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MOTIVERINGSNOTA BETREFFENDE DE REALISATIE VAN FIETSINFRASTRUCTUUR IN 
HEMELSHOEK 

 
Realisatie bovenlokaal functionele fietsroute op de gemeenteweg Hemelshoek (Buurtweg nr. 13, 

gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar) met de hieruit voortvloeiende wijziging van de 
buurtweg en bijhorende grondinnames. 

20 december 2017 te Berlaar 
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1. Inleiding 

 
Veilig kunnen fietsen in Berlaar is al jarenlang een vraag van vele inwoners in onze gemeente.  
Ook  bij de aanvang van de 21ste eeuw scoorde Vlaanderen in vergelijking met andere Europese 
regio’s niet goed op het vlak van verkeersveiligheid.  De Vlaamse regering besloot daarom een 
grote inhaalbeweging te maken.  Er kwam extra aandacht voor een voldoende veilige 
infrastructuur, educatie, sensibilisatie en handhaving.   
 
De voorliggende motiveringsnota werd opgemaakt in het kader van de realisatie van een 
verbindingsriolering (AQUAFIN) & het ,hierop aansluitend, realiseren van een veilige 
fietsinfrastructuur (Gemeente Berlaar) in Hemelshoek te Berlaar welke een onderdeel is van het 
Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk en Buurtweg nr. 13.    
 
De aanleg van een noodzakelijke verbindingsriolering “Aarschotsebaan – Hemelshoek” door 
AQUAFIN kadert in het investeringsprogramma 2016 - 2020 voor de optimalisatie van de 
bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur in het Vlaamse Gewest.  Het afvalwater van de 
woningen komt in de huidige situatie nog steeds in het grond- en oppervlaktewater terecht.  Door 
de realisatie van de verbindingsriolering kunnen deze lozingen voorafgaand worden gesaneerd.  
Hiermede wordt een verbetering van de waterkwaliteit en de kwaliteit van de waterbodem 
bekomen. 
 
Aansluitend op de riolerings- en bijhorende wegenis-werken door AQUAFIN wenst de gemeente 
Berlaar een veilige fiets-infrastructuur conform de regelgeving het vademecum fietsvoorzieningen 
realiseren aansluitend op de reeds bestaande fietsinfrastructuur in de Welvaartstraat te Berlaar. 
 
 
In deze motiveringsnota geven we u dan ook graag een overzicht van de context en historiek wat 
betreft beleidsinitiatieven op verschillende gebieden alsook de beschrijving van het projectgebied 
met een overzicht van de resultaten van het onderzoek en de huidige toestand van Hemelshoek 
welke voorafgaande aan de initiatie van dit project gebeurde. 
 
Wij wensen u alvast veel leesplezier! 
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2. Context en Historiek 
 

2.1. Het fietsgebruik in Vlaanderen (& Berlaar) 

Vlaanderen heeft  hoofdzakelijk een vlak reliëf.  Tel daar de hoge bevolkingsdichtheid en het 
dichtste wegennet van Europa bij op en u begrijpt dat het een hoog potentieel fietsgebruik heeft.  
Vlaanderen staat trouwens bekend om zijn wielerkampioenen en klassieke wielerwedstrijden.  We 
kunnen dus gerust stellen dat vele Vlamingen de fiets in hun hart dragen. 
 
Door de toename van het autogebruik in de periode 1960-190 kwam de fiets als dagelijks 
vervoermiddel echter in de verdrukking.  In de jaren ’80 begonnen fietsers zich te organiseren.  In 
de vroegere jaren ’90 begonnen enkele steden de fiets een volwaardige plek in hun 
mobiliteitsbeleid te geven.  De Vlaamse overheid besloot om de lokale overheden actief te gaan 
ondersteunen bij de aanleg van fietspaden.  De vijf provincies kregen de opdracht om samen een 
‘bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk’ uit te werken. 
 
Reeds in 2002 stelde de Vlaamse overheid het “Vlaamse Totaalplan Fiets’ samen, een 
beleidsdcoument voor meer en veiliger fietsverkeer.  Het vormt tot vandaag het voornaamste 
richtsnoer voor het fietsbeleid in Vlaanderen. 
 
Na de auto is de fiets het meest gebruikte vervoermiddel.  Binnen de Europese unie gebruiken de 
Vlamingen het vaakst de fiets, na de Denen en de Nederlanders.  We mogen ervan uitgaan dat 
ongeveer 14% van de dagelijkse verplaatsingen in Vlaanderen met de fiets gemaakt worden.   
Fietsen behoort, in de ene regio meer dan in de andere, tot de volkscultuur, met een geschiedenis 
die teruggaat tot de eerste helft van de 20ste eeuw.  Meer dan 60% van alle huishoudens beschikt 
over twee of meer fietsen. 
 
De fiets wordt in hoofdzaak gebruikt voor korte verplaatsingen, d.w.z. verplaatsingen over een 
afstand van max. 7,5km.  Toch grijpt men ook voor deze korte verplaatsingen in 55% van de 
gevallen nog naar de auto.  Omdat het merendeel van de verplaatsingen in deze afstandsklasse 
zit, heeft het fietsgebruik nog een flink groeipotentieel. 
 
De fiets is het meest gebruikte vervoersmiddel voor verplaatsingen van en naar school.  Als we 
alleen kijken naar de leerlingen die op minder dan 7,5km van school wonen dan neemt in heel wat 
Vlaamse Gemeenten ruim de helft van hen de fiets. 
 
