Mechelsesteenweg: ontbreken fietspaden tussen N1 en GASK
Omschrijving van het knelpunt
De Mechelsesteenweg is één van de drukkere invalswegen van KontichCentrum. De andere drie invalswegen van de N1 naar Kontich-Centrum
(Antwerpsesteenweg, Ooststatiestraat en Duffelsesteenweg) hebben aan elke
zijde van de weg een enkelrichtingsfietspad.

De gemeente heeft de parkeervakken aangeduid en heeft bijkomend een okeren
strook aangebracht op de weg als fietssuggestiestrook. Dit heeft zeker een
snelheidsremmende werking.

Voorstel Fietsersbond
Een volledige heraanleg met aan elke zijde van de weg een
enkelrichtingsfietspad is ook hier noodzakelijk.
Zo’n fietspad heeft een aanbevolen breedte van minstens 1,75 m.
De bovenste foto bevat als voorbeeld de heraanleg van de Antwerpsesteenweg.
Bijkomende verbeteringsmogelijkheden liggen in de wegbedekking (asfalt is
veel vlakker en rijdt dus comfortabeler) en zeker in de afwerking op de
kruispunten.
Een heraanleg met doorlopende voetpaden en fietspaden ter hoogte van de
zijstraten werd al toegepast voor de Duffelsesteenweg.
De Mechelsesteenweg is geselecteerd als functionele fietsroute in het BFF
(Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk). De aanleg van bovenlokale
fietspaden wordt voor 80% gesubsidieerd (40% door Provincie en 40% door het
Gewest via het Fietsfonds).
Een heraanleg is nu voorzien voor 2019.

Knelpuntfiches – laatst gewijzigd op 16 april 2018 – p. 1

Ooststatiestraat (N1 – station): fietspad in slechte staat
Omschrijving van het knelpunt
Het gedeelte van N1 tot Kauwlei werd al op een schitterende wijze
heraangelegd. Aan beide zijden is er nu een 2m breed geasfalteerd fietspad. Ook
de oversteekplaats ter hoogte van het Hof van Spruyt werd beveiligd.

Van Kauwlei tot station ligt er een aangrenzend verhoogd dubbelrichtingsfietspad. Het is 1,8 m breed (20 cm te smal om te voldoen aan de minimale
breedte van het Vademecum Fietsvoorzieningen). Officieel zijn aanliggende
dubbelrichtingsfietspaden niet toegelaten. De kwaliteitsscore bedraagt 4,0 op 10.

De oversteken aan de kruispunten zijn van slechte kwaliteit (met goten en
boordstenen) en zonder doorlopende fietspaden.

Voorstel Fietsersbond
Een heraanleg van dit fietspad is voorzien.
Bij voorkeur wordt er aan beide zijden van de straat een enkelrichtingsfietspad
voorzien. Dit is ook het voorstel van het gemeentebestuur. De gemeente stelt
voor om aan beide kanten een asfalten fietspad te voorzien van 1,75m breed.
Breder is moeilijk haalbaar zonder in te boeten op de kwaliteit van de
voetpaden. Fietsersbond gaat akkoord met deze voorstellen van het
gemeentebestuur.

Als alternatief stellen we voor om het dubbelrichtingsfietspad aan te leggen
naast het voetpad. Beiden kunnen iets breder worden. Vervolgens wordt er een
bufferstrook voorzien tussen parkeerplaats en fietspad.

We vragen wel bijzondere aandacht voor de aansluiting van deze fietspaden op
het Stationsplein en voor een veilige heraanleg van het kruispunt met de
Kauwlei. De as Kauwlei-Ooststatiestraat wordt best een voorrangsweg. Bij het
kruisen van de voorrangsweg hebben de fietsers geen voorrang meer. Hun
snelheid moet verlaagd worden en er moet 2 meter buffer zijn tussen de
fietspaden parallel aan de voorrangsweg en de rijbaan. Zo komen fietsers die
willen kruisen duidelijker in beeld en hinderen ze de fietsers niet die de
voorrangsweg volgen.

