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1

INLEIDEND ADMINISTRATIEF GEDEELTE

1.1

AANLEIDING TOT DE STUDIE

Deze nota is een projectnota voor de (her)aanleg van fietspaden langs de N139 Nieuwe
Staatsbaan – Schotelven. Het gaat om het weggedeelte tussen de N18 en De Bergen.
Daarnaast wordt het kruispunt N18 x N139 aangepakt.
Het projectgebied is gelegen op het grondgebied van twee gemeenten, nl. Oud-Turnhout en
Arendonk.
De N139 is geselecteerd als lokale weg type I en doet dienst als verbinding tussen OudTurnhout en Arendonk. De weg maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel
fietsroutenetwerk en is aangeduid als alternatieve functionele fietsroute.
De verbetering van de fietsinfrastructuur wordt gecombineerd met de rioleringswerken die de
gemeente Oud-Turnhout voorziet in de N139. De riolering wordt niet onder het wegdek, doch
onder de fietspaden voorzien. De open grachten blijven behouden langs de weg.
Onderhavig project kadert binnen module 13: Aanleg of verbetering van fietspaden langs
gewestwegen door de lokale overheid. Het kruispunt N18 x N139 wordt aangepakt volgens
module 18: Herinrichting van een kruispunt of (her)aanleg van een oversteekplaats op een
gewestweg. Deze module 18 wordt geïntegreerd in de module 13.
De gemeente Oud-Turnhout wenst eveneens een module 4 af te sluiten. Hieromtrent moeten
nog concrete afspraken gemaakt worden met het Vlaams Gewest.
Onderhavige nota is dienstig ter voorlegging van het project aan de Provinciale AuditCommissie
Antwerpen. Deze commissie dient de goedkeuring aan het dossier te verlenen. De startnota
werd conform verklaard op 16/09/2010. Het verslag van de auditor is terug te vinden in bijlage.
1.2

SAMENSTELLING EN VERGADERDATA GBC

Onderhavige studie werd begeleid door de GBC die als volgt werd samengesteld:
Naam
Leo Van Miert
Wim Hendrickx
Mathias De Beucker
Gert Van Echelpoel
Geert Drooghmans
Kathleen Huet
Rudi Maes
Rudi Remijsen
Dirk Moelans
Fonny Wouters
Paul Van de Veken
Dick De Jong
Gust Verheyen

Instellingen
Schepen Oud-Turnhout
Schepen Arendonk
Intergemeentelijke mobiliteitsdienst
Mobiliteitsambtenaar Oud-Turnhout
Diensthoofd OW Oud-Turnhout
ABMV-MOW
Politie
Politie
Politie
Politie
Hoofd TD Arendonk
De Lijn
De Lijn
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Marcel Torfs
Mustafa Aktas
Koen Wilmsen
André Dresselaers
Alex Bosmans
Dirk Sterckx
Eline Vanballenberghe
Mathias De Beucker
Roel Slegers
Luc Smolders
Hilde Meurisse
Glenn Talloen
Stijn Van Pee

De Lijn
AWV
AWV
AWV
Provincie Antwerpen
Mobiliteitsambtenaar Arendonk
Stadsregio Turnhout
Stadsregio Turnhout
Stadsregio Turnhout
NV De Scheepvaart
ANB
Libost-Groep
Libost-Groep

De GBC vergaderde op:

• 30 april 2010: startnota GBC 1
• 25 juni 2010: startnota GBC 2
• 24 juni 2011: projectnota GBC: het verslag hiervan is terug te vinden in bijlage.
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2

SITUERING

De gemeenten Oud-Turnhout en Arendonk zijn gelegen in het noordoosten van de provincie
Antwerpen. Ze liggen centraal in de Noorderkempen, ten oosten van Turnhout. De kern van
Oud-Turnhout ligt net ten oosten van Turnhout.
De gemeente Oud-Turnhout is bereikbaar via de N18 Turnhout-Mol. Met een oppervlakte van
3880 ha behoort Oud-Turnhout tot één van de middelgrote Kempische gemeenten.
Arendonk is ten oosten van Oud-Turnhout gelegen. De gemeente ligt aan de Nederlandse
grens. Beide gemeenten liggen benoorden de E34 en zijn voorzien van een op- en
afrittencomplex.

projectgebied

N18
Figuur 1: Situering op macroniveau
Bron: viamichelin.be

Het projectgebied bevindt zich ten zuidoosten van de kern van Oud-Turnhout. Ten opzichte van
Arendonk is het zuidwestelijk gelegen.
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Figuur 2: Situering projectgebied op stratenplan

Figuur 3: Situering projectgebied op luchtfoto
Bron: maps-live.com
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3

SYNTHESE STARTNOTA

3.1

PROBLEEMSTELLING

De fietsvoorzieningen langs de N139 zijn momenteel veruit ontoereikend om van een veilige en
vlotte fietsverbinding tussen Arendonk en Oud-Turnhout te kunnen spreken. Ondanks het
snelheidsregime van grotendeels 70km/u met een gedeelte van 90km/u zijn er erg smalle
aanliggende gemarkeerde fietspaden. Uit de tellingen bleek dan ook dat het aantal fietsers klein
was. Om deze fietsverbinding op te waarderen tot een volwaardig verbinding worden de
fietsvoorzieningen aangepakt.
Het kruispunt van de N18 met de N139 is momenteel voorrangsgeregeld. Tengevolge van een
tonnenmaatbeperking in het centrum van Oud-Turnhout (ten noorden van het kruispunt) is er
nood aan een keermogelijkheid voor vrachtverkeer. Zonder deze mogelijkheid zijn
vrachtwagens die al te ver gereden zijn wel verplicht om hun (ongewenste) route doorheen het
centrum verder te zetten. Om deze reden is de aanpak van het kruispunt waarbij deze
keerbeweging voorzien wordt wenselijk.
3.2

DOELSTELLING

De doelstellingen zijn als volgt:

• een maximale ruimtelijke integratie tussen weg – fietsvoorziening, en dit gerelateerd aan de
bestaande en wenselijke ruimtelijke structuur.

• het wenselijk verkeersregime van de voornoemde straten.
• het bekomen van de maximale veiligheid die bereikt kan worden door het aanleggen van het
fietspad zelf, maar ook door aanpassingen of maatregelen te treffen ter hoogte van de rijweg
en/of kruispunten.
• keerbewegingen aan het kruispunt N139 x N18.
3.3

OPTIES EN KEUZE

De hierna vermelde keuzes zijn deze zoals bepaald in de startnota. Er is nog geen rekening
gehouden met de opmerkingen geformuleerd tijdens de PAC. Dit volgt in een later hoofdstuk.
3.3.1

Fietspaden grondgebied Oud-Turnhout

Er geldt een snelheidsregime van 70km/u, zodat vrijliggende fietspaden zich opdringen.
Aangezien eveneens grachten voorzien werden, waren er 2 opties: ofwel werd de gracht tussen
de rijweg en het fietspad aangebracht, ofwel werd de gracht aan de buitenzijde van het profiel
voorzien. Er werd gekozen voor dit laatste. De belangrijkste reden hiervoor ligt bij de veiligheid.
Voertuigen die een perceel verlaten kruisen eerst de gracht en hebben een beter zicht op de
fietsers. Ten tweede blijven de fietsers meer in het zicht van het gemotoriseerd verkeer in de
N139.
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Figuur 4: Typedwarsprofiel vrijliggende fietspaden Oud-Turnhout
De riolering wordt onder de fietspaden voorzien. De rijwegbreedte bedraagt 6m exclusief goten,
zodat nog voldoende ruimte voor openbaar vervoer beschikbaar blijft.
De bussen blijven op de rijweg halteren. De haltepalen worden voorzien in de schrikruimte.
De locatie van de bestaande dubbelrichtingsfietsoversteek aan het kruispunt met de Staatsbaan
werd gehandhaafd en krijgt een bajonetuitvoering. Het kruispunt met de Oude Retiese Baan en
Rhoode wordt door een niet te verwaarlozen aantal fietsers gebruikt. Daarom wordt een
fietsoversteek voorzien.
Aan de kruispunten met de ondergeschikte zijwegen buigt het fietspad naar binnen toe uit. Dit
gebeurt op ongeveer 30m van het kruispunt. De fietser behoudt zijn voorrang op verkeer uit de
zijweg.
3.3.2

Fietspaden grondgebied Arendonk

Voor het gedeelte buiten de bebouwde kom wordt een gelijkaardig profiel als in Oud-Turnhout
voorgesteld, namelijk vrijliggende fietspaden met de grachten aan de buitenzijde. Eenmaal
tussen de bebouwing wordt de tussenruimte tussen de boordsteen en het fietspad 1m breed, en
dit om de onteigeningen te beperken in een omgeving met meer bebouwing dan in OudTurnhout.
Voor het weggedeelte waar nu nog een snelheidsregime van 90km/u geldt, wordt dit verlaagd
naar 70km/u.
De voetgangersoversteek aan de Leeuwerfstraat wordt behouden en doorgetrokken over de
fietspaden. Om de (recreatieve) fietsers tussen de Leeuwerfstraat en Het Einde te beveiligen bij
hun oversteek kan een analoge fietsoversteek als aan het kruispunt met de Oude Retiese Baan
voorzien worden waarbij beide oversteken echter verder uit elkaar liggen aangezien de
Leeuwerfstraat en Het Einde niet in elkaar verlengde liggen.
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Figuur 5: Typedwarsprofiel vrijliggende fietspaden Arendonk
De overgang naar aanliggende fietspaden wordt gesitueerd aan het begin van de bebouwde
kom. De precieze locatie zal tijdens het ontwerp vastgelegd worden. Er zijn namelijk enkele
handelszaken waaraan best aanliggende fietspaden voorzien worden. De overgang wordt
geaccentueerd met plaatselijke groenvoorzieningen. De nuttige breedte is 7m (i.f.v. uitzonderlijk
transport).

Figuur 6: Typedwarsprofiel aanliggende fietspaden

3.3.3

Kruispunt N18 x N139

Vanuit het Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten volgt dat voor dit type kruispunt, namelijk
een secundaire weg type III en een lokale weg type I, bij voorkeur verkeerslichten worden
geplaatst. Een rotonde kan eveneens indien aangetoond kan worden dat er een vlotte
doorstroming zal zijn (voor het openbaar vervoer). In dit specifieke geval wordt voor een
rotonde gekozen, aangezien deze als keerpunt zal fungeren voor zwaar verkeer. De
tonnagebeperking in de N18 en de verstrengde controle hierop maken dat een
vrachtwagenchauffeur de mogelijkheid moet geboden worden om te keren en zo de kern van
Oud-Turnhout niet in te rijden.
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Met behulp van de formule van Bovy werd een capaciteitstoets uitgevoerd. Hieruit bleek dat een
enkelstrooksrotonde zonder bypasses voldoet.
De fietspaden worden vrijliggend voorzien waarbij de fietser uit de voorrang wordt gehaald. Er
wordt voldoende opstelruimte voorzien, vooral voor fietsers komende van Retie richting OudTurnhout. Deze fietsers moeten voorrang verlenen aan het verkeer in de N139. Uit de
kruispunttelling bleek dat het om een niet te verwaarlozen aantal fietsers gaat, vooral
schoolkinderen.
Verder worden de aanbevelingen uit het Vademecum Fietsvoorzieningen aangehouden:

• Het fietspad kruist haaks de in- en uitrit van de rotonde, bij voorkeur op afstand van ca. 10m.
• De ruimte tussen de rotonde en het fietspad wordt opgevuld met middelhoge vegetatie,
teneinde duidelijk te maken aan alle weggebruikers dat het fietspad geen deel uitmaakt van
de rotonde.
• De middenberm op de zijarmen dient breed genoeg te zijn (min. 2.50m) als opstelruimte
voor overstekende fietsers; dit geldt ook voor het begin van de oversteek.
• De rode kleur van het fietspad wordt onderbroken ter hoogte van de haakse kruising, m.a.w.
ter hoogte van de kruising blijft de verharding voor de in- en uitrit dezelfde als verderop.
3.3.4

Overzicht

Het voorgaande kan als volgt visueel samengevat worden.
Rotonde

Gecombineerd
fietsoversteken en
voetgangersoversteek

Fietsoversteken
Dubbelrichtingsfietsoversteek

Bosgebied

Landbouwgebied

Tussenruimte 1,75m

Bebouwing

Bebouwde kom

Tussenruimte 1,00m

Vrijliggende fietspaden / 70km/u

Aanliggende fietspaden / 50km/u

Figuur 7: Overzicht indeling
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DETAILLERING ONTWERP

4.1

BEHANDELING BEMERKINGEN VAN DE PAC

4.1.1

Bemerkingen

Tijdens de PAC werden verschillende opmerkingen geformuleerd. Deze worden hieronder
samengevat. Het verslag van de auditor is opgenomen in bijlage.

• Best wordt opnieuw bekeken of er een afscheiding kan komen tussen weg en fietspad. Dat
kunnen bomen zijn of hagen of een ander alternatief dat weinig onderhoud vraagt,
weerbestendig is en past in het landschap.
• AWV vreest dat auto’s in de berm zullen parkeren of dat auto’s via de berm rechts voorbij
zullen steken als een auto voor hen stopt om linksaf te draaien.
• De voorziene tussenberm op het grondgebied Arendonk van 1 meter voldoet wel aan de
minimumeisen, maar meer ook niet. Is een betere afscherming van de fietsers van het
autoverkeer (zeker in buitenbocht) niet gewenst?
• Is het wegbeeld met de grachten aan de buitenkant niet erg open, draagt dit bij tot het
gewenste snelheidsgedrag?
4.1.2

Behandeling

Volgende maatregelen worden genomen:

• Van de N18 tot de gemeentegrens Oud-Turnhout / Arendonk: de tussenruimte wordt
verbreed naar 2,0m en beplant met een bomenrij. Deze bomenrij past in de omgeving. Het
gaat namelijk om bosrijk gebied. De bomenrijen zorgen voor een snelheidsremmend effect
(als gevolg van een meer gesloten wegbeeld) en een subjectief veiligheidsgevoel bij de
fietsers. Voor de keuze van de boomsoort werd het advies van ANB gevraagd dat hieronder
weergegeven is (volgens mail dd 22/03/2011):
° De keuze moet gaan naar een hoogstammige streekeigen en standplaatsgeschikte soort.
° Gezien de bosrijke omgeving op dit gedeelte van de weg zou men voor beuk kunnen kiezen. Deze soort is een schaduwsoort die beter geschikt is in een bosrijk gebied.
° Beuk is wel een soort die iets minder goed veelvuldige grondwerken verdraagt (wortelschade). Dus indien de nutsleidingen langs de weg gelegen zijn in de berm waarin de
bomen worden aangeplant, kiest men toch beter niet voor beuk. Zomereik kan dan een
mogelijke keuze zijn. Om deze (meer lichtminnende) soort langs de bosrand goede ontwikkelingskansen te geven, wordt best met een voldoende grote plantmaat aangeplant.
° Er wordt gekozen voor zomereik omwille van bovenstaande reden.
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Figuur 8: Voorbeeld zomereik

• Van de gemeentegrens Oud-Turnhout / Arendonk tot begin bebouwing: dit is een open
ruimtegebied (landbouw). De gemeente Arendonk wenst dit open karakter zoveel mogelijk te
behouden en te ondersteunen. Daarom worden geen bomen of hagen voorzien. De
tussenruimte heeft een breedte van 1,75m om de fietser voldoende af te schermen. Dit
gedeelte is een recht stuk weg zonder zijstraten (behalve onverharde wegen). De fietser
heeft een subjectieve beveiliging door de ruime tussenruimte.
• Eenmaal in de bebouwde omgeving wordt in het gedeelte met een vrijliggend fietspaden
gekozen voor het aanplanten van een haag in de vorm van Ligustrum Vulgare Atrovirens
60/80. De tussenruimte bedraagt 1m omwille van het beperken van onteigeningen. De
haagstructuur start ten westen van de aansluiting met Steert om de flauwe bocht die zich
hier bevindt visueel te ondersteunen.

Figuur 9: Voorbeeld van Ligustrum Vulgare Atrovirens

• In de sequentie met aanliggende fietspaden worden geen verticale elementen voorzien.
• De kans op parkeren in de berm of rechts voorbijsteken is erg beperkt.
° De kans dat langs de N139 geparkeerd wordt is klein, omdat langs de N139 voornamelijk
achtertuinen liggen van een villawijk, zodat de nood om hier te parkeren klein is (er zijn
namelijk weinig of geen rechtstreekse bestemmingen).
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° Rechts voorbijsteken is eveneens weinig waarschijnlijk gelet op de omvang van de
intensiteiten. Bij linksafslaan zal de wachttijd (wachten op hiaat in tegenovergestelde
stroom) klein zijn, zodat er ook weinig kans is op achteropkomende auto’s die lang
moeten wachten en dan rechts proberen voorbij te steken. Het voorzien van bomen
beperkt het risico nog meer (grondgebied Oud-Turnhout). Op het grondgebied van
Arendonk is de tussenruimte 1,75m in de onbebouwde omgeving (landbouwgebied) en is
het risico op parkeren of rechts inhalen quasi nihil omdat er geen zijstraten zijn en geen
woningen.

Bomenrij
Tussenruimte 2,0m

Aanliggend
Geen fysieke af- Haag
Tussenruimte
1m
scheiding
Tussenruimte 1,75m

Figuur 10: Overzicht tussenruimte
4.2

AFWIJKINGEN T.O.V. DE STARTNOTA

Behalve de hierboven vermelde aanpassingen worden volgende keuzes gemaakt in afwijking
van de startnota:

• Fietsoversteek Oude Retiesebaan – Rhoode:
° Er wordt geen fysieke oversteek met middengeleiders voorzien. De rijweg wordt in een
andere kleur voorzien om de aandacht te trekken op mogelijke overstekende fietsers. Er
wordt geen fietsoversteek gemarkeerd om niet de indruk te wekken dat de overstekende
fietser voorrang heeft.
• Dubbelrichtingsoversteek ter hoogte van de Staatsbaan:
° Deze wordt niet met middengeleider voorzien, om analoge reden als bij de Oude Retiesebaan. Om de overgang naar het dubbelrichtingsfietspad in de Staatsbaan te faciliteren,
wordt de fietser komende van Arendonk eerst van de N139 weggeleid om dan via een
fietsoversteek naar het dubbelrichtingsfietspad geleid te worden.
• Voetgangers- en fietsersoversteek Leeuwerfstraat: Deze wordt niet met middengeleiders
voorzien om geen vals gevoel van veiligheid te creëren.
• Poorteffect en overgang vrijliggende naar aanliggende fietspaden: Omwille van de aanwezigheid van verschillende handelszaken net ter hoogte van het begin van de bebouwde kom
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wordt de poort verplaatst richting het westen. Ze bevindt zich ten westen van de Hogepedestraat. Daardoor ligt de poort voor de bocht en niet er middenin.
In de verdere uitwerking wordt hier in detail op ingegaan.
4.3

UITWERKING ONTWERP

4.3.1

Kruispunt N18 x N139

Er wordt een enkelstrooksrotonde zonder bypasses voorzien. De buitenstraal bedraagt 25m
omwille van keerbewegingen van vrachtwagens. De binnenstraal is 19,50m. De rotonde wordt
in de as van de beide wegen voorzien.
Het ontwerp werd afgetoetst voor wat betreft uitzonderlijk transport.
De fietspaden zijn vrijliggend en uit de voorrang. Er is opstelruimte voorzien voor de
overstekende fietser.

Figuur 11: Uitsnede ontwerp rotonde
4.3.2

Sectie van N18 tot gemeentegrens

In dit segment worden vrijliggende fietspaden aangelegd met een tussenruimte van 2,00m
voorzien van een bomenrij. De fietspaden zijn uitgevoerd in een monolitische verharding met
grijze kleur. De grachten worden achter de fietspaden voorzien. De rijweg is 6m breed, exclusief
goten. De goten zijn 0,50 m breed.
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Figuur 12: Aangepast typedwarsprofiel grondgebied Oud-Turnhout
De N139 is de voorrangsweg. De maximumsnelheid bedraagt in deze sectie 70km/u. Aan de
kruispunten worden de fietspaden uitgebogen en plaatselijk aanliggend gemaakt. Ter hoogte
van de kruispunten wordt het fietspad in een rode kleur voorzien om extra aandacht te trekken
van de automobilisten.

Figuur 13: Uitsnede ontwerp kruispunt Oude Retiesebaan
Aan het kruispunt met de Oude Retiesebaan wordt het fietspad eveneens uitgebogen naar de
rijweg toe. Er wordt geen fietsoversteek voorzien omdat dit een vals veiligheidsgevoel aan de
overstekende fietser zou kunnen geven. Daarenboven zijn er in de zijstraten geen
fietsvoorzieningen. Door middel van een andere kleur van wegdek en een accentverlichting
wordt de aandacht gevestigd op het kruispunt en de mogelijke overstekende fietsers.
Om het wegprofiel visueel te versmallen en hierdoor een snelheidsremmend effect af te
dwingen, wordt in de tussenruimte (in afwijking met de startnota) een verticale afscheiding
voorzien in de vorm van een bomenrij. Er wordt gekozen voor zomereik.
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Figuur 14: Uitsnede ontwerp tussenruimte met bomenrij
Ter hoogte van het kruispunt met de Staatsbaan worden in de N139 geen fietsoversteken
voorzien, om analoge redenen als aan het kruispunt met de Oude Retiesebaan. De
mogelijkheid om over te steken wordt geboden door uitstulpingen van het fietspad naar de
rijweg toe. In de Staatsbaan is er een dubbelrichtingsfietspad. Hierop wordt aangesloten door
de fietser die van Arendonk komt eerst voorbij de Staatsbaan te laten rijden en dan te laten
afslaan. Zo heeft de fietser optimaal zicht en is de situatie voor de automobilist overzichtelijk.

Figuur 15: Uitsnede kruispunt Staatsbaan
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4.3.3

Sectie van gemeentegrens tot begin bebouwing

Er wordt een analoog profiel voorzien maar zonder bomenrij. De reden hiervoor ligt bij het open
karakter van de omgeving (landbouwgebieden). De gemeente Arendonk wenst dit zoveel
mogelijk te behouden. De tussenruimte wordt voorzien op 1,75m.
De maximumsnelheid wordt verlaagd van 90km/u tot 70km/u. Er wordt onderzocht of hier een
snelheidscamera geplaatst kan worden ter handhaving.

Figuur 16: Uitsnede ontwerp overgang sectie met bomen naar sectie zonder bomen
4.3.4

Sectie van begin bebouwing tot poort

Een gelijkaardig profiel als in vorige sectie wordt hier aangehouden, met als enige verschil een
versmalling van de tussenruimte tot 1m om de onteigeningen in deze bebouwde omgeving te
beperken. Er wordt een verticale afscheiding voorzien door middel van een haag. Aan
kruispunten buigt het fietspad uit naar de rijweg toe.
Er is een kruising met een recreatieve fietsroute langs de Leeuwerfstraat en Het Einde. In
afwijking tot de startnota wordt geen fietsoversteek met middengeleiders voorzien, om een vals
gevoel van veiligheid te vermijden.
Aan het kruispunt met Steert wordt het fietspad niet naar de weg toe uitgebogen, maar blijft de
tussenruimte van 1m behouden. Hiervoor zijn 2 redenen. Ten eerste wordt deze zijstraat enkel
gebruikt ter ontsluiting van het Glosso-circuit. Enkel bij evenementen zal hier verkeer zijn. Ten
tweede ligt het kruispunt met Steert in een buitenbocht. Door het fietspad te laten doorlopen
zonder uit te buigen, wordt een bijkomende beveiliging van de fietser voorzien. Door de haag
wordt het tracé van de bocht aangeduid.
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Figuur 17: Uitsnede ontwerp ter hoogte van Steert
4.3.5

Sectie aanliggende fietspaden

Ten westen van de Hogepedestraat wordt de overgang van vrijliggende naar aanliggend
fietspaden voorzien en geaccentueerd met een middengeleider die echter overrijdbaar is voor
uitzonderlijk transport. De poort wordt hier gesitueerd omdat ter hoogte van het begin van de
bebouwde kom verschillende handelszaken gelegen zijn (in- en uitrijbewegingen). De poort
wordt voor in plaats van in de bocht gelegd. De rijweg blijft 6m, exclusief goten (nuttige breedte
voor uitzonderlijk transport van 7m). De aanliggende, verhoogde fietspaden zijn uitgevoerd in
monolithisch materiaal en 1,75m breed. Ten westen van het kruispunt met de Akkerstraat wordt
aangesloten op de bestaande fietspaden.
Ten oosten van de poort wordt de maximumsnelheid op 50km/u gebracht.

Figuur 18: Uitsnede ontwerp overgang naar aanliggende fietspaden
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KOSTENRAMING

Aangezien het hier gaat om de aanleg van nieuwe fietspaden (huidige minder dan 1m breed)
langs een gewestweg die een schakel is van het bovenlokale functionele fietsroutenetwerk,
betaalt het gewest 100% van de reële kostprijs.
5.1

SAMENVATTEND

Raming (excl. BTW)
Module 13: Oud-Turnhout
Module 13: Arendonk
Module 18
Totaal

Vlaams Gewest
1.375.953
1.612.785
1.000.000

Oud-Turnhout
358.050

3.988.738

358.050

0

Arendonk Totaal
1.734.003
33.650
1.646.435
1.000.000
33.650

4.380.438

Bemerking: In de raming voor Oud-Turnhout zit de vernieuwing van de riolering opgenomen.
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5.2

GRONDGEBIED OUD-TURNHOUT
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5.3

GRONDGEBIED ARENDONK
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FLANKERENDE MAATREGELEN

6.1

COMMUNICATIE NAAR BEVOLKING

De verbetering van de fietsvoorzieningen zal in de verf worden gezet via de traditionele
communicatiekanalen van de gemeenten naar de bevolking. Voor Oud-Turnhout kan dit via de
communicatiedienst. Elke maand verzorgt deze een uitgave, afwisselend de ene maand het
uitgebreidere Infomagazine, de andere maand de korte nieuwsbrief InfoExtra. Die worden huisaan-huis bezorgd in Oud-Turnhout. Er zijn ook altijd exemplaren in de infostands in de
gemeentegebouwen. Daarnaast wordt op de website van de gemeente melding gemaakt van
de aanleg van de fietspaden, net als op de website Samenmobiel van de Stadsregio Turnhout.
Arendonk beschikt sinds kort over een gemeentelijk infoblad ‘2370’. Bovendien verschijnt de
gemeentelijke wekelijks in het plaatselijk advertentieblad ‘Hoger Op’. Via deze weg wordt de
bevolking snel geïnformeerd. Daarenboven wordt voor het project een infovergadering
georganiseerd voor de buurtbewoners, de aanpalende eigenaars en geïnteresseerden.
Door de aandacht te trekken op de nieuwe veilige en kwaliteitsvolle fietsverbinding tussen
Arendonk en Oud-Turnhout wordt het fietsgebruik gestimuleerd. Ten tijde van de
werkzaamheden zal reeds aandacht gevestigd worden op de aard en redenen van de aanleg
van de fietspaden en de rotonde. Het ontwerp zal besproken worden met aandacht voor de
locaties en types van fiets- en voetgangersoversteken (specifiek naar gebruik toe).
Ook bij openstelling van de fietsvoorzieningen wordt dit onder de aandacht gebracht.
6.2

SNELHEIDSCONTROLES

Het snelheidsregime wordt mee afgedwongen door middel van regelmatige controles. Deze
kunnen vergeleken worden met de resultaten van de snelheidsmeting van maart 2009. Dit laat
toe het snelheidsremmende effect van de toekomstige inrichting en de graad van naleving van
de daling van de maximumsnelheid van 90km/u naar 70km/u over een gedeelte van het tracé te
bepalen.
De plaatsing van snelheidscamera’s aan de overgang Oud-Turnhout – Arendonk wordt
onderzocht.
6.3

EVALUATIE FIETSVERKEER

Momenteel wordt de N139 tengevolge van de bedenkelijk staat van de fietsvoorzieningen
weinig gebruikt door fietsers. Deze module 13 is bedoeld om dit te verbeteren. De evaluatie van
het fietsverkeer gebeurt aan de hand van een telling. De resultaten hiervan kunnen vergeleken
worden met deze uit de kruispunttelling N18xN139.
6.4

UITBREIDING TRAJECTCONTROLE

De trajectcontrole zoals reeds in gebruik in Oud-Turnhout wordt uitgebreid tot de grens met
Arendonk. De impact van de rotondeoplossing op het zwaar verkeer kan hieruit eveneens
blijken.
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BIJLAGEN

7.1

VERSLAG PAC STARTNOTA
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7.2

VERSLAG GBC PROJECTNOTA
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