer in ons 
regionaalstedelijk gebied is vandaag eerder 
beperkt. Dit heeft niet alleen te maken met 
onze auto-afhankelijkheid (zie hoger), maar 
ook met het beperkte en weinig kwalitatieve 
aanbod aan openbaar vervoer. 

Vergelijkbare regionaalstedelijke gebieden in 
Vlaanderen zijn vaak beter ontsloten per trein. 
Turnhout ligt op het einde van een spoorlijn, 
waardoor de reismogelijkheden beperkt zijn 
en je vaak langer onderweg bent dan met 
de auto. Toch is het station van Turnhout een 
belangrijk knooppunt van openbaar vervoer 
voor de regio, dat door het samenkomen van 
vele buslijnen een nuttig knooppunt is. Vooral 
jongeren en ouderen maken er gebruik van 
het trein- en busaanbod.

Willen we het openbaar vervoergebruik 
verhogen, dan moeten we het aantrekkelijker 
en betrouwbaarder maken. Een eerdere studie 
naar de spoorontsluiting in Turnhout toonde 
reeds aan dat een verhuis van het station of 
een extra station geen reizigerswinst oplevert. 
Wel is er winst te boeken door de bestaande 
buslijnen efficiënter te organiseren, door 
onder andere de doorstroming te verbeteren 
en de capaciteit te verhogen. De plannen 
om een hoogwaardige openbaarvervoer-
verbinding (HOV) te realiseren langs de N12 
en N18 zou een sterke upgrade betekenen 
voor het openbaar vervoerssysteem. Er werd 
reeds een corridorstudie opgemaakt die de 
mogelijkheden van zo’n HOV-verbinding 
onderzocht.

Combimobiliteit, het combineren van 

verschillende vervoerswijzen in één 

verplaatsing, is de sleutel tot duurzame 

mobiliteit. Een Hoppin (ook mobipunt 

genoemd) is een locatie waar verschil-

lende vervoerswijzen samenkomen Deze 

plekken zullen verder worden uitge-

bouwd met diensten en voorzieningen. 

Ook slimme technologie, zoals Mobility as 

a Service (MaaS), kunnen we inzetten om 

combimobiliteit te faciliteren.

DE WEG NAAR MEER 
COMBIMOBILITEIT

Knooppunten van mobiliteit, plekken waar 
verschillende vervoerswijzen samenkomen, 
worden vandaag vaak nog onderbenut. 
In het vernieuwde mobiliteitsplan wordt 
knooppunten een volwaardig thema. Zo 
geven we ze de nodige aandacht om ze in 
de toekomst te kunnen versterken.

Daarnaast kan het nieuw 
openbaarvervoerplan, dat begin 2022 in 
Vervoerregio Kempen wordt uitgerold, voor 
een nieuwe impuls zorgen. Het regulier 
openbaar vervoer, bestaande uit de trein 
en sterke buslijnen die de belangrijkste 
kernen verbinden, zal de grootste vraag aan 
openbaar vervoer opnemen. Het Vervoer 
op Maat zal het regulier openbaar vervoer 
aanvullen waar nodig. Het nieuwe netwerk 
is gelaagd opgebouwd en gebaseerd op de 
vervoersvraag, en zal zo beter inspelen op de 
noden van de reizigers.

We zien ook kansen vanuit de private markt 
van collectief vervoer. Bedrijven als Flixbus 
creëren een aanbod tussen belangrijke 
steden, waar vandaag geen regulier 
openbaar vervoer verbinding is.

In het mobiliteitsplan zal openbaar 
vervoer en de vraag hoe die versterkt 
kan worden uitgebreid aan bod komen. 
Het openbaar vervoer moet, meer dan 
vandaag, in de toekomst een aantrekkelijk, 
vlot en betrouwbaar onderdeel van ons 
mobiliteitssysteem worden.
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Doelstellingen

Het mobiliteitsplan 
wordt de leidraad voor 
mobiliteit in de vier 
gemeenten. Vooraleer 
we beslissen wat we 
willen doen, leggen we 
vast waar we naartoe 
willen. Er werden 
vier doelstellingen 
geselecteerd waar 
we pal achter 
staan: leefkwaliteit, 
bereikbaarheid, 
gezondheid en klimaat. 

Elke doelstelling is voor 
ons even belangrijk. 
Deze doelstellingen 
laten ons toe het vizier 
in de juiste richting te 
houden. Elke maatregel 
die we nemen, moet 
immers passen binnen 
deze doelstellingen. 
Voor elke doelstelling 
wordt hierna 
omschreven waar we 
naartoe willen.
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Doelstellingen

Doelstelling 1: Leefkwaliteit

aangename verblijfs- en 
ontmoetingsruimte

kernversterking

comfortabel openbaar 
vervoer

op maat van 
kinderen en ouderen

We versterken onze stads- en dorpskernen. De mobiliteitsruimte is er ingericht als 
aangename verblijfs- en ontmoetingsruimte. Zo is er meer leven in onze straten 
en winkelgebieden. Verplaatsingen met het openbaar vervoer, met de fiets of te 
voet zijn comfortabel en betrouwbaar, o.a. dankzij een betere doorstroming. Een 
hogere aantrekkelijkheid van duurzame vervoerswijzen verdringt de congestie 
en het sluipverkeer. 