Knelpuntfiches – laatst gewijzigd op 16 april 2018 – p. 2

Sluipverkeer in Meylweg
Omschrijving van het knelpunt
De Meylweg was een smalle landbouwweg. Intussen werd er veel bijgebouwd
aan de kant van Kontich-Kazerne. Langs deze weg liggen er ook meerdere
sportaccomodaties: twee voetbalclubs, een manège en twee tennisclubs. Het
Dansateljee verhuist ook nog naar de Meylweg. Mogelijk komt er ook nog een
cinema. Fietsroute Abraham Hans loopt via Meylweg. Het recreatief
knooppunten-netwerk maakt een kort stukje gebruik van de Meylweg. Op
termijn komt er hopelijk een fietsroute van Bautersemstraat over de
spoorwegberm naar het station.
De Meylweg wordt echter ook gebruikt om vanuit Kontich-Kazerne
noordwaarts te rijden en een aantal verkeerslichten op de N1 te omzeilen.
Rond 2010 werd de rijweg verhoogd. De rijweg ligt nu aanzienlijk hoger dan het
maaiveld. Een fietser die plots moet uitwijken voor een gevaarlijke tegenligger,
kan lelijk ten val komen.
De toegelaten snelheid bedraagt 30 km/h.

Voorstel Fietsersbond
De rijweg is maar 3,5m breed en is dus al te smal om twee auto’s te laten
kruisen. De Meylweg is niet geschikt voor doorgaand verkeer.
De Meylweg kan halverwege afgesloten worden voor doorgaand verkeer.
Voetbalclub VDP blijft bereikbaar vanuit Kontich-Kazerne en vanuit Hove. Wie
met de auto tot vlak bij manège of tennis wil, moet via Ooststatiestraat. De
parking op de foto links, ligt ook maar op 250m van manège en tennis.
Alternatieven zijn de omvorming tot fietsstraat of tot straat voorbehouden voor
landbouwvoertuigen, voetgangers, ruiters en fietsers. Deze twee oplossingen
laten nog auto’s toe naar de percelen op deze weg en vragen dus meer toezicht.
Men zou één van deze concepten kunnen toepassen tussen Bautersemstraat en
de zijstraat naar manège en tennis (kruispunten niet inbegrepen).
Komende uit de Ooststatiestraat is er een kort stukje fietspad naar de Meylweg.
Dit eindigt zonder enige rugdekking. Het is ook onvoldoende duidelijk dat er
niet geparkeerd mag worden in een strook van 5 meter voor en na het einde van
een fietspad. Vermoedelijk volstaat het informeren van de buurtbewoners.
In afwachting van de plaatsing van paaltjes ter hoogte van VDP, dienen er
snelheidsremmende maatregelen toegevoegd toe worden. Zo blijft de werkelijke
snelheid onder de toegelaten 30 km/h.
Een volledige herinrichting met voetpaden en fietspaden of alternatieve routes
om elke recreatie-activiteit veilig en zonder beduidende omwegen te bereiken,
moet op termijn gerealiseerd worden. Het wijkoverleg heeft al voorstellen
ingediend voor een gemengd voetpad/fietspad en voor alternatieve routes.
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Edegemsesteenweg: fietspad in slechte staat
Omschrijving van het knelpunt
De Edegemsesteenweg heeft een smal aanliggend dubbelrichtingsfietspad van
Expresweg tot aan parkje aan de Villermontstraat. Het Vademecum
Fietsvoorzieningen laat geen aanliggende dubbelrichtingsfietspaden toe. Het
fietspad is ook te smal (ongeveer 1,8 meter).

Momenteel kruist een doorlopend fietspad het einde van de Villermontstraat.
Auto’s komende uit de Villermontstraat geven niet altijd correct voorrang.

Voorstel Fietsersbond
In het gedeelte van de Edegemsesteenweg tussen Expresweg en bebouwde kom
stellen we een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad voor achter de bestaande
bomen.
Het bestaande fietspad kan omgevormd worden tot een bredere grasberm. De
voorsorteerstook voor links afslaand verkeer kan ook verlengd worden

Binnen de bebouwde kom stellen we voor om het fietspad opnieuw aan te
leggen op dezelfde plaats als het huidige fietspad. Het fietspad dient wel
verbreed te worden en afgescheiden te worden van de rijweg met een verticaal
scheidend element. De rijweg kan verlegd worden. Er is op de meeste plaatsen
een heel brede parkeerplaats aan de overzijde van de weg.

