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SAMENVATTING 

 

Gezien de ontwikkelingen op het vlak van milieu, 

klimaat, beschikbare ruimte, bereikbaarheid en so-

ciale vraagstukken is de aandacht voor zachte, 

duurzame mobiliteit van groot belang. Interwaas 

heeft onderkend dat zachte mobiliteit een belang-

rijke bijdrage kan leveren aan een duurzame ont-

wikkeling en beheersing van de mobiliteit in Wase 

regio. 

 

De studie ‘Naar een verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland’ heeft een dubbele doel-

stelling. Enerzijds wil Witteveen+Bos voor de leden 

van Interwaas een gemeenschappelijke actiege-

richte visie creëren met betrekking tot zachte mobi-

liteit in het Waasland. Deze visie mondt uit in be-

leidsondersteunende basisdocumenten: projectde-

finities en factsheets die in een volgend stadium 

als onderlegger gebruikt kunnen worden voor het 

uitdetailleren van concrete verbeterprojecten en 

voor de communicatie en afstemming met boven-

lokale overheden en actoren. De studie levert op 

deze manier een bijdrage aan het locale beleid dat 

ervoor kan zorgen dat het gebruik van alternatieve 

verplaatsingsmodi aantrekkelijker wordt zodat het 

aantal verplaatsingen te voet, met de fiets of met 

het openbaar vervoer of met andere duurzame 

mobiliteitsmodi verder toeneemt. 

De studie complementeert tevens de studie “Mobili-

teit over de weg in het Waasland”, vormt hiermee 

een tweeluik en onderstreept daarmee de intentie 

van de aangesloten Wase gemeenten om een in-

tegraal, evenwichtig en duurzaam mobiliteitsbeleid 

op te willen zetten. 

 

Anderzijds ziet Witteveen+Bos de studie als een 

proces met als doel het creëren van een breed 

draagvlak voor deze visie bij een ruim scala van di-

verse actoren. 

 

Het verbeteren van de zachte mobiliteit in het 

Waasland kan op vele manieren. De studie ‘Naar 

een verbetering van de zachte mobiliteit in het 

Waasland’ heeft door het vastleggen van vijftig pro-

jectdefinities en het prioretiseren ervan tot een 

tienpuntenprogramma een eerste aanzet willen ge-

ven. Daarnaast hoopt Witteveen+Bos met het stu-

diewerk een dynamiek in het Waasland op gang 

brengen rond het thema zachte mobiliteit. Een dy-

namiek die ook bestuurlijk-organisatorisch moet 

verankerd worden. 

 

De term ‘verbetering’ moet dubbel geïnterpreteerd 

worden; zowel kwantitatief, dus meer zacht weg-

gebruik, als kwalitatief, in de zin van meer uitnodi-

gende infrastructuur en een aantrekkelijke en laag-

drempelige toegang tot zachte en alternatieve ver-

voerswijzen. 

 

De studie werd ingedeeld op basis van het STOP-

principe: Stappers, Trappers, Openbaar en collec-

tief vervoer en Privaat (auto) vervoer. 

 



 

Witteveen+Bos Belgium N.V., BELA35-1/eekc/013 d.d. 19 december 2011, Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland 

Stappers 

Op vlak van het trage wegen beleid bestaat bij de 

gemeentes de behoefte aan een leidraad die hen 

ondersteunt bij de vele en diverse juridische aspec-

ten die bij de implementatie van trage wegen om 

de hoek komen kijken (projectdefinitie 40). Daar-

naast dient bij de aanleg van infrastructuur en de 

plaatsing van straatmeubilair en bewegwijzering 

nog meer rekening gehouden te worden met de 

voetgangers en de noden van andersvaliden. 

 

Trappers 

De studie heeft ondermeer een inventarisatie op-

gemaakt van de fietsroutes in het Waasland. Hier-

uit komen vanuit functioneel fietsverkeer een aan-

tal ontbrekende schakels en te verbeteren verbin-

dingen naar voor (projectdefinities 04, 06, 07, 08 

en 11). Er blijft eveneens een uitdaging op vlak van 

het wegwerken van zwarte punten - hetgeen niet 

alleen de trappers ten goede komt (projectdefinitie 

09) en het aanbrengen van fietsinfrastructuur op 

bedrijventerreinen (projectdefinitie 10). Wat het re-

creatieve fietsverkeer betreft ziet Witteveen+Bos 

mogelijkheden voor de aanleg de volgende bijko-

mende routes: de Durmeroute (projectdefinitie 12), 

Spaanse Linies (projectdefinitie 13), Fortengordel 

Waasland (projectdefinitie 31) en Molenvaart (pro-

jectdefinitie 48). 

 

Uiteraard is de loutere aanwezigheid van een fiets-

infrastuctuur slechts een basisvoorwaarde. In sa-

menwerking met de lokale fietserbonden kan een 

gedetailleerde kwaliteitsindex opgemaakt worden 

van deze netwerken (projectdefinitie 22). Met kwali-

teit wordt niet alleen de klassieke parameter vlak-

heid bedoeld. Ook elementen zoals breedte
1
, ci-

vieltechnisch uitrustingsniveau, bewegwijzering 

(projectdefinitie 03), positionering (factsheet weg-

profielen) en visualisering in het wegbeeld (pro-

jectdefinities 41 en 42, factsheets wegmarkering en 

bewegwijzering) zijn belangrijk. Met fietstellingen 

(projectdefinitie 19) kan bovendien het kwantitatie-

ve gebruik van fietsroutes bepaald worden. Een 

verkeersveiligheidscheck op basis van recente on-

gevallengegevens (projectdefinities 21 en 23 en 

factsheet sluipverkeer) maakt het beeld compleet. 

Het geheel van deze informatie (gebruiksintensiteit, 

kwaliteit, verkeersveiligheid en netwerk) kan inge-

bracht worden in de door Witteveen+Bos opge-

maakte GIS-omgeving (projectdefinitie 25). Op de-

ze manier ontstaat een zeer krachtig instrument 

voor het uitrollen van een integraal Waas fietsplan 

(‘Het Waasland trapt door !’) - een geobjectiveerd 

en gefaseerd fietsinfrastructuurprogramma opge-

maakt in nauw overleg met de verschillende over-

heden en de gebruikers. Dit Waas fietsplan kan 

eveneens als aankoopinstrument gebruikt worden 

                                                                                       

 
1
 Relevant in het kader van de evaluatie van de toekomstbe-

stendigheid van de fietsinfrastructuur in het kader van de op-

komst van elektrisch fietsen [zie de lezing ‘De potentiële im-

pact van e-bikes (in het Waasland) van prof. ir. Dirk Lauwers 

(UGent) op de klankbordgroepbijeenkomst van 9 februari 

2011 en de factsheet elektrische fiets]. 
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om de infrastructuur zo kostenefficiënt mogelijk 

ontworpen en aangelegd te krijgen. 

 

Een belangrijk aandachtspunt en een eerste priori-

teit in dit Wase fietsplan is de oversteekbaarheid 

van de N70 (projectdefinitie 02 en factsheet over-

steken) die vele fietsroutes doorsnijdt. Daarnaast 

kan de N70 zelf ook fietsvriendelijker ingericht wor-

den door de integratie van de vaak onderbenutte 

parkeerstroken langsheen deze weg. Tevens dient 

de kammenstructuur zoals die in de studie ‘Mobili-

teit op de weg in het Waasland’ werd vastgelegd 

afgestemd te worden op de reeds aanwezige fiets-

infrastructuur. Zo zal bijvoorbeeld bij de aanleg van 

de oostelijke tangent in Sint-Niklaas voor de fiets-

verbinding tussen Temse en Sint-Niklaas (project-

definitie 04) de aanleg van een fietstunnel noodza-

kelijk zijn. 

 

Niet alleen de fietsverbindingen zelf verdienen de 

nodige aandacht. Adequate omkaderende infra-

structuur zoals fietsstallingen en/of -punten (pro-

jectdefinities 26 en 35 en factsheet fietsparkeren), 

P(ark)+B(ike)-voorzieningen langsheen de hoofd-

assen E17 en E34 (projectdefinitie 27) en fietsver-

huur op strategische plaatsen zoals winkelcentra 

en openbare vervoersknooppunten (projectdefini-

ties 28 en 29) kunnen fietsmobiliteit een duw in de 

rug geven. 

 

Voor wat fietsstallingen en P+B-infrastructuur be-

treft stellen we voor om op Interwaas-niveau ge-

meenschappelijke afspraken te maken met betrek-

king tot normen, uitrustingsniveau en uitzicht en 

deze onder de vorm van een typebestek vast te 

leggen. Op deze manier worden de genoemde 

voorzieningen uniform (met kosten- en onder-

houdsvoordelen voor de besturen) en meteen ook 

herkenbaar in het straatbeeld en leesbaar voor de 

gebruikers. 

 

Openbaar en collectief vervoer 

Op het vlak van collectief vervoer (factsheet collec-

tief bedrijfsvervoer) moet onderzocht worden of het 

iBus-project - een collectief vervoersproject van 

een zestal petrochemische bedrijven uit het ha-

vengebied en het Max Mobiel project
1
 - voor de 

Maatschappij Linkerscheldeover - niet aangetakt 

kan worden op de grotere Wase industriegebieden 

in Beveren, Sint-Niklaas en Lokeren (projectdefini-

tie 32). De huidige routes van iBus lenen zich daar 

in principe alvast voor. 

 

Naar openbaar vervoer toe zien we potentieel voor 

een multimodale OV-knoop in Elversele (projectde-

finitie 14) omdat deze zijde van het Waasland rela-

tief slecht wordt bediend en het gebied een poort 

naar Dendermonde vormt. Een snelbuslijn Beve-

ren-Brecht door het havengebied (projectdefinitie 

45) biedt een eerste reële mogelijkheid om de 

Waaslandhaven ook via het openbaar vervoer te 

                                                                                       

 
1
 Zie de lezing ‘Linkeroeverpendel - pendelbus als aanvulling op 

privé en openbaar vervoer’ van Josephine Elaut (Max Mobiel) 

op de klankbordgroepbijeenkomst van 9 februari 2011. 
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ontsluiten hetgeen momenteel nog niet het geval 

is. Daarnaast dient ook de OV-verbinding met 

Klein-Brabant verbeterd te worden (projectdefinitie 

49). Ondanks het feit dat de basismobiliteit op vlak 

van openbaar vervoer in het Waasland gereali-

seerd is, is het nuttig om in overleg met De Lijn de 

busverbindingen op vlak van frequentie, capaciteit 

en ketenmobiliteit nog eens kritisch onder de loep 

te nemen. 

 

Om woon-werk verplaatsingen met het openbaar 

vervoer te stimuleren moet de haltering van de be-

staande buslijnen langsheen de bedrijventerreinen 

verder in beeld worden gebracht (projectdefinitie 

34). Fysiek passeren er langsheen de meeste in-

dustrieterreinen buslijnen maar de 

(na)transportafstanden zijn vaak (te) groot.  

 

Keten- en alternatieve mobiliteit 

Op vlak van ketenmobiliteit is het faciliteren van het 

voor- en natransport zowel bij het openbare als pri-

vévervoer hét werkpunt bij uitstek waarvoor Inter-

waas als katalysator kan optreden. 

 

Dit kan door het opwaarderen van de verschillende 

Wase stationsomgevingen tot volwaardige multi-

modale vervoersknooppunten (projectdefinitie 50), 

het investeren in kwalitatieve 

(fiets)parkeerplaatsen
1
 aan belangrijke OV-haltes 

(projectdefinitie 18) en in industrieterreinen (pro-

jectdefinitie 35) en het verbeteren van de bus/trein-

overstap (projectdefinitie 16). 

 

Ook het opwaarderen van bestaande Park+Ride-

locaties tot volwaardige Park+Bike-locaties (pro-

jectdefinitie 05) is een waardevol initiatief. 

 

Daarnaast is autodelen (projectdefinitie 30) nog 

een relatief onbekende en dus onbeminde manier 

om het autogebruik - zeker dat van een tweede au-

to - in stedelijke omgevingen te verminderen. Er 

kan geleerd worden uit het bestaande Cambio-

project in Sint-Niklaas om dit verder uit te rollen. 

 

De cel (zachte) mobiliteit Waasland 

De concrete uitwerking van vele van de aangedra-

gen projectdefinities zoals bijvoorbeeld het realise-

ren van zachte verbindingen tussen het Waasland 

en Antwerpen (projectdefinities 01
2
, 45 en 47) vra-

gen om een projectmatige aanpak en coördinatie 

tussen verschillende overheden, organisaties en 

belanghebbenden. 

 

                                                                                       

 
1
 Zie de lezing ‘De missing link in ketenmobiliteit’ van Ton 

Kooymans (Callock) en Gunter De Baerdemaker (Mobiel Kort-

rijk) op de klankbordgroepbijeenkomst van 11 mei 2011. 
2
 Zie lezing van dr.ir. Johan De Mol (UGent) op de klankbord-

groepbijeenkomst van 9 februari 2011. 
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Om te komen tot het effectief realiseren van pro-

jecten rond zachte mobiliteit, is de aanwezigheid 

van een permanente organisatiestructuur
1
 een 

noodzakelijke randvoorwaarde. Die kan projectde-

finities (uit deze studie en eventueel aanvullende) 

structureel oppakken en verder uitwerken tot reali-

seerbare projecten om zo een continuüm te vor-

men voor het verrichte studiewerk en de ambities 

van Interwaas op het vlak van zachte mobiliteit. 

 

Het oprichten van een cel (zachte) mobiliteit Waas-

land (projectdefinitie 43) met aan het hoofd een 

full-time projectleider is een eerste en belangrijke 

stap om zachte mobiliteit in het Wase straatbeeld 

en mobiliteitsdenken te verankeren. Om voldoende 

slagkracht te hebben moet deze cel voldoende 

budget en zeggenschap krijgen. 

 

De functie van deze cel is vierledig: 

- fungeren als projectkatalysator door het om-

vormen van de weerhouden projectdefinities tot 

gerealiseerde projecten; 

- optreden als spreekbuis en belangenbehartiger 

voor alle aangesloten Wase gemeenten waar-

door de impact op de besluitvorming bij hogere 

overheden en andere organisaties zoals bij-

voorbeeld de vervoersbedrijven (De Lijn en 

NMBS) kan verhoogd worden; 

                                                                                       

 
1
 Zo is het in bijvoorbeeld Nederland niet ongebruikelijk dat er 

voor een vergelijkbare regio als het Waasland globaal vijftien 

tot een vijfentwintigtal mobiliteitsmedewerkers actief zijn. 

