BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK

PROJECTNOTA BETREFFENDE DE REALISATIE VAN FIETSINFRASTRUCTUUR IN
HEMELSHOEK MET GRONDINNAME
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.
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1. Inleiding
Deze projectnota werd opgemaakt in het kader van het ontwerp en de realisatie van het project
“verbindingsriolering & een veilige fietsinfrastructuur in Hemelshoek te Berlaar” en is onlosmakelijk
verbonden met de, voor dit project, eerder opgestelde motiveringsnota.
Om Berlaar terug verkeersveiliger en leefbaarder te maken voor de zwakke weggebruikers opteerde
de gemeente Berlaar reeds in haar bij het opstellen van haar beleid om het aantal ‘gemotoriseerde
voertuigbewegingen’ doorheen de kern zoveel mogelijk te verminderen. De gemeente wenst dit in de
eerste plaats bereiken door voldoende en veilige alternatieven te bieden voor verplaatsingen over
korte afstand.
Door het ontbreken van een voldoende veilige infrastructuur in Hemelshoek (Buurtweg nr. 13
gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar) gebruiken veel mensen op dit ogenblik vaak de auto voor
erg korte verplaatsingen (< 7,5km). Uit een voorgaande analyse bleek dat dit kan toegeschreven
worden aan het feit dat de fietser zich niet veilig voelt op de rijbaan tussen het gemotoriseerde verkeer
en omdat er geen alternatieve mogelijkheden voor handen zijn. De gemeente wenst, in het kader van
haar beleid, deze alternatieven in de toekomst kunnen aanbieden door een comfortabele en veilige
fietsers-infrastructuur te realiseren in Hemelhoek. Via deze nieuwe infrastructuur kunnen fietsers en
andere zwakke weggebruikers op een veilige en comfortabele manier Berlaar bereiken en/of verlaten.
De aanleg van een fietspad in de Hemelshoek en de verdere uitbouw van het bovenlokale functionele
fietsroutenetwerk staat dan ook vooral in het teken van veiligheid maar ook in het teken van 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.
In de voorliggende projectnota trachtten we de belangrijke stappen in het het ontwerpproces van dit
project toe te lichten.
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2. Situering & begrenzing van het projectgebied
2.1. Situering
Zoals reeds beschreven in de motiveringsnota ligt Berlaar in 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. (Zie ook uitgebreide toelichting in de motiveringsnota.)

2.2. Begrenzingen van het projectgebied
Het projectgebied (Hemelshoek) wordt begrensd door de Aarschotsebaan (N10) tot en met
kruispunt “Brandestraat-Welvaartstraat-Hemelshoek”.

het

Het projectgebied betreft met andere woorden een segment van buurtweg nr 13 (gemeente Berlaar,
Atlasgemeente Berlaar) met een lengte van ca. 2.000 m.
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)

3. Probleemstellingen & Doelstellingen
3.1. Probleemstellingen:
Binnen het projectgebied worden volgende probleemstellingen geïdentificeerd:
o

o
o
o

o

Geen veilige infrastructuur aanwezig in de Hemelshoek voor de zwakke
weggebruiker (voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers, etc.)
Smalle rijbaan in combinatie met het ontbreken van een veilige fietsinfrastructuur
Onveilige situatie door snel rijdend “gemotoriseerd” verkeer buiten de bebouwde
kom.
Beperkt beschikbare ruimte binnen het openbare gebied welke de huidige situatie
gedefinieerd wordt als een “variabele” juridische breedte van de buurtweg nr 13
Gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar. Hemelshoek is een onderdeel van van
deze buurtweg (De wijziging van een buurtweg dient conform de procedure
beschreven in de Wet op de buurtwegen te gebeuren.)
Grondinnames zijn noodzakelijk voor de aanleg van de nodige infrastructuur met
behoud van bestaande regenwaterbuffers en grachten. Deze dienen te verlopen
volgens het Vlaamse Onteigeningsdecreet van 15 februari 2017.

3.2. Doelstellingen:
De fietsverbinding langs Hemelshoek is een onderdeel van de uitbouw van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk.
Het uitwerken van een fietsnetwerk beoogt volgende doelstellingen:
•
•
•
•
•

Een verhoging van de subjectieve en objectieve verkeersveiligheid voor de fietser;
Een beïnvloeding van het “duurzame” verplaatsingsgedrag per fiets;
Een toename van het aantal woon-school-, en woon-werkverplaatsingen per fiets;
Een betere verbinding van de verschillende kernen per fiets;
Een complementariteit tussen recreatieve en functionele fietsroutenetwerken.

