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INLEIDING 

Bovenbouw liet dit mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opmaken in het kader van de verhuizing van Heder en school BuBaO Het Sas en 
BuSO De Tjalk naar de Leo Baekelandstraat in Ekeren, Antwerpen. De instellingen zijn momenteel gelegen aan de Galjoenstraat in 
Luchtbal.  

Heder is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als vergunde zorgaanbieder (VZA), multifunctioneel 
centrum (MFC) voor minderjarige personen met een handicap, dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), kortverblijf en 
respijtzorg. 
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1 / PLAN 

1.1 / SITUERING 

De toekomstige site is gelegen in Ekeren, tussen A12 en N114 Ekerse Steenweg. De nieuwe locatie van de school ligt tegenover de op- en 
afrit 16, aan de Leo Baekelandstraat. 

  

Figuur 1: Situering plangebied met ster (huidige locatie) en bol (toekomstige locatie) 
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1.2 / PROGRAMMA 

Het project Heder bestaat uit de verhuis van Heder (het vroegere Sint-Jozef). Heder is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap (VAPH) als vergunde zorgaanbieder (VZA), multifunctioneel centrum (MFC) voor minderjarige personen met een 
handicap, dienst voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH), kortverblijf en respijtzorg. De hoofdcampus is momenteel gelegen aan 
Galjoenstraat 2 in Luchtbal; daarnaast is er een afdeling in Kalmthout en 3 in Antwerpen. Momenteel zijn er 298 werknemers met 
standplaats Galjoenstraat. 

Daarnaast zijn er twee scholen die mee verhuizen: het Buitengewoon Basisonderwijs (Het Sas) heeft 66 personeelsleden en 156 kinderen. 
In het Buitengewoon Secundair Onderwijs (De Tjalk) gaat het om 81 personeelsleden en 128 kinderen. Daarbuiten zijn er nog een 45 tal 
medewerkers in de administratie en het ondersteuningsnetwerk. 
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1.3 / ONTSLUITING  

Het project zal ontsluiten via de Leo Baekelandstraat voor beide scholen met een buslus. De zorgfuncties de crèche ’t Sloepke, hotel 
Pimpernel en het internaat worden ontsloten via Herman Vosstraat: de hoofdingang voor Heder, een toegang voor leveringen. De 
verwachte leveringen zijn 4 leveringen per week (busje), 2 busjes per week (technieker rolstoelen en mobiel atelier) en 1 busje om de 2 
weken (extra mobiel atelier). Voor de crèche en de hoofdingang Heder worden vier langsparkeerplaatsen voorzien voor bezoekers. 

In totaal worden er 221 autoparkeerplaatsen voorzien: 

− 202 plaatsen voor medewerkers (161 in de parkeerdreef, 13 dwars op de Herman Vosstraat en 28 bij de logistieke toegang aan 
de Herman Vosstraat); 

− 7 plaatsen voor bezoekers (4 langs de Herman Vosstraat, 3 nabij de ingang van de scholen) 

− 12 plaatsen voor het toekomstige clublokaal Jeugd&Cultuur (in de parkeerdreef) 

− 24 busparkeerplaatsen (de meeste kinderen van de scholen worden gebracht en opgepikt met de schoolbus) 

− 4 plaatsen voor leveringen 

Daarnaast worden ongeveer 200 fietsenstallingen voorzien met ruime mogelijkheid tot uitbreiding. 
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Figuur 2: ontsluiting site 



 

VECTRIS CVBA / BOVENBOUW MOBER HEDER – HET SAS – DE TJALK / JULI 2019 / 11 

2 / PLANNINGSCONTEXT 

2.1 / RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN ANTWERPEN 

Eind 2006 werd het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA) goedgekeurd. Sinds 2016 werkt de stad aan een nieuw 
ruimteplan voor Antwerpen, dat beantwoordt aan alle ruimtelijke uitdagingen waar de stad voor staat. 