Ook in het woon-werkverkeer zijn veel verplaatsingen kleiner dan 7,5km.  Toch is het aandeel van 
het fietsgebruik hier beduidend kleiner.  Gemiddeld neemt 24 van de werknemers die minder dan 
7,5km moeten afleggen de fiets.  Er zijn mogelijk grote regionale verschillen. 
 
In het winkelverkeer neemt de fiets een aandeel in van bijna 14% van alle verplaatsingen. 
Ongeveer 30% van de fietsverplaatsingen in Vlaanderen is louter recreatief of sportief van aard.  
Het belang van dit fietsgebruik neemt nog altijd toe, door de het groeiende success van  het 
recreatief knooppuntennetwerk dat inmiddels heel Vlaanderen bestrijkt.  Het is overigens goed om 
voor de ogen te houden dat recreatief en sportief fietsen volgens gereden kilometers zwaarder 
weegt dan het functionele fietsverkeer. 
 
Het hoogste percentage fietsers vinden we onder de jongeren (13-24 jaar).  Deze jongeren 
stappen op latere leeftijd massaal over naar de auto.  Een van de grote uitdagingen voor het 
fietsbeleid bestaat er net in om die jongeren, die per slot van rekening met de fiets opgroeien, ook 
tijdens hun beroepsactieve leeftijd voor de fiets te laten kiezen. 
Ook bij de 65-plussers groeit de populariteit van de fiets o.a. door een groeiend aanbod in 
fietstoerisme.  Op dat vlak zijn er aanzienlijke investeringen gewenst. 
Tot slot neemt ook het belang van de fiets toe in het voor- en na-transport van het openbaar 
vervoer.  De bouw van ‘fietspunten’ bij treinstations verbetert de onthaalinfrastructuur voor 
fietsers.  Het feit dat de openbare vervoorsmaatschappijen de fietsen de klant met open armen 
ontvangen, zal de populariteit van de fiets zeker ten goede komen. 
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2.2. Het bovenlokaal functioneel Fietsroutenetwerk 

Het “Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk” (BFF)  is een toekomstbeeld voor een  een 
netwerk van fietspaden dat zich uitstrekt over heel Vlaanderen.  Het is in de eerste plaats bedoeld 
voor het zogenaamde “functionele fietsverkeer” (woon-werk-, woon-school- en woon-
winkelverkeer)  Het BFF vormt de ruggengraad die verder verfijnd wordt op gemeentelijk niveau.  
Het BFF is een van de centrale instrumenten van het Vlaams fietsbeleid en is bedoeld om het 
fietsgebruik te stimuleren en veiliger te maken.   
 
Het BFF is in de periode 1999-2000 door de provincies uitgetekend volgens een uniforme 
werkwijze waarbij de bestaande provinciale netwerken maximaal op elkaar afgestemd werden.   
Het BFF telt bijna 12.000 kilometer fietsroutes.  Slechts 23% van het BFF is vandaag de dag 
uitgerust met fietspaden die voldoen aan het de richtlijnen van het Vademecum 
fietsvoorzieningen. 
 
Het fietsroutenetwerk is gebaseerd op een toewijzing van potentiele fietsstromen aan het 
wegennet.  Dat fietspotentieel bepaald welke trajecten eerst gerealiseerd zullen worden. 
De provincies en de Vlaamse Overheid hebben overeenkomsten afgesloten voor de 
ondersteuning van het fietsbeleid met als doel het BFF realiseren en de bevolking en de lokale 
besturen informeren, sensibiliseren en ondersteunen om het fietsgebruik te bevorderen.  De 
provincies hebben de rol van stimulator, coördinator en kwaliteitsbewaker van het bovenlokaal 
Functioneel Fietsroutenetwerk.  Ze sensibiliseren de lokale besturen en bieden inhoudelijke en 
materiele ondersteuning aan scholen en bedrijven.  
 

2.3. De Vlaamse Overheid investeert  

Voor de realisatie van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk zijn diverse 
financieringsinstrumenten uitgewerkt. 
 
Op de eerste plaats zijn er natuurlijk de eigen investeringsprojecten van de wegbeheerders (de 
Vlaamse Overheid voor gewestwegen en de gemeenten voor lokale wegen).   
Daarnaast voorzien de Vlaamse Overheid en de provincies in belangrijke subsidiebedragen voor e 
lokale overheden.   Voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen kunnen de gemeenten 
subsidies ontvangen (tot 100%), de  gemeenten treden hierbij zelf op als bouwheer.  
 
Voor de subsidiering van de aanleg van fietspaden langs lokale wegen is een “Fietsfonds” 
opgericht en zijn er samenwerkingsovereenkomsten met de vijf provincies afgesloten.  
Gemeenten kunnen 80% subsidies ontvangen voor de aanleg van fietspaden langs lokale wegen 
mits die deel uitmaken van het BFF.  Voor elke euro die de provincie betaald legt de Vlaamse 
Overheid een euro bij. 
 
In het totaal voorziet de Vlaamse Overheid jaarlijks in een bedrag van 60 miljoen euro voor de 
aanleg van fietspaden.  
 
De Vlaamse Overheid investeert in fietsvoorzieningen om de veiligheid van fietsers te verhogen 
en hun comfort te verbeteren.  Er  wordt geïnvesteerd in fietspaden langs gewestwegen en ook 
lokale overheden ontvangen subsidies.  De aanleg van fietspaden van het BFF heeft steeds 
voorrang. 
 
Zoals reeds eerder aangehaald werd die fiets in Vlaanderen, historisch gezien, vaak als 
vervoermiddel gebruikt.  Met de opkomst van de auto kwam de positie van de fietser echter in de 
verdrukking.  Een kentering kwam er in 1996 met de start van het mobiliteitsconvenantsbeleid.  Dit 
beleid heeft voor een nieuwe dynamiek gezorgd.  Sinds 2000 zitten de investeringen in veilige en 
comfortabele fietspaden duidelijk in een stroomversnelling.   
 