We stellen voor om dit fietspad aan te sluiten op een nieuw fietspad in de
Villermontstraat.

De heraanleg is lopende. Daarna vervalt deze knelpuntfiche.
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Duffelsesteenweg (ten oosten van N1): ontdubbelen fietspad
Omschrijving van het knelpunt
Fietsers vanuit een groot gedeelte van Kontich-Kazerne in de richting van
Kontich-Centrum verlaten de wijk via de Pronkenbergstraat. Daar is er een
drukknop voor fietsers. Wanneer het fietslicht groen wordt, kunnen ze ook
rechtsaf slaan van het fietspad aan de linkerzijde in de Pronkenbergstraat naar
het fietspad aan de linkerzijde van de Duffelsesteenweg.

Langs de Duffelsesteenweg ligt er op het gedeelte ten oosten van de N1 enkel
aan de zuidzijde van de straat een dubbelrichtingsfietspad. Ten westen van de
N1 is er aan beide zijden van de straat een fietspad. Fietsers uit Kontich-Kazerne
moeten zowel aan de Pronkenbergstraat als bij de kruising met de N1 de
Duffelsesteenweg kruisen.
Het dubbelrichtingsfietspad is te smal.
Een nieuw stukje fietspad werd zelfs als verhoogd aanliggend dubbelrichtings
fietspad aangelegd. Ter hoogte van elke oprit wordt dit fietspad bijkomend ook
nog verlaagd. Aanliggende dubbelrichtingsfietspaden zijn niet toegelaten
volgens het Vademecum Fietsvoorzieningen. Het steeds veranderen van het
hoogteprofiel is erg storend voor de fietsers.

Voorstel Fietsersbond
Komende uit Duffel ligt er een te smal dubbelrichtingsfietspad zonder
voldoende veiligheidsstrook en zonder verticaal scheidend element. Op langere
termijn dient dit fietspad verbreed te worden. Op korte termijn dient er een
verticaal scheidend element toegevoegd te worden.

Vanaf de Pronkenbergstraat gebruiken meer fietsers de Duffelsesteenweg. We
stellen voor om in die zone een tweede enkelrichtingsfietspad aan te leggen.
Conform het Vademecum dient dit ofwel verhoogd, ofwel met een
veiligheidsstrook ofwel met een voldoende verticaal scheidend element
aangelegd te worden.
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Ooststatiestraat (N1 – Hofstraat): auto’s parkeren op fietspad
Omschrijving van het knelpunt
Bij de heraanleg van de voet- en fietspaden van dit gedeelte van de
Ooststatiestraat werd een cruciale fout gemaakt. Er werd geen buffer voorzien
tussen parkeerplaatsen en fietspad (nochtans verplicht volgens het Vademecum
Fietsvoorzieningen). Nog erger, auto’s mogen deels op de verhoogde berm
parkeren.

In de praktijk staat de helft van de geparkeerde auto’s deels op het fietspad
geparkeerd. En de anderen helft staat er net niet op geparkeerd.

Voorstel Fietsersbond
Op korte termijn vragen we een sensibilisatie naar de bewoners, gevolgd door
verbaliseren. Zeker na de plaatsing van de verdwijnpaal, is de verkeersintensiteit
in de Ooststatiestraat voldoende gedaald. Het risico dat de auto beschadigd
wordt bij reglementair parkeren, kan niet meer als drogreden gebruikt worden.
Auto’s die gedeeltelijk op het fietspad parkeren maken een overtreding van de
tweede graad (onmiddellijke inning van 110 euro).
Op langere termijn is een grondigere oplossing nodig
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Hofstraat: ontbreken fietspaden
Omschrijving van het knelpunt
De meeste auto’s die via de Oostatiestraat Kontich-Centrum binnen rijden,
draaien rechtsaf de Hofstraat in. Een groot gedeelte van de fietsers rijdt
rechtdoor, maar toch maken er nog veel fietsers gebruik van de Hofstraat (vb. op
weg naar het VTI of verder door richting Edegem).

Het eerste gedeelte heeft overwegend rijwoningen met voortuinstrook. Het
tweede gedeelte heeft meerdere appartementen. De gevels reiken er tot aan het
voetpad.

In beide delen is er ongeveer 14 meter beschikbaar van rooilijn tot rooilijn

Voorstel Fietsersbond
Voor een drukke straat in zone 50 is er volgens het mobiliteitsplan 15,5 meter
rooilijnbreedte nodig. Vermoedelijk is deze op de meeste plaatsen niet
beschikbaar.
Er is geen parallelstraat beschikbaar. Enkel richting is niet echt een optie.

Door de plaatsing van de verdwijnpaal in de Ooststatiestraat, is het wel minder
druk in de Hofstraat. Hierdoor is het intussen wel mogelijk om de Hofstraat deel
te laten uitmaken van de zone 30 te voorzien voor de volledige woonwijk.
De verkeersintensiteit ligt wel hoger dan in de meeste woonstraten. De zone 30
zal dus afgedwongen moeten worden met snelheidsremmers.

De Hofstraat zal later dit jaar heraangelegd worden. De aansluiting met
Antwerpsesteenweg en Ooststatiestraat zal vernieuwd worden. De figuur links
bevat het voorziene kruispunt van Ooststatiestraat met Hofstraat. De snelheid
zou verlaagd worden tot 30 km/h.
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Kapelstraat: asverschuiving
Omschrijving van het knelpunt
Halverwege de Kapelstraat werd er een asverschuiving aangelegd. Deze zorgt
wel degelijk voor een verlaging van de snelheid van het autoverkeer in de
Kapelstraat.

Vele fietsers en zeker de jonge fietsers trachten goed de fietssuggestiestrook te
volgen. In de asverschuiving zorgen ze dan plots voor heel veel ruimte.

Automobilisten komen dan in de verleiding om toch maar snel enkele fietsers in
te halen. Maar de afstand werd toch wat te kort ingeschat en daar is al een
tegenligger. Dus maar snel naar rechts. En de fietser? Ja, die moet maar
remmen of het voetpad oprijden.

De fietser die de fietssuggestiestrook volgt, zal in elke bocht iets verder van de
rand rijden. In de tweede bocht kan hij hierdoor zelfs even links van de
fietssuggestiestrook uitkomen.

Voorstel Fietsersbond
Fietsersbond, school en wijk hebben massaal gevraagd om een fietspad. Er was
voldoende ruimte. De druk voor enkele extra parkeerplaatsen was blijkbaar
groter en dus hebben we geen fietspad.

Het lijkt ons niet echt waarschijnlijk dat er op korte termijn een fietspad
toegevoegd wordt. Maar hopelijk kunnen we de asverschuiving aanpassen,
zodat de centrale rijloper niet plots veel breder wordt en de fietsende kinderen
zich niet langer in de hoek laten duwen.

Op de website van de lokale school staat er uitleg opdat de kinderen zich niet te
veel in de hoek laten drummen in de asverschuiving: “Als je de rode
fietssuggestiestroken volgt, moet je opletten dat je bij de tweede bocht naar
rechts niet tot op de grijze middenloper terecht komt. Je kan dit vermijden door
de eerste bocht een beetje af te snijden.”
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Ontbreken fietswegen naar en langs Zandbergen
Omschrijving van het knelpunt
Op een opgehoogd terrein ooit aangelegd voor een autowegenkruispunt tussen
E19 en Grote Ring, heeft er zich een mooi en woest stukje natuur gevormd.
Het gebied is nu bereikbaar vanuit Edegem vanaf Kattenbroek (ruime parking)
en vanuit Kontich via een voetweg die uitgeeft op de Groeningenlei vlak voor
de brug over de E19.
Het gebied is hooggelegen, maar heeft ook heel veel natte hoeken.
De Zandbergen vormen een mooi speelgebied. Jeugdbewegingen maken graag
gebruik van het gebied. Voor de stuntfietser is er een parcours waar je met je
fiets over gaten van meer dan een meter kan jumpen (enkel voor geoefenden).