Met andere woorden de hoofddoelstelling van deze nota is de aanleg van de fietspaden
en de inpassing ervan in haar ruimtelijke omgeving, alsook de verkeersveiligheid en het
comfort voor de fietsers te verhogen.
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Uitgangspunten hierbij zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Herstel van evenwicht tussen de verschillende categorieën verkeersdeelnemers;
Aanpassing van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer waar opportuun
Bescherming van de zwakke weggebruiker;
Projectrealisatie de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen
Projectrealisatie conform de subsidiëringsvoorwaarden van het provinciale
fietsenfonds
Inpassen van de maatregelen in de bestaande ruimtelijke omgeving.
Wijziging van Buurtweg nr 13, gemeente Berlaar, Atlasgemeente Berlaar, met
vaststelling van de nieuwe rooilijnen.
Nodige grondverwerving (Minnelijke onderhandeling, Onteigening)

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.

4. Concrete uitwerking van het project
4.1. Fietsfonds-subsidie
Gemeentes die fietsinfrastructuur willen aanleggen of verbeteren op gemeentewegen die
opgenomen zijn in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF), kunnen daarvoor
subsidies aanvragen bij de provincie. Deze subsidie is ook gekend als de Fietsfonds-subsidie.
Deze subsidie bedraagt 80% van de werken die volgens het reglement gesubsidieerd kunnen
worden. 40% van de subsidie is afkomstig van de provincie, de overige 40% wordt gefinancierd
door het Vlaams Gewest.
Om als gemeente aanspraak te kunnen maken op deze subsidie dient het ontwerp en uiteindelijke
realisatie van de fietsinfrastructuur te voldoen aan de richtlijnen van het “Vademecum
fietsvoorzieningen” van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
Fietsinfrastructuur kan alleen gesubsidieerd worden als ze voldoet aan de richtlijnen uit het
“Vademecum fietsvoorzieningen”. De provincie en het Vlaamse Gewest wil immers enkel
kwaliteitsvolle en voldoende veilige fietsroutes aanmoedigen en hecht daarom ook een groot
belang aan de materiaalkeuze.
Het volledige “Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur
op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk kaderend in het fietsenfonds” van de provincie
Antwerpen alsook het “Vademecum fietsvoorzieningen” van het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap zijn terug te vinden via volgende links
Vademecum Fietsvoorzieningen :
http://www.mobielvlaanderen.be/vademecums/vademecumfiets01.php
Provinciaal subsidiereglement voor BFF (Prov. Antwerpen):
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienstmobiliteit/fietsbeleid/Stappenplan_fietsfonds_2015_2018_DV_tg.pdf

4.2. Afweging noodzaak fietspaden
De noodzaak of wenselijkheid van fietspaden wordt nagegaan op basis van de richtlijnen uit het
“Vademecum Fietsvoorzieningen” waarin onderstaande grafiek is opgenomen.
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Op basis van deze grafiek wordt een uitspraak gedaan op basis van de geregistreerde
intensiteiten en de werkelijk gereden snelheid (V85).

Bron: Vademecum fietsvoorzieningen

Op basis van de in de reeds gebeurde tellingen,metingen en geregistreerde intensiteiten (1.600 –
1.700 pae/etmaal) en de hieruit bepaalde werkelijk gereden snelheid (V85) van 72 km/u wordt
door het “Vademecum Fietsvoorzieningen” een duidelijke voorkeur uitgedrukt voor de aanleg van
fietspaden.
Fietspaden worden immers in het “Vademecum fietsvoorzieningen” als noodzakelijk beschreven
voor een V85 van 62 km/u of meer. Zodra de V85 zakt onder 57 km/u zou bij de gemeten
snelheden overgegaan kunnen worden op gemengd verkeer.
Rekening houdend met de ruimtelijke context in open gebied, is het weinig wenselijk en moeilijk
haalbaar om een dergelijke snelheidsverlaging na te streven. Het verlagen van de intensiteiten
blijkt bovendien niet opportuun omwille van de bereikbaarheid van (het zuidelijke deel van) de
kern van Berlaar en de woningen langsheen het traject.
Gelet op de voldoende vlotte doorstroming langs Misstraat, Smidstraat en het tussengelegen
segment van N10, zijn er weinig redenen om aan te nemen dat er veel sluipverkeer gebruik maakt
van Hemelshoek. Het is dan ook niet wenselijk geacht het aanwezige verkeer verder te weren.
Er wordt door de betrokken actoren dan ook een voorkeur uitgesproken voor de aanleg van een
voldoende veilige fietsinfrastructuur.