Sinds 2006 investeert de Vlaamse overheid jaarlijks 60 miljoen euro in de aanleg van nieuwe en 
de verbetering van bestaande fietspaden.  Om de totale investeringen in fietspaden in Vlaanderen 
te kennen moeten we daar nog de bedragen van de provincies, de gemeenten en nog enkele 
andere overheidsinstanties bij optellen. 
 

  



BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK 

4/01/2018  Pagina 6 van 33 
 

2.4. Agentschap Wegen en Verkeer investeert  

Het investeringsprogramma van het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse overheid 
voorziet in de aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur in het kader van een structureel 
onderhoud van wegen, de aanleg van fietspaden, de herinrichting van doortochten en het 
wegwerken van gevaarlijke punten.  Jaarlijks gaat het om een budget van ca. 20 miljoen euro. 
 
 

2.5. Mobiliteits convenant 

Door middel van mobiliteitsconvenants maken de Vlaamse Overheid, de provincies, de Vlaamse 
vervoersmaatschappij De Lijn en de gemeenten afspraken over mobiliteitsprojecten in de 
gemeenten.  Voor 19 types van mobiliteitsprojecten kunnen zogenoemde ‘modules’ afgesloten 
worden.  De betrokken gemeenten moeten een goedgekeurd mobiliteitsplan hebben.  In het kader 
van het mobiliteitsconvenant voorziet bv. module 13 in subsidiering bij de aanleg of verbetering 
van fietspaden langs gewestwegen door de lokale overheid.   
 
In de periode 2000-2008 heeft de Vlaamse Overheid ruim 280 miljoen euro toegekend aan de 
hand van deze module.  Hieruit vloeide reeds de realisatie van meer dan 840km veilige fietspaden 
voort. 
 

2.6. Fietsfonds 

Het fietsfonds is in 2006 in het leven geroepen om de aanleg en de verbetering van fietspaden, 
langs wegen niet beheerd door het gewest, financieel te ondersteunen.  Dit gebeurt in het kader 
van het BFF.  De Vlaamse overheid voorziet jaarlijks een budget van 10 miljoen euro.  De vijf 
Vlaamse provincies voorzien in hetzelfde bedrag.  De subsidie bedraagt 80% van de kosten voor 
het fietspad.  
 
Om voor de Fietsfonds-subsidie in aanmerking te komen, moet het project aan deze algemene 
voorwaarden voldoen:  
θ De fietsinfrastructuur ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).  

◊ Je kunt dit nakijken via het geoloket op de website www.provincieantwerpen.be  
θ De aanvrager is één van de volgende instanties:  

- een gemeente of stad  
- een autonoom gemeentebedrijf  
- een district van de stad Antwerpen  

θ De subsidiabele werken en kosten bedragen meer dan 50 000 euro, inclusief btw. De 
subsidiabele en niet-subsidiabele werken en kosten vind je opgesomd in de artikels 5 en 6 van het 
subsidiereglement.  
θ Eigendom van de grond: één van de volgende voorwaarden is voldoende:  

- de aanvrager is eigenaar van de grond waarop de fietsinfrastructuur zal worden aangelegd  
- de aanvrager heeft een onteigeningsplan voor deze grond  
- de aanvrager sluit een overeenkomst af voor zakelijk recht op de grond en/of infrastructuur 

(bv. voor spoorwegberm, dijk) Fietspaden langs gewestwegen komen voor deze subsidie niet in 
aanmerking.  
θ De gemeente heeft een conform verklaard mobiliteitsplan.  
θ De aan te leggen fietsinfrastructuur is ofwel:  

- aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur  
- de verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan 1,5 meter breed  
- de verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder 2 meter breed  
- de vervanging van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden per 
rijrichting 
- de omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad, waar de 
verkeersomstandigheden dat noodzakelijk maken  

θ De aanleg van de fietsinfrastructuur zal conform de richtlijnen van het Vademecum voor 
Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid gebeuren.  

  

http://www.provincieantwerpen.be/
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2.7. Buurtwegen 

Toen in 1841 de ‘Wet op de buurtwegen’ van kracht werd, wilde de wetgever ondubbelzinnig 
aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden.  
 
Een buurtweg is een weg die wettelijk is erkend tot nut en gebruik van de algemeenheid van de 
inwoners van één of meer (delen van) gemeenten en die als buurtweg erkend is.  
 
Een buurtweg is een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang waarbij deze weg altijd 
toegankelijk moet zijn voor het publiek. 
 
Buurtwegen zijn in de regel landelijke verbindingswegen zoals voetwegen, kerkwegels en 
veldwegen, die opgetekend zijn in de atlas der buurtwegen. Elke buurtweg heeft een nummer en 
een naam.  
 
Hemelshoek is opgenomen in  de Atlas der buurt- en voetwegen en wordt aangeduid als een 
onderdeel van Buurtweg nr. 13 Gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar. 
 
 
De Atlas en de wijzigingsdocumenten zijn makkelijk digitaal raadpleegbaar via het geo-loket van 
de Provincie Antwerpen. 
 
Een uittreksel van de Atlas der buurtwegen werd ook toegevoegd in de bijlagen van dit document. 
 