Voorstel Fietsersbond
Dit gebied wordt nog te weinig gebruikt door wandelaars en fietsers. We stellen
daarom voor om het gebied beter te ontsluiten en er ook een rondweg aan te
leggen waar je geen laarzen nodig hebt. De huidige paden zijn vaak enkel
begaanbaar met een regenlaarzen. De paden over het hoogste punt van het
gebied zijn ook niet geschikt voor de meeste fietsers.
De rode wegen op de luchtfoto zijn reeds geasfalteerd. De rode streeplijnen zijn
zandwegen maar best berijdbaar met de fiets. We oranje stippellijnen worden
bijkomend voorgesteld.
We stellen ook een extra toegang voor vertrekkende van de doodlopende straat
die tegenover de Boerenlegerstraat uitkomt op de Prins Boudewijnlaan.
In een afzonderlijke knelpuntfiche gaan we in op de wens voor een tunnel voor
voetgangers en fietsers tussen Kontichse Zandbergen en Vuile Plas (aan de
westzijde van de E19). Zo ontstaat er een groter gebied met vele wandel- en
fietsmogelijkheden.
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Vredestraat: ontbreken fietspaden
Omschrijving van het knelpunt
De Vredestraat is een vrij drukke straat op de grens van Kontich en Hove.
Buslijnen 190 en 195 rijden door deze straat. Het vormt de ontsluiting in
westelijke richting voor de Vredewijk, maar ook voor wijken aan de oostzijde
van de spoorlijn Antwerpen-Mechelen (en dit via de brug nabij het rond punt
met de Gellyncklaan en verder ook via de onderdoorgang van de
Beekhoekstraat).
Er bevindt zich een lagere school in de nabije omgeving.

De straat is geselecteerd als functionele bovenlokale fietsroute. Er zijn echter
geen voorzieningen voor fietsers aanwezig. Het wegbeeld bestaat uit een 7,1
meter brede rijweg met aan beide zijden een voetpad van 2,4 meter breed.

Voorstel Fietsersbond
Het ideale profiel voor deze straat heeft een rooilijnbreedte van 15,5 meter
nodig. Dit profiel omvat voetpaden van 1,5 meter breed, fietspaden van 1,75
meter breed (aanbevolen waarde Vademecum Fietsvoorzieningen),
bufferstroken van 0,5 meter breed, een parkeervak aan één zijde van de weg van
2 meter breed en een rijweg van 6 meter breed.
Hiervoor zijn er onteigeningen nodig. Op plaatsen waar dit moeilijk is, kan er
dan geen parkeerstrook voorzien worden en moet er op alle breedtes wat
ingeleverd worden.

Als alternatief kan een dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde overwogen
worden. Ook in dat geval zijn onteigeningen aangewezen. Een mogelijk
dwarsprofiel bestaat uit: voetpad (1,5 m), rijweg (5,5 m), parkeerstrook met
aanplantingen (2,0 m), buffer (0,5 m), fietspad (2,0 m) en voetpad (1,5 m).

De aanleg van bovenlokale fietsroutes wordt voor 40% gesubsidieerd door de
Provincie en voor 40% door het Vlaamse fietsfonds.
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Drabstraat (N171-Keizershoek): fietspad in slechte staat
Omschrijving van het knelpunt
De Drabstraat vormt een drukke invalsweg om vanaf de E19 het centrum van
Kontich te bereiken. Aangezien er nog geen verbindingsweg bestaat, wordt deze
straat ook veel gebruikt door doorgaand verkeer richting Kontich-Kazerne,
Duffel en Lier.
De Drabstraat wordt frequent gebruikt door fietsers op weg naar de vele
Kontichse scholen. Net aan de overzijde van het kruispunt met de Expresweg
bevindt zich het Sint-Ritacollege.
Het fietspad is 1,8 meter breed, heeft geen bufferstrook t.o.v. de rijweg en moet
door fietsers in beide rijrichtingen gebruikt worden. Qua comfort wordt 3,2/10
behaald.

Voorstel Fietsersbond
In de Pierstraat ligt het dubbelrichtingsfietspad ook aan de noordzijde. Het
betreft maar een kort stuk fietspad in het verlengde van dit fietspad. We kunnen
dus akkoord gaan met het behoud van een dubbelrichtingsfietspad, ook al is dit
niet aangewezen in een bebouwde kom.
We stellen voor om de rijweg 50 cm te versmallen. Goot en boordsteen schuiven
op en maken zo plaats voor een fietspad van ongeveer 2,3 meter breed.

Om 40% subsidiëring te bekomen (via Provincie Antwerpen), moet deze route
eerst geselecteerd worden als een lokale functionele fietsroute. Een voorstel
voor een Lokaal Functioneel Fietsroutenetwerk werd ingediend op de
Gemeenteraad van 11 januari 2010.

Status 2018
Vermoedelijk start in 2018 de aanleg van een tunnel voor voetgangers en fietsers onder de Expresweg. Deze tunnel komt uit
in de bocht van de Rubensstraat. Hierdoor vervalt het belang van dit fietspad in de Drabstraat. Deze knelpuntfiche blijft
voorlopig behouden.
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Pierstraat: te smal fietspad
Omschrijving van het knelpunt
De Pierstraat is een lange straat richting Reet en Aartselaar.

De straat is geselecteerd als functionele bovenlokale fietsroute. Aan de
noordzijde van de straat ligt er een dubbelrichtingsfietspad. De comfortmeting
leverde 4,3 op 10 op. De breedte bedraagt 2,0 m. Er is een bufferstrook van 80
cm breed aanwezig.

Voorstel Fietsersbond
Bij het begin en het einde van het school rijden er enorm veel fietsers op dit
fietspad. Als tegenligger is het dan zeer moeilijk fietsen.
We betwijfelen of verbreden van het fietspad zou volstaan. Zelfs verbreding tot
de aanbevolen breedte van 2,5 m is mogelijk onvoldoende.

Mogelijk kan ook het voetpad aan de overzijde omgezet worden tot fietspad. Er
is dan aan elke zijde van de straat een fietspad. Ter hoogte van Satenrozen en de
vrijstaande bebouwing volstaat dit. Voetgangers kunnen daar gebruik maken
van het fietspad.

Dichter bij het centrum moet er aan beide zijden een voetpad blijven. Daar moet
het parkeervak sneuvelen indien er gekozen wordt voor een fietspad aan elke
zijde van de rijweg.
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Kruising E19 nabij Zandbergen
Omschrijving van het knelpunt
Er zijn geen bruggen of tunnels tussen Drie Eikenstraat (tussen UZA en
Edegem-Centrum) en de Groeningenlei (tussen Aartselaar langs kasteeldomein
Groeningen naar Kontich-Centrum).
Halverwege tussen beiden gaat de E19 over de Edegemse Beek. Aan de
westzijde grenst de Edegemse Beek aan het domein Vuile Plas. Aan de oostzijde
loopt de Edegemse Beek tussen recreatiezone Kattenbroek en de Kontichse
Bergen. Kattenbroek heeft ook veel parkeermogelijkheden.

Voorstel Fietsersbond
We stellen voor om een ruimere koker te voorzien voor de onderdoorgang van
de Edegemse Beek. Op de tekening rechts wordt het project van de doortocht
van de Koude Beek onder de E313 te Wommelgem weergegeven.

Hierbij een schets van de mogelijke koker zoals we deze in 2008 als missing
link voorgesteld hebben aan de regionale pers.

Het Edegemse mobiliteitsplan en het Edegemse structuurplan houden beiden
rekening met een tunnel op deze plaats voor voetgangers en fietsers.

De tunnel dient gecombineerd te worden met aansluitingen in drie richtingen
aan beide zijden van de E19. Zie ook op afzonderlijke knelpuntfiche omtrent
bereikbaarheid van Kontichse Zandbergen.
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F. Maesstraat: kruispunt met N1
Omschrijving van het knelpunt
Het laatste stuk Ferdinand Maesstraat richting N1 was heel smal. Aan de
overzijde van het kruispunt ligt er een dubbelrichtingsfietspad in de Michel
Geysemansstraat richting Reet.

Op het gedeelte voor de school werd er een parkeervak toegevoegd in de
rijrichting naar het centrum van Waarloos. Aan beide zijden van de rijweg werd
er een strookje afgebakend met een stippellijn. Het is niet duidelijk wat de
functie is van deze stippellijn. Het is in elk geval geen wettelijk correcte
aanduiding voor een fietspad en ook niet voor een fietssuggestiestrook.

Voorstel Fietsersbond
Het hoekhuis werd intussen afgebroken. Dit zorgde voor een reuze opportuniteit
om de rooilijn te verleggen en zo meer plaats te voorzien voor een veilige
heraanleg van het kruispunt.