- stroomlijnen van de (zachte) mobiliteitsinitiatie-

ven van de aangesloten gemeenten (projectde-

finitie 43); 

- promoten van zachte mobiliteit door communi-

catie (projectdefinitie 38) met (potentiële) doel-

groepen. 

 

Witteveen+Bos stelt voor om binnen deze cel vijf 

werkgroepen op te richten: 

1. trappen; 

2. openbaar en collectief vervoer; 

3. keten- en alternatieve mobiliteit; 

4. ondersteuning 

5. beleid en communicatie. 

 

Binnen deze werkgroepen dienen niet alleen de 

verschillende overheden permanent betrokken te 

worden. Ook de verschillende belangenverenigin-

gen (VOKA, UNIZO, Fietsersbonden, Voetgan-

gersbeweging, TTB) verdienen een vaste verte-

genwoordiger binnen de voor hen relevante werk-

groepen. Zij kunnen immers met hun specifieke lo-

kale en terreinkennis en hun insteek als gebruiker 

een waardevolle bijdrage leveren in het uitdetaille-

ren en het tot stand komen van verschillende pro-

jecten. Deze directe inspraakmethode koppelt ge-

bruikers proactief (van bij de planvorming) aan de 

aanbieders. Dit is de beste garantie voor gedragen 

projecten en een maximaal rendement van de in-

vesteringen. 

 

Het kan nodig zijn om in functie van de gekozen 

projecten de werkgroepen te laten ondersteunen 
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door specialistische kennis. Witteveen+Bos wil 

voorstellen dat Interwaas hiervoor een raamcon-

tract zou uitschrijven waarmee deze kennis inge-

kocht en ingezet kan worden. 

 

Tijdens het studiewerk heeft Witteveen+Bos ge-

constateerd dat cijfermateriaal rond zachte mobili-

teit zeer schaars en weinig recent is. Onder het 

motto “meten is weten” is de belangrijkste taak 

voor de werkgroep ‘Ondersteuning’ dan ook het 

verzamelen en bundelen van basisgegevens tot 

kwalitatieve basisinformatie die de andere werk-

groepen kunnen gebruiken om hun projecten te 

onderbouwen. Zeker bij projecten waar marktpartij-

en bij betrokken kunnen worden zoals bijvoorbeeld 

fietsverhuur (projectdefinities 28 en 29), autodelen 

(projectdefinitie 30) en collectief vervoer (projectde-

finitie 32), is het primordiaal om informatie over de 

vraagzijde paraat te hebben. 

 

Meer specifiek het rechtstreeks verzamelen bij de 

verschillende politiezones van actuele ongevallen-

statistieken (projectdefinitie 20) en het verzamelen 

van informatie over woon-werk verplaatsingen door 

het bundelen van de bestaande mobiliteitsenquê-

tes van bedrijven (projectdefinitie 33 en projectde-

finitie 37), zal relevante en noodzakelijke informatie 

opleveren. 

 

Daarnaast kan de werkgroep ‘Ondersteuning’ ook 

instaan voor het opzetten van een gemeenschap-

pelijk systeem voor het opmaken van bedrijfsver-

voerplannen
1
 (projectdefinitie 37) dat door alle 

Wase bedrijven kan gebruikt worden en wat een 

schat aan concrete en werkbare informatie over 

woon-werk verplaatsingen kan opleveren. 

 

Op vlak van algemene beleidsondersteuning kan 

de werkgroep ‘Beleid en communicatie’ ook in-

staan voor het opzetten van een fietsstimulerings-

beleid (projectdefinitie 44), bijvoorbeeld I bike I mo-

ve Waasland
2
 (projectdefinitie 36), de financiële 

optimalisatie van projecten (factsheets fietssubsidie 

en financieringsmogelijkheden) en voor de com-

municatie omtrent zachte mobiliteit (projectdefinitie 

38). 

 

Tienpuntenprogramma 

 

Het tienpuntenprogramma dat Witteveen+Bos 

voorstelt kwam tot stand door de verschillende pro-

jectdefinties te scoren op vlak van duurzaamheid, 

innovatie, potentiële invloed op het project door In-

terwaas (katalysatorfunctie), snelheid van realisatie 

(timing) en budget. 

                                                                                       

 
1
 Zie lezing ‘Van Octopusplan naar bedrijfsvervoerplan’ van 

Tom Dhollander (Octupusplan) op de klankbordgroepbijeen-

komst van 11 mei 2011. 
2
 Naar analogie met het I bike I move project in Hasselt [zie de 

lezing ‘I bike I move’ van Bart Lowyck (Vlaams Instituut voor 

Mobiliteit) op de klankbordgroepbijeenkomst van 9 februari 

2011]. 
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Het is een mix van verschillende projectdefinities-

geworden die: 

 op korte termijn een aantal letterlijk zicht-

bare realisaties kunnen opleveren zoals 

het visualiseren van de functionele fiets-

routes in het wegbeeld door ze in het veld 

te voorzien van een specifieke aanduiding 

(bewegwijzering of markering) (projectde-

finitie 42), het aanleggen van uniform uit-

ziende oversteekplaatsen voor langzaam 

verkeer (projectdefinitie 41) en het aanleg-

gen van kwalitatief goede fietsparkeer-

voorzieningen bij treinstations en bushal-

tes (projectdefinitie 18). Deze maatregelen 

hebben niet alleen een positief effect op de 

verkeersveiligheid maar werken ook uitno-

digend naar potentiële gebruikers toe. 

 een onderbouwde basis leggen voor het 

gefundeerd kunnen uitwerken van andere 

projectdefinities zoals het uitbouwen van 

de door Witteveen+Bos opgemaakte GIS-

omgeving tot een echte regionale mobili-

teits-GIS (projectdefinitie 25), het samen-

brengen van bedrijfsvervoerplannen en 

mobiliteitsenquêtes zodat de mogelijkhe-

den en potenties voor het verzachten van 

woon-werkverplaatsen precies in kaart kan 

worden gebracht (projectdefintie 37), het 

uitvoeren van fietstellingen zodat het Waas 

fietsplan geprioriteerd kan worden op de 

meest intensief gebruikte routes, zodat de 

beschikbare financiële middelen zo effici-

ent mogelijk worden ingezet (projectdefini-

tie 19), het vertalen van de lopende woon-

school studie in deze studie door middel 

van bijkomende of aanvullingen op reeds 

bestaande projectdefinities (projectdefinitie 

39). 

 mensen kunnen aanmoedingen om fre-

quenter voor zachte en alternatieve ver-

voerswijzen te kiezen zoals het opzetten 

van een fietsstimuleringsbeleid  voor 

woon-werk verplaatsingen (projectdefinitie 

36), het uitbreiden van autodeellocaties in 

binnenstedelijke gebieden en bij attractie-

polen (bijvoorbeeld winkelcentra), zodat 

burgers gestimuleerd en de mogelijkheid 

geboden worden hun eventuele tweede 

auto te schrappen (projectdefinitie 30), het 

geven van gerichte stimuli naar zachte 

mobiliteit toe (projectdefinitie 44). Dit kan 

zowel communicatief door bijvoorbeeld het 

onder de aandacht brengen van de zachte 

mobiliteitsmogelijkheden in de regio tijdens 

bewonersintroductiesessies van de ge-

meenten als financieel door bijvoorbeeld 

tijdelijk gratis autodelen in plaats van gratis 

parkeren. Ook het gebruik van nieuwe 

media zoals Apps op smartphones kunnen 

als communicatie- en hulpmiddel drempel-

verlagend werken. 

 

Een laatste punt uit het tienpuntenprogramma is 

het verbeteren van de oversteekbaarheid van de 

N70 die letterlijk als rode draad doorheen het 
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Waasland loopt en vele zachte verbindingen snijdt. 

(projectdefinitie 02). 

 

SLOT 

Witteveen+Bos hoopt met haar invulling van de 

studie “Naar een verbetering van de zachte mobili-

teit in het Waasland” een praktisch, gestructureerd 

en toch inspirerend werkmiddel te hebben geleverd 

dat het uitbouwen van de zachte mobiliteit in het 

Waasland kan stimuleren en onderbouwen. 
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1. INLEIDING 

 

1.1. Aanleiding 

 

Het lokaal mobiliteitsbeleid wordt meer en meer 

volgens het STOP-principe uitgevoerd. Daarbij 

wordt voorrang gegeven aan duurzame, zachte 

vormen van mobiliteit, met in die volgorde prioriteit 

voor Stappers, Trappers, Openbaar en collectief 

vervoer en Privaat (auto) vervoer. Zachte mobiliteit 

is bovendien goedkoper, beter voor het leefmilieu, 

beter voor de gezondheid (stappen en trappen), 

neemt minder ruimte in beslag en is (vaak) sneller.  

 

De Vlaamse overheid heeft van zachte (duurzame) 

mobiliteit een belangrijke prioriteit gemaakt. Het 

regeerakkoord stelt dat het beheersen en 

verduurzamen van de mobiliteit in het dichtbevolkte 

Vlaanderen een enorme uitdaging is. Om het hoofd 

te bieden aan deze uitdaging stelt de Vlaamse 

regering een investeringsprogramma in o.a. 

infrastructuur voor wandel- en fietsverbindingen en 

openbaar vervoer voorop.  

 

Voorliggende studie naar verbetering van de 

zachte mobiliteit in het Waasland heeft een 

dubbele doelstelling. Enerzijds is het doel om voor 

de leden van Interwaas een gemeenschappelijke 

visie te creëren met betrekking tot zachte mobiliteit 

in het Waasland. Anderzijds is het doel om met het 

proces een breed draagvlak voor deze visie bij de 

actoren te creëren, zodat deze visie ook verankerd 

wordt. 

Deze studie beoogt bijgevolg een bijdrage aan het 

lokale beleid, teneinde het gebruik van alternatieve 

verplaatsingsmodi aantrekkelijker te maken, zodat 

een duurzame modal shift wordt bekomen. Er 

worden daarom een aantal bouwstenen aangereikt 

in de vorm van factsheets. Die (combinatie van) 

factsheets leiden tot een aantal concrete 

projectdefinities. Op basis van een aantal 

afwegingscriteria, zoals onder andere 

duurzaamheid, timing en budget, is een 10-

puntenplan opgesteld met concrete acties ter 

verbetering van de zachte mobiliteit in het 

Waasland. 

 

Afbeelding 1.1. Van bouwstenen tot 10-punten 

plan 

 

 
 

 

1.2. Overzicht van de studie 

 

1.2.1. Leeswijzer 

 

Er is geopteerd om voorliggend rapport op te 

bouwen volgens het STOP-principe. Daarbij komen 
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volgende vervoerswijzen in die volgorde aan de 

beurt: 

- Stappers (hoofdstuk 2); 

- Trappers (hoofdstuk 3); 

- Openbaar en collectief vervoer (hoofdstuk 4); 

- Privaat autovervoer - relatie studie harde 

mobiliteit Waasland (hoofdstuk 5). 

De gehanteerde methodiek per vervoerswijze is 

nader toegelicht in paragraaf 1.2.2. 

 

In hoofdstuk 6 zijn de voorgestelde oplossingen 

doorvertaald naar 50 projectdefinities. Op basis 

van een aantal toetsingscriteria, zijn deze tegen 

elkaar afgewogen om tot een overzichtelijk 

actieprogramma en 10-puntenplan te komen. Tot 

slot is in hoofdstuk 7 ingegaan op de mogelijke 

vervolgaanpak en zijn een aantal aanbevelingen 

geformuleerd.  

 

1.2.2. Methodiek per vervoerswijze 

 

Voor de stappers, trappers en openbaar en 

collectief vervoer is volgende methodiek toegepast. 

Het privaat autovervoer is in deze studie slechts 

aangehaald in relatie tot de studie harde mobiliteit 

Waasland. 

 

Stap 1: Inventarisatie 

In de eerste stap zijn beschikbare gegevens en 

studies op het gebied van zachte mobiliteit in het 

Waasland verzameld, gescreend en gefilterd. Om 

voor de huidige situatie tot een zo totaal mogelijk 

en breed gedragen beeld te komen, zijn ter 

aanvulling op de beleidsdocumenten ook bilaterale 

interviews afgenomen met de volgende partijen: 

- gemeenten: Beveren, Kruibeke, Lokeren, Sint-

Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en 

Waasmunster; 

- vervoerders: De Lijn, NMBS; 

- gemeenten buiten Interwaas: Zwijndrecht en 

Hulst; 

- Vlaams Gewest (MOW); 

- Provincie Oost-Vlaanderen; 

- Politie zone Sint-Niklaas 

- Fietserbond; 

- Bond van Trein-, Tram-, en Busgebruikers; 

- ABLLO; 

- VOKA Antwerpen-Waasland. 

 

In de inventarisatie is ook aandacht besteed aan 

relevante ontwikkelingen en verkeersgenererende 

activiteiten in de directe omgeving van het 

Waasland. De zachte mobiliteit vormt voor 

voorzieningen op korte afstand immers ook een 

aantrekkelijk vervoersalternatief. In de 

projectmatrix op de separate Cd-rom zijn de 

bevindingen uit de beleidsinventarisatie en 

bilaterale interviews per partij terug te vinden. 

 

Stap 2: Analyse 

In navolging op de inventarisatie, zijn de 

beschikbare gegevens in de tweede stap nader 

geanalyseerd. Gezien het intergemeentelijke 

karakter van de studie naar de zachte mobiliteit 

werd daarbij van een netwerkbenadering 

uitgegaan.  
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Binnen deze analysefase is er eerst per 

vervoerswijze een ‘streefbeeld voor de toekomst’ 

opgesteld. Dit streefbeeld toont het gezamenlijke 

ambitieniveau van de gemeenten in het Waasland. 

Door de situatie op straat en het beeld uit de 

interviews (inventarisatie) te confronteren met de 

visie op de toekomst, komen knelpunten en kansen 

aan het licht. 

 

Stap 3: Oplossingen 

In deze derde stap worden de geconstateerde 

kansen en knelpunten per vervoersmodus 

doorvertaald naar oplossingsrichtingen. Voor alle 

gedefinieerde kansen en knelpunten is in de 

verschillende tabellen een oplossingsrichting 

benoemd. Met deze oplossingsrichtingen kunnen 

kansen worden benut en knelpunten worden 

verkleind of opgeheven.  

 

In de tabel is ook het type maatregel 

(infrastructuur, organisatie of communicatie) en het 

duurzaamheidskarakter van de oplossing met een 

symboolscore (1 t/m 4) weergegeven. Indien van 

toepassing is er ook een verwijzing naar een 

relevante factsheet opgenomen in de tabel. Deze 

factsheets zijn separaat bijgevoegd. 

Op basis van het overzicht met 

oplossingsrichtingen zijn een aantal kansrijke 

oplossingsrichtingen geselecteerd die zijn 

uitgewerkt tot een projectdefinitie. De volledige 

projectdefinities zijn terug te vinden in een 

separate bijlage. 

 

1.2.3. GIS-afbeeldingen 

 

De GIS afbeeldingen in deze rapportage zijn 

samengesteld op basis van bronmateriaal 

afkomstig van de GIS-cel van Oost-Vlaanderen, 

Interwaas, De Lijn en eigen bewerkingen mede op 

basis van informatie die is aangeleverd door de 

betrokken gemeenten. De GIS afbeeldingen in de 

rapportage zijn tevens separaat in groter formaat 

(A3) bijgevoegd. 

 

1.3. Onderzoeksgebied 

 

Het studiegebied bestaat primair uit de acht 

gemeenten die zijn aangesloten bij het 

intergemeentelijke samenwerkingsverband 

‘Interwaas’. Het betreft hier de volgende 

gemeenten (met deelgemeenten) die in het 

Waasland gelegen zijn: 

- Beveren: 

 Beveren; 

 Melsele; 

 Haasdonk; 

 Vrasene; 

 Kieldrecht; 

 Verrebroek; 

 Kallo; 

 Doel; 

- Waasmunster; 

- Kruibeke; 

 Kruibeke; 

 Bazel; 
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Afbeelding 1.2. Onderzoeksgebied studie zachte mobiliteit Waasland 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIEGEBIED 
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 Rupelmonde; 

- Lokeren; 

 Lokeren; 

 Daknam; 

 Eksaarde; 

- Sint-Gillis-Waas; 

 De Klinge; 

  

 Meerdonk; 

 Sint-Pauwels; 

- Sint-Niklaas; 

 Sint-Niklaas; 

 Belsele; 

 Nieuwkerken-Waas; 

 Sinaai; 

- Stekene; 

 Stekene; 

 Kemzeke; 

- Temse; 

 Steendorp; 

 Tielrode; 

 Elversele. 

 

De gemeenten Zwijndrecht en Moerbeke, die wel 

deel uitmaken van het Waasland zijn in deze studie 

enkel zijdelings betrokken. Dit geldt ook voor de 

aangrenzende gemeenten Hemiksem, Hamme, 

Bornem, Antwerpen, Wachtebeke, Laarne, Berlare, 

Zele, Lochristi en de Nederlandse gemeente Hulst. 

Afbeelding 1.2 toont het onderzoeksgebied van de 

studie naar de zachte mobiliteit in het Waasland. 

 

De belangrijkste verkeersassen in het Waasland 

zijn meest oost-west georiënteerd. Voor de harde 

mobiliteit gaat het hier om de E17 en E34 en de 

N70 die tussen beide snelwegen gesitueerd is. 

Ook de belangrijkste spoorverbinding in het 

Waasland is oost-west georiënteerd. Het 

aanwezige provinciaal fietsnetwerk en het 

bovenlokaal functionele fietsroutenetwerk zorgen 

voor een ontsluiting voor de fietser. 

In het Waasland en de directe omgeving zijn een 

aantal belangrijke publieksaantrekkende 

voorzieningen en functies. In de omgeving van het 

Waasland zijn de belangrijkste 

publieksaantrekkende functies aanwezig in de 

steden en grote kernen Antwerpen, Gent, 

Dendermonde en het Nederlandse Hulst. 

 

Afbeelding 1.3 toont de volgende 

publiekaantrekkende voorzieningen in het 

Waasland: 

- hoofddetailhandel; 

- recreatie; 

- onderwijs; 

- zorg (rust- en verzorgingshuizen); 

- medisch; 

- parkeren > 20 parkeerplaatsen. 
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Afbeelding 1.3. Publiekaantrekkende functies en voorzieningen Waasland 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 
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Legenda 

 

 

 

 

  
oktober 2011 
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2. STAPPERS 

 

2.1. Inleiding 

 

In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk wordt 

ingegaan op de ‘stappers’ (voetgangers). Na een 

inventarisatie volgt een analyse waarbij op basis 

van een visie voor de toekomst met kansen en 

knelpunten benoemd wordt. Deze kansen en 

knelpunten zijn doorvertaald naar oplossingen. 

 

2.2. Inventarisatie 

 

De inventarisatie van het beleid en de afgenomen 

interviews tonen aan dat wordt ingezet op de 

verkeersveiligheid voor voetgangers in het gehele 

Waasland. Het bereik van een voetganger is 

beperkt, daarom speelt dit vooral in verkeersdrukke 

centrums van verschillende woonkernen en 

rondom scholen. 

 

Het aantal verplaatsingen te voet over langere 

afstand in het Waasland is beperkt. Waarschijnlijk 

is er ook een relatie met het onduidelijke wegbeeld 

dat ervaren wordt, de bewegwijzering die 

onvoldoende aanwezig is en de staat van 

onderhoud van de trage wegen die soms te 

wensen overlaat. Het voetgangersnetwerk binnen 

de verschillende gemeenten is vaak onvolledig. 

Gezien het detailniveau en de regionale schaal van 

deze studie, is het aan de afzonderlijke gemeenten 

om hier adequate invulling aan te geven. 

 

Op intergemeentelijk niveau kent het Waasland 

enkele Groteroutepaden (GR-paden). Deze lange 

afstandswandelpaden maken onderdeel uit van 

een Europees netwerk. De routes zijn met rood-wit 

tekens gemarkeerd. In het studiegebied van het 

Waasland zijn twee GR-paden aanwezig, namelijk 

GR 5A Wandelroute door Vlaanderen en GR 

Reynaertland. Naast de paden voor lange 

afstandswandelingen kent het Waasland ook elf 

provinciale wandelroutes, die met groene 

zeshoekige bordjes aangeduid worden. Daarnaast 

hebben verschillende gemeenten eigen lokale 

wandelroutes uitgestippeld. Deze lokale 

wandelroutes, die vaak geen uniforme 

bewegwijzering kennen, zijn niet meegenomen in 

de studie.  

 

2.3. Analyse 

 

In navolging van de inventarisatie, zijn de 

beschikbare gegevens nader geanalyseerd. 

Gezien het intergemeentelijke karakter van de 

studie naar de zachte mobiliteit, is bij de analyse 

van de verschillende modaliteiten zoals de 

stappers uitgegaan van een netwerkbenadering. 

 

In de eerste stap van de analyse is een 

‘streefbeeld voor de toekomst’ opgesteld. Dit 

streefbeeld toont het gezamenlijke ambitieniveau 

van de gemeenten in het Waasland. Door de 

situatie op straat en het beeld uit de interviews 

(inventarisatie) te confronteren met de visie voor 

de toekomst, komen knelpunten en kansen aan het  
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Tabel 2.1. Kansen voetgangers 

nr. beschrijving toelichting 

VG1 watervervoer 
De Schelde biedt een kans voor voetgangers om met watervervoer van en naar Antwerpen en Gent? te 

reizen. 

 

Tabel 2.2. Knelpunten voetgangers 

nr. beschrijving toelichting 

VG2 oversteekbaarheid N70 

De N70 vormt een belangrijke barrière voor overstekende voetgangers omdat vaak gelijkvloers een groot 

aantal rijstroken in één keer overgestoken moet worden. De hoeveelheid verkeer, de oversteeklengte en 

de rijsnelheid van het gemotoriseerde verkeer, vormen een groot obstakel en leiden tot 

verkeersonveiligheid. 

VG3 bewegwijzering 
De bewegwijzering voor voetgangers binnen en buiten de bebouwde kom in het Waasland is niet volledig 

en/of slecht onderhouden. 

VG4 onderhoud trage wegen 
De trage wegen zijn niet altijd goed onderhouden. Hierdoor worden de mogelijkheden voor de 

voetgangers niet goed benut. 

VG5 veiligheid 
De verkeersveiligheid van voetgangers in centrumgebieden en rondom scholen is niet altijd optimaal door 

de aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer en het niet correct parkeren. 

VG6 onbekendheid/gebruik trage wegen 
Voetgangers weten de trage wegen niet altijd te vinden en weten ook niet altijd dat er gebruik van 

gemaakt mag worden. 

VG7 oversteek GR-routes 
De oversteekmogelijkheden op de GR-routes zijn niet altijd veilig en als zodanig herkenbaar voor het 

overig verkeer. 
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licht. Deze kansen en knelpunten zijn doorvertaald 

naar oplossingsrichtingen, die in paragraaf 2.4 aan 

bod komen. 

 

Visie voor de toekomst 

De visie voor de toekomst voor de voetgangers 

richt zich op een verkeersveilige, comfortabele en 

aantrekkelijke situatie voor voetgangers. 

Voetgangers hebben een eigen ruimte in het 

straatbeeld. Deze paden zijn qua infrastructuur 

goed onderhouden en ook de bewegwijzering is 

volledig en consequent uitgevoerd. 

 

Kansen en knelpunten 

De kansen voor de voetgangers op interregionaal 

niveau zijn opgenomen in tabel 2.1, terwijl tabel 2.2 

de knelpunten voor deze groep 

verkeersdeelnemers toont. 

 

2.4. Oplossingen 

De oplossingsrichtingen voor de voetgangers 

richten zich op maatregelen op zowel netwerk- en 

voorzieningenniveau. In de toelichting op de 

oplossingsrichtingen is, indien van toepassing, ook 

een verwijzing naar separate factsheets 

opgenomen. Deze factsheets geven aanvullende 

informatie en zijn ook afzonderlijk te gebruiken. In 

tabel 2.3 zijn de oplossingsrichtingen voor 

voetgangers opgenomen. 
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Tabel 2.3. Oplossingsrichtingen voetgangers 

nr. beschrijving oplossingsrichting type*  duurzaamheid factsheet 

VG1 watervervoer voetganger 

Implementatie waterbus tussen Temse en 

Antwerpen met aanlegplaatsen in tussenliggend 

gebied. 

I  

- 

VG2 oversteekbaarheid N70 
Aanleg van oversteekvoorzieningen op 

belangrijke oversteeklocaties. 
I  

oversteken 

 

VG3 bewegwijzering Verbeteren van de bewegwijzering. I  
bewegwijzering 

 

VG4 onderhoud paden Opstellen onderhoudsplan paden. O  
- 

VG5 veiligheid Reconstructie onveilige locaties. I  
- 

VG6 
onbekendheid/gebruik trage 

wegen 
Informatiecampagne gebruik trage wegen C  

- 

VG7 oversteek GR-routes uniforme voorzieningen-voorzieningen GR-routes I  
oversteken 

* I = oplossing infrastructuur, O = oplossing orga 

nisatie en C = oplossing communicatie 
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3. TRAPPERS 

 

3.1. Inleiding 

 

In dit hoofstuk wordt ingegaan op de ‘trappers’ 

(fietsverkeer). Hierbij is onderscheid gemaakt 

tussen functioneel fietsverkeer en recreatief 

fietsverkeer. In de inventarisatie is ook aandacht 

besteed aan de verkeersveiligheid van het 

fietsverkeer. 

 

3.2. Inventarisatie 

 

Uit de beleidsinventarisatie (mobiliteitsplannen 

gemeenten) en interviews met betrokkenen, is af te 

leiden dat de verschillende actoren inzetten op het 

verbeteren van de verkeersveiligheid van het 

fietsverkeer. De oversteekbaarheid van 

doorgaande wegen zoals bijvoorbeeld de N70 

speelt hierbij een belangrijke rol. In 

centrumgebieden is het beleid globaal dat het 

gemotoriseerde verkeer zich aan moet passen aan 

het fietsverkeer. De gemeente Temse is hier een 

goed voorbeeld van. Uit interviews met 

betrokkenen blijkt dat er in het Waasland een groot 

fietspotentieel is, maar dit wordt beperkt gebruikt. 

Inwoners van het Waasland nemen liever de auto 

dan de fiets, waarbij tevens geldt dat de fiets meer 

als een voor- en/of natransportmiddel wordt gezien 

dan als hoofdtransportmiddel. Bij de woon-

werkpendel wordt dan volgens betrokken 

gemeenten ook voornamelijk gebruik gemaakt van 

de auto. Bij de schoolpendel komen de scholieren 

vooral te voet of per fiets en wordt de bus beperkt 

gebruikt bij grotere afstanden (school in 

buurtgemeenten). Het Waasland kent een 

functioneel en recreatief fietsnetwerk. 

 

3.2.1. Functioneel fietsverkeer 

 

Het functionele fietsnetwerk bestaat uit een 

bovenlokaal functioneel- en provinciaal 

fietsnetwerk. In opdracht van het Vlaamse Gewest 

heeft de provincie in samenwerking met de 

Oostvlaamse gemeenten een bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk gedefinieerd. Het 

doel van dit netwerk is om mensen aan te 

moedigen om voor korte afstanden naar scholen, 

werkvoorzieningen en winkels de fiets te 

gebruiken. 

 

Het uiteindelijke streven is om het gehele 

bovenlokale functionele fietsnetwerk te laten 

voldoen aan de normen in het Vademecum 

Fietsvoorzieningen. Het bovenlokaal 

fietsroutenetwerk kent drie soorten fietsroutes. De 

functionele fietsroutes zijn verbindingen tussen 

woonkernen en attractiepolen. De hoofdroutes 

bestaan uit directe verbindingen tussen twee 

kernen die veelal via jaagpaden of oude 

spoorwegbeddingen lopen. Tot slot zijn er ook 

alternatieve routes die als alternatief voor de 

hoofdroutes fungeren. 
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Afbeelding 3.1. Huidig functioneel fietsnetwerk 
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Het provinciaal fietsnetwerk is opgebouwd uit 

verbindingsassen tussen verschillende 

(deel)gemeenten en verbindingen via trekwegen 

en vrije spoorwegbeddingen (zogenaamde fiets-o-

strades) 

 

Per (deel)gemeente is een centrale locatie 

aangewezen van waaruit de meest wenselijke 

fietsverbinding naar een aangewezen locatie in 

een andere gemeente of deelgemeente loopt. 

Afbeelding 3.1 toont het netwerk voor functioneel 

fietsverkeer in het Waasland en de aansluitingen 

op de omliggende gemeenten. Ook zijn de veren 

om waterverbindingen over te steken in de 

afbeelding opgenomen.  

 

3.2.2. Recreatief fietsverkeer 

 

Het recreatieve fietsnetwerk voor het hele 

Waasland op netwerkniveau bestaat uit een 

knooppuntennetwerk van circa 700 kilometer en 

kent ongeveer 130 knooppunten. Het netwerk is in 

2008 aangelegd en biedt de recreatieve fietsers de 

mogelijkheid om zelfstandig een bewegwijzerde 

fietsroute samen te stellen. Naast het 

gebiedsdekkende fietsknooppuntennetwerk kent 

het Waasland ook verschillende lusvormige 

fietsroutes. Gezien het detailniveau en de 

samenhang met de regio zijn deze fietsroutes niet 

meegenomen in deze studie. Afbeelding 3.2 toont 

het recreatieve fiets(knooppunten)netwerk in het 

Waasland. Hierin zijn ook de veren om 

waterverbindingen over te steken opgenomen. 

3.2.3. Verkeersveiligheid 

 

Afbeelding 3.3 toont de locaties waar in de periode 

2005-2007 één of meerdere geregistreerde 

letselongevallen met fietsers hebben 

plaatsgevonden. Ter verduidelijking is het 

functionele en recreatieve fietsnetwerk ook in de 

afbeelding weergegeven. De periode 2005-2007 is 

de meest actuele periode waarvan 

ongevalgegevens beschikbaar zijn. Bij de 

interpretatie van de gegevens moet rekening 

worden gehouden met het feit dat het 

daadwerkelijk aantal ongevallen waarbij fietsers 

betrokken zijn geweest waarschijnlijk wat hoger 

ligt. De ongevallen zonder letsel zijn namelijk niet 

geregistreerd en ook is de registratiegraad niet 

altijd 100%. Ook is het niet uit te sluiten dat zwarte 

punten uit dit overzicht inmiddels zijn aangepast, 

waardoor de veiligheid voor de zachte 

weggebruiker is vergroot. Tabel 3.1 toont een 

overzicht van de geregistreerde letselongevallen 

waarbij fietsers betrokken zijn geweest. In de tabel 

zijn het aantal ongevallen/slachtoffers voor zowel 

de provincie Oost-Vlaanderen als het studiegebied 

in het Waasland opgenomen. 

 

Tabel 3.1. Ongevalscijfers fietsers 2005-2007 

 ongevallen 

fietsers 

slachtofffers 

dood 

slachtoffers 

zwaar gewond 

slachtoffers 

licht gewond 

Oost-

Vlaanderen 

6578 100% 51 100% 714 100% 6064 100% 

studiegebied 

Waasland 

1196 18% 8 16% 115 16% 1122 19% 
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Afbeelding 3.2. Huidig recreatief fietsnetwerk 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 

 

 

 

 

 

 

 

BESTAAND RECREATIEF 

FIETSNETWERK 

 

 

Legenda 

 

 

  
oktober 2011 
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Afbeelding 3.3. Ongevalslocaties fietsverkeer Waasland 2005-2007 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETSELONGEVALLEN 

FIETSVERKEER (2005-2007) 

 

 

Legenda 

 

 

  
oktober 2011 
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Doordat de functionele en recreatieve fietsnetwer-

ken ook deels gebruik maken van dezelfde infra-

structuur is het niet mogelijk om een overzicht van 

het aantal slachtoffers per type fietsnetwerk weer 

te geven. 

 

3.3. Analyse 

 

Ook voor de trappers is in navolging op de 

inventarisatie een analyse van de beschikbare 

gegevens uitgevoerd. Gezien het 

intergemeentelijke karakter van deze studie is 

hierbij uitgegaan van een netwerkbenadering. Wel 

is in de analyse onderscheid gemaakt tussen het 

functionele en recreatieve fietsnetwerk.  

In de eerste stap is voor zowel het functionele als 

recreatieve netwerk een ‘streefbeeld voor de 

toekomst’ opgesteld. Dit streefbeeld toont het 

gezamenlijke ambitieniveau van de gemeenten in 

het Waasland. Door de situatie op straat en het 

beeld uit de interviews (inventarisatie) te 

confronteren met de twee visie’s voor de toekomst 

komen voor de funtionele en recreatieve fietsers 

knelpunten en kansen aan het licht. In paragraaf 

3.4 wordt ingegaan op deze oplossingsrichtingen. 

 

3.3.1. Functioneel fietsverkeer 

 

Visie voor de toekomst 

In de visie voor de toekomst voor het functionele 

fietsverkeer kent het fietsnetwerk in het Waasland 

een samenhangend geheel. Ontbrekende schakels 

in het fietsnetwerk zijn ingevuld. Het fietsnetwerk 

bestaat uit directe en comfortabele verbindingen, 

waarbij de gebruiker goed zijn of haar weg kan 

vinden. Tevens zijn de fietsverbindingen 

aantrekkelijk ingericht, waarbij de sociale veiligheid 

een belangrijke rol speelt. De fietsinfrastructuur is 

verkeersveilig ingericht. Conflicten met kruisend 

verkeer worden zoveel mogelijk vermeden. Daar 

waar noodzakelijk ondersteunt een verkeersveilige 

weginrichting de veiligheid van de functionele 

fietser. Door de implementatie van de visie voor de 

toekomst wordt getracht om het fietspotentieel in 

het Waasland beter te benutten. Het streven hierbij 

is om het fietsgebruik te vergroten ten koste van 

het gebruik van de auto.  

 

Afbeelding 3.4 toont het functionele 

fietsroutenetwerk volgens de visie voor de 

toekomst, waarbij tevens is aangegeven welke 

wijzigingen doorgevoerd moeten worden. 
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Afbeelding 3.4. Visie voor de toekomst functioneel fietsnetwerk Waasland 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 

 

 

 

 

 

 

VISIE VOOR TOEKOMST 

FUNCTIONEEL FIETSNET-

WERK 

 

 

Legenda 

 

  
oktober 2011 
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Afbeelding 3.5. Bereikbaarheid voorzieningen functioneel fietsnetwerk Waasland 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEREIKBAARHEID VAN 

VOORZIENINGEN MET FIETS 

 

 

Legenda 

 

 

  
oktober 20111 
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Bereikbaarheid voorzieningen 

Om het fietsgebruik in het Waasland te vergroten, 

is het van belang dat voorzieningen goed 

bereikbaar zijn per fiets. Afbeelding 3.5 toont de 

voorzieningen en het functionele fietsnetwerk. 

Zoals in de afbeelding te zien is, zijn nagenoeg alle 

belangrijke voorzieningen en belangrijke 

bedrijventerreinen gesitueerd langs of in de 

nabijheid van het functioneel fietsnetwerk. De 

voorzieningen in met name de grotere woonkernen 

zijn af en toe wat verder van het fietsnetwerk 

gesitueerd. Dit komt door de maaswijdte van het 

netwerk in stedelijk gebied en de 

(stedenbouwkundige) keuze om bijvoorbeeld 

scholen of rusthuizen niet direct aan een 

doorgaande weg te bouwen.  

 

De winkelcentra en medische voorzieningen 

(ziekenhuizen) zijn wel allemaal aan het 

functiondeel fietsnetwerk gesitueerd. De 

parkeervoorzieningen in de woonkernen zijn vooral 

afgestemd op de infrastructuur voor de harde 

mobiliteit. De bereikbaarheid voor de zachte 

mobiliteit is hier van ondergeschikt belang. De 

carpool- en/of P+R locaties in het Waasland zijn op 

netwerkniveau wel in de nabijheid van het 

functionele fietsnetwerk gelegen. De aansluiting op 

detailniveau is niet altijd aanwezig. 

 

Kansen en knelpunten 

Wanneer de geïnventariseerde gegevens verder 

worden doorgelicht, aangevuld met relevante 

informatie van de actoren en worden vergeleken 

met de visie voor de toekomst, komen voor het 

functionele fietsverkeer de kansen en knelpunten 

aan het licht. De kansen zijn opgenomen in tabel 

3.2. De knelpunten zijn terug te vinden in tabel 3.3. 
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Tabel 3.2. Kansen functioneel fietsverkeer 

nr. beschrijving toelichting 

FF1 

 

Scheldekruising De Schelde biedt voor functioneel fietsverkeer een kans voor watervervoer naar Antwerpen. Het voordeel van het 

watervervoer is dat gebruikers hun eigen fiets mee kunnen nemen en hierdoor niet hoeven over te stappen op een 

andere vervoerswijze. Dit komt de vrijheid van de fietser ten goede. 

FF2 

 

fietsverbinding Sint-Niklaas <-

> Temse 

Het tracé van de spoorbaan tussen Sint-Niklaas en Temse biedt een kans om ten westen van deze spoorbaan een 

snelle fietsverbinding of fiets-o-strade aan te leggen. Met het faciliteren van deze verbinding ontstaat een directe 

verbinding tussen Sint-Niklaas en Temse, waarbij tevens de bereikbaarheid van de nabijgelegen industrieterreinen 

wordt vergroot. 

FF3 

 

fietsverbinding parallel  

aan E34/watergang 

Om de bereikbaarheid in het noorden van het Waasland te verbeteren, biedt een fietsverbinding parallel aan de 

watergang en E34 een goede kans. Met het invullen van ontbrekende schakels ontstaat een directe fietsverbinding 

tussen Klein Sinaai/Moerbeke en Beveren/Melsele, die via Stekene, Kemzeke en Sint Gillis-Waas loopt. 

FF4 

breed wegprofiel met 

parkeerstrook 

Op verschillende wegen binnen en buiten de bebouwde kom zijn over lange afstanden langsparkeerstroken 

aanwezig die nauwelijks gebruikt worden. Voor het fietsverkeer is vaak beperkt ruimte aanwezig. Door de 

ongebruikte langsparkeerstrook op te heffen ontstaat een kans om de vrijgekomen ruimte te benutten voor 

fietsinfrastructuur. 

FF5 

overstap fiets - auto/bus op 

P+R locaties 

De carpool- en P+R locaties in het Waasland worden voornamelijk gebruik voor de overstap van auto naar auto of 

bus. Met een goede bereikbaarheid en de juiste stallingsvoorzieningen ontstaat een kans voor de overstap van fiets 

naar auto (Park+Bike) of bus (Bike+Ride). 

FF6 
veren Schelde De veren op de Schelde worden met uitzondering van het veer Kruibeke - Hoboken nagenoeg niet gebruikt door 

functioneel fietsverkeer. Dit biedt een kans. 
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Tabel 3.3. Knelpunten funcioneel fietsverkeer 

nr. beschrijving toelichting 

FF7 

 

fietsverbinding Beveren <-> 

Kruibeke 

Tussen Kruibeke en Beveren lopen momenteel twee fietsroutes. Bij de meest directe route fietst het functionele 

fietsverkeer direct naast de rijbaan. Dit komt de veiligheid niet ten goede. De alternatieve route is veiliger, maar 

hiervoor moet wel omgereden worden. 

FF8 

 

fietsverbinding Antwerpen 

<-> Gent 

Tussen Antwerpen en Gent loopt een lange afstandroute voor fietsverkeer. Deze route loopt grotendeels door het 

Waasland en volgt via onder andere Beveren, Sint-Niklaas en Lokeren het tracé van de aanwezige spoorlijn. 

Momenteel kent de lange afstandsroute nog enkele ontbrekende schakels. Ook de benodigde breedte kan in de 

toekomst een knelpunt vormen. 

FF9 

 

fietsverbinding Sint-Niklaas 

<-> De Klinge 

De fietsverbinding tussen Sint-Niklaas en De Klinge wordt als sociaal onveiligheid beschouwd, waardoor de fietsroute 

niet optimaal gebruikt wordt. 

FF10 

 

oversteekbaarheid N70 De N70 die het Waasland van Noord-Oost naar Zuid-West kruist, vormt een belangrijke barrière voor functioneel 

fietsverkeer. Het oversteken van de N70 gebeurt grotendeels gelijkvloers. De hoge verkeersintensiteiten in combinatie 

met de gereden snelheden, vormen een knelpunt voor de oversteekbaarheid voor functioneel fietsverkeer. 

FF11 

 

onveilige zwarte punten In het Waasland zijn een aantal ‘zwarte punten’ aanwezig. Deze verkeersonveilige locaties scoren slecht bij de 

beoordeling van de veiligheid op basis van de beschikbare ongevalscijfers. 

FF12 

 

fietsinfrastructuur 

bedrijventerreinen 

De fietsinfrastructuur bij en op bedrijventerreinen is vaak niet optimaal. In de Waaslandhaven is wel veel vrijliggende 

en/of verhoogde fietsinfrastructuur aanwezig, in andere, kleinere industriegebieden is dit vaak niet het geval. Daarnaast 

is de verbinding tussen woonkernen en bedrijventerreinen niet aanwezig, of niet veilig/comfortabel ingericht. 

FF13 

 

afgesloten 

spoorwegovergangen 

Door plannen om weinig gebruikte spoorwegovergangen af te sluiten, moet het functionele fietsverkeer een minder 

directe alternatieve route zoeken. De reisafstand en reistijd nemen hierdoor toe. 

FF14 
smal wegprofiel in stedelijk 

gebied 

Het wegprofiel in de bebouwde kom is soms erg smal doordat er niet voldoende ruimte aanwezig is. Hierdoor is het 

vaak niet mogelijk om eigen fietsinfrastructuur aan te leggen. 

FF15 

 

bewegwijzering De bewegwijzering voor functioneel fietsverkeer in het Waasland is niet overal volledig en/of is slecht onderhouden. 