Hieruit vloeit voort dat eventuele afschaffingen en/of wijzigingen van deze buurtwegen steeds 
conform de Wet op de buurtwegen van10 april 1841, en haar eventuele wijzigingen, dienen te 
gebeuren.  Het openbaar onderzoek is gebonden aan het besluit van de Vlaamse regering van 20 
juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar onderzoek 
inzake buurtwegen.  

http://geo.vlaamsbrabant.be/mobiliteit
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3. Situering & begrenzing van het projectgebied 
3.1. Situering 

Berlaar ligt in de invloedssfeer van de autosnelweg E313, de ring rond Lier (R16) en de 
gewestweg Lier – Herentals N13.  Het verkeer dat zich een weg baant doorheen de kern creëert 
heel wat problemen en overlast naar verkeers-veiligheid en -leefbaarheid toe.  
 

3.1.1. Macro 

Berlaar situeert zich in het zuiden van de provincie Antwerpen ten oosten van Lier. In noordelijke 
richting kan via N13 en N14 aangesloten worden op E313 Antwerpen-Hasselt (op- en 
afrittencomplex nr.20 Herentals-West en nr.19 Massenhoven). Naar het westen kan verbinding 
gemaakt worden met E19 Antwerpen-Brussel, langs R6 en N1c (op- en afrittencomplex nr.9 
Mechelen-Noord en nr.8 Rumst). 
 
Buurgemeenten van Berlaar zijn Nijlen (N), Heist-op-den-Berg (O), Putte (Z) en Lier (W). 

 

 

Bron: situering op macro-niveau (Google maps) 
 

3.1.2. Meso 

Berlaar behoort tot het buitengebied en bevindt zich in de deelruimte “Mechels rasterlandschap”, 
onderdeel van “de Antwerpse fragmenten” en in de deelruimte “gebied van de Grote Nete”, 
onderdeel van “het Netegebied”. De provincie ziet het Mechelse rasterlandschap als een stedelijk-
agrarisch gebied met verweven tuinbouw en open ruimten. 
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Bron: situering op meso-niveau (Google maps) 
 

 
3.1.3. Micro 

Het projectgebied is gelegen in het zuiden van de gemeente Berlaar ten westen van het gehucht 
Heikant, nabij de grens met Lier. 
Het plangebied is gelegen aan de rand van het versnipperd agrarisch gebied tussen de kernen 
van Berlaar, Heikant en Koningshooikt. 

 
3.2. Begrenzing van het projectgebied 

Het projectgebied (Hemelshoek) wordt begrensd door de Aarschotsebaan (N10) tot en met  het 
kruispunt “Brandestraat-Welvaartstraat-Hemelshoek”.  
 
Het projectgebied betreft  met andere woorden een segment van buurtweg nr 13 (gemeente 
Berlaar, Atlasgemeente Berlaar) met een lengte van ca. 2 km.  
De huidige juridische breedte van de buurtweg op dit segment varieert, volgens de atlas der 
buurtwegen, tussen ca. 6,00 – 19,60 m. 
 
Ter hoogte van het kruispunt Hemelshoek – Aarschotsebaan (N10) werd, in overleg met het 
“Agentschap Wegen en Verkeer”, rekening gehouden met een door AWV beheerde breedte van 
26m. dwz 13 m naar elke zijde tov de as van de Aarschotsebaan (N10)  
 
De voorliggende wijziging van buurtweg nr 13, gemeente Berlaar, atlasgemeente Berlaar 
 
Er is inname noodzakelijk voor de aanleg van fietspaden met behoud van de bestaande grachten, 
vooral in de delen buiten het woongebied. 
 
Het project komt in aanmerking voor subsidies via het fietsfonds. Voor de aanleg van fietspaden 
wordt 40% betaald door het Vlaams Gewest en 40% door de provincie Antwerpen. 
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4. Planologische Context 
4.1. Ruimtelijke planningscontext 
4.1.1. Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) 

Berlaar behoort tot het buitengebied. In de ruime omgeving van het projectgebied bevindt zich nog 
het regionaal-stedelijk gebied Mechelen en de structuur-ondersteunende klein-stedelijke gebieden 
Aarschot, Herentals en Lier. 
In de nabijheid van de projectzone selecteert het Vlaams Gewest E19, E314 en E313 als 
hoofdwegen. R6 (Mechelen Noord), R12 (Mechelen Zuid), R16 (Lier) en R25 (Aarschot) worden 
geselecteerd als primaire wegen type II. Dichter bij het studiegebied zijn in het RSV geen wegen 
gecategoriseerd. 
De spoorlijn Antwerpen-Lier-Aarschot-Hasselt behoort tot het net van de verbindingen van Vlaams 
niveau. Het Albertkanaal wordt als hoofdwaterweg geselecteerd. 
 
 
 

Bron: Categorisering hoofd- en primair wegennet (RSV) 
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4.1.2. Gewestplan 

De gemeente Berlaar valt onder de bepalingen van het gewestplan Mechelen (K.B. van 5 
augustus 1976).  Het projectgebied is deels gelegen in agrarisch gebied en deels in woongebied 
met landelijk karakter. 
 

 

 
Bron: gewestplan (Geopunt vlaanderen) 

 
 

4.1.3. Habitat- en vogelrichtlijngebieden 

Er zijn geen relevante habitat- en vogelrichtlijngebieden in de omgeving van het projectgebied. 
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4.1.4. Biologische waarderingskaarten 

Langs het projectgebied zijn enkel volgende gebieden te vinden; ‘complex van biologisch minder 
waardevolle en biologisch waardevolle elementen’.  
 

 
Bron: biologische waarderingskaart (Geopunt vlaanderen) 
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4.1.5. Watertoets 

De omgeving rond de Hazendonkloop wordt aangeduid op de kaarten als overstromingsgevoelig 
gebied. Deze beek loopt ten westen van het projectgebied en kruist Hemelshoek ter hoogte van 
de Huttestraat.  
 

 
Bron: watertoets – overstromingsgevoelige gebieden 2014 (Geopunt vlaanderen) 
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4.1.6. Provinciaal Ruimtelijk structuurplan Antwerpen 

De gemeente Berlaar bevindt zich in de deelruimte “gebied van de Grote Nete”, onderdeel van het 
Netegebied.  
De N10 en het spoor van Lier tot Aarschot vormen een provinciale bundel. Voor de N10 -als 
drager van het stedelijk netwerk- heeft de provincie een streefbeeld laten opmaken. 
In de gewenste openbaar vervoerstructuur is Heist-op-den-Berg aangeduid als openbaar 
vervoerknoop van IR-niveau. 
Van en naar Heist-op-den-Berg lopen verschillende lijnen van het verbindend streekvervoer. Zo 
loopt een verbindende buslijn van Herentals over Bouwel en Herenthout naar Heist-op-den-Berg. 
De verbindende buslijn loopt door naar Putte, Keerbergen, Haacht en verder door Vlaams-
Brabant. De verbinding Heist-Mechelen is een snelbusverbinding. 
 

 

 
Bron: Gewenste ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur (PRSA) 
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4.1.7. Beschermde monumenten en landschappen 

Er zijn geen beschermde monumenten of landschappen geselecteerd of die geraakt worden in het 
projectgebied.  
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4.1.8. Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan Berlaar 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Berlaar is definitief goedgekeurd in 
augustus 2009. 
 

De gemeente Berlaar is geselecteerd als hoofddorp type 2.  
 
Daarnaast zijn er een aantal leefkernen en woonlinten geselecteerd. Voor het 
projectgebied zijn volgende elementen van belang: 
 

• Hemelshoek en de Welvaartstraat zijn geselecteerd als woonlint; 
• Er is een nieuw bedrijventerrein / KMO-zone geselecteerd in de omgeving van de N10 

tussen Hemelshoek en de Brandestraat. De ontsluiting zal wel via de N10 verlopen; 
• Daarnaast is het serregebied van Hemelshoek geselecteerd als dynamisch professioneel 

landbouwgebied; 
• Volgens het snelheidsplan wordt voor Hemelshoek een snelheidsregime van 70 km/u 

vooropgesteld.  
 

 
Bron: Categorisering wegen en snelheidsregimes (Mobiliteitsplan) 
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4.2. Verkeersplanologische context 
4.2.1. Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

Hemelshoek is onderdeel van het “bovenlokale functionele fietsroutenetwerk” , en zorgt voor de 
verbinding tussen de Aarschotsebaan en het centrum van Berlaar. Er is in de huidige situatie geen 
fietsinfrastructuur aanwezig in Hemelshoek vanaf de Aarschotsebaan tot aan de Welvaartstraat. 
Vanaf de Welvaartstraat ligt er in noordelijke richting wel een fietspad conform de richtlijnen van 
het Vademecum Fietsvoorzieningen.  

 

 
Bron: Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (Gisgeoloket Provincie Antwerpen) 
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4.2.2. Toeristisch Recreatief Fietsroutenetwerk 

Er is geen toeristisch recreatieve fietsroute welke rechtstreeks deel uitmaakt van het 
projectgebied. Op de grens van het projectgebied, aan de Brandestraat, sluit een toeristische 
fietsroute aan op Hemelshoek / Welvaartstraat. Hier loopt ook een wandelroute. 

 

 
Bron: Fietsknooppunten (Gisgeoloket Provincie Antwerpen) 

 
4.2.3. Mobiliteitsplan Gemeente Berlaar 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Berlaar (dat conform werd verklaard op 15 oktober 2003), werd in 
2008 getoetst op zijn actualiteitswaarde. De sneltoets-procedure resulteerde in de conclusie 'spoor 2', 
wat wil zeggen dat de GBC nog achter het huidige mobiliteitsplan staat, maar dat een aantal thema's 
toegevoegd of geactualiseerd moeten worden.  

 
Volgende te ‘verbreden en verdiepen’ thema's werden geselecteerd en aangepast: 

• Routes zwaar vervoer gekoppeld aan een snelheids- en een bewegwijzeringsplan; 
• Intergemeentelijke afstemming van de gemeentegrensoverschrijdende wegen op vlak 

van: 
• Routes zwaar vervoer; 
• Wegcategorisering; 
• Snelheidsregimes; 
• Aanpak van de N10 met omleggingstracé ter hoogte van Heikant. 

 
Het beleidsplan is goedgekeurd op 14 januari 2014. 

 
Volgende straten zijn geselecteerd als lokale wegen type I (verbinden op lokaal niveau): 

• Markt, Pastorijstraat, Legrellestraat, Itegembaan. 
• Hemelshoek is geselecteerd als lokale weg type III (erftoegangsweg), en Brandestraat is 

geselecteerd als lokale weg type III (landschapsweg). 
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4.2.4. Streefbeeld Aarschotsebaan (N10) 

Langzaam Verkeer heeft i.o.v. de provincie Antwerpen een streefbeeld opgemaakt voor de drager van 
het stedelijk netwerk, m.n. N10, R16 en N14 als verbinding tussen Aarschot en E313. Binnen deze 
studie werd het betrokken tracé opgedeeld in 13 deelgebieden. Het deelgebied “N10 Heikant” overlapt 
met het projectgebied van deze module 13. 
 