Het nieuwe gebouw wordt opgetrokken in het verlengde van de gevel van de
school. Zo ontstaat er voldoende plaats voor een fietspad tussen Oude Baan en
N1. Aangezien er in de Michel Geysemansstraat al een dubbelrichtingsfietspad
ligt aan de zuidzijde van het kruispunt stellen we voor om dit te verlengen tot
aan het kruispunt met de Oude Baan. De rijweg van de Ferdinand Maesstraat
schuift hierdoor dus iets verder noordwaarts op nabij het kruispunt. De
parkeervakken voor de school kunnen behouden blijven. Extra fietsstalling dient
voorzien te worden nabij de bushalte. De parkeerstrook die aan de overkant van
de straat geschilderd werd, zal wel ingenomen worden door het fietspad.
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Doornstraat: fietspad in slechte staat
Omschrijving van het knelpunt
In de Doornstraat liggen er langs beide kanten van de weg nog 90 cm smalle
enkelrichtingsfietspaden aangelegd in cementbeton met een trillingsscore van
-0.9/10 (fietsbarometer Provincie Antwerpen). De Doornstraat heeft het
slechtste fietspad zowel qua breedte als qua rijcomfort in onze gemeente.

Voorstel Fietsersbond
Het middenrijvak kan quasi overal wegvallen. Er ontstaat hierdoor voldoende
ruimte voor een 2 meter breed asfalten fietspad aan beide zijden van de rijweg
afgescheiden door een brede groenstrook van de rijbaan. Enkel ter hoogte van
bijvoorbeelde de inrit van de Jachthoorn, kan het zinvol zijn om toch een
afslagstrook te behouden. De rijweg wordt in die zone dan aangrenzend.

Knelpuntfiches – laatst gewijzigd op 16 april 2018 – p. 15

Ontbreken oost-west fietsroute nabij noordgrens
Omschrijving van het knelpunt
Tussen Kontich en Edegem ligt er een groene strook open ruimte. Deze
bufferstrook kan beter zichtbaar gemaakt worden door de aanleg van een
fietsroute met natuurontwikkeling bijvoorbeeld in de omgeving van de
beekvalleien.

Voorstel Fietsersbond
Langs de spoorlijn Antwerpen-Mechelen en de spoorlijn Kontich-Lier liggen er
al fietsostrades. Een fietsroute in de open ruimte zone ten noorden van onze
gemeente kan perfect aansluiten op deze fietssnelwegen.
Deze nieuwe fietsroute takt aan op de fietsostrade Antwerpen-Mechelen tussen
het station van Kontich en de Dennenlaan. Mogelijk kan er op die plaats op
termijn een tunnel voorzien worden onder de spoorlijn zodat er ook een vlotte
aansluiting voorzien kan worden op de fietsostrade naar Lier.
De route loopt eerst via een Oude Spoorwegberm. Aansluitingen worden
voorzien met Meylweg en Bautersemstraat. De N1 wordt gekruist ter hoogte van
de verkeerslichten met Vredestraat.

We stellen een verbinding voor met de Helenaveldstraat nabij de Biesaard. De
open ruimte wordt vervolgens gekruist zodat er ook een lokale fietsdoorsteek
ontstaat tussen de Buizegemwijk in Edegem en de Altenawijk in Kontich. Er is
ook een aansluiting met de trage wegen komende van Romeinse Put.
De route loopt verder westwaarts. De N171 wordt gekruist ter hoogte van de
verkeerslichten met Edegemsesteenweg. De route blijft ten zuiden van
Edegemsebeek. De trage weg in het midden van de volkstuinen wordt verlengd
tot aan deze route.
De route loopt verder op de rand van de Zandbergen. Via de Willem Herreynstraat en de Drie Eikenstraat bereik je UZA en Universiteit Antwerpen. Op
termijn kan er ook een tunnel voorzien worden onder de E19.
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Oversteekbaarheid N1 nabij grens Kontich/Edegem/Hove
Omschrijving van het knelpunt
Op de luchtfoto staan de bestaande binnenwegen als een rode lijn. Links
bovenaan loopt een binnenweg richting Romeinse Put. Daarover rechts, naast
Ketele, loopt een pad richting Vredestraat. Aan de zuidzijde bestond een
binnenweg naar de Verbrande Hoevestraat. Dit pad is verdwenen bij een
verkaveling, maar spontaan weer ingereden.