FF16 
grensoverschrijdend 

fietsverkeer 

De fietsinfrastructuur voor het functioneele fietsverkeer in het Waasland sluit niet helemaal aan bij de fietsinfrastructuur 

Nederland. 

FF17 
elektrische fiets op het 

fietspad 

Door de opmars van de elektrische fiets ontstaan grotere snelheidsverschillen tussen gebruikers van de vaak niet al te 

brede fietsinfrastructuur. Dit komt de veiligheid niet ten goede. 

FF18 
ontbrekende schakels visie 

voor de toekomst 

Het huidige functionele fietsnetwerk kent momenteel een aantal onbrekende schakels of een te lage status om te 

voorzien in de visie voor de toekomst voor het functionele fietsnetwerk.  

FF19 
oversteekbaarheid E34 De E34 die het Waasland van Oost naar West kruist, vormt een belangrijke barrière voor functioneel fietsverkeer. 

Doordat de E34 lastig is over te steken, zijn de fietspaden in de Waaslandhaven niet te bereiken vanuit Beveren. 
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Afbeelding 3.6. Visie voor toekomst recreatief fietsnetwerk Waasland 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIE VOOR TOEKOMST 

RECREATIEF FIETSNETWERK 

 

 

Legenda 

 

  
oktober 2011 
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3.3.2. Recreatief fietsverkeer 

 

Visie voor de toekomst 

De visie voor de toekomst voor het recreatieve 

fietsverkeer bestaat primair uit aantrekkelijke 

recreatieve fietsroutes. De waarde van de 

omgeving en de aanwezigheid van recreatief 

interessante attracties vormt een belangrijk 

aandachtspunt. 

 

Om de samenhang in het recreatieve fietsnetwerk 

te waarborgen, worden ontbrekende schakels 

ingevuld. Daarnaast wordt de verkeersveiligheid 

gewaarborgd door recreatieve fietsroutes 

verkeersluw te maken en het aantal conflicten met 

grote stromen kruisend verkeer te minimaliseren.  

 

De fietsinfrastructuur op de recreatieve routes is 

comfortabel en sociaal veilig ingericht en kent 

verschillende rustpunten. Afbeelding 3.6 toont de 

visie voor de toekomst voor het recreatieve 

fietsnetwerk, waarbij ook is aangegeven welke 

ontbrekende schakels nog ingevuld dienen te 

worden. 

 

Kansen en knelpunten 

Tabel 3.4 toont voor het recreatieve fietsverkeer de 

kansen die aan het licht zijn gekomen bij de 

confrontatie van het beeld op straat en de visie 

voor de toekomst. Tabel 3.5 toont de gedefinieerde 

knelpunten met betrekking tot het recreatieve 

fietsverkeer. 

 

3.4. Oplossingen 

 

De oplossingsrichtingen voor het functionele- en 

recreatieve fietsverkeer richten zich op 

maatregelen op zowel netwerk- en 

voorzieningenniveau. In de toelichting op de 

oplossingsrichtingen zijn ook verwijzingen naar de 

separate factsheets  opgenomen. Indien van 

toepassing geven deze factsheets aanvullende 

informatie en zijn ook afzonderlijk te gebruiken. 

Paragraaf 3.4.1 gaat in op de oplossingsrichtingen 

voor het functionele fietsverkeer en in paragraaf 

3.4.2 wordt ingegaan op de oplossingsrichtingen 

voor het recreatieve fietsverkeer. 

 

3.4.1. Functioneel fietsverkeer 

 

In tabel 3.6 zijn de oplossingsrichtingen ten 

aanzien van het functionele fietsverkeer 

weergegeven. 

 

3.4.2. Recreatief fietsverkeer 

 

Tabel 3.7 toont de oplossingsrichtingen voor de 

kansen en knelpunten ten aanzien van het 

functionele fietsverkeer. 
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Tabel 3.4. Kansen recreatief fietsverkeer 

nr. beschrijving toelichting 

RF1 

Scheldekruising De Schelde biedt  ook voor recreatief fietsverkeer een kans voor watervervoer van en naar Antwerpen. Het 

voordeel van het watervervoer is dat gebruikers hun eigen fiets mee kunnen nemen en hierdoor een 

recreatieve fietsroute voort kunnen zetten. Ook biedt het een uitgelezen mogelijkheid voor bewoners van 

Antwerpen om in het Waasland te komen fietsen. 

RF2 
fietsroute Durme/Moervaart De loop van de Durme en Moervaart door het Waasland biedt een kans voor een aantrekkelijke 

recreatieve fietsverbinding. 

RF3 
fietsroute Spaanse Linies De Spaanse Linies op de grens met Nederland bieden een kans voor een aantrekkelijke recreatieve 

fietsverbinding. 

RF4 
Veren Schelde De veren op de Schelde worden beperkt gebruikt door recreatief fietsverkeer. Met een sluitend netwerk 

ontstaat er een kans om het gebruik van de veren te vergroten. 

RF5 
Fortengordel Met de aanleg van enkele onbrekende schakels ontstaat een kans om een fietsroute langs de 

Fortengordel te creëren.  
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Tabel 3.5. Knelpunten recreatief fietsverkeer 

nr. beschrijving toelichting 

RF6 

oversteekbaarheid N70 De N70 vormt een belangrijke barrière voor fietsverkeer omdat het oversteken grotendeels gelijkvloers 

moet. De grote hoeveelheid verkeer in combinatie met de gereden snelheden vormen een knelpunt voor 

de oversteekbaarheid voor fietsverkeer. 

RF7 
grensoverschrijdend fietsverkeer De fietsinfrastructuur in het Waasland sluit qua verbindingen en inrichting niet helemaal aan bij het 

fietsnetwerk in Nederland, hierdoor blijven gemeenschappelijke toeristische potenties onbenut. 

RF8 
bewegwijzering De bewegwijzering voor recreatief fietsverkeer in het Waasland is niet volledig en/of niet optimaal 

onderhouden. 

RF9 

afgesloten spoorwegovergangen Doordat spoorwegovergangen bij verkeersluwe wegen (en dus aantrekkelijk voor recreatief fietsverkeer) 

steeds vaker worden afgesloten, moet recreatief fietsverkeer vaker een alternatieve route kiezen door 

een minder aantrekkelijke omgeving. 

RF10 
ontbrekende schakels visie voor de 

toekomst 

Het huidige recreatieve fietsnetwerk kent momenteel een aantal onbrekende schakels om te voorzien in 

de visie voor de toekomst . 

RF 11 fietsroute Molenvaart In het fietsknooppuntennet ontbreekt er een verbinding tussen Stekene en Sint-Niklaas. 
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Tabel 3.6. Oplossingsrichtingen functioneel fietsverkeer 

nr. beschrijving oplossingsrichting type*  duurzaamheid factsheet 

FF1 

Scheldekruising Implementatie waterbus tussen Temse en Antwerpen met 

aanlegplaatsen in tussenliggend gebied en veer tussen Zwijndrecht 

en Antwerpen. 

I  
- 

FF2 

fietsverbinding Sint-Niklaas 

<-> Temse 

Aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur. 

I  

wegprofiel 

fietssubsidies 

financiering 

FF3 

fietsverbinding parallel aan 

watergang/E34 

Aanleg van ontbrekende schakels in fietsinfrastructuur. 

I  

wegprofiel 

fietssubsidies 

financiering 

FF4 
breed wegprofiel met 

parkeerstrook 

Reconstructie van relevante wegvakken. 
I  

wegprofiel 

markering 

FF5 
overstap fiets - auto/bus op 

P+R locaties 

Verbeteren van de bereikbaarheid per fiets en de 

stallingsvoorzieningen op P+R-locaties. 
I  

P+R locaties 

fietsparkeren 

FF6 veren Schelde Marketingcampagne en vaste vaartijden spitstijden. C  
- 

FF7 

fietsverbinding Beveren <-> 

Kruibeke 

Reconstructie van meest directe route. 

I  

wegprofiel 

fietssubsidies 

financiering 

FF8 
fietsverbinding Antwerpen 

<-> Gent 

Aanleg van ontbrekende schakels in de fietsinfrastructuur. 
I  

fietssubsidies 

financiering 

FF9 
fietsverbinding Sint-Niklaas 

<-> De Klinge 

Reconstructie van de fietsinfrastructuur met als basis een verbetering 

van de sociale veiligheid. 
I  

fietssubsidies 

financiering 

FF10 
oversteekbaarheid N70 Aanleg van veilige oversteekvoorzieningen op belangrijke 

oversteeklocaties. 
I  

oversteken 

markering 

FF11 
onveilige zwarte punten Reconstructie van betreffende kruispunten/wegvakken. 

I  
wegprofiel 

oversteken 

FF12 
fietsinfrastructuur 

bedrijventerreinen 

Aanleg van ontbrekende schakels in fietsinfrastructuur. 
I  

wegprofiel 

FF13 
afgesloten 

spoorwegovergangen 

Bij het afsluiten van spoorwegovergangen niet alleen naar de 

belangen van het autoverkeer kijken, maar ook naar die van fietsers. 
O  

- 

FF14 
smal wegprofiel in stedelijk 

gebied 

Reconstructie van wegvakken waarbij fietser een meer prominente 

rol krijgt. 
I  

wegprofiel 
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nr. beschrijving oplossingsrichting type*  duurzaamheid factsheet 

FF15 bewegwijzering Verbeteren van de bewegwijzering. I  
bewegwijzering 

FF16 
grensoverschrijdende 

fietsverkeer 

Grensoverschrijdende afstemming over fietsnetwerk, inrichting en 

bewegwijzering. 
O  

bewegwijzering 

wegprofiel 

FF17 

elektrische fiets op het 

fietspad 

Bij geplande reconstructies van fietsinfrastructuur rekening houden 

met bredere fietsinfrastructuur (minimaal 1,5 m enkelzijdigfietspad en 

3,0 m dubbelzijdig fietspad) 

O  

elektrische fiets 

FF18 

ontbrekende schakels 

fietsnetwerk visie voor de 

toekomst 

Aanleg van ontbrekende schakels in fietsinfrastructuur. 

I  

wegprofiel 

fietssubsidies 

financiering 

FF19 oversteekbaarheid E34 aanleg (ongelijkvloerse) oversteekvoorzieningen I  
oversteken 

* I = oplossing infrastructuur, O = oplossing organisatie en C = oplossing communicatie 

 



 

Witteveen+Bos Belgium N.V., BELA35-1/eekc/013 d.d. 19 december 2011, Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland 28 

Tabel 3.7. Oplossingsrichtingen recreatief fietsverkeer 

nr. beschrijving oplossingsrichting type*  duurzaamheid factsheet 

RF1 

Scheldekruising Implementatie waterbus tussen Temse en Antwerpen met 

aanlegplaatsen in tussenliggende gebied. I  

- 

RF2 
fietsroute Durme Aanleg van nieuwe recreatieve fietsinfrastructuur. 

I  
fietssubsidies 

financiering 

RF3 
fietsroute Spaanse Linies Aanleg van nieuwe recreatieve fietsinfrastructuur. 

I  
fietssubsidies 

financiering 

RF4 veren Schelde Marketingcampagne en ruimere vaartijden. C  
- 

RF5 
Fortengordel Aanleg van ontbrekende schakels recreatieve fietsinfrastructuur. 

I  
fietssubsidies 

financiering 

RF6 
oversteekbaarheid N70 Aanleg van veilige oversteekvoorzieningen op belangrijke 

oversteeklocaties. 
I  

oversteken 

markering 

RF7 
grensoverschrijdend 

fietsverkeer 

afstemming over netwerk, inrichting en bewegwijzering. 
O  

bewegwijzering 

wegprofiel 

RF8 bewegwijzering Verbeteren van de bewegwijzering. I  
bewegwijzering 

RF9 
afgesloten 

spoorwegovergangen 

Rekening houden met fietsroutes. 
O  

- 

RF10 
ontbrekende schakels visie 

voor de toekomst 

Aanleg van ontbrekende schakels in fietsinfrastructuur. 
I  

fietssubsidies 

financiering 

RF10 
fietsroute Molenvaart Aanleg van nieuwe recreatieve fietsinfrastructuur. 

I  
fietssubsidies 

financiering 

* I = oplossing infrastructuur, O = oplossing organisatie en C = oplossing communicatie 
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4. OPENBAAR EN COLLECTIEF VERVOER 

 

4.1. Inleiding 

 

De inventarisatie, analyse en oplossingen ten 

aanzien van het openbaar en collectief vervoer 

komen in dit hoofdstuk aan bod. Wat betreft het 

openbaar vervoer is onderscheid gemaakt in 

busdiensten en treindiensten. 

 

4.2. Inventarisatie 

 

De basismobiliteit in het gehele Waasland is 

volgens betrokken gemeenten niet optimaal. Het 

openbaar vervoer heeft volgens de geïnterviewde 

partijen een grote potentiële kans, maar het 

gebruik is nog beperkt. 

 

Net als de fiets wordt de bus volgens betrokkenen 

gezien als een voor- en/of natransportmiddel en 

niet als hoofdtransportmiddel. De mogelijkheden 

om in het Waasland gebruik te maken van het 

openbaar vervoer bestaan momenteel uit de bus 

en de trein. Daarnaast zijn er initiatieven ten 

aanzien van collectief (bedrijfs)vervoer. 

 

4.2.1. Busdiensten 

 

De Vlaamse vervoersmaatschappij ‘De Lijn’ 

verzorgt in opdracht van het Vlaams Gewest het 

stads- en streekvervoer in onder andere het 

Waasland. Het openbare busvervoer kent naast de 

stads- en streeklijnen ook de mogelijkheid van een 

belbus. Afbeelding 4.1 toont de lijnroutekaart in het 

Waasland. Een actueel overzicht van de 

verschillende buslijnen op de verschillende routes 

is terug te vinden op de streeknetkaart van het 

Waasland of via de website www.delijn.be. 

 

4.2.2. Treindiensten 

 

De treindiensten in het Waasland worden 

geëxploiteerd door de Nationale Maatschappij der 

Belgische Spoorwegen (NMBS). Het Waasland 

kent de volgende lijnen: 

- lijn 59: Antwerpen - Centraal <-> Gent - Sint 

Pieters; 

- lijn 54: Sint-Niklaas <-> Mechelen; 

- lijn 60: Lokeren <-> Brussel - Zuid. 

 

Op de verschillende lijnen rijden intercity-, stop- en 

piekuurtreinen. Het Waasland kent de volgende 

treinstations: Beveren, Nieuwkerken, Sint-Niklaas, 

Belsele, Sinaai, Lokeren en Temse. De meest 

actuele dienstregelingen op de verschillende lijnen 

zijn terug te vinden in de lijnbrochures op de 

website van de NMBS (www.nmbs.be). Afbeelding 

4.2 toont de treinlijnen inclusief de stations. 
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Afbeelding 4.1. Buslijnennetkaart Waasland 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUSVERBINDINGEN 

 

 

Legenda 

 

  
oktober 2011 
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Afbeelding 4.2. Spoorverbindingen en stations Waasland 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPOORVERBINDINGEN 

 

 

Legenda 

 

  
oktober 2011 
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Afbeelding 4.3. Routes I-bus (dagdiensten/ploegendiensten) Waasland 
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4.2.3. Collectief vervoer 

 

Collectief bedrijfsvervoer is het gezamenlijk 

vervoeren van werknemers van en naar het werk. 

Op dit moment zijn er in het Waasland twee 

initiatieven met collectief bedrijfsvervoer. 

 

I-Bus verzorgt het collectief bedrijfsvervoer voor 

zes grote bedrijven (Bayer, Evonik, Lanxess, 

Monsanto, Ineos en Salvay). De routes van dit 

initiatief voor collectief bedrijfsvervoer zijn aan 

elkaar gekoppeld. I-bus maakt onderscheid in 

routes voor dagdiensten en ploegendiensten. Een 

overzicht van de routes van I-Bus is terug te vinden 

in afbeelding 4.3.  

 

Voor de dagdiensten in het Waasland zijn de 

volgende routes van I-bus aanwezig: 

- route 21: Antwerpen LO - Kallo dorp; 

- route 22: Lokeren - Sint-Niklaas; 

- route 41: Haasdonk - Melsele; 

- route 43: Sint-Gillis-Waas - Verrebroek 

- route 44: Hamme - Temse; 

- route 45: Bornem - Kruibeke; 

- route 46: Sint Pauwels - Stekene; 

- route 48: Sint-Niklaas - Vrasene. 

 

Voor de ploegendiensten in het Waasland zijn de 

volgende routes van I-bus aanwezig: 

- route 21S: Antwerpen LO - Kallo dorp; 

- route 22S: Lokeren - Stekene; 

- route 41S: Temse - Melsele; 

- route 43S: Sint-Gillis-Waas - Verrebroek; 

- route 44S: Hamme - Vrasene. 

Ook de Maatschappij voor het Haven, Grond- en 

Industrialisatiebeleid van het 

Linkerscheldeoevergebied (MSO) organiseert 

collectief bedrijfsvervoer, meer specifiek in de 

Waaslandhaven door samenwerking met Max 

Mobiel. Elke dag bedienen pendelbussen de 

volgende routes in Waaslandhaven: 

- route 1: Merksem - Waaslandhaven; 

- route 2: Zwijndrecht/Beveren - 

Waaslandhaven; 

- route 3: Sint-Niklaas - Waaslandhaven; 

- route 4: Kruibeke/Zwijndrecht/Antwerpen - 

Kerncentrale Doel; 

- route 5: Haasdonk/Beveren/Kallo - 

Kerncentrale Doel; 

- route 6: Sint-

Niklaas/Nieuwkerken/Vrasene/Verrebroek/Kield

recht - Kerncentrale Doel; 

- route 7: Zelzate/Moerbeke/Kemzeke - 

Kerncentrale Doel. 

Naast het collectief bedrijfsvervoer is carpoolen 

ook een vorm van collectief vervoer. Carpoolen is 

het deelgebruik van de auto, voornamelijk voor het 

woon-werkverkeer. Het verdelen van de 

autokosten over de inzittenden is een belangrijk 

kostenvoordeel. Aanvullend is er ook een fiscaal 

voordeel voor carpoolen en zijn er ecologische 

voordelen door minder autogebruik. In het 

Waasland zijn er verschillende carpoolparkings 

langs de E34 en bij Waasmunster langs de E17.  
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Afbeelding 4.4. Bereikbaarheid voorzieningen per openbaar vervoer 

 

Studie naar een  

verbetering van de zachte 

mobiliteit in het Waasland 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEREIKBAARHEID  

VOORZIENINGEN MET BUS 

 

 

Legenda 

 

 

 
 oktober 2011 
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Ook zijn er initiatieven zoals de website 

www.carpoolplaza.be waarmee carpoolers met 

elkaar in contact worden gebracht. 

 

4.3. Analyse 

 

In navolging van de inventarisatie is ook voor het 

openbaar en collectief vervoer een analyse van de 

beschikbare gegevens uitgevoerd. Gezien het 

intergemeentelijke karakter van deze studie is ook 

hierbij uitgegaan van een netwerkbenadering.  

 

Naast een visie voor de toekomst is de 

bereikbaarheid van voorzieningen per openbaar 

vervoer beoordeeld. Ook zijn er op basis van de 

visie voor de toekomst en het beeld op straat een 

aantal kansen en knelpunten benoemd. Paragraaf 

4.4 gaat in op de oplossingen voor deze kansen en 

knelpunten. 

 

Visie voor de toekomst 

In de visie voor de toekomst voor het openbaar en 

collectief vervoer in het Waasland voldoen alle 

locaties in het Waasland aan de basismobiliteit en 

wordt de tijdstipgevoeligheid en 

afstandsgevoeligheid tot een minimum beperkt. 

Ontbrekende schakels worden opgeheven en 

kansrijke verbindingen worden benut. Om het 

gebruik van het openbaar vervoer te bevorderen 

wordt ook ingezet op het verbeteren van de 

middelen ten behoeve van het voor- en natransport 

en wordt rekening gehouden met de (gewenste) 

ruimtelijke structuur. 

Met het verbeteren van de mogelijkheden wordt 

het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelij-

ker zodat openbaar vervoer voor alle motieven 

braakbaar is. Het gebruik wordt extra gestimuleerd 

door middel van marketing. Op de bedrijventerrei-

nen wordt ingezet op collectief bedrijfsvervoer. 

 

Bereikbaarheid voorzieningen 

Naast het feit dat de verkeersgenererende 

activiteiten goed per fiets bereikbaar moeten zijn is 

een goede bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer (in dit geval bus) ook gewenst. Afbeelding 

4.4 toont de bereikbaarheid van de voorzieningen 

met de reguliere busverbindingen van De Lijn. 

Zoals uit de afbeelding blijkt, is er bij nagenoeg alle 

voorzieningen in de omgeving een reguliere buslijn 

aanwezig. Daarnaast zijn er nog een aantal 

belbushaltes, waardoor geconcludeerd kan worden 

dat de bereikbaarheid van de voorzieningen per 

bus goed is.  

 

Kansen en knelpunten 

Tabel 4.1 toont voor het openbaar en collectief 

vervoer de kansen die aan het licht zijn gekomen 

bij de confrontatie van het beeld op straat en de 

visie voor de toekomst. Een overzicht van 

knelpunten op het gebied van openbaar vervoer is 

opgenomen in tabel 4.2. 
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Tabel 4.1. Kansen openbaar en collectief vervoer 

nr. beschrijving toelichting 

OV1 

OV-knooppunt Elversele Doordat er in Elversele verschillende buslijnen samenkomen, ontstaat hier een kans voor een 

multimodaal OV-knooppunt. Naast het overstappen op een andere buslijn kunnen reizigers ook van 

de fiets of personenwagen overstappen op de bus of omgekeerd. 

OV2 

tramverbinding Melsele <-> Sint-Niklaas De huidige tramverbinding vanuit Antwerpen richting het Waasland kent een eindhalte bij Melsele. 

Momenteel zijn er concrete plannen om de tramverbinding door te trekken tot Beveren. Met het 

doortrekken eerst naar Beveren en later tot Sint-Niklaas, ontstaat een nog betere kans om het 

gebruikerspotentieel te vergroten. De aanleg van de tram zorgt er daarnaast voor dat een deel van 

de busverbinden kunnen worden opgeheven, waardoor mogelijkheden ontstaan om elders meer 

bussen in te gaan zetten. 

OV3 

busverbinding Temse <-> Waasmunster Het versterken van de busverbinding tussen Temse en Waasmunster biedt een kans om het gebruik 

te verbeteren. Met de betreffende verbinding kunnen reizigers vanuit Waasmunster via het OV-

knooppunt bij Elversele in Temse de treinverbinding naar Brussel gebruiken. 

OV4 
busverbinding Temse - Klein Brabant Het versterken van het busnetwerk tussen Temse in de richting van Klein Brabant en andersom 

biedt een kans om het OV-gebruik te stimuleren. 

OV5 
busverbinding Elversele - Dendermonde Het versterken van het snelbusnetwerk tussen Elversele en de richting van Dendermonde biedt een 

kans om het OV-gebruik te stimuleren. 

OV6 
bedrijfsvervoersplannen Het opstellen van bedrijfs- en schoolvervoersplannen biedt een kans om het gebruik van openbaar 

en collectief vervoer voor de woon-werk en woon-school pendel te vergroten. 

OV7 

snelbusverbinding Beveren - Brecht De implementatie van een snelbusverbinding van Beveren via de haven, Stabroek, Kapellen en 

Brasschaat naar Brecht biedt een kans voor vooral de woon-werk pendel voor werknemers in de 

haven.  
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Tabel 4.2. Knelpunten openbaar vervoer 

nr. beschrijving toelichting 

OV8 
koppeling bus <-> trein Temse In Temse halteren de lijnbussen niet bij het treinstation maar op enige afstand. Dit bevordert de 

overstap van bus op trein of visa versa niet. 

OV9 

bereikbaarheid Waaslandhaven De aanwezige bedrijven in de Waaslandhaven  zijn per bus slecht bereikbaar. De relatief grote 

afstanden op de terreinen spelen een belangrijke rol bij het niet slagen van buslijnen in het 

havengebied. 

OV10 
treinverbinding Waasland <-> Brussel Momenteel is er geen rechtstreekse treinverbinding tussen het Waasland en Brussel. Treinreizigers 

op dit traject moeten overstappen, wat de nodige wachttijd met zich meebrengt. 

OV11 

(school)vervoer Stekene <-> Sint-Niklaas 

en Koewacht <-> Hellestraat 

De lijnbussen op de routes tussen Stekene en Sint-Niklaas en Koewacht en Hellestraat zitten met 

name tijdens de spitsen te vol. Het te grote aanbod van busreizigers bestaat met name uit 

scholieren. In het weekend wordt de lijn Koewacht - Hellestraat nauwelijks gebruikt. 

OV12 

grensoverschrijdend busvervoer De grensoverschrijdende buslijnen tussen België en Nederland sluiten niet optimaal op elkaar aan. 

De eindhalte van de Belgische bussen bij Hulst is niet goed bereikbaar. Sinds de verplaatsing van 

het busstation in Hulst is een terugloop van het aantal reiziers voor De Lijn merkbaar. 

OV13 

fietsparkeren OV-locaties De mogelijkheden voor het stallen van fietsen bij treinstations, bushaltes, carpoolparkings en P+R-

locaties zijn niet optimaal. Met name het ontbreken van goede antidiefstalvoorzieningen vormt een 

belangrijk knelpunt bij het stallen van de fiets. 

OV14 
schoolvervoer van/naar Beveren Vanuit de Polders, Temse en Kruibeke zijn de verbindingen naar de scholen in Beveren niet 

optimaal.  

OV15 
ontbrekende schakels busverbindingen  Er ontbreekt een goede busverbinding via de ‘lange corridor’ tussen Sint-Niklaas en Temse via de 

TTS-zone en verbindende streekbussen naar kleinstelijke gebieden zoals Hulst of Kapelle via Kallo. 

OV16 
kwaliteit trein De kwaliteit van de treinvoorzieningen is niet optimaal. De mogelijkheden (frequentie/snelheid) zijn 

niet optimaal en de kwaliteit van voorzieningen op en om de stations is niet altijd voldoende. 
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4.4. Oplossingen 

 

Tabel 4.3 toont de oplossingsrichtingen voor 

openbaar en collectief vervoer. De maatregelen in 

de tabel richten zich op netwerk- en 

voorzieningenniveau. In de toelichting op de 

oplossingsrichtingen is indien van toepassing ook 

een verwijzing naar separate factsheets 

opgenomen. Deze factsheets geven aanvullende 

informatie en zijn ook afzonderlijk te gebruiken.  
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Tabel 4.3. Oplossingsrichtingen openbaar vervoer 

nr. beschrijving oplossingsrichting type*  duurzaamheid factsheet 

OV1 
OV-knooppunt Elversele Aanleg van OV-knooppunt Elversele. 

I  
fietsparkeren 

P+R terrein 

OV2 
tramverbinding Melsele <-> Sint-

Niklaas 

Doortrekken tramverbinding tot Sint-Niklaas (eerst alleen tot aan 

Beveren). 
I  

- 

OV3 
busverbinding Temse <-> 

Waasmunster 

Verhogen frequentie busverbindingen. 
O  

- 

OV4 
busverbinding Temse - Klein 

Brabant 

Verhogen frequentie busverbindingen. 
O  

- 

OV5 
busverbinding Elversele - 

Dendermonde 

Verhogen frequentie busverbindingen. 
O  

- 

OV6 
bedrijfsvervoersplannen Opstellen bedrijfsvervoersplannen voor 

bedrijven/bedrijventerreinen. 
O  

collectief 

bedrijfsvervoer 

OV7 
snelbusverbinding Beveren - 

Brecht 

Implementatie snelbusverbinding. 
O  

- 

OV8 koppeling bus <-> trein Temse Aanleg bushalte bij het treinstation Temse. I  
- 

OV9 bereikbaarheid Waaslandhaven Aanleg busbaltes en nieuwe infrastructuur. I  
- 

OV10 
treinverbinding Waasland <-> 

Brussel 

Aanleg verbindingsboog treinverbinding. 
I  

- 

OV11 

(school)vervoer Stekene <-> 

Sint-Niklaas en Koewacht <-> 

Hellestraat 

Verhogen frequentie busverbinding in spitsen. 