De inspiratienota ‘Ruimte geven aan de stad van morgen’, goedgekeurd door het college in mei 2018, omvat de speerpunten voor een 
globale ruimtelijke toekomstvisie voor Antwerpen met een tijdshorizon tot 2050. Ze synthetiseert de onderzoeksfase die van 2016 tot 2018 
liep en vormt de basis voor het nieuwe Strategisch Ruimteplan Antwerpen (SRA) dat vanaf 2019 wordt uitgewerkt. 

Eén van de strategische projecten die worden besproken is Rozemaai in Ekeren. 

Masterplan Rozemaai 

De woonwijk Rozemaai is gelegen op de grens tussen de districten Antwerpen en Ekeren. De wijk kwam in de jaren 1970 en 1980 tot 
stand. Aanvankelijk werden vooral sociale huurappartementen gebouwd, nadien volgden enkele tientallen sociale koopwoningen. In 2009 
kregen Jan Maenhout, Keppler Consulting en Ontwerpbureau Pauwels de opdracht voor het opstellen van het Masterplan Rozemaai. In de 
visie van de ontwerpers staat het landschap centraal. Het masterplan is opgebouwd rond vier ruimtelijke structuren en een sociaal-
culturele dimensie. Water is de eerste ruimtelijke structuur. Bedoeling is de verbinding van de vallei van de Donkse Beek met het 
centrum van Ekeren door de creatie van een natuurlijk landschapspark. Deze groenblauwe natuurzone met bomen, struweel, hooiland, 
grachten en wadi’s (voor de infiltratie van regenwater) zal doorheen de woonzone lopen. De oude loop van de beek wordt hersteld en 
aangelegd met zacht hellende oevers. Het spontaan ontwikkelde landschap in Rozemaai ligt aan de basis van het landschapspark. Met 
een minimum aan ingrepen kan de vallei van de Donkse Beek uitgroeien tot een ontmoetingsplek waar bewoners van Rozemaai kunnen 
picknicken, voetballen, vissen … Wandel- en fietspaden sluiten aan op het pad in de vallei. Een nieuwe fietsroute moet uitgroeien tot een 
comfortabele verbinding tussen het centrum van Antwerpen, Rozemaai en het centrum van Ekeren. 

Om de woonkwaliteit in de wijk Rozemaai te optimaliseren, wordt ook het verkeer aangepakt. In het masterplan wordt voorgesteld om de 
Ekersesteenweg een lagere plaats in de wegenhiërarchie te geven. Een nieuwe tramlijn tussen Ekeren en Antwerpen krijgt twee 
stopplaatsen ter hoogte van Rozemaai. Tramreizigers hebben dan ook rechtstreeks toegang tot het wandelnetwerk in het natuurgebied 
Oude Landen. De groenstructuur bepaalt de bouwvelden. De waterproblematiek is een cruciale randvoorwaarde voor de bebouwing en 
sluit ondergronds parkeren uit. Er komt een mix van woningtypes, waarvoor strikte duurzaamheids- en kwaliteitsrichtlijnen worden 
opgesteld. 
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Door het toevoegen van een socioculturele dimensie wil het masterplan de wijk Rozemaai uit haar isolement halen. Bovenlokale en 
lokale activiteiten kunnen nieuw leven in de wijk blazen. Daartoe worden ter hoogte van de Ekersesteenweg voorzieningen gepland en 
komen er in de vallei paviljoenen voor lokale activiteiten.  

 

Figuur 3: beeld masterplan Rozenmaai 
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2.2 / MOBILITEITSPLAN ANTWERPEN  

In het mobiliteitsplan van de stad Antwerpen wordt voorgesteld om het tramnetwerk uit te breiden met een tak richting noorden tot aan 
de park & ride Havanna, net ten zuiden van Ekeren. Voor het busnetwerk worden een aantal tangentiële verbindingen voorgesteld. Daarbij 
wordt gesteld dat ook streekbussen een belangrijke tangentiële rol kunnen vervullen in corridors waar geen tramlijn gepland is of 
onderzocht zal worden (bijvoorbeeld tussen Ekeren en Brasschaat). 