4.3. Dimensionering Fietspad(en)
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In het Vademecum Fietsvoorzieningen zijn richtlijnen voor de afmeting van fietspaden weergegeven.
De aanbevolen afmetingen gelden als uitgangspunt bij de aanleg van fietspaden op een bovenlokale
functionele fietsroute.

Tussenstrook

Rijsnelheid

rijweg

autoverkeer

X

> 0.25 m

< 50 km/u

Nvt

> 1.00 m

> 50 km/u

Type fietsvoorziening

Breedte

Verhoogd

Aanliggend enkelrichting

> 1.75 m (1.50 m)

Vrijliggend enkelrichting

> 1.75 m (1.50 m)

Aanliggend dubbelrichting
Vrijliggend dubbelrichting

Niet van toepassing
> 2.50 m (2.00 m)

Nvt

> 1.00 m

> 50 km/u

Bron: Vademecum fietsvoorzieningen

Bij de keuze voor fietspaden wordt volgens de richtlijnen in het Vademecum Fietsvoorzieningen bij
een snelheidsregime van 70 km/u uitgegaan van vrij-liggende enkelrichtingsfietspaden.
Als we dit profiel toepassen in Hemelshoek krijgen we hier een volledig nieuwe inrichting van het
openbaar domein en een extra oversteek aan de Brandestraat om aan te kunnen sluiten op het
bestaande dubbelrichtingsfietspad in de Welvaarstraat.
Als we het dubbelrichtingsfietspad doortrekken kan de bestaande inrichting grotendeels behouden
blijven.
Enkelrichtingsfietspaden

•
•
•
•
•

Volledige herinrichting
Oversteek thv Brandestraat om aan te sluiten op
bestaande dubbelrichtingsfietspaden
Benodigde ruimte 16,00 m
Verplaatsen bestaande nutsleidingen / verlichting
Minimale maatvoering voor fietspad

Dubbelrichtingsfietspaden

•
•
•
•
•

Behoud bestaande rijweg en grachten
Oversteek omwonenden naar
dubbelrichtingsfietspad
Benodigde ruimte 16,00 m
Behoud bestaande nutsleidingen / verlichting
Logische aansluitingen

Vergelijkingstabel enkelrichtingsfietspaden – dubbelrichtingsfietspaden

Daar er in het studiegebied relatief weinig bebouwing aanwezig is en om de kosten van de nieuwe
inrichting te beperken, is er geopteerd voor het verder doortrekken van het bestaande
dubbelrichtingsfietspad in de Welvaartstraat.
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De overweging tussen enkelrichtingsfietspaden en dubbelrichtingsfietspaden wordt ook geflankeerd
door het grondinname/onteigenings-verhaal. Een analyse van deze mogelijkheden levert al snel een
zicht op enkele toch wel vernoemenswaardige conflicten op.
Indien er gekozen zou worden voor een enkelrichtingsfietspad en de grondinname van aan
weerszijden van Hemelshoek zou gebeuren heeft dit toch wel een verregaande impact thv de
volgende huisnrs. en de afbraak van woningen met zich meebrengen.
In het tracé worden bovendien ook enkele snelheidsremmers voorzien om het snelheidsregime van 70
km/u te kunnen handhaven. Ter hoogte van de Aarschotsebaan N10 wordt aangesloten op de
bestaande enkelrichtingsfietspaden. Hier zal dus een dubbelrichtingsfietsoversteek noodzakelijk zijn.
Dit kan in de fietsoversteken van het kruispunt voorzien worden.
De kaart verkeerscirculatie is hieronder afgebeeld en gaat over de bestaande en gewenste toestand
met een overzicht van de verschillende segmenten in het projectgebied. Hierna worden de voorstellen
per segment besproken.
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4.4. Technische uitwerking
4.4.1. Typedwarsprofielen per segment
Op basis van de bovenstaande vergelijkingstabel is gekozen voor een dubbelrichtingsfietspad in het
projectgebied. Het dubbelrichtingsfietspad kan voorzien worden naast de rijweg of er kan een gracht
voorzien worden tussen de rijweg en het fietspad.
Hieronder is een vergelijking gemaakt tussen deze twee opties om zo tot een gefundeerde keuze te
komen.
Grachten naast rijweg