O  

- 

OV12 grensoverschrijdend busvervoer Grensoverschrijdende afstemming over lijnen, tijden en inrichting. O  
- 

OV13 
fietsparkeren OV-locaties Verbeteren van de bereikbaarheid per fiets en de 

stallingsvoorzieningen op OV-locaties. 
I  

P+R locaties 

fietsparkeren 

OV14 schoolvervoer van/naar Beveren Verhogen frequentie busverbinding in spitsen. O  
- 

OV15 
ontbrekende schakels 

busverbindingen  

Haalbaarheidsonderzoek en eventueel toevoegen 

busverbindingen. 
O  

- 

OV16 kwaliteit trein Kwaliteitsimpuls treinvoorzieningen. O  
- 

* I = oplossing infrastructuur, O = oplossing organisatie en C = oplossing communicatie 
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5. PRIVAAT VERVOER - RELATIE STUDIE HARDE 

MOBILITEIT WAASLAND 

 

5.1. Inleiding 

 

In 2006 heeft het Intergemeentelijk 

Samenwerkingsverband van het Land van Waas 

op aangeven van de Wase burgemeesters 

besloten om een studie naar de harde mobiliteit in 

het Waasland uit te voeren. Het doel van deze 

studie was om actuele en toekomstig te 

verwachten mobiliteitsstromen (inclusief 

knelpunten) inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn in 

de studie oplossingen voorgedragen om de 

knelpunten weg te werken of te minimaliseren. In 

dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitkomsten van 

de studie naar de harde mobiliteit in het Waasland 

en wordt (indien van toepassing) aangegeven wat 

de gevolgen voor de zachte mobiliteit zijn. 

 

5.2. Resulaten studie harde mobiliteit Waasland 

 

In de studie ‘Mobiliteit op de weg in het Waasland’ 

zijn verschillende stappen doorlopen. Na het 

bepalen van een economisch en infrastructureel 

groeiscenario voor 2020 zijn met behulp van het 

Verkeersmodel van het Vlaams gewest de huidige 

en toekomstige verkeerstromen bepaald. Op basis 

van een interpretatie van de verkeerstromen 

kwamen een aantal knelpunten aan het licht. Om 

deze knelpunten weg te werken of te minimaliseren 

zijn met het verkeersmodel zes scenario’s (en drie 

combinatie’s van scenario’s) doorgerekend. Op 

basis van de uitkomsten van de doorgerekende 

scenario’s heeft het Directiecomite van het 

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het 

Land van Waas besloten dat wordt ingezet op een 

combinatie van oplossingen.  

 

Concreet wordt in de studie naar de harde 

mobiliteit in het Waasland een combinatie van de 

volgende drie oplossingen voorgesteld: 

 

1. Dubbele kamstructuur E17/E34 

Het voorzien van een dubbele kamstructuur in het 

Waasland door de aanleg van parallelwegen langs 

de E17 (tussen Sint-Niklaas en Zwijndrecht) en 

langs de E34 (tussen Moerbeke en Antwerpen) en 

de nodige aansluitingen (zie afbeelding 5.1). 

 

Afbeelding 5.1. Voorgestelde dubbele 

kamstructuur Waasland 

 

 
 

(bron: Eindrapport ‘Studie Mobiliteit op de weg in het Waasland’, 

oktober 2008) 
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Afbeelding 5.2. Voorkeursscenario nieuwe ontsluitingsweg 

 

 
 

(bron: Deelnota ontwerpend onderzoek tracescenario’s ‘Studie Mobiliteit op de weg in het Waasland’, januari 2011) 

 

nieuwe verbindingsweg 

 

nieuwe verbindingsweg 
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Deze maatregel heeft primair niet direct gevolgen 

voor de zachte mobiliteit in het Waasland. 

 

2. Aanleg nieuwe ontsluitingsweg parallel 

met de N451 

Het aanleggen van een noordelijke verbinding 

tussen de N70 (vanaf bedrijventerrein Doornpark 

Beveren) en de Waaslandhaven met aansluiting op 

bestaand op- en afrittencomplex E34 (zie 

afbeelding 5.2). De aanleg van een nieuwe 

ontsluitingsweg zoals weergegeven op afbeelding 

5.2 heeft de volgende gevolgen voor de zachte 

mobiliteit: 

 

- de Boerenstraat fungeert als exclusieve 

fietsroute door de ongelijkvloerse kruising (voor 

fietsers en voetgangers) met de nieuwe 

ontsluitingsweg; 

- tussen de spoorbaan en de Boerenstraat wordt 

een nieuwe trage weg voorzien; 

- fietsers die vanuit de N70 kunnen via een 

vrijliggend dubbelrichtingsfietspad met behulp 

van een fietsbrug de spoorweg kruisen; 

- de Moerstraat (onderdeel recreatief 

fietsnetwerk) kruist ongelijkvloers de nieuwe 

verbindingsweg; 

- het kruispunt Zillebeek - nieuwe 

ontsluitingsweg wordt voorzien van een 

ongelijkvloerse kruising voor fietsers. De 

bestaande fietsverbinding via de Daalstraat 

wordt gegroepeerd met de onderdoorgang voor 

de fiets aan de rotonde met de Zillebeek; 

- voorgesteld wordt om in het 

fietsknooppuntennetwerk een ongelijkvloerse 

verbinding te maken tussen knooppunt 1 en 72; 

- de ventwegen zorgen ervoor dat de bestaande 

trage wegen met elkaar verbonden blijven; 

- langs de nieuwe omleidingsweg bij het 

noordelijke deel van de nieuwe verbindingsweg 

worden geen fietspaden aangelegd; 

- een deel van het oude tracé van de N451 zal 

fungeren als fietsroute; 

- om de oversteekbaarheid bij het op- en 

afrittencomplex N451 te vergroten worden de 

huidige enkelrichtingsfietspaden vervangen 

door een dubbelrichtingsfietspad met een 

ongelijkvloerse kruising met het op- en 

afrittencomplex met de E34; 

- tussen de N451 en Vliegenstal wordt een 

nieuwe landbouwweg aangelegd, die de 

omleidingsweg kruist via een onderdoorgang 

waar fietsers ook gebruik van kunnen maken. 

 

3. Tolheffing Kennedytunnel, Liefkens-

hoektunnel en Oosterweelverbinding 

Vanuit het Waasland wordt voor de 

Kennedytunnel, Liefkenshoektunnel en 

Oosterweelverbinding gepleit voor een selectieve 

tol voor ‘lange afstandsverkeer’, waarbij dit verkeer 

(een vorm van) tol moet betalen en het 

‘plaatselijke’ verkeer tussen het Waasland en het 

Antwerpse vrijstelling geniet. Deze maatregel heeft 

primair niet direct gevolgen voor de zachte 

mobiliteit in het Waasland. 
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4. Optimaliseren lokale parallelweg E34 en 

non-stop fietsroute via Watergang 

Tussen Stekene en Drieschouwen wordt het profiel 

van de Burchtstraat aangepast tot een volwaardig 

2x1-rijweg met een vrijliggend 

tweerichtingenfietspad. Vanuit het Bedrijventerrein 

van Stekene sluit een nieuwe lokale 

aansluitingsweg rechtstreeks aan op de 

Burchtweg. De huidige parallelweg tussen Stekene 

en Moerbeke wordt ingericht als volwaardige 

ontsluitingsweg voor lokaal verkeer en de 

bestaande parallelweg tussen de N403 en N451 

wordt verbreed. In het kader van deze 

aanpassingen wordt de bovenlokale non-stop 

hoofdfietsroute wordt verlegd van de E34 naar de 

Watergang. 
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Afbeelding 5.3. Voorgestelde wijzigingen parallelweg E34 

 

 
 

 

 



 

Witteveen+Bos Belgium N.V., BELA35-1/eekc/013 d.d. 19 december 2011, Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland 46 
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6. PROJECTEN 

 

6.1. Inleiding 

 

Om de benoemde oplossingsrichtingen uit de 

voorgaande hoofdstukken 2 t/m 5 te concretiseren, 

zijn een aantal projectdefinities benoemd. In deze 

projectdefinities is relevante informatie 

opgenomen. Om een samenhangend overzicht te 

vormen is in paragraaf 6.4 per zachte modaliteit 

(stappers, trappers, openbaar-/collectief vervoer en 

overig) een projectindex opgenomen. Paragraaf 

6.4 gaat in op een actieprogramma op basis van 

een 10-punten plan. 

 

6.2. Projectdefinities 

 

Tabel 6.1 toont een overzicht met de projecten die 

concreet zijn uitgewerkt tot een projectdefinitie. De 

verschillende projectdefinities zijn separaat 

bijgevoegd. 

 

De projectdefinities bevatten naast een eventuele 

locatieaanduiding en een visualisatie de volgende 

gegevens: 

- motivatie van keuze project; 

- omschrijving van uitwerking project; 

- doel van het project; 

- eigenaar/verantwoordelijke partij; 

- betrokkenen partijen; 

- soort project (infrastructuur (I), organisatie (O) 

of communicatie (C)); 

- budget; 

- financieringsvorm; 

- planning. 

 

6.3. Projectindex 

 

De projectindexen in de tabellen 6.2 t/m 6.5 tonen 

per modaliteit een samenvattend totaaloverzicht 

van de benoemde projecten om de zachte 

mobiliteit in het Waasland te verbeteren. In de 

tabellen zijn de volgende gegevens opgenomen: 

- verwijzing projectdefinitie; 

- beschrijving; 

- type maatregel (infrastructuur, organisatie of 

communicatie); 

- duurzaamheid; 

- katalysator; 

- timing (2012 t/m 2017); 

- budget (in Euro’s). 
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Tabel 6.1. Overzicht projectdefinities 

nummer beschrijving relevante kansen/knelpunten 

PD01 waterbus Temse - Antwerpen FF1 - RF1 - VG1 

PD02 oversteekbaarheid N70 FF10 - RF5 - VG2 

PD03 bewegwijzering FF15 - RF7 - VG3 

PD04 fietsverbinding Sint-Niklaas - Temse FF2 

PD05 aanleg/verbeteren P&R locaties  FF5 

PD06 fietsverbinding Kruibeke - Beveren FF7 

PD07 fietsverbinding Antwerpen - Gent FF8 

PD08 fietsverbinding Sint-Niklaas - De Klinge FF9 

PD09 aanpak onveilige kruispunten/wegen FF11 

PD10 fietsinfrastructuur bedrijventerrein FF12 

PD11 streefbeeld BFF FF18 

PD12 recreatieve fietsroute Durme RF2 

PD13 recreatieve fietsroute Spaanse Linies RF3 

PD14 OV-knooppunt Elversele OV1 

PD15 bedrijfsvervoersplan OV6 

PD16 koppeling trein - bus Temse OV7 

PD17 bereikbaarheid bus Waaslandhaven OV8 

PD18 fietsparkeren OV locaties OV12 

PD19 fietstellingen drukbereden fietspaden - 

PD20 verbetering beschikbaarheid ongevallengegevens - 

PD21 ongevallenalyse zachte mobiliteit - 

PD22 veldonderzoek kwalitatieve toestand fietspaden - 

PD23 gecombineerde veiligheids, gebruiks- en kwaliteitscheck fietsnetwerken - 

PD24 oplossen missing links en verbetering verknoping fietsinfrastructuur FF8 

PD25 uitbouwen regionale mobiliteits-GIS - 

PD26 inventarisatie fietsparkeren FF5 - OV13 

PD27 fietsparkeren aan P+R locaties FF5 

PD28 fietsparkeren en -verhuur langs recreatieve fietsroutes - 

PD29 fietsverhuur in steden - 

PD30 verder uitbreiden autodelen - 
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nummer beschrijving relevante kansen/knelpunten 

PD31 recreatieve fietsroute “Fortengordel” RF5 

PD32 uitbreiding collectief bedrijfsvervoer OV6 

PD33 analyse mobiliteitsenquêtes bedrijven OV6 

PD34 haltering bestaande buslijnen bedrijventerreinen OV9 

PD35 fiets(parkeer)punten bedrijventerreinen OV13 

PD36 I bike I move Waasland - 

PD37 platform bedrijfsvervoerplannen OV6 

PD38 (meta)communicatie rond zachte mobiliteit - 

PD39 integratie woon - school studie - 

PD40 juridische checklist trage wegen beleid - 

PD41 aanduiding kruising langzaam verkeer FF10 - RF6 - VG7  

PD42 specifieke aanduiding functioneel fietsroutenetwerk FF15 

PD43 instap intergemeentelijke mobiliteitsplanning - 

PD44 gerichte stimuli zacht weggebruik - 

PD45 snelbuslijn Beveren - Brecht door Antwerpse haven - 

PD46 evaluatie van sociale veiligheid van fiets- en voetgangersverbindingen - 

PD47 veer tussen Zwijndrecht en Antwerpen FF1 - RF1 - VG1 

PD48 recreatieve route Molenvaart RF11 

PD49 busverbinding Temse - Klein Brabant OV4 

PD50 kwaliteitsimpuls stationsomgevingen OV16 
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Tabel 6.2. Projectindex stappers 

project 

definitie 

beschrijving type 

(I/O/C) 

 

duurzaamheid katalysator timing budget (EUR) 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

PD02 Oversteekbaarheid N70 I  Interwaas             < 100.000,-- tot > 5,000.000,-- 

PD09 Aanpak onveilige kruispunten/wegen I  Interwaas            1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 

PD40 Juridische checklist trage wegen beleid O  Interwaas          < 100.000,-- 
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Tabel 6.3. Projectindex trappers 

 

 

 

 

 

 

project 

definitie 

beschrijving type 

(I/O/C) 

 

duurzaamheid katalysator timing budget (EUR) 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

PD02 oversteekbaarheid N70 I  Interwaas       < 100.000,-- tot > 5,000.000,-- 

PD03 bewegwijzering O  Provincie       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD04 fietsverbinding Sint-Niklaas-Temse I  Wase gemeente(s)       500.000,-- tot 1.000.000,-- 

PD06 fietsverbinding Kruibeke-Beveren I  Wase gemeente(s)       1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 

PD07 fietsverbinding Antwerpen-Gent I  Wase gemeente(s)       1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 

PD08 fietsverbinding Sint-Niklaas - De Klinge I  Wase gemeente(s)       1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 