Algemene conclusies die blijken uit de start- en procesnota, zijn: 

• er zit heel wat lokaal verkeer op de N10: in de omgeving van de stedelijke gebieden Heist-
op-den-Berg en Aarschot nemen de intensiteiten toe; 

• er zijn heel wat dwarse relaties tussen kernen en functies aan beide zijden van de weg; 
vooral voor fietsers zorgt dit op een aantal plaatsen voor oversteekbaarheidsproblemen; 

• de weg krijgt een relatief hoog aantal vrachtwagens te verwerken (10 à 15%); 
• de capaciteit van de N10 als 2x1-weg is voldoende; 
• de meeste gemeenten en steden langs de as hebben toch een redelijke ambitie om 

bijkomende bedrijvigheid op te vangen. 
 

Voor de belangrijkste kruispunten wordt voorgesteld deze te configureren als rotondes. 
 
Het kruispunt N10 – Hemelshoek is vooralsnog gewoon voorrangsgeregeld. Het ontwerp dient aan te 
sluiten op deze configuratie. 

 
 

 
Bron: Synthesekaart – aanbevolen ingrepen (streefbeeldstudie N10, Langzaam Verkeer – Provincie Antwerpen) 

 
In het openruimte-gebied tussen Lier en Berlaar-Heikant wordt een profiel met midden-geleider en 
vrijliggende fietspaden voorgesteld. 
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Bron: Typeprofiel secundaire weg type I+ in openruimtegebied (streefbeeldstudie N10, Langzaam Verkeer – Provincie Antwerpen) 

 

Tussen Liersebaan en Gangelberg is dit profiel gerealiseerd. 

 
Kruispunt Hemelshoek – Aarschotsebaan N10 ri. Lier 

 
Kruispunt Hemelshoek – Aarschotsebaan N10 ri. Heikant 

 

Het kruispunt N10 – Hemelshoek is vooralsnog gewoon voorrangsgeregeld. Het ontwerp dient aan te 
sluiten op deze configuratie. 
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4.3. Lopende Projecten 
4.3.1. Verbindingsriolering Aarschotsebaan-Hemelshoek 

Het Aquafin-project “Verbindingsriolering Aarschotsebaan-Hemelshoek 23.046” werd bij de 
opmaak van het rollende meerjarenprogramma 2015-2019 door Aquafin voorgesteld. 
Het doel van het project is de aansluiting van de nog door de gemeente Berlaar te verzamelen 
vuilvracht (aansluiting van een overnamepunt) door de aanleg van een verbindingsriolering in de 
Aarschotsebaan (N10) en Hemelshoek. Een deel van de rioleringswerken in de Aarschotsebaan 
N10 kan samen uitgevoerd worden met de aanleg van fietspaden door de gemeente Berlaar via 
AWV-module 13. 
Voor de afvoer van hemelwater wordt er vanuit gegaan dat het bestaande afwateringssysteem 
(grachten en inbuizingen) behouden kan blijven. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door een 
ontdubbeling te voorzien door de aanleg van een nieuwe DWA-riolering. Hierbij dienen de 
percelen op privaat terrein afgekoppeld te worden. De bestaande open en ingebuisde grachten 
worden behouden voor de afvoer en buffering van regenwater. 
Dit project heeft als ecologische meerwaarde dat de lozingspunten worden gesaneerd en de 
rioleringsgraad in het bekken van de Nete wordt verhoogd. 
 

 

Bron: Doelgebied uit Technisch plan (Aquafindossier ‘Verbindingsriolering Aarschotsebaan-Hemelshoek’) 
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5. Analyse van de bestaande toestand 
5.1. Bestaande ruimtelijke en verkeerskundige structuur 
5.1.1. Fotoreportage 

 
Kruispunt Hemelshoek – Aarschotsebaan N10 richting Lier 

 
Kruispunt Hemelshoek – Aarschotsebaan N10 richting Heikant 

 
Hemelshoek thv Aarschotsebaan N10 richting Berlaar 

 
Hemelshoek richting Berlaar 

 
Hemelshoek thv Huttestraat richting Berlaar 

 
Hemelshoek thv Huttestraat richting N10 
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Hemelshoek thv begraafplaats richting Berlaar 

 
Hemelshoek thv begraafplaats richting N10 

 
Hemelshoek richting N10 Hemelshoek thv Brandestraat ri. Berlaar 

 
Hemelshoek thv Brandestraat richting centrum 

 
Brandestraat thv Hemelshoek 
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Hemelshoek thv het kruispunt met de huttestraat 

 
Hemelshoek thv het kruispunt met de huttestraat = onveilig 

 
Huidige situatie aansluiting fietspad welvaarstraat -> Hemelshoek 

 
 
 
 
Bestaande snelheidsremmers  

 
 

Inhalen bij kruisend verkeer onmogelijk 
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5.1.2. Bebouwingsstructuur 

In Hemelshoek is voornamelijk vrijstaande bebouwing aanwezig in een landelijke omgeving. 
Volgens het gewestplan zijn er delen ‘woongebied met landelijk karakter’ afgewisseld met delen 
‘agrarisch gebied’.  

 
5.1.3. Handel en bedrijvigheid 

In Hemelshoek bevinden zich enkele handelszaken, o.a. een schoonheidssalon, een dakwerker 
en een feestzaal (Kasteeldomein ‘t Hooghuys). 

 

5.1.4. Groenstructuur 

In het projectgebied is geen groenstructuur aanwezig binnen het openbaar domein. De aanwezige 
groenstructuren liggen op privé domein. Ter hoogte van de Welvaartstraat is een haagstructuur 
aanwezig tussen het bestaande dubbelrichtingsfietspad en de rijweg (Ligustrum vulgare - 
Liguster). 

 
5.1.5. Wegenstructuur 

De bestaande rijweg bestaat uit een betonverharding van 5,00 m breed. Naast de rijweg bevinden 
zich aan weerszijden bermen en grachten. 
Er bevinden zich bovengrondse nutsleidingen met verlichting op betonnen palen, op enkele 
plaatsen dicht naast de rijweg. Aan het begin en einde van het projectgebied staan deze palen 
aan de oostzijde, in de bochten staan deze aan de westzijde. 

 
5.1.6. Parkeervoorzieningen 

Ter hoogte van een aantal woningen zijn plaatselijk de grachten dicht gemaakt en is 
steenslagverharding of kasseiverharding voorzien, gebruikt als parkeerplaats. 
 

 

 

Bestaande rijweg Hemelshoek 

 

Plaatselijk verharde bermen naast rijweg in Hemelshoek 
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5.1.7. Openbaar vervoer 

Op de N10 Aarschotsebaan ligt de halte ‘Hemelshoek’ t.h.v. het projectgebied. Hier stoppen de 
volgende lijnen: 
 

• 570  Lier – Berlaar – Heikant – Berlaar 
• 571  Lier – Berlaar – Heikant – Putte – Lier 

 
In Hemelshoek liggen belbushaltes ‘Huttestraat’, ‘Begraafplaats’ en ‘Brandestraat’. Hier stopt de 
volgende lijn: 
 

• 943  Nijlen – Herenthout – Berlaar – Heist-op-den-Berg 
 
 

 
Bron: Netplan – Kaart Berlaar-Herenthout-Nijlen (De Lijn Antwerpen) 
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5.1.8. Afwatering omliggende weilanden 

De zone van het project Hemelshoek-Welvaertstraat tussen de Brandestraat en de Huttestraat 
bevindt zich op een kleine rug in het landschap. Dit is te zien aan de hoogtelijnen op de 
topografische kaart (bron: NGI.be). In het rood is de helling van het terrein aangeduid: dwars op 
de hoogtelijnen, richting de lager gelegen delen. 
 

 

Bron: NGI.be 

 
 
Dit vertaalt zich in een patroon van waterlopen die omwille van het afhellend terrein wegstromen 
van de Welvaartstraat-Hemelshoek (Bron kaartje: geopunt.be). De Hazendonkloop en zijriviertjes 
stromen naar het westen terwijl de waterlopen Ebroekloop en Smetloop richting het oosten 
stromen.  
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Bron: geopunt.be 

 
 
Om deze algemene topografie iets meer op detailniveau te bekijken, kunnen hoogteprofielen 
bekeken worden. De software Google Earth biedt deze mogelijkheid, al is het bij deze kleine 
topografische verschillende met ook andere obstakels niet altijd even duidelijk. Hieronder zijn 
hoogteprofielen getrokken dwars op de weg, overeenkomstig met dwarsprofielaanduidingen op de 
plannen. 
 

 

Bron: Google Earth 

 
 
Dwarsprofiel aan dwarssectie 6 op het plan tussen huisnummer 116 en huisnummer 225 nabij de 
bushalte. De verticale lijn in het midden komt overeen met de locatie van de rode pijl: 
Dwarsprofiel aan dwarssectie 6 op het plan nabij Hemelshoek 255. De verticale lijn in het midden 
komt overeen met de locatie van de rode pijl. De bultjes van gelijke hoogte links van het midden, 
komen overeen met de ophogingen rond huizen. Daarbuiten gaat het algemene terreinprofiel in 
dalende lijn. 
 
 

 

Bron: Google Earth 
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Uit al deze bovenstaande figuren is af te leiden dat de algemene afwatering van het terrein in de 
richting weg van Welvaertstraat-Hemelshoek gebeurt. Op mogelijk enkele uitzondering na, zullen 
de meeste weilanden dus geen toestroom van water veroorzaken naar de grachten van 
Welvaertstraat-Hemelshoek. 

 

5.1.9. Verkeerscirculatie bestaande toestand 

In Hemelshoek geldt een snelheidsregime van 70 km/u buiten de bebouwde kom. Ter hoogte van 
het kruispunt met de N10 Aarschotsebaan geldt een snelheidsregime van 50 km/u. In de 
Brandestraat geldt een snelheidsregime van 70 km/u. Op de grens met de Welvaartstraat gaat het 
snelheidsregime over in 50 km/u buiten bebouwde kom 
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6. Onderzoeksgegevens 
6.1. Tellingen  
6.1.1. Gemotoriseerd 

Tussen 21/10/2016 en 06/11/2016 werden verkeerstellingen uitgevoerd in Hemelshoek, in beide 
richtingen afzonderlijk. 
De dagtotalen worden vermeld in onderstaande tabel.  

 

Bron: FLOW 
 

De hoogste totalen werden geregistreerd op 28/10, met in totaal 1668 pae/dag in beide richtingen 
samen. 

 
Op onderstaande grafiek worden de totale aantallen aan gemotoriseerd verkeer weergegeven. In 
elke richting afzonderlijk worden piekwaarden tot ca. 90 motorvoertuigen per uur waargenomen. 
 

 
Bron: FLOW grafiek verkeerstellingen (auto’s, vrachtwagens en landbouwverkeer ; “rood” naar Berlaar, “oranje” naar Heikant) 

 
Het aandeel zwaar verkeer loopt op tot 7 à 8%. 

 

6.1.2. Fietsers  

Daarnaast werden ook nieuwe fietstellingen uitgevoerd. Resultaat daarvan is weergegeven op 
onderstaande grafiek. Er worden pieken van ca. 35 fietsers per uur waargenomen (enigszins 
hoger dan in de waarnemingen van 2015, wellicht te verklaren o.b.v. de klimatologische 
omstandigheden). 
 

 
Bron: FLOW grafiek fietstellingen (fietsers en bromfietsers ; “rood” naar Berlaar, “oranje” naar Heikant) 

  

PAE/dag
naar Berlaar naar Heikant Totaal

21/10/2016 768 744 1512
22/10/2016 617 619 1235
23/10/2016 475 488 963
24/10/2016 722 720 1442
25/10/2016 833 781 1614
26/10/2016 782 765 1547
27/10/2016 699 747 1445
28/10/2016 842 827 1668
29/10/2016 794 797 1591
30/10/2016 472 552 1024
31/10/2016 621 666 1286

1/11/2016 336 699 1035
2/11/2016 617 652 1269
3/11/2016 617 684 1301
4/11/2016 832 832 1663
5/11/2016 640 598 1238
6/11/2016 432 152 583
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6.2. Snelheidsmetingen 

Naast verkeerstellingen werden er ook snelheidsmetingen uitgevoerd. Dit gebeurde op 2 locaties 
(woningnr. 245 en 283) gedurende de periode 20/10/2016 – 08/12/2016. Resultaat daarvan is 
opgenomen in onderstaande grafieken. 

 
Bron: LEDLITE grafiek snelheidsmetingen, huisnr. 245 
 

 
Bron: LEDLITE grafiek snelheidsmetingen, huisnr. 283 

 
Beide grafieken tonen een erg gelijkaardig beeld, waarbij het merendeel van de automobilisten 
zich houdt aan de maximaal toegelaten snelheid. Op beide locaties bedraagt de V85 72 km/u. 

 
6.3. Ongevallengegevens 

Volgens onderstaande kaart zijn er in de periode 2003 tot en met 2016 in het trajectgebied 
Hemelshoek, tussen de Brandestraat en de Aarschotsebaan, 21 ongevallen gebeurd. In de 
zijstraten werden nog 13 bijkomende ongevallen geregistreerd. 
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Bron: Ongevallengegevens Hemelshoek (Politie Berlaar-Nijlen) 

 
De afgelopen drie jaar is er 1 ongeval gebeurd op het kruispunt Hemelshoek - Aarschotsebaan 
met twee auto’s. dit ongeval gebeurde in 2015 en er was enkel stoffelijke schade. 
In Hemelshoek zelf zijn er de gelopen drie jaar enkele ongevallen gebeurd. In 2016 is er 1 ongeval 
gebeurd met twee auto’s met enkel stoffelijke schade. In 2015 was er 1 ongeval met een auto en 
een fietser. Hierbij was er sprake van een lichamelijk letsel.  
In 2014 was er 1 ongeval met een auto waarbij enkel stoffelijke schade is vastgesteld en 1 
ongeval met twee auto’s ook met enkel stoffelijke schade. 
In 2013 was er 1 ongeval met twee vrachtwagens. Hierbij was er enkel stoffelijke schade. Er 
gebeurde ook 1 ongeval met een auto en een fietser, waarbij een lichamelijk letsel werd 
vastgesteld.  
 
Alle ongevallen zijn overdag gebeurd en er werd geen vluchtmisdrijf vastgesteld. 
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7. Conclusies 

 
Door het ontbreken van een voldoende veilige infrastructuur in Hemelshoek gebruiken veel 
mensen op dit ogenblik vaak de auto voor korte verplaatsingen, dit omdat het niet veilig voelt om 
met de fiets op de rijbaan van Hemelshoek te rijden of omdat er geen alternatieven zijn.  De 
gemeente wil deze alternatieven dan ook bieden door een comfortabele fietsersinfrastructuur te 
realiseren met oog voor verkeersveiligheid. 
 
Om Berlaar terug verkeersveiliger en leefbaarder te maken voor de zwakke weggebruikers 
opteerde de gemeente Berlaar reeds in haar mobiliteits-beleid ervoor het aantal ‘gemotoriseerde 
voertuigbewegingen’ doorheen de kern zoveel mogelijk te verminderen. De gemeente wenste dit 
in de eerste plaats bereiken door voldoende en veilige alternatieven te bieden voor verplaatsingen 
over korte afstand.  
 
De uitbouw van het Bovenlokale Functionele Fietsroutenetwerk, ter hoogte van Hemelshoek, staat 
in de eerste plaats in het teken van veiligheid maar ook het stimuleren van lokale verplaatsingen 
met de fiets. De aanleg en realisatie van de noodzakelijke infrastructuur en het uitwerken van een 
“trage wegennetwerk” en een “fietsroutenetwerk” zal de weggebruiker tevens stimuleren en 
ondersteunen tot een “duurzaam/ecologisch & veilig” verplaatsingsgedrag. 
 
Het project is uitgewerkt om in aanmerking te komen voor de Fietsfonds-subsidie en  voldoet aan 
de opgelegde voorwaarden.  De gewenste fietsinfrastructuur ligt op het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF) en de aanvrager is een gemeente.  De gemeente Berlaar heeft een 
conform verklaard mobiliteitsplan waarbij de aanleg van deze gewenste nieuwe fietsinfrastructuur 
strookt met de visie ervan. Gezien de lengte van het traject bedragen de aangevraagde 
subsidiabele werken en kosten zonder twijfel meer dan 50 000 euro inclusief BTW. Het verdere 
ontwerp en de realisatie van dit project zullen voldoen aan de richtlijnen van het “Vademecum 
voor Fietsvoorzieningen” van de Vlaamse overheid.  
 
Hemelshoek is opgenomen in de “Atlas der buurt- en voetwegen” en geidentificeerd als een 
onderdeel van “buurtweg nr. 13 Gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar”. Bij de uitwerking  van 
het project is steeds rekening te houden met de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en al 
haar eventuele wijzigingen.   
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