De N1 heeft nog 2x2 rijstroken op het grondgebied van Edegem/Hove.
Daarbuiten is dat nu nog slechts 2x1 rijstrook. Ter hoogte van verkeerslichten is
de extra capaciteit zeker nuttig, maar tussenin is dit tweede rijvak niet nodig.
Aan 2x2 rijstroken is de rijbaan amper oversteekbaar, ook door de hoge randen
van de middenberm.

Voorstel Fietsersbond
Iets ten noorden van Fun-Siesta-Hubo (Edegem) ligt een terugkeerlus voor
auto’s, waar de middenberm gekruist kan worden. Een afzonderlijk rijvak kan
dienst doen als voorsorteerstrook voor deze keermogelijkheid.
Aan de kruising met de binnenwegen stellen we voor om de een veilige
oversteek over de N1 te voorzien. Per rijrichting is er dan meer 1 rijstrook.
De fietspaden tussen binnenwegen en oversteekplaatsen moeten aangepast
worden voor fietsverkeer in beide richtingen. Dat is mogelijk door een fietspad
te voorzien van minstens 2,5 meter breed met pijlen en een middellijn.

Ook tussen de binnenweg naast Ketele en de binnenweg naar de Romeinse Put
stellen we een fietsoversteek voor. In beide rijrichtingen wordt er één rijvak
geschrapt. Op die manier kan er een veilige kruising voorzien worden.
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Bibliotheek: fietsstallingen
Omschrijving van het knelpunt
De bibliotheek heeft twee barslechte fietsstallingen. Dicht bij de toegang staat er
één spiraaltje. Eigenlijk staan de fietsen geparkeerd op hen poot en wordt er een
beetje extra steun gegeven aan het voorwiel. Achter een muurtje en dus deels uit
het zicht bevinden zich de restanten van een tweede stalling. In het muurtje
blijven er nog een paar wielklemmen over. Verder zijn er steunen zodat de
sturen van twee naast elkaar geplaatste fietsen niet in elkaar haken.
De bibliotheek wordt nochtans frequent bezocht. Het gebouw bevat niet alleen
de hoofdbibliotheek van de gemeente, maar ook de Uitwinkel, de lokalen van de
vrijetijdsdienst, verschillende vergaderlokalen en het museum.

Voorstel Fietsersbond
We stellen voor om het scheidingsmuurtje te verwijderen en een overdekte
stalling met meerdere beugels te voorzien.
Er wordt best 1,2 meter afstand gelaten tussen de beugels. Eén stalling op de
plaats van de stalling achter het muurtje is onvoldoende. In de ruimte tussen
deze stalling en de toegangsdeur worden bij voorkeur extra beugels voorzien.
De gemeente heeft al enkele stallingen met comfortabele beugels o.a. aan
GASK en kerkhof.
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Berkenhof: fietsstallingen
Omschrijving van het knelpunt
Het Berkenhof groepeert een ontmoetingscentrum, jeugdbeweging en
sportinfrastructuur. Het is dus het hart van het vrijetijdsleven van Waarloos. Er
is geen enkele fietsstalling op deze cruciale site.
Waarloos heeft ook op andere plaatsen amper fietsstallingen. Er is een stalling
aan de kerk en verder een veel te kleine stalling ter hoogte van de bushalte nabij
de school. Sommige handelaars hebben zelf een mini stalling voor enkele
fietsen.

Voorstel Fietsersbond
We stellen voor om het ruimte overdekte stalling met meerdere beugels te
voorzien en dit op een plaats nabij alle activiteiten op de site, vlot bereikbaar en
met voldoende sociale controle (dus niet in een hoekje verstopt achter een
gebouw). Samen met de gebruikers van de site van het Berkenhof dient de meest
geschikte locatie bepaald te worden. Er kan ook gekozen worden voor
bijkomend een beperkt aantal stallingen nabij de toegang van elk gebouw.

In de Ferdinand Maesstraat moeten er op regelmatige plaatsen fietsenstallingen
voorzien worden zoals in de Molenstraat en Kapelstraat.
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