In het mobiliteitsplan wordt een eigen naamgeving voor de categorisering gehanteerd: Steenwegen, Stadswegen en Wijkwegen. Voor 
Ekeren wordt volgende categorisering vastgelegd: 

− Als steenweg: Kapelsesteenweg 

− Als stadsweg: Leugenberg 

− Als wijkwegen: Leugenbergbrug, De Beukelaerlaan, Steenstraat, Veltwijcklaan 

 

Figuur 4: categorisering stad Antwerpen 
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  Figuur 5: bovenlokaal tramnet 
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Figuur 6: wegencategorisering (bron: Mobiliteitsplan Antwerpen) 
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3 / BEREIKBAARHEIDSPROFIEL 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe vlot het projectgebied bereikbaar is met de verschillende modi. 

3.1 / VOETGANGERS 

Langs Leo Baekelandstraat en Herman Vosstraat zijn aan beide zijden voetpaden aanwezig (aan 1 zijde erg brede stoepen, aan de andere 
zijde smallere stoepen). Aan het kruispunt van Baekelandstraat met de Ferdinand Verbieststraat zijn zebrapaden aanwezig. 

Volgens de Atlas der Buurtwegen loopt een trage weg (sentier nr. 69) doorheen het gebied; deze is echter niet meer herkenbaar op de site. 
Het terrein is ondertussen ingenomen door sportvelden en een vijver. 

 

Figuur 7: Ferdinand Verbieststraat (rechts) en Leo Baekelandstraat 
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3.2 / FIETSERS 

3.2.1 / Netwerk 

De projectsite is aan drie zijden omgeven door fietsroutes. In het oosten loopt langs de N114 Ekerse Steenweg een functionele fietsroute; 
de fietspaden die hier aanwezig zijn, zijn niet conform. Langs het zuidwesten is een fietssnelweg ingetekend langs de binnenkant van de 
A12: de F12 loopt van Antwerpen naar Bergen-op-Zoom, en werd recent gerealiseerd. Vanaf de Argentiniëlaan tot de Karel VI-straat in 
Ekeren is een dubbelrichtingsfietspad aangelegd dat de bocht van de A12 volgt. 

Aan de noordzijde van de site loopt langs de Transcontinentaalweg een alternatieve fietsroute die deels is uitgerust met conforme 
fietspaden. 

  

Figuur 8: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk provincie Antwerpen 
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3.2.2 / Infrastructuur 

 

Figuur 9: Fietspad N114 Ekerse Steenweg – overgang nieuwe naar oude situatie 

De N114 Ekerse Steenweg is heraangelegd ter hoogte van de Firmin Mortierstraat, met aan beide zijden vrijliggende fietspaden achter 
een groenstrook. Meer naar het noorden is nog de oude situatie aanwezig, met een aanliggend dubbelrichting fietspad aan de oostkant. 

Leo Baekelandstraat en Ferdinand Verbieststraat hebben geen fietsinfrastructuur. De aansluiting met N114 is erg autogericht en moeilijk 
oversteekbaar voor de fiets. Fietsers dienen zich op te stellen tussen twee voorsorteerstroken voor wagens. 
  



 

VECTRIS CVBA / BOVENBOUW MOBER HEDER – HET SAS – DE TJALK / JULI 2019 / 19 

3.3 / OPENBAAR VERVOER 

De dichtstbij zijnde bushalte is de halte langs de Ekersesteenweg, R. Veremansstraat. De halte ligt op ongeveer 450 m en heeft een 
bushokje; de bus halteert op de rijweg. 

 

Figuur 10: bushalte aan Ekersesteenweg 

Deze halte wordt bediend door: 

− Lijn 720 Antwerpen – Ekeren – Kapellen - Putte: 1 rit om het half uur 

− Lijn 730 Antwerpen – Ekeren - Brasschaat: rijdt om het half uur  

− Lijn 770 Antwerpen – Ekeren – Hoevenen – Stabroek - Zandvliet: rijdt om het half uur  

− Lijn 772 Antwerpen – Ekeren – Hoevenen – Zandvliet via Schoonbroek: 1 rit per dag  

− Lijn 775 Antwerpen – Ekeren – Hoevenen – Stabroek – Putte: 1 rit per dag 

− Lijn 778 Merksem scholen – Ekeren – Hoevenen – Zandvliet via Bredabaan: 2 ritten per dag. 
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Het station van Ekeren is op ca. 2 km gelegen en wordt bediend door 6-treinen per uur. Het station heeft geen bemande loketten, maar 
beschikt wel over gratis autoparkeerplaatsen en fietsenstallingen. Aan het station is een halte van lijn 730 Antwerpen – Ekeren – 
Brasschaat. De treinen gaan richting Essen, Puurs en Charleroi, en doen o.a. ook Antwerpen, Mechelen en de Brusselse stations aan. 

Ten zuiden van de site ligt station Noorderdokken (zelfde aanbod als station Ekeren) en is er ook een tramaanbod (lijnen 6 en 70) aan 
park & ride Luchtbal. 

  

Figuur 11: Busnetwerk Ekeren 
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3.4 / GEMOTORISEERD VERKEER 

3.4.1 / Infrastructuur 

De Leo Baekelandstraat is dubbelrichting en heeft een erg ruim dwarsprofiel van ong. 7,6m. Er zijn geen parkeervakken afgebakend maar 
er wordt wel langs de weg geparkeerd. 

 

Figuur 12: Leo Baekelandstraat met rechts Herman Vosstraat 

Ferdinand Verbieststraat heeft een dwarsprofiel van ongeveer 22m, inclusief een groene middenberm van ongeveer 6m. Ook hier wordt 
langs de rijweg geparkeerd, in beide richtingen. 
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3.4.2 / Intensiteiten 

Op dinsdag 19 maart werd een kruispunttelling gedaan aan Verbieststraat x Baekelandstraat, gedurende 2 uur in de ochtend- en 
avondspits. Hieronder worden de drukste uren besproken. 

Tijdens de ochtendspits lag het drukste uur tussen 7.45u en 8.45u. Vanuit Baekelandstraat en vanuit het noorden kwam ongeveer 
evenveel verkeer dat richting N114 Ekersesteenweg reed. Vanuit oostelijke richting was er duidelijk minder verkeer, dat aan het kruispunt 
vooral afsloeg richting noorden (richting Transcontinentaalweg). De afslaande bewegingen naar L. Baekelandstraat waren erg beperkt. 

 

Figuur 13: kruispunttelling Baekelandstraat x Verbieststraat - ochtendspits 
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In de avondspits verliep het verkeer vooral van oost naar noord (103 pae) en omgekeerd (144 pae). Vanuit Baekelandstraat werden 
slechts 50 pae geteld, die vooral rechtdoor gingen, richting N114 Ekersesteenweg.  

 

Figuur 14: kruispunttelling Baekelandstraat x Verbieststraat - avondspits 
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3.5 / CONCLUSIE  

De verkeersstromen die werden gemeten aan het kruispunt dat zal instaan voor de ontsluiting van het project, zijn eerder klein. Om de 
verkeersbelasting te kaderen, wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabel. Deze geeft een rangschikking aan de verschillende types 
van straten, met in de derde kolom een theoretische capaciteit. In de vierde kolom wordt die theoretische capaciteit aangepast in functie 
van de leefbaarheid langs de weg in kwestie. 

Wanneer we uitgaan van een capaciteit van 250 pae per uur per richting, een norm die meestal wordt gehanteerd voor de laagste 
categorie voor straten, dan is er nog heel wat reservecapaciteit aanwezig, zowel op F. Verbieststraat als op L. Baekelandstraat. 

 

Figuur 15: Mobiliteitsacademie (IMOB en VSV), studiedag 'Opstellen van Mobers', 29 mei 2008 (presentatie Tritel) 

 

Wegencategorie Omschrijving
Theoretische capaciteit 

(pae/u/richting)
Capaciteit i.f.v. 

leefbaarheid 
(pae/u/richting)

primair omlegging 2x2, beperkt aantal kruispunten 3600 3600
2x2, in bebouwde kom groot aantal kruispunten 2400 2000
2x1, met weinig tot geen kruispunten en scheiding 
verkeersdeelnemers

1800 1800

stedelijke hoofdstraat 2x1, groot aantal kruispunten en scheiding 
verkeersdeelnemers

1200 1200

lokale verbindingsweg 2x1 groot aantal kruispunten 1000 650

interne ontsluitingsweg 2x1 groot aantal kruispunten 1000 650

wijkverzamelweg 2x1, groot aantal kruispunten 1000 400
woonstraat 2x1 geen scheiding verkeersdeelnemers 1000 250

secundair 
(hoofdinvalsweg)



 

VECTRIS CVBA / BOVENBOUW MOBER HEDER – HET SAS – DE TJALK / JULI 2019 / 25 

4 / MOBILITEITSPROFIEL – VERKEERSPRODUCTIE EN -ATTRACTIE 

Het mobiliteitsprofiel wordt berekend voor de verschillende functies die op de site worden gepland.  

4.1 / HEDER 

Volgens beschikbare informatie van de opdrachtgever zijn er momenteel 298 werknemers met standplaats Galjoenstraat (248,31 VTE). De 
uren van aankomst en vertrek zijn op alle mogelijke momenten overdag (van 6.30u ’s morgens tot 23.00u ’s avonds). De huidige modal 
split van de werknemers is auto 165, fiets 111 en openbaar vervoer 22. 

De herkomst van het personeel is als volgt: Antwerpen & deelgemeenten (128 personen), Provincie Antwerpen (127 personen) en 
Waasland (31 personen). 

 

Figuur 16: modal split werknemers Heder (standplaats Galjoenstraat) 
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4.2 / BUBAO HET SAS 

De school heeft slechts beperkte informatie met betrekking tot de modal split van personeel en leerlingen maar geeft volgende verdeling: 

− BuBaO heeft 66 personeelsleden met minimaal een halftijdse betrekking en 156 kinderen. Bijna alle kinderen komen met de 
schoolbussen (behalve interne).  

− BuBaO personeel: 37 medewerkers komen met de fiets, 23 met de auto en 6 met het openbaar vervoer 

− BuBaO leerlingen: 90% met schoolbussen: 140 kinderen. Overige kinderen worden met auto gebracht: 16 kinderen 

4.3 / BUSO DE TJALK 

− BuSO heeft 81 personeelsleden met minimaal een halftijdse betrekking en 128 kinderen. Bijna alle kinderen komen met de 
schoolbussen (behalve interne).  

− BuSO personeel: 41 medewerkers komen met de fiets, 35 met de auto en 5 met het openbaar vervoer 

− BuSo leerlingen: 90% met schoolbussen: 115 leerlingen. Overige kinderen worden met auto gebracht: 13 kinderen 

Eén dag per week komen 45 mensen van het ondersteuningsnetwerk naar de school. We doen volgende aannames voor de modal split: 
10 fietsers, 30 verplaatsingen met de wagen en 5 met het OV. 
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4.4 / TOTAAL 

VERPLAATSINGEN TIJDENS SPITS 

 Verplaatsingen Aandeel in OSP Aandeel in ASP Auto 
verplaatsingen 

OSP 

Auto 
verplaatsingen 

ASP 
 auto fiets 

HEDER 165 111 20% 20% 33 33 

BuBaO 23 + 16 37 100% 100% 39 39 

BuSo 35 + 13 41 100% 100% 48 48 

Adm Pers 30 10 10% 10% 3 3 

TOTAAL 282 199   123 123 

Figuur 17: overzicht auto en fietsverplaatsingen (rood voor leerlingen die met wagen worden gebracht – 10% van totaal aantal leerlingen)) 

In totaal worden er tijdens het ochtend- en avondpiekuur 123 autoverplaatsingen verwacht. Dit is de verkeersbelasting voor één dag per 
week, namelijk de dag dat het ondersteunend en administratief personeel aanwezig is. De overige dagen vallen dus 30 verplaatsingen 
weg. 

PARKEERVRAAG 

Voor de parkeervraag gaan we ervan uit dat het personeel van het DVC en de werknemers van BuBaO als BuSo niet allemaal gelijktijdig 
aanwezig is, en niet allemaal de ganse dag aanwezig is. We gaan uit van een gelijktijdige aanwezigheid van 80% bij zowel Heder, 
onderwijzend als administratief/ondersteunend personeel. 

Momenteel komen er 253 werknemers met de wagen naar het werk en 199 met de fiets. Op basis van 80% geeft dit een parkeervraag van 
202 autoparkeerplaatsen en 160 fietsenstallingen. 
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5 / MOBILITEITSEFFECTEN 

In dit hoofdstuk wordt de routekeuze beschreven, wordt het bijkomend verkeer toebedeeld aan het netwerk en wordt de 
verkeersafwikkeling onderzocht. 

5.1 / SCENARIO 1: MODAL SPLIT BLIJFT NA VERHUIS ONGEWIJZIGD 

In een eerste scenario gaan we ervan uit dat de verhuis naar de nieuwe locatie aan Rozemaai geen of nauwelijks impact heeft op de 
modal split. We nemen dus aan dat het aantal auto- en fietsverplaatsingen hetzelfde blijft: 

 

 

55% 
37% 

7% 

Heder - scenario 1 (status 
quo) 

auto

fiets

OV
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VERPLAATSINGEN TIJDENS SPITS 

Het aantal verplaatsingen in de spits blijft dus dezelfde als in tabel 17 hierboven. 

 Verplaatsingen Aandeel in OSP Aandeel in ASP Auto 
verplaatsingen 

OSP 

Auto 
verplaatsingen 

ASP 
 auto fiets 

HEDER 165 111 20% 20% 33 33 

BuBaO 23 + 16 37 100% 100% 39 39 

BuSo 35 + 13 41 100% 100% 48 48 

Adm Pers 30 10 10% 10% 3 3 

TOTAAL 282 199   123 123 

Figuur 18: overzicht auto en fietsverplaatsingen (rood voor leerlingen die met wagen worden gebracht – 10% van totaal aantal leerlingen)) 

PARKEERVRAAG 

Ook wat betreft de parkeervraag zijn er geen veranderingen. We gaan ervan uit dat het personeel van het DVC en de werknemers van 
BuBaO als BuSo niet allemaal gelijktijdig aanwezig is, en niet allemaal de ganse dag aanwezig is. We gaan uit van een gelijktijdige 
aanwezigheid van 80% bij zowel Heder, onderwijzend als administratief/ondersteunend personeel. 

Momenteel komen er 253 werknemers met de wagen naar het werk en 199 met de fiets. Op basis van 80% geeft dit een parkeervraag van 
202 autoparkeerplaatsen en 160 fietsenstallingen. 

TOEDELING NETWERK 

Bij de toedeling van de 123 autoverplaatsingen doen we de aanname dat 70% toekomt vanuit het zuiden langs de N114 Ekersesteenweg 
en 30% via Veltwijckweg (oosten) en Kloosterstraat (noorden). 

Dit houdt in dat aan het kruispunt Verbieststraat x Baekelandstraat 37 extra voertuigen toekomen vanuit het noorden en 86 vanuit het 
oosten. De totale verkeersbelasting (in avondspits) op de noordelijke tak stijgt hierdoor tot 315 pae en op de oostelijke tak tot 448 pae. 

Als we uitgaan van een capaciteit van de laagste categorie van straten (woonstraat – 250 pae/u/richting), dan is het duidelijk dat er nog 
restcapaciteit aanwezig is op beide takken. 
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Figuur 19: toedeling verkeer op het netwerk 

5.2 / SCENARIO 2: MODAL SHIFT NAAR AUTO 

In een tweede scenario gaan we ervan uit dat de verhuis een negatieve impact heeft op de modal split. De nieuwe site is verder weg 
gelegen van het centrumgebied van Antwerpen, waardoor er minder gefietst wordt. Het station van Ekeren is op ca. 2 km gelegen en de 
dichtstbij liggende bushalte wordt bediend door 6 lijnen. 

Aan Luchtbal (de huidige ligging van beide scholen en Heder) is er het station Antwerpen Luchtbal (8-tal treinen per uur), tramlijn 6 met 
een halte langs Groenendaallaan en tramlijn 7 met een halte aan Noorderlaan; daarnaast zijn er een negental buslijnen die 
Groenendaallaan aandoen en 19 langs de Noorderlaan.  

We passen daarom de modal split aan en verhogen het autogebruik met ongeveer 15%, ten nadele van fiets en openbaar vervoer. 

De modal split voor Heder wordt zo: 70% autogebruik (209 wagens), 26% fiets (78 fietsers) en 4% OV (11 personen). 

70% 

30% 
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Ook voor Het Sas en de Tjalk en de administratie/ondersteuning verhogen we het aandeel auto. 

 

Figuur 20: aangepaste modal split Heder 
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VERPLAATSINGEN TIJDENS SPITS 

Het totaal aantal autoverplaatsingen stijgt in dit scenario naar 353. Het aantal autoverplaatsingen in de spits stijgt naar 155. 

 Verplaatsingen Aandeel in OSP Aandeel in ASP Auto 
verplaatsingen 

OSP 

Auto 
verplaatsingen 

ASP 
 auto fiets 

HEDER 209 78 20% 20% 42 42 

BuBaO 33 + 16 29 100% 100% 49 49 

BuSo 47 + 13 31 100% 100% 60 60 

Adm Pers 35 7 10% 10% 4 4 

TOTAAL 353 145   155 155 

Figuur 21: overzicht auto en fietsverplaatsingen (rood voor leerlingen die met wagen worden gebracht – 10% van totaal aantal leerlingen)) 

PARKEERVRAAG 

Wanneer we voor dit scenario de parkeervraag berekenen komen we uit op 259 autoparkeerplaatsen (ook uitgaand van een gelijktijdige 
aanwezigheid van 80%). In het project worden 202 parkeerplaatsen voorzien. 
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TOEDELING NETWERK 

Bij de toedeling van de 155 autoverplaatsingen behouden we dezelfde aanname: 70% komt toe vanuit het zuiden langs de N114 
Ekersesteenweg en 30% via Veltwijckweg (oosten) en Kloosterstraat (noorden). 

Dit houdt in dat aan het kruispunt Verbieststraat x Baekelandstraat 47 extra voertuigen toekomen vanuit het noorden en 108 vanuit het 
oosten. De totale verkeersbelasting (in avondspits) op de noordelijke tak stijgt hierdoor tot 325 pae en op de oostelijke tak tot 470 pae. 

Als we uitgaan van een capaciteit van de laagste categorie van straten (woonstraat – 250 pae/u/richting), dan is het duidelijk dat ook in 
dit scenario met een verhoogd aandeel in de modal split voor de auto de verkeersbelasting nog onder de grenswaarde blijft. In dit 
scenario is bovendien uitgegaan van de aanwezigheid van het ondersteunend en administratief personeel, wat maar één dag per week 
gebeurt. 

 

Figuur 22: toedeling verkeer op het netwerk 

 
  

70% 

30% 
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6 / MILDERENