
 

9 oktober 2016 
Honing- en azijntocht 

Op een honing- en azijntocht wordt gefietst langs goede en minder goede voorbeelden van 
fietsinfrastructuur. Tijdens deze tocht passeren we langs een aantal goede voorbeelden, langs een 
aantal plaatsen waar er verbeteringen voorzien zijn, maar ook langs een aantal knelpunten waar we 
nog niet op de hoogte zijn van mogelijke verbeteringen.  

Stationsplein 

Onderstaande voorstellen behouden in grote lijnen de huidige structuur van het Stationsplein. 

 
Meerdere figuren werden getekend door Roger Van Rossem voor wijkoverleg Kontich-Kazerne 

Voorstellen: 
• Zone tussen station en muurtje voor voetgangers, fietsers en kortparkeerders: Dit kan door 

een F99a (met daarop de toegelaten categorieën). Eigenlijk is dit het bestendigen van de 
huidige situatie. In zo’n zone kan bij een heraanleg ook de grens verdwijnen tussen voetpad 
en rijweg. Een zebrapad heeft geen zin in deze zone. We stellen voor om de parkeerplaatsen 
voor kortparkeerders (vb. maximum 15 minuten) te voorzien voor het stationsgebouw. 

• Vlottere overgang van fietsostrade naar Stationsplein: Momenteel zijn er twee rechte hoeken. 
Minimaal wordt de aansluiting over een tweetal meter vlak gemaakt (wegwerken 
boordsteen). Zo kunnen fietsers iets gemakkelijker de bocht nemen. 

• Fietspad Ooststatiestraat sluit aan op fietsostrade: In het voorstel van het wijkoverleg wordt 
er gekozen om op het plein een dubbelrichtingsfietspad te voorzien aan de zuidzijde van het 
plein. Indien het fietspad van de Ooststatiestraat aan beide zijden doorloopt tot aan de 
fietsostrade, dan moet ook de toegang tot de parking aangepast worden. 

• Plaats voorzien voor kippenkraam: Momenteel staat het kippenkraam op voetpad en fietspad. 
In bovenstaand voorstel wordt er hiervoor een plaats voorzien.  

• Bovenstaand voorstel kiest voor enkelrichting voor autoverkeer rond het parkeerplein. Bij een 
herinrichting van het parkeerplein worden er best logische wandelroutes voorzien. Het 
kruisen van fietspaden of wandelroutes bij parkeerbewegingen worden vermeden. 



De verdieping en verbreding van het 
mobiliteitsplan bevat al een structuurschets 
(figuur rechts) waarbij er een fietsroute voorzien 
wordt doorheen de tunnel die toegang geeft tot 
de perrons. Dit kan enkel indien deze tunnel 
verbreed wordt. Dit is een dure maatregel. De 
helft van de parkeerplaatsen op het plein zou 
moeten verdwijnen om ruimte te voorzien voor 
een toegangshelling.  

Een toegangshelling kan ook voorzien worden op 
perron 1 (rode pijl op figuur). De helling komt 
dan uit in de bocht van de Lintsesteenweg. Deze 
oplossing is veel goedkoper. Zonder verbreding 
van de tunnel kan deze helling niet bekeken 
worden als een schakel tussen fietsostrades.  

Ter hoogte van het station zijn er voldoende kwaliteitsvolle fietsstallingen. 

Ooststatiestraat 

In de Ooststatiestraat tussen N1 en Kauwlei worden momenteel zeer comfortabele fietspaden 
aangelegd. Ze zijn voldoende breed om een groeiend fietsgebruik te kunnen ondersteunen. Ze zijn 
ook aangelegd in asfalt. De fietser krijgt dus hetzelfde rijcomfort als de automobilist. Ter hoogte van 
een fietsoversteek die ook gebruikt wordt door het recreatief fietsroutenetwerk werd er een 
wegversmalling voorzien. 

Ook tussen Kauwlei en Stationsplein moeten er nog twee fietspaden aangelegd worden. Het 
bestaande dubbelrichtingsfietspad is in slechte staat, te smal en zelfs aanliggend (niet toegelaten 
voor dubbelrichtingsfietspaden). 

 

De volgende figuur geeft een bijhorende dwarsdoorsnede. De rijweg wordt in dit voorstel een meter 
breder. Hierdoor wordt het mogelijk om een bus te kruisen ter hoogte van parkeerplaatsen. De 
parkeervakken komen voor de helft op de bestaande rijweg en voor de helft op de berm.  

De parkeervakken kunnen onderbroken worden door plantvakken. Een ruimte van 3 meter op 2,5 
meter kan hiervoor voorzien worden. De goot moet dan wel verlegd worden ter hoogte van de 
plantvakken. 



 

Lintsesteenweg 

De Lintstesteenweg maakt deel uit van de fietsostrade Antwerpen-Mechelen. Om de fietsers meer 
plaats te geven en tegelijk de bewoners nog toegang te geven tot hun woningen, werd er enerzijds 
een enkel richting voorzien voor het autoverkeer en anderzijds een fietsstraat. In een fietsstraat is 
autoverkeer toegelaten maar moet het achter de fietsers blijven.  

 

Ter hoogte van de overgang van fietsstraat 
naar fietspad is de zichtbaarheid beperkt. 
Auto’s die de fietsstraat oprijden hebben geen 
zicht op fietsers die soms aan 30 km/h 
passeren. Er rijden ook meer en meer 
ligfietsen en carrosseriefietsen die helemaal 
niet zichtbaar zijn voor de autobestuurder. De 
begroeiing in dit gezichtsveld mag niet hoger 
worden dan 50 cm. 

Het is ook niet duidelijk of de voorrang van rechts van toepassing is. Moet een fietser komende van 
het station voorrang geven aan een auto die vanuit de Liersebaan de fietsstraat opdraait? De meeste 
fietsers veronderstellen dat ze voorrang hebben, maar dit wordt best duidelijk gemaakt met correcte 
signalisatie (vb. omgekeerde driehoek of stopbord voor auto’s komende uit Liersebaan). 

Verbinding tussen fietsostrades 

Komende van de fietsostrade uit Lier 
via Lint kan je doorrijden aan de 
oostzijde van de sporen richting 
Antwerpen. De ontbrekende schakel 
is de verbinding tussen de 
fietsostrade naar Lier en deze naar 
Mechelen. Vanuit het Wijkoverleg 
werd eerst een helling voorgesteld 
naast het Mortelstuk tot aan de 
Lintsesteenweg.   

Het wijkoverleg heeft ook een alternatief voorgesteld. Verleng het fietspad aan de noordzijde van de 
Liersebaan tot net achter het Christusbeeld en maak daar een doorsteek en vervolgens een 
oversteek over het Mortelstuk (rode lijn op bovenstaande figuur). 

De asverschuiving op het kruispunt Liersebaan met 
Mortelstuk zorgt voor een belangrijke snelheidsverlaging 
van het verkeer komende uit Lint. Door deze eenvoudige 
ingreep werd de verkeersveilgheid op de Vijfhoek sterk 
verhoogd.  



Vijfhoek 

Ook de Vijfhoek zelf heeft 
veel minder ruimte. De 
snelheid is na de 
heraanleg sterk verlaagd. 
Maar het blijft een 
ingewikkeld kruispunt 
waarbij het niet duidelijk 
is hoe de fietsers zich 
moeten verplaatsen.  

Het wijkoverleg stelt hier 
voor om de ontbrekende 
in de fietsinfrastructuur 
toe te voegen. De figuur 
stelt doorlopende 
fietspaden voor. Dit is 
verdedigbaar. De 
werkelijke snelheid van 
het autoverkeer ligt onder 
de 30 km/h.   

De as Kauwlei-Liersebaan is momenteel een voorrangsweg. Er kan dan ook voorgesteld worden om 
fietsoversteekplaatsen (met blokmarkering) te gebruiken voor de kruisende fietspaden. 

Sommige instanties maken bezwaren bij de aanleg van fietsoversteekplaatsen op kruispunten en 
verwijzen hiervoor naar artikel 18.4 van het Ministrieel Besluit van 11 oktober 1976. Dit artikel bevat 
de zin “Zij mag niet aangebracht worden op het kruispunt of de rotonde wanneer de fietsers en 
bestuurders van tweewielige bromfietsen dezelfde voorrangsregels moeten naleven als de andere 
bestuurders.” 