Iedereen kan gelijkwaardig deelnemen aan ons mobiliteitssysteem. Onze 
publieke ruimte wordt ontworpen op maat van kinderen en ouderen.

Doelstelling 2: Bereikbaarheid

kortere en gebundelde 
verplaatsingen door slim 

ruimtegebruik
efficiënte organisatie 

mobiliteit

duurzame modi 
aantrekkelijker maken

Onze steden, dorpen en attractiepolen zijn bereikbaar met verschillende 
vervoersmodi, in het bijzonder met duurzame modi. Bereikbaarheid is op 
maat van elke plek, op een doordachte, selectieve manier georganiseerd, 
om ongewenste effecten te vermijden. Onze economie groeit op duurzaam 
bereikbare locaties. Onze goederenstromen zijn georganiseerd op maat van elke 
locatie. We stimuleren logistiek vervoer via het kanaal en kleinschalige, duurzame 
distributienetwerken in dichtbebouwde gebieden.

Intelligent ruimtegebruik leidt tot kortere en meer gebundelde verplaatisngen. 
Onze mobiliteit is zo efficiënter georganiseerd. Mobiliteit is één van de aspecten 
die onze ruimtelijke ontwikkelingen stuurt.
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Doelstellingen

Doelstelling 3: Gezondheid

geluidsoverlast beperken en 
luchtkwaliteit verbeteren

geen verkeersslachtoffers meer

We gaan voor ‘vision zero’: zo snel mogelijk naar nul verkeerslachtoffers. De 
inrichting van onze straten en pleinen en het voorkomen van sluipverkeer, zorgt 
ervoor dat potentieel gevaarlijke conflicten vermeden worden.  

De negatieve impact van het verkeer op de lucht die we inademen is minimaal 
en we beperken de geluidsoverlast van het verkeer. Er is een sterke verschuiving 
naar actieve mobiliteit, waardoor we meer bewegen en gezonder worden. 

actieve 
vervoerswijzen 

promoten

Doelstelling 4: Klimaat

mobiliteit integreren in het 
energielandschap

ruimte-inname 
beperken

De CO2-uitstoot in de transportsector is sterk gereduceerd. Actieve vervoersmodi 
met een lage energievraag zijn een evidente keuze bij een verplaatsing. En 
het voertuigenpark, zowel privaat als collectief, is maximaal emissievrij. Onze 
voertuigen gebruiken vooral hernieuwbare energie en mobiliteit is geïntegreerd 
in het energielandschap.

Onze vervoersinfrastructuur is maximaal onthard en vergroend. Ongewenste 
effecten van onze mobiliteit op de biodiversiteit nemen sterk af. En de ruimte-
inname van onze mobiliteitsinfrastructuur wordt niet langer groter.

CO2-reductie 
transportsector
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Doelstellingen

Een omslag in ons verplaatsingsgedrag

Onze bevolking groeit, wat tot meer 
verplaatsingen zal leiden. Doen we niets, dan zal 
het aantal autoverplaatsingen mee toenemen 
en staan we met z’n allen stil op onze nu al 
drukke wegen. Dit willen we vermijden. De 
toename in onze verplaatsingen willen we 
volledig opvangen met meer verplaatsingen te 
voet, met de fiets of met het openbaar vervoer.

Sterker nog: willen we onze doelstellingen  op 
vlak van leefkwaliteit, gezondheid en klimaat 
waarmaken, moeten we het autoverkeer nog 
meer verminderen. Dit betekent ook dat 
het aantal voetgangers, fietsers en openbaar 
vervoergebruikers nog meer moeten stijgen.

Hoeveel we een vervoerswijze gebruiken, 
drukken we uit in de modal split. De ambitie 
om het auto-aandeel te verminderen en te 
verschuiven naar de andere vervoerswijzen 
wordt de modal shift genoemd.

Om onze doelstellingen kracht bij te zetten, 
stellen we een ambitieniveau voor de modal 
split van de vier gemeenten voorop. We spreken 
de ambitie uit om het auto-aandeel tegen 2035 
naar 53% terug te brengen. We mikken op een 
aandeel van 32% voor zacht verkeer (fietsers, 
voetgangers, steps, ...) en 15% voor openbaar 
vervoer. 

Om onze doelstellingen te behalen moeten 
we het aantal autoverplaatsingen met een 

kwart doen dalen. Tegen 2035 mikken we op 
32% verplaatsingen met zacht verkeer en 15% 

verplaatsingen met openbaar vervoer.

We moeten met z’n allen 
onze verantwoordelijkheid 

opnemen. Want: 
mobiliteit, dat zijn wijzelf.

FIETS OV AUTO

X 2 X 2 - 25 %

2017 2035

AANTAL VERPLAATSINGEN
2017-2035

AANDEEL PER VERVOERSWIJZE

9% meer 
verplaatsingen

74% auto 53% auto

8% O.V.

15% O.V.

18%  
zacht verkeer

32%  
zacht verkeer
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Het aantal verplaatsingen stijgt, en tegelijk willen 
we het aantal auto’s op de weg verminderen. Uit 
onze berekeningen betekent dit dat het aantal 
verplaatsingen met de fiets en het openbaar 
vervoer moet verdubbelen ten opzichte van 
vandaag. Het aantal autoverplaatsingen moet 
tegelijk met een kwart omlaag. Zo komt er 
bovendien ruimte vrij op de weg, ruimte die 
door inwoners en ondernemers dankbaar 
anders ingevuld kan worden.

Deze omslag wordt een enorme uitdaging. We 
zullen met z’n allen onze verantwoordelijkheid 
moeten opnemen, willen we onze 
ambitie behalen. De gemeenten van het 
regionaalstedelijk gebied zullen belangrijke 
keuzes en maatregelen moeten nemen om 
onze fijne kernen en wijken nog aangenamer 
en veiliger te maken. Maar ook wij, als inwoners 
van de vier gemeenten, dragen een belangrijke 
verantwoordelijkheid in het behalen van onze 
ambities. Want: mobiliteit, dat zijn wijzelf.
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Volgende stappen

Naar een vernieuwd mobiliteitsplan ...

Deze verkenningsnota is de eerste stap naar een vernieuwd mobiliteitsplan voor het 
regionaalstedelijk gebied Turnhout. De vier gemeenten (Beerse, Oud-Turnhout, Turnhout en 
Vosselaar) werken samen aan een mobiliteitsplan dat door iedereen ondersteund wordt. De 
huidige situatie, met zijn uitdagingen en kansen, is het vertrekpunt. De ambitieuze doelstellingen 
tonen al in welke richting we willen gaan, en zullen als gids gebruikt worden om concrete 
maatregelen en acties uit te werken. 

Onderzoeksvragen

Om tot gepaste en haalbare maatregelen te komen, zullen enkele onderzoeksvragen 
gebruikt worden. Het doel is om in het mobiliteitsplan een antwoord te formuleren op deze 
onderzoeksvragen. Onderstaande onderzoeksvragen zijn gebaseerd op een eerste verkenning 
van uitdagingen en kansen in het regionaalstedelijk gebied. Hier kunnen later nog andere 
onderzoeksvragen aan toegevoegd worden. De onderzoeksvragen worden gestructureerd volgens 
de thema’s die in de verdere fasen zullen gebruikt worden.

Voetgangers en fietsers

Wordt het voetgangersgebied in de Turnhoutse binnenstad verder uitgebreid?
Hoe stimuleren we voetgangers in de kernen van Beerse, Oud-Turnhout en Vosselaar?
Welke inrichtingsprincipes hebben we voor ogen in verkeersluwe voetgangerszones?
Hoe ziet het gewenst fietsnetwerk eruit?
Wat is het ambitieniveau van ons fietsnetwerk?
Welke acties zijn nodig om dit fietsnetwerk te realiseren?
Hoe kunnen we het concept van mobiliteitskamers overal in het gebied toepassen?

Openbaar vervoernetwerk

Hoe kunnen we meer mensen overtuigen het openbaar vervoer te nemen?
Hoe kan de performantie van het openbaar vervoer verhoogd worden?
Hoe kan het gelaagd openbaarvervoernetwerk er in de toekomst uit zien?
Hoe kunnen we de betrouwbaarheid van ons openbaar vervoer verbeteren?
Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan ons mobiliteitssysteem?

Autonetwerk

Welke wegen optimaliseren we voor doorgaand verkeer en welke houden we voor lokaal verkeer?
Hoe kunnen we onze wegen veiliger maken?
Hoe worden de verschillende wegcategorieën het best ingericht?
Hoe kunnen we de filedruk verminderen?
Hoe kunnen we de wegen die door onze woonkernen gaan aangenamer en veiliger maken?
Hoe kunnen we het parkeerbeleid aanpassen aan de noden van inwoners en bezoekers?
Hoe gaan we naar een duurzamer voertuigenpark?

Knooppunten

Welke locaties in onze gemeenten zijn belangrijke knooppunten van mobiliteit?
Welke locaties zijn het meest geschikt als park-and-ride?
Welke knooppunten willen we verder uitbouwen en welke krijgen prioriteit?
Hoe moet zo’n knooppunt er dan uit zien?

Logistiek netwerk

Hoe kunnen we beter gebruik maken van duurzame logistieke vervoerswijzen?
Welke wegen zijn geschikt voor lokaal en/of doorgaand vrachtverkeer?
Hoe kunnen we de verkeersveiligheid op deze wegen verhogen?
Kunnen we de verdeling van pakjes efficiënter en duurzamer organiseren?

Ruimte

Hoe kunnen we via onze ruimtelijke ordening duurzame mobiliteit stimuleren?
Hoe kunnen we voorzieningen als winkels en horeca dicht bij de inwoners houden?
Welke locaties nabij vervoersknooppunten kunnen verder ontwikkeld worden?
Hoe kunnen onze stadskern en dorpsharten verder versterkt en aangenamer worden?
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