Dubbelrichtingsfietspad naast rijweg

•
•
•

Volledige herinrichting aan zijde fietspad
Benodigde ruimte 15,00 m
Verplaatsen bestaande nutsleidingen/verlichting

•
•
•

Behoud bestaande rijweg en grachten
Benodigde ruimte 16,00 m
Behoud bestaande nutsleidingen/verlichting

Vergelijkingstabel dubbelrichting fietspad naast rijweg – grachten naast rijweg

Er wordt gekozen voor zoveel mogelijk behoud van de bestaande situatie, hierbij zal er 1,00 m extra
inname noodzakelijk zijn in agrarisch gebied. Voordeel van deze keuze is dat de bestaande rijweg,
grachten en nutsleidingen behouden kunnen blijven. Er wordt verder gewerkt met het profiel met
grachten tussen de rijweg en het fietspad. Op de plaatsen waar ruimtegebrek is, wordt een
infiltratieriolering geplaatst.
De bestaande rijweg van 5,00 m blijft behouden. Omdat er hier een snelheidsregime geldt van 70
km/u wordt er aan weerszijden naast de rijweg een strook in grastegels voorzien van 30 cm zodat
vrachtwagens elkaar beter kunnen passeren.
Om het snelheidsregime te kunnen handhaven worden er twee snelheidsremmers met
voorrangsregeling voorzien in het traject.
4.4.1.1. Segment 1: Agrarisch gebied t.h.v. bedrijventerrein
Ter hoogte van het bedrijventerrein is de ruimte beperkt omdat hier de grens reeds eerder bepaald is
in het RUP ‘De Hutten’.
In eerder overleg werd een buffergracht met schermfunctie voorzien in de bufferzone op het
bedrijventerrein, waardoor in dit profiel het fietspad naast de rijweg zou komen met een
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veiligheidsstrook van 1,00 m. Er werd een infiltratieriool voorzien onder het fietspad. De bestaande
nutsleidingen en gracht aan de oostzijde van de rijweg bleven behouden.
Het voorgestelde profiel zag eruit als hieronder weergegeven.

Typeprofiel segment 1: agrarisch gebied thv bedrijventerrein De Hutten

In de tussentijd werd i.s.m. de betrokken actoren besloten ook aan de W-zijde van de rijbaan een
gracht aan te leggen. Daarbij werd er geopteerd voor de aanleg van de gracht aan de buitenzijde van
het fietspad. Het fietspad kan dan op gelijke afstand van de rijbaan doorgetrokken worden als in het
aansluitende segment 2. De afstand tot N10 is redelijk beperkt, en daarenboven bevindt er zich op
dit segment een “noodontsluiting” voor De Hutten. Op die plaats lijkt het sowieso logisch het
fietspad op eerder beperkte afstand van de rijbaan aan te leggen.
Het uiteindelijk ontworpen profiel is wordt dan zoals opgenomen in onderstaande figuur.
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Typeprofiel segment 1 - aanpassing: agrarisch gebied thv bedrijventerrein De Hutten
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4.4.1.2. Segment 2: ‘Woongebied met landelijk karakter’
In de delen ‘woongebied met landelijk karakter’ worden de grachten vervangen door een RWAleiding of wordt de bestaande riolering vervangen door een aparte RWA- en DWA-leiding.
Het dubbelrichtingsfietspad loopt hier verder door aan de westzijde, maar wordt gescheiden van de
rijweg d.m.v. een haagstructuur van 1,00 m breed.
In dit deel is een inname noodzakelijk van 0,70 m als we de bestaande rijweg, gracht aan de oostzijde
en nutsleidingen willen behouden.

Typeprofiel segment 2: woongebied met landelijk karakter
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4.4.1.3. Segment 3 + 3a: Wegversmalling
In het tracé wordt er op twee plaatsen een snelheidsremmer ingebracht in de vorm van een
wegversmalling met voorrangsregeling.
De wegversmalling wordt voorzien over een lengte van ca. 20 m. De rijweg wordt aan één zijde
versmald en er geldt beurtelings verkeer. T.h.v. de meest zuidelijke versmalling moet verkeer van op
N10 voorrang verlenen, t.h.v. de meest noordelijke dient verkeer vanuit Berlaar voorrang te
verlenen.