Dit artikel verbiedt niet om fietsoversteekplaatsen aan te leggen op kruispunten of op rontondes. 
Het verbiedt enkel het gebruik wanneer de fietsers dezelfde voorrangsregels moeten naleven als de 
andere bestuurders. Dus parallel met een voorrangsweg mag er niet gekozen worden voor de 
blokmarkeringen. Dit zou immers in tegenspraak zijn met het concept van voorrangsweg. Zowel de 
fietser als de automobilist uit de zijstraat zouden dan voorrang moeten geven. Langs de 
voorrangsweg wordt er dus best gekozen voor doorlopende fietspaden. Voor kruisingen van een 
voorrangsweg is een fietsoversteekplaats met blokmarkeringen geschikt. 

Kapelstraat 

In de Kapelstraat werd een chicane aangelegd. Deze zorgt voor 
een verlanging van de snelheid van het autoverkeer. Er werd ook 
een fietssuggestiestrook aangebracht.  

Deze volgt ook in de chicane de rechterkant van de straat. Vele 
minder geoefende fietsers volgen mooi deze strook. Bij de 
tweede bocht wijken ze hierdoor meer uit naar het midden van 
de de rijbaan. Automobilisten snijden net die tweede bocht af. 
Dit resulteert vaak in bijna-aanrijdingen. De klinkers worden best 
verlegd zodat de fietser mee deze vlotte beweging van de auto’s 
volgt. Aan de schoolkinderen wordt dit al aangeleerd. 

Op meerdere plaatsen staan er goede publieke fietsstallingen. 
 



Montfortstraat 

 

Voor de invoering van 
de schoolstraat, 
zorgden de vele vaak 
fout geparkeerde 
auto’s voor vele 
gevaren in de directe 
schoolomgeving. De 
schoolstraat zorgt 
ervoor dat de 
Montfortstraat autoluw 
wordt bij begin en 
einde van een 
schooldag. 

41% van de schoolkinderen woont op minder dan 500 meter van de school. 82% woont op minder 
dan 1 km van de school. De auto is dus absurd voor dergelijke verplaatsingen. Toch werd in 2013 nog 
27% van de kinderen met de auto naar school gebracht. Dit percentage daalt sinds 2004 jaarlijks wel 
met 1% per jaar. Het concept van schoolstraat kan ook perfect ingevoerd worden nabij andere 
scholen. We denken dan bijvoorbeeld aan de weg doorheen het Altenapark (Altena), Schoolstraat 
(A. Hansschool) en de Van Dyckstraat (Sint-Jozef).  

Rodenbachlaan 

     

De Rodenbachlaan is een doodlopende straat voor autoverkeer maar dooRlopende gemaakt voor 
voetgangers en fietsers met liefst twee doorsteken. Uiteraard juichen we dit sterk toe. 

De hindernissen aan beide 
toegangen zijn echter te smal 
voor speciale fietsen, zoals de 
fiets op bovenstaande foto die 
o.a. gebruikt wordt bij 
Dagwerking Pegode. Deze fiets is 
104 cm breed. De afstand tussen 
de paaltjes op de doorsteek naar 
de Duffelshoek bedraagt maar 80 
cm. 

Op deze doorsteek naar de 
Duffelshoek wordt best gekozen 
voor twee paaltjes naast de 
doorsteek (en eventueel extra 
paaltjes in de grasstrook) en 
maar één paaltje in het midden 
van het verhard gedeelte.  



Rond punt Duffelshoek  

Het rond punt is onvoldoende een echt rond punt. Auto’s 
uit de Holle Weg kunnen zonder afremmen doorrijden 
naar Duffelshoek. De route voor de fietsers is niet voor 
iedereen duidelijk. Er ontbreken ook nog zebrapaden 
aansluitend aan het rond punt. 

Op de hoek met de Scheihagenstraat wordt het voetpad 
geblokkeerd door een reeks kasten van nutsbedrijven. 

Josse Clymansstraat 

Deze binnenweg is maar 190 cm breed en toch werd er 
een paaltje geplaaatst in het midden van de binnenweg. 
Dit paaltje wordt best verplaatst naar de zijkant van de 
weg. De ruimte ter hoogte van het paaltje wordt dan 
beperkt tot 160 cm, te smal voor een auto maar 
comfortabel voor fietsers. 

Duffelsesteenweg 

In de Duffelsesteenweg is er nu enkel een te smal 
dubbelrichingsfietspad aan de zuidzijde. Ten westen van 
de N1 zijn er wel fietspaden aan beide zijden van de weg.  

De Duffelsesteenweg is een bovenlokale functionele 
fietsroute (BFF). Het ontdubbelen van de fietspaden 
langs een functionele route van het BFF wordt voor 40% 
gesubsidieerd door het Vlaams Gewest en voor 40% door 
de provincie. 

 

 

 

Het is een belangrijke fietsroute binnen de gemeente tussen Kontich-Kazerne en Kontich-Centrum. 
Een ontdubbeling van de fietspaden tot aan het rond punt met Duffelshoek zorgt ook voor een 
veiligere overgang tussen enkelrichtingsfietspaden en dubbelrichtingsfietspad. Er is dan ook geen 
reden meer om op een gedeelte van het rond punt fietsers in beide richtingen toe te laten. 

Sluipverkeer op Pauwhoevestraat en 
Wildemanstraat 

De bovenlokale functionele fietsroute tussen Kontich-Kazerne 
en Waarloos loopt via Pauwhoevestraat en Wildemanstraat. 
Deze route wordt echter ook veel gebruikt als sluiproute voor 
het wegverkeer. Gelukkig werd de maximaal toegelaten 
snelheid op alle landbouwwegen al verlaagd van 90 km/h naar 
50 km/h.  

Ofwel wordt het autoverkeer ontmoedigd, door toevoeging van 
paaltjes, enkel richting of invoering van fietsstraat of jaagpad 
(onderste bord). Hierdoor wordt er echter meer autoverkeer 
verplaatst naar nog smallere wegen in het landbouwgebied.  

Of er kan gekozen worden voor een alternatieve fietsroute 
parallel aan deze as. Twee derde van de route is al beschikbaar. 

 



Vertrekkende uit Kontich-Kazerne dient de breedte en 
verharding van de binnenweg van Duffelshoek richting 
Babbelkroonstraat verbeterd te worden. Er moet ook 
een veilige oversteek voorzien worden van 
Duffelsesteenweg. 

De Babbelkroonstraat zelf is een rustige straat die zonder 
problemen omgevormd kan worden tot fietsstraat. 

Vervolgens moet er wel een nieuwe binnenweg gezocht 
worden op de randen van de percelen tot aan de 
binnenweg aan het einde van de Pastoriestraat. Deze 
wordt best ook verbreed. Via Pastoriestraat komt men 
aan Beekboshoek en ook aan de verschillende 
binnenwegen achter de kerk en richting Hessenpoelbos.  

Ferdinand Maesstraat 

Er zijn te weinig publieke fietsstallingen in het centrum van Waarloos. 

 

De Ferdinand Maesstraat nabij het kruispunt met N1 is 
te smal. Het is niet mogelijk om degelijke 
fietsvoorzieningen te voorzien. Aan de overzijde van de 
N1 ligt er aan de linkerkant een dubbelrichtingsfietspad. 

 Er werden recent een vreemde markering aangebracht. 
Vermoedelijk wenste men twee fietssuggestiestroken 
aan te brengen. Er werd echter een markering 
aangebracht die enkel gebruikelijk is in Nederland.  

Als er rekening 
gehouden moet 
worden met de 
bestaande rooilijn kan 
enkel een enkel richting 
voor het autoverkeer. 
Zo ontstaat er plaats 
voor een dubbel-
richtingsfietspad in het 
verlengde van het 
fietspad in de M. 
Geysemansstraat. Dit 
fietspad dient minimaal 
voorzien te worden  tot 
aan het kruispunt met 
de Oude Baan. 

 

 

Er is ruimte voor een dubbelrichtingsfietspad van 2 meter breed en een 
halve meter buffer tot de rijweg. De rijweg zelf is overal ruim 4 meter 
breed en in de zone nabij het kruispunt zelfs 5 meter breed. Dit laat een 
beperkte voorsortering toe (enkel voor auto’s).  

Door dit voorstel wordt er veel meer verkeer verwacht in de Kerkelei. 
Aanpassingen zijn nodig aan het kruispunt van Kerkelei met Ferdinand 
Maesstraat om vrachtwagen rechtsaf te kunnen laten draaien. 



 

Intussen werd het hoekgebouw 
afgebroken. Dit laat toe om de 
rooilijn te verplaatsen in het 
verlengde van de rooilijn ter 
hoogte van de school. Er ontstaat 
nu voldoende plaats voor aanleg 
van een fietspad tot aan de Oude 
Baan zonder invoering van enkel 
richting voor het autoverkeer. 

M. Geysemansstraat 

 

Fietsers uit de M. Geysemansstraat komen en 
rechtsaf willen draaien op de N1, moeten nu 
ook stoppen voor het rood verkeerslicht 
(rechts van het fietspad). Dit kan opgelost 
worden door toevoeging van het hiervoor 
voorziene verkeersbord. 

 

 

 

Er is geen enkel verticaal scheidend element in de 
bufferstrook tussen dubbelrichtingsfietspad en rijweg. 
In de Ferdinand Maesstraat en Keizershoek is er een 
haag aanwezig. In andere straten zijn dit paaltjes of 
varkensruggen. Zeker in de bocht en ter hoogte van 
zijstraten zorgen deze hindernissen ervoor dat het 
fietspad voorbehouden blijft voor de fietsers. 

De wijk Tanghof ligt dicht bij het centrum van Waarloos. Schoolkinderen geraken echter moeilijk 
over de Michel Geysemansstraat. We stellen voor om nabij de Oude Lei een zebrapad en 
fietsoversteekplaats te voorzien. Als dit te gevaarlijk beschouwd wordt, kan er gekozen worden voor 
toevoeging van een verkeerslicht op aanvraag.  Er moet dan wel extra ruimte voorzien worden 
tussen het fietspad en de rijweg ter hoogte van de oversteekplaats. 

Reepkenslei 

Tussen de Rijkerooistraat en het begin van de 
bebouwde kom ontbreken er fietspaden. De rijweg 
is aangelegd met barslechte kasseien. De fietsers 
maken vooral gebruik van een smal strookje 
halfverharding naast de rijweg. Op korte termijn 
vragen we een verbreding en vernieuwing van 
deze grintstrook.  

Kruispunt Neerveld met N1 

Het Vlaams Gewest gaat akkoord met het conflictvrij maken van de 
verkeerslichten. Zo wordt er vermeden dat afdraaiende vrachtwagens 
in conflict komen met fietsers en worden dode hoekongevallen 
maximaal vermeden. De oversteekplaatsen over de N1 worden best 
aangepast zodat fietsers in beide richtingen gebruik kunnen maken 
van beide oversteekplaatsen. De detectielussen (foto) stellen enkel 
metalen voorwerpen vast. Er moeten ook drukknoppen voorzien 
worden voor voetgangers en carbonfietsen. 

 



Op alle landbouwwegen werd de maximaal toegelaten snelheid al verlaagd van 90 km/h tot 
50 km/h. Dit is ook noodzakelijk in de industriegebieden. Momenteel mogen auto’s 90 km/h rijden 
en dit vlak naast voetgangers en fietsers die ook gebruik moeten maken van dezelfde rijweg. 

Koningin Astridlaan 

De startnota voor de ontdubbeling van de fietspaden langs de Koningin Astridlaan werd opgesteld in 
2010. De plannen werden eind 2013 goedgekeurd. Hierbij wordt gekozen voor een ruime 
bufferstrook met baangrachten tussen de fietspaden en de rijweg. We naderen einde 2016. De 
werken zijn nog altijd niet gestart. Er zou een probleem zijn met de verwerving van terreinen voor 
een bezinkings- en retentiebekken voor deze baangrachten. Kan dit niet voorzien worden in de 
bufferstrook zelf? 

 

Duffelsesteenweg 

Het centrumgedeelte van de Duffelsesteenweg heeft fietspaden aan beide zijden van de rijweg. In 
de oorpronkelijke plannen werd gekozen voor asfalt. Achteraf werd dit toch gewijzigd in minder 
comfortabele klinkers. Het nieuwe fietspad in de Ooststatiestraat is gelukkig wel aangelegd met een 
zeer comfortabele asfaltstrook. De fietser zal daar hetzelfde rijcomfort hebben als de automobilist.  

  

 

Het fietspad loopt verhoogt door ter hoogte van Lijsterbolstraat en 
’s Herenlei. Zo ontstaat er een duidelijke overgang tussen de 
invalsweg  en de woonwijken. 

Het nieuwe mobiliteitsplan bevat opnieuw een plan waarin zone 30 
voorzien wordt voor alle Kontichse woonwijken. Enkel de 
invalsassen blijven 50 km/h. Voor de Fietsersbond is dit cruciaal. 
45% van de voetgangers overlijdt bij een aanrijding aan 50 km/h. 
95% overleeft bij een aanrijding aan 30 km/h. Fietsersbond vraagt 
daarom om enkel 50 km/h toe te laten in straten met fietspaden. 
Het vorige mobiliteitsplan uit 2008 voorzag ook de invoering van 
zone 30 in de woonwijken. Enkele beperkte uitbreidingen vonden 
ondertussen plaats. De vraag voor zone 30 in de woonwijken wordt 
ook ondersteund door de oppositie. We vragen het bestuur dan 
ook met aandrang op om spoedig werk hiervan te maken. 

Kruisschanslei 

Dankzij het parkeerverbod verloopt het dubbelrichtingsverkeer voor auto’s vlot in de Kruisschanslei. 
De fietsers kunnen nu gebruik maken van de volledige breedte van het fietspad. Voor het VCP 
stonden er paaltjes op het fietspad om illegaal gebruik van het fietspad door het autoverkeer 
onmogelijk te maken. Ter hoogte van de verkeerslichten (die enkel dienen om de 30 km/h af te 
dwingen) zien we een voorbeeld van een rechtdoor door rood. Het verkeersbord zou zich moeten 
bevinden op de paal van het verkeerslicht. 



Fietswegen naast Expresweg 

Als de kans klein is op sluipverkeer, 
moeten er geen paaltjes voorzien 
worden. Het is duidelijk dat deze zone 
bedoeld is voor voetgangers en fietsers. 
Eventueel kan dit nog officieel gemaakt 
worden door toevoeging van het bord 
van jaagpad (F99a met voetganger en 
fietser). Alle paaltjes op de binnenwegen 
in deze zone kunnen verwijderd worden.   

Molenstraat 

 

Fietsers komende van de Expresweg hebben een kort 
fietspad afgezonderd van de rijweg. De overgang naar 
gemengd verkeer verloopt echter problematisch. Als de 
auto’s groen hebben, trachten ze vooral om nog door de 
lichtfaze te geraken. Ze letten onvoldoende op voor fietsers 
die plots links van hen verschijnen. Fietsers worden in de 
goot of op het voetpad geduwd. De randen zijn echter glad 
wat vaak resulteert in valpartijen.  Een langere invoegzone is 
dus noodzakelijk. Dit kost één parkeerplaats. 

Verder verkiezen we de verwijdering van de markeringen van 
de fietssuggestiestrook. Dit is onduidelijk voor zowel fietsers 
als automobilisten. Mogelijk kan men symbolen van fietsers 
gevolgd door een visgraat aanbrengen en dit aan beide zijden 
van de rijweg.  

Een iets betere rijweg was beter geweest. Er was dan plaats 
voor fietsers aan beide zijden van de auto’s. 

Gemeenteplein 

Op en rond het Gemeenteplein is een uitbreiding en 
opwaardering van de fietsstallingen nodig. We hebben 
onderweg enkele goede voorbeelden gezien. Als er gewerkt 
wordt met fietsstallingen op twee hoogtes (noodzakelijk als 
men fietsen om 40 cm van elkaar wil stallen), moet men ook 
voldoende hoogteverschil voorzien. De Stallingswijzer vraagt 
minstens 25 cm hoogteverschil om conflicten met de sturen te 
vermijden. Bij de stalling aan het Halfdiep werd hier geen 
rekening mee gehouden.  

We beëindigen deze eerste honing- en azijntocht op het Gemeenteplein. We willen zeker niet de 
indruk geven dat het barslecht gesteld is met de fietsinfrastructuur in onze gemeente. Er wordt al 
decenialang aandacht aan besteed. Mogelijk hebben we meer gefocust op de verbeterpunten. 
Beschouw het als ondersteuning om het beleid nog meer te verbeteren en als gratis aangeboden 
suggesties voor het huidige en de toekomstige besturen. 

 

Bart Van der Spiegel 
Fietsersbond Kontich 