PD09 aanpak onveilige kruispunten/wegen I  Interwaas       1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 

PD10 fietsinfrastructuur naar bedrijventerreinen I  Interwaas       1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 

PD11 realiseren streefbeld functioneel fietsnetwerk I  Provincie       1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 

PD12 recreatieve route Durme I  Interwaas       1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 

PD13 recreatieve route Spaanse Linies I  Interwaas       500.000,-- tot 1.000.000,-- 

PD19 fietstellingen drukbereden fietspaden O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD22 veldonderzoek kwalitatieve toestand fietspaden O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD23 gecombineerde veiligheids, gebruiks- en kwaliteitscheck netwerken O  Interwaas        < 100.000,-- 

PD24 oplossen missing links en verbetering verknoping fietsinfrastructuur I  Interwaas       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD28 fietsparkeren en -verhuur langs recreatieve fietsroutes I  Interwaas       < 100.000,--  

PD29 fietsverhuur in steden I  Wase gemeente(s)       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD31 recreatieve fietsroute “Fortengordel” I  Interwaas       < 100.000,-- 

PD35 fiets(parkeer)punten berijventerreinen I  Interwaas       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD36 I bike I move in het Waasland I  Interwaas       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD42 specifieke aanduiding functioneel fietsroutenetwerk I  Interwaas       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD48 recreatieve route Molenvaart I  Interwaas       1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 



 

Witteveen+Bos Belgium N.V., BELA35-1/eekc/013 d.d. 19 december 2011, Naar een verbetering van de zachte mobiliteit in het Waasland 52 

Tabel 6.4. Projectindex openbaar en collectief vervoer  

 

project 

definitie 

beschrijving type 

(I/O/C) 

 

duurzaamheid katalysator timing budget (EUR) 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

PD01 waterbus Temse-Antwerpen I  Interwaas       1.000.000,-- tot 5.000.000,-- 

PD17  bereikbaarheid bus Waaslandhaven  O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD34 haltering bestaande buslijnen bedrijventerreinen  I  Interwaas       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD32 uitbreiding collectief bedrijfsvervoer O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD45 snelbuslijn Beveren-Brecht door Antwerpse haven I  Igean       < 100.000,-- 

PD47 veer tussen Antwerpen en Zwijndrecht  O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD30 verder uitbreiden autodelen I  Interwaas       < 100.000,-- 

PD41 aanduiding kruising langzaam verkeer I  Interwaas       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD05 aanleg/verbeteren P&R locaties I  Interwaas       > 5.000.000,-- 

PD14 OV-knooppunt Elversele I  Wase gemeente(s)       500.000,-- tot 1.000.000,-- 

PD16 koppeling trein - bus Temse I  Wase gemeente(s)       < 100.000,-- 

PD18  fietsparkeren OV locaties  I  Interwaas       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD26 inventarisatie fietsparkeren O  Interwaas       < 100.000,--  

PD27 fietsparkeren aan P+R locaties I  Interwaas       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD49 busverbinding Temse - Klein Brabant O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD50 kwaliteitsimpuls stationsomgevingen I  Interwaas       < 100.000,-- tot > 5,000.000,-- 
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Tabel 6.5. Projectindex overige thema’s 

 

 

 

 

project 

definitie 

beschrijving type 

(I/O/C) 

 

duurzaamheid katalysator timing budget (EUR) 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

PD15 bedrijfsvervoerplan O  Interwaas       100.000,-- tot 500.000,-- 

PD20  verbeteren doorstromen / beschikbaarheid ongevallengegevens O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD21 ongevallenanalyse zachte mobiliteit O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD25 uitbouwen regionale mobiliteits-GIS  O  Interwaas       < 100.000,--  

PD33 analyse mobiliteitsenquêtes bedrijven C  Interwaas       < 100.000,-- 

PD37 platform bedrijfsvervoersplannen  C  Interwaas        < 100.000,-- 

PD38 (meta)communicatie rond zachte mobiliteit C  Interwaas       < 100.000,-- 

PD39 integratie woon-school studie O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD43 instap intergemeentelijke mobiliteitsplanning O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD44 gerichte stimuli zachte weggebruik O  Interwaas       < 100.000,-- 

PD46 
evaluatie van  sociale veiligheid van fiets- en voetgangersverbin-

dingen 
O  Interwaas       < 100.000,-- 
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6.4. Actieprogramma 10-puntenplan 

 

Toetsingscriteria 

Om tot een prioritering van de verschillende 

projectdefinities te komen, werden deze tegen 

elkaar afgewogen op basis van een aantal 

toetsingscriteria. Tabel 6.6 geeft een overzicht van 

die toetsingscriteria en hun respectievelijke manier 

van quoteren. 

 

Beoordeling 10-puntenplan 

Tabel 6.7 toont de scoretoekenning voor het 10-

puntenplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.6. Toetsingscriteria 

toetsingscriterium evaluatiecriterium quotering 

duurzaamheid 

uitermate significante bijdrage 4 

zeer significante bijdrage 3 

significante bijdrage 2 

beperkte bijdrage 1 

geen bijdrage 0 

innovatie 

uitermate innovatief 4 

zeer innovatief 3 

innovatief 2 

beperkt innovatief 1 

niet innovatief (reeds in voege) 0 

katalysator 

Interwaas 3 

Wase gemeenten 2 

Andere overheden 1 

Overig 0 

timing 

Korte Termijn 3 

Middellange Termijn 2 

Lange Termijn 1 

budget 

< 100.000 EUR 4 

100.000 EUR - 500.000 EUR 3 

500.000 EUR - 1.000.000 EUR 2 

1.000.000 EUR - 5.000.000 EUR 1 

> 5.000.000 EUR 0 
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Tabel 6.7. Scoretoekenning 10-puntenplan 

e
in

d
ra

n
k
in

g
 

p
ro

je
c
td

e
fi

n
it

ie
 

beschrijving scoretoekenning eindscore 

d
u

u
rz

a
a
m

h
e
id

 

in
n

o
v

a
ti

e
 

k
a
ta

ly
s
a
to

r 

ti
m

in
g

 

b
u

d
g

e
t 

1 PD44 Gerichte stimuli zachte weggebruik 3 4 3 3 4 17 

2 PD42 Specifieke aanduiding fietsroutenetwerk 3 4 3 3 3 16 

3 PD25 Uitbouwen regionale mobiliteits-GIS  2 4 3 3 4 16 

4 PD37 Platform bedrijfsvervoersplannen  3 3 3 3 4 16 

5 PD02 Oversteekbaarheid N70 3 3 3 3 4 16 

6 PD41 Aanduiding kruising langzaam verkeer 3 3 3 3 3 15 

7 PD18 Bereikbaarheid/parkeren OV locaties  3 3 3 3 3 15 

8 PD39 Integratie woon-school studie 3 2 3 3 4 15 

9 PD36 I bike I move in het Waasland 4 2 3 3 3 15 

10 PD19 Fietstellingen drukbereden fietspaden 3 2 3 3 4 15 

11 PD30 Inrichting autodeellocaties  4 1 3 3 4 15 

12 PD49 Busverbinding Temse - Klein Brabant 3 1 3 3 4 14 

13 PD27 Fietsparkeren aan P+R locaties 3 3 3 2 3 14 

14 PD35 Fiets(parkeer)punten berijventerreinen 3 2 3 3 3 14 

15 PD47 Veer tussen Antwerpen en Zwijndrecht  3 2 3 2 4 14 

16 PD32 Uitbreiding collectief bedrijfsvervoer 3 1 3 3 4 14 

17 PD15 Bedrijfsvervoerplannen  3 2 3 3 3 14 

18 PD28 Fietsparkeren en -verhuur langs recreatieve fietsroutes 2 3 3 2 4 14 

19 PD29 Fietsverhuur in steden 3 3 2 3 3 14 

20 PD38 (Meta)communicatie rond zachte mobiliteit 2 3 3 2 4 14 

21 PD22 Index kwalitatieve toestand fietspaden 2 2 3 3 4 14 

22 PD23 Verkeersveiligheid- en kwaliteitscheck netwerken 2 2 3 3 4 14 

23 PD17 Bereikbaarheid Waaslandhaven  3 0 3 3 4 13 

24 PD20 Verbeteren doorstromen/beschikbaarheid ongevallengegevens 3 1 3 2 4 13 
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e
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d
ra
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beschrijving scoretoekenning eindscore 

d
u

u
rz

a
a
m

h
e
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in
n

o
v

a
ti

e
 

k
a
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s
a
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r 
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m
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g

 

b
u

d
g

e
t 

25 PD16 koppeling bus-trein Temse 3 1 2 3 4 13 

26 PD26 Inventarisatie fietsparkeren 2 1 3 3 4 13 

27 PD33 Mobiliteitsenquêtes bedrijven 2 1 3 3 4 13 

28 PD03 Bewegwijzering 4 2 1 3 3 13 

29 PD21 Ongevalsanalyse zachte mobiliteit 2 2 3 2 4 13 

30 PD01 Waterbus Temse-Antwerpen 4 3 3 1 2 13 

31 PD43 Instap intergemeentelijke mobiliteitsplanning 2 2 3 2 4 13 

32 PD31 Recreatieve fietsroute “Fortengordel” 2 1 3 2 4 12 

33 PD40 Juridische checklist trage wegen beleid 1 1 3 3 4 12 

34 PD45 Snelbuslijn Beveren-Brecht door Antwerpse haven 4 1 1 2 4 12 

35 PD46 Evaluatie sociale veiligheid 2 1 3 2 4 12 

36 PD05 Bereikbaarheid / parkeren P+R locaties 3 3 3 3 0 12 

37 PD10 Fietsinfrastructuur naar bedrijventerreinen 2 3 3 3 1 12 

38 PD14 OV-knooppunt Elversele 3 3 2 2 2 12 

39 PD24 Oplossen missing links/verbetering verknoping fietsinfrastructuur 3 1 3 2 3 12 

40 PD13 Recreatieve route Spaanse Linies 2 1 3 3 2 11 

41 PD11 Realiseren streefbeld functioneel fietsnetwerk 4 3 1 2 1 11 

42 PD34 Haltering bestaande buslijnen bedrijventerreinen  2 1 3 2 3 11 

43 PD09 Aanpak onveilige kruispunten/wegen 3 1 3 3 1 11 

44 PD04 Fietsverbinding Sint-Niklaas-Temse 3 1 2 2 2 10 

45 PD07 Fietsverbinding Antwerpen-Gent 3 1 2 3 1 10 

46 PD08 Fietsverbinding Sint-Niklaas - De Klinge 3 1 2 3 1 10 

47 PD06 Fietsverbinding Kruibeke-Beveren 3 1 2 2 1 9 

48 PD50 Kwaliteitsimpuls stationsomgevingen 2 2 3 2 0 9 

49 PD12 Recreatieve route Durme 2 1 3 1 1 8 

50 PD48 Recreatieve route Molenvaart 2 1 3 1 1 8 
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7. VERVOLGAANPAK EN AANBEVELINGEN 

 

7.1. Vervolgaanpak 

 

De titel van de studie ‘Naar een verbetering van de 

zachte mobiliteit in het Waasland’ laat geen twijfel 

dat Interwaas de ambitie heeft een transitie te 

bewerkstellingen naar meer duurzame en 

zachtemobiliteit binnen het Waasland. Om een 

dergelijk verschuiving te kunnen realiseren is het 

gebruik van een beproefde methodiek voor het 

realiseren van transities essentieel.  

 

Witteveen+Bos Belgium N.V. stelt voor om de 

methodiek te gebruiken die ook door het VITO 

wordt gebruikt voor het doorvoeren van 

veranderingsprocessen. 

 

Deze methodiek doorloopt een zestal stappen die 

ook in afbeelding 7.1 zijn weergegeven: 

1. Het analyseren van het systeem; 

2. Het vormen van een visie; 

3. Het uitstippelen van paden; 

4. Experimenteren; 

5. Opvolgen; 

6. Verankeren. 

 

De voorliggende studie reikt, door de gemaakte 

analyse (stap 1 - analyseren van het systeem) en 

de opgemaakte projectdefinities (stap 3 

uitstippelen van paden), handvaten aan voor visie-

vorming door Interwaas (stap 2). Tevens doet zij 

via enkele projectdefinities voorstellen voor het 

opzetten van experimenten (stap 4 - 

experimenteren). Na de implementatie van 

proefprojecten (experimenten), opvolging (stap 5 - 

opvolgen) en evaluatie ervan, kunnen finaal 

succesvolle projecten uitgebreid en verankerd 

worden (stap 6 - verankeren). 

 

Afbeelding 7.1 Schematische methodiek 

transitie naar duurzame/zachte 

mobiliteit 

 

 
 

7.2. Aanbevelingen 

 

Op basis van haar studiewerk wil Witteveen+Bos 

tot slot de volgende aanbevelingen naar voor 

schuiven: 

- rol de geplande infrastructuur verder uit. 

Prioretiseer de investeringen op basis van 

verkeers- en sociale veiligheid, kwaliteit en 
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gebruiksintensiteit van bestaande netwerken. 

Om deze vier sturende factoren te kunnen 

kwantificeren is verder onderzoek noodzakelijk 

op basis van tellingen en metingen; 

- visualiseer de infrastructuur in het wegbeeld. 

Maak ze herkenbaar - bij voorkeur op een 

uniforme manier; 

- zorg voor actuele, geaggregeerde en 

gemakkelijk toegankelijke informatie zowel 

intern (GIS-omgeving) als extern (websites, 

sociale media); 

- focus op een verzachting en verduurzaming 

van woon-werk verkeer. Hierin schuilt het 

grootste winstpotentieel naar verzachting van 

de mobiliteit toe; 

- karteer de mobiliteitsvraag bij de verschillende 

actoren door middel van het bundelen van 

bestaande informatie (bij voorbeeld voor woon-

werk verplaatsingen bedrijfsvervoersplannen 

en mobiliteitsenquêtes) en selecteer op die 

basis projecten; 

- communiceer naar specifieke doelgroepen en 

gebruik aangepaste communicatie-middelen; 

- sluit aan bij bestaande ‘proeftuinen’ of tracht 

analogen op te zetten van succesvolle 

projecten elders; 

- bundel de inspanningen over de 

gemeentegrenzen heen. 

 

 

 

 