Wegversmalling in agrarisch gebied (segment 3a)

Wegversmalling in woongebied met landelijk karakter (segment 3)
Typeprofiel segment 3: wegversmalling in woongebied en agrarisch gebied
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T.h.v. de wegversmallingen wordt de rijwegbreedte beperkt tot 3,50m (excl. goten). Dit is voldoende
smal. Vanuit het “Vademecum Verkeersvoorzieningen in bebouwde omgeving” weten we dat voor
een maatgevend gebruik door 2 personenwagens zelfs bij 30 km/u een rijwegbreedte van min. 4,60m
vereist is. De voorgestelde breedte volstaat i.f.v. vrachtwagens en landbouwverkeer.

5 januari 2018

Pagina 14 van 27

BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK
4.4.1.4. Segment 4: Woongebied / agrarisch gebied
In het gedeelte tussen huisnr. 166 en 156 is de oostzijde agrarisch gebied en de westzijde
woongebied met landelijk karakter. Hier wordt een aangepast profiel voorgesteld waarbij de
bestaande gracht aan de oostzijde blijft behouden.

Typeprofiel segment 4: woongebied met landelijk karakter tussen huisnr. 166 en 156
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4.4.1.5. Segment 5: Agrarisch gebied / woongebied
Vanaf de Huttestraat ligt het woongebied met landelijk karakter aan de oostzijde. Hier is een aangepast profiel
voorzien.

Aan de westzijde is agrarisch gebied en hier blijft de bestaande gracht behouden in het
rioleringsdossier. Hier zal het fietspad dus achter de gracht voorzien worden. De ruimte van de berm
tussen de gracht en het nieuwe fietspad is variabel maar minimaal 50 cm.
Aan de oostzijde is geen gracht voorzien. Hier blijft de bestaande toestand behouden en wordt de
berm voorzien van beplanting om te voorkomen dat hier wordt geparkeerd voor de begraafplaats.
Aan de begraafplaats zelf wordt extra parkeergelegenheid voorzien.
In dit deel staat de bestaande verlichting aan de westzijde. Er wordt voorgesteld om de verlichting
hier te verplaatsen naar de oostzijde zodat over het gehele tracé de verlichting aan éénzelfde zijde
staat.

Typeprofiel segment 5: woongebied met landelijk karakter tussen Huttestraat en begraafplaats
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4.4.1.6. Segment 6: Agrarisch gebied
In dit profiel blijft de bestaande situatie zoveel mogelijk behouden. De bestaande grachten zorgen
voor de hemelwaterafvoer. Er wordt een nieuwe DWA-leiding voorzien in de rijweg, die plaatselijk
wordt hersteld. De bestaande nutsleidingen blijven ook behouden en vallen in de bestaande bermen.
Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad wordt voorzien achter de bestaande gracht aan de westzijde,
waardoor een inname noodzakelijk is van 4,00 m in het agrarisch gebied.
De berm tussen de gracht en het nieuwe fietspad is variabel maar minimaal 50 cm.

Typeprofiel segment 6: agrarisch gebied
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Ter hoogte van huisnr. 116-118 wordt het fietspad terug naar de rijweg gebracht omdat deze woning
dicht tegen de rijweg staat. Hier is een aangepast profiel voorzien, conform het profiel in
woongebied met landelijk karakter. Er blijft dus een veiligheidsstrook van 1,00 m tussen de rijweg en
het fietspad, waardoor er nog een kleine inname van 70 cm noodzakelijk is.

Typeprofiel segment 6a: agrarisch gebied thv huisnr. 118

5. Toelichting Concept
Hemelshoek is volgens het mobiliteitsplan een lokale weg type III (erftoegangsweg) en ligt deels in
agrarisch gebied en deels in woongebied met landelijk karakter.
Het snelheidsregime van 70 km/u blijft behouden. Er worden twee snelheidsremmers met
voorrangsregeling voorzien om dit te kunnen handhaven.
Er wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd aan de westzijde, dat aansluit op het bestaande
dubbelrichtingsfietspad in de Welvaartstraat, in het verlengde van Hemelshoek richting het centrum
van Berlaar.
Uitgangspunt is zoveel mogelijk behoud van de bestaande toestand.
Het nieuwe dubbelrichtingsfietspad wordt aan de westzijde voorzien, waardoor enkel grondinname
noodzakelijk is aan deze zijde.
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In het agrarisch gebied is dit ca. 4,00 m omdat het fietspad achter de bestaande gracht wordt
voorzien, en in het woongebied met landelijk karakter is dit ca. 0,70 m.
Op een aantal locaties is nabij een bocht in het tracé de bestaande gracht op relatief beperkte
afstand van de rijbaan gelegen (woningnr. 122 en 265). Op deze plaatsen worden de gracht
geherprofileerd, zodat de afstand tot de rijbaan hier in de buitenbocht minimaal 1,50m bedraagt.
Ter hoogte van de N10 wordt aangesloten op de bestaande toestand. Voor fietsverkeer vanuit de
richting Berlaar-Heikant richting Hemelshoek wordt een voldoende vlotte bocht voorzien in het
fietspad, in de NW-hoek van het kruispunt N10 – Hemelshoek. Omdat fietsverkeer vanuit de richting
van Lier richting Berlaar veelal gebruik zal maken van de mogelijke routes langs Misstraat en de
Hutten wordt het vooralsnog niet noodzakelijk geacht de fietsoversteek over N10, aan de W-kant van
het kruispunt, uit te voeren als dubbelrichtingsoversteek.
Hemelshoek

N10

Concept t.h.v. aansluiting N10
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Zoals reeds eerder aangegeven worden langsheen het traject 2 snelheidsremmers aangebracht
onder de vorm van een plaatselijke wegversmalling. De ene is gesitueerd t.h.v. woningnr. 283,
ongeveer halverwege N10 en Huttestraat. Deze wordt voorzien aan de Oostelijke-zijde van de
rijbaan. Verkeer vanop N10 heeft op de gewestweg -die een erg breed profiel kent- mogelijks (te)
snel gereden, en tracht soms die snelheid aan te houden, ook na het verlaten van de gewestweg. De
vooropgestelde maatregel zal gemotoriseerd verkeer in de richting van Berlaar afremmen en het
verlenen van voorrang voor het verkeer richting N10 afdwingen.

Hemelshoek > N10
Berlaar < Hemelshoek

Concept t.h.v. versmalling tussen N10 en Huttestraat

Een andere weg-versmalling is voorzien op een afstand van ca. 60m ten van de bocht nabij woningnr.
255. Deze wordt voorzien aan de Westelijke-zijde van de rijbaan en zal verkeer vanuit Berlaar dat de
afgeremd wordt dwingen voorang te verlenen aan het verkeer in tegenovergestelde richting.
voorrang te verlenen.
De maatregel, wat betreft wegversmallingen, zal zodoende verkeer in het betrokken segment sturen
naar een aangepaste snelheid. Op deze manier wordt dus het verkeer in beide afgeremd.
T.h.v. Huttestraat kent het segment een bochtig tracé, en de aansluiting van Huttestraat richting
Berlaar heeft daarentegen een zeer rechtlijnig verloop.
Bij een eerder ontwerp werd op grondplan een vormgeving opgenomen waarbij ervoor geopteerd
werd het fietspad in de bocht maximaal naar de rijbaan toe te buigen.
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Concept t.h.v. aansluiting Huttestraat (GBC 2)

Bij dit eerder concept kwam het fietspad aan de Noord-zijde van de aansluiting van Huttestraat op
erg korte en onveilige afstand van de rijbaan te liggen.
Om die reden is er in een aangepast concept gekozen om het fietspad -dat hier gelegen is in de
buitenbocht- enigszins van de rijbaan weg te trekken, teneinde mogelijke conflicten en risicozones
tussen zwakke weggebruikers en automobilisten thv de bocht te voorkomen. Bovendien wordt
ervoor geopteerd om de aansluiting van Huttestraat meer haaks aan te leggen rekening houdend
met de van vrachtverkeer (eerder sporadisch) en landbouwvoertuigen.

Hemelshoek

Huttestraat
Concept t.h.v. aansluiting Huttestraat (GBC 3)

Omwille van deze vormgeving zal de aandacht van een bestuurder komende vanuit Huttestraat eerst
gevraagd worden voor kruisende fietsverkeer, en moet de automobilist voorrang verlenen.
Vervolgens dient hij hetzelfde te doen t.h.v. de aansluiting op de rijbaan van Hemelshoek. Indien een
voertuig uit Huttestraat daar moet stoppen, blokkeert het fietspad. Het fietspad verder
achteruittrekken, zodat tussen Hemelshoek en fietspad een auto kan stilstaan zonder fietsers te
hinder is gezien de ruimtelijke impact op het hoekperceel en de oncomfortabele bocht in het
fietspad geen te verkiezen optie.
Daarom wordt gekozen voor een oplossing als weergegeven op onderstaande figuur. Daar blijft de
beperkte tussenafstand aan de Z-zijde van Huttestraat bewaard en wordt geleidelijk aangesloten op
het profiel aan de N-kant, waarbij een ruimere tussenafstand aanwezig is. Op het hoekperceel zal de
gemeente erop toezien dat het gemeentelijk reglement m.b.t. beplanting in voortuinstroken
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nageleefd wordt, en dat op deze manier de zichtbaarheid verzekerd wordt (bemerking: de tekst van
dit reglement zal worden behandeld op de gemeenteraad van maart, en is dus voorlopig nog niet
goedgekeurd).

Concept t.h.v. aansluiting Huttestraat - voorkeursvariant (RMC)

Door deze ingrepen wordt de conflictpresentatie geoptimaliseerd, zodat de verkeersveiligheid
maximaal gegarandeerd wordt.
Ter hoogte van de Brandestraat wordt aangesloten op het reeds bestaande dubbelrichtingsfietspad.
De oversteek ter hoogte van de Brandestraat wordt met rood gemarkeerd omdat de fietsers hier
voorrang hebben. Ter hoogte van de kruising Hemelshoek-Huttestraat, wordt het fietspad ook rood
gemarkeerd, zoals weergegeven op bovenstaande figuur.

Concept t.h.v. aansluiting Brandestraat
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5.1. Materialisatie
5.1.1.Verhardingen
De bestaande rijweg in betonverharding blijft waar mogelijk behouden en indien nodig plaatselijk
hersteld.
Zoals reeds eerder aangehaald schenkt het Vademecum fietsvoorzieningen behoorlijk wat aandacht
aan de materiaalkeuze van verhardingen die bovendien een belangrijke impact hebben op het
comfort van de gebruiker.
Het fietspad wordt uitgevoerd in een grijze ( asfaltverharding. De provincie verkiest een roodbruine
kleur voor de inrichting van fietspaden. Voor het behoud van de uniformiteit wordt toch voor grijs
asfalt gekozen. Het aan te leggen fietspad sluit immers aan op een bestaand fietspad in grijze asfalt in
de Welvaartstraat. Bovendien heeft het fietspad een landelijk karakter.
De keuze voor asfalt maakt het noodzakelijk dat het fietspad wordt ingesloten tussen boordstenen.
Deze boordstenen zijn niet inbegrepen in de vermelde fietspadbreedte (2,50m) op bovenstaande
profielen.
Ter hoogte van de kruispunten wordt het fietspad voorzien van een rode slemlaag omdat het
fietspad een functionele fietsroute is en de fietsers hier voorrang hebben op het kruisende verkeer.
De inritten worden uitgevoerd in grijze betonstraatstenen (afm. 22 x 11 x 10 cm) in
halfsteensverband.

Rijweg in betonverharding

Fietspad in asfaltverharding

5.1.2.Straatmeubilair en beplantingen
Op het tracé wordt op twee plaatsen een wegversmalling voorzien met voorrangsregeling. Hier
wordt een bredere haagstructuur voorzien langs de rijweg.
In het woongebied met landelijk karakter wordt een haagstructuur voorzien tussen de rijweg en het
fietspad. Dit is dezelfde haag als in de Welvaartraat, nl. Ligustrum vulgare (Liguster), en is bestand
tegen strooizout.
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De bestaande bovengrondse leidingen en verlichting blijven behouden. Op een deel van het traject
situeren deze zich aan de andere zijde van de rijweg. Hier worden ze verplaatst zodat alles aan één
zijde van de rijweg komt te liggen.

Wegversmalling met voorrangsregeling

Ligustrum vulgare (Ligusterhaag)

5.2. Flankerende maatregelen
5.2.1.Eerder overleg
De unieke verantwoordingsnota en de daaraan gekoppelde voorontwerpplannen werden reeds
besproken en geevalueerd met de Gemeentelijke begeleidings-commissie, m.n. op 24/03/2016 en
20/05/2016. Een aangepaste versie van het rapport en de bijhorende plannen werd vervolgens
voor schriftelijk advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur.
Verslagen van de GBC’s en het advies van de kwaliteitsadviseur zijn toegevoegd aan de bijlagen.
In antwoord op de bemerkingen zoals opgenomen in het verslag van de kwaliteitsadviseur werden
nog aanpassingen doorgevoerd. Deze werden besproken op GBC van 30/01/2017 en worden
meer gedetailleerd beschreven in de hierna volgende hoofdstukken.

5.2.2.Verslag kwaliteitsadviseur
Het eerste advies van de kwaliteitsadviseur op de unieke verantwoordingsnota was ongunstig.
Onderstaande bemerkingen werden geformuleerd en aangepast.
Bijkomende informatie toevoegen:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Streefbeeld N10
Tellingen gemotoriseerd verkeer
Afweging van verschillende oplossingen: Naast de afweging tussen enkel- en
dubbelrichtingsfietspaden, dient ook de afweging gemaakt te worden om de
huidige situatie met gemengd verkeer te bestendigen en daarbij de snelheid en/of
intensiteit van het autoverkeer te verlagen.
Voorontwerp:
Kruispunt N10: aansluiting fietspad aanpassen
Tussenstrook tussen fietspad en rijweg nabij de bocht verbreden
Veiligheidsafstanden tussen fietspad en randinfrastructuur garanderen
Configuratie asverschuivingen (poort-effect) herbekijken
Aansluiting Huttestraat aanpassen
Langsgracht t.h.v. huisnummer 265 herprofileren
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5.2.3. Gebeurde evaluaties binnen het project
- Analyse van het projectgebeid
- Telling fietsintensiteiten + gemotoriseerd verkeer door politie Berlaar
(zie motiveringsnota)
- Telling overstekend fietsverkeer op de westelijke tak van N10 ( in beide richtingen afzonderlijk)
(zie motiveringsnota)
-Peiling naar appreciatie van de nieuwe infrastructuur (o.a. subjectief onveiligheidsgevoel) door gemeente
Berlaar.
(infomomenten georganiseerd op … )
-Snelheidsmeting gemotoriseerd verkeer door gemeente Berlaar
(zie ook motiveringsnota)
-Ongevallenanalyse door gemeente Berlaar
(zie ook motiveringsnota)
-Vergelijking tussen verschillende ontwerpmogelijkheden, met aanvullende verklaring van eventuele
afwijkingen
(zie hoofdstuk 4)
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5.2.4. Verdere procedures :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opmaak dossier een aanvraag met betrekking tot wijziging van de breedte van de buurtweg
conform de wet op de buurtwegen van 10 april 1841, het besluit van de Vlaamse regering van
20 juni 2014 tot vaststelling van nadere regels voor de organisatie van het openbaar
onderzoek inzake buurtwegen en al hun wijzigingen.
Opmaak onteigeningsdossier en aanvraag conform het nieuwe Vlaamse onteigeningsdecreet
van 24 februari 2017 en het onteigeningsuitvoeringsbesluit van 27 oktober 2017.
Openbaar onderzoek
Voeren van minnelijke onderhandelingen met betrekking tot grondinnames.
Coördinatievergadering nutsmaatschappijen ifv uitvoeringstermijnen (dit is sterk afhankelijk
van het procesverloop mbt wijziging van een buurtweg en de nodige grondinnames en of
onteigeningen)
Opmaak dossier en indienen aanvraag Stedenbouwkundige/Omgevings-vergunning
Opmaak en indienen aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot het verbindingsrioleringsdossier Aquafin
Voeren van milieuhygiënisch grondonderzoek
Opmaak uitvoeringsdossier
Aanbesteding volgens procedure van openbare aanbestedingen
Gunning van het aanbestedingsdossier
Startvergadering en info-moment organiseren voor bewoners en eigenaars.

6. Grondinnames & onteigeningen
Zoals visueel weergegeven op de bijgevoegde onteigenings-plannen en beschreven in voorgaande
hoofdstukken.
Inname van ca. 4,00 m aan de westzijde in ‘agrarisch gebied’.
Inname van ca. 0,70 m aan de westzijde in ‘woongebied met landelijk karakter’.

7. Vooropgestelde timings:
Fase

Timing

Ontwerpdossier

2017

Onteigeningen / innames

2018

Aanbestedingsdossier

2018

Uitvoering

2018-2020

Evaluatie

2021

Bovenstaande vooropgestelde timings zijn sterk afhankelijk van de nodige grondinnames en/of
onteigeningen.
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8. Bijlagen
Plannen
• Onteigeningsplannen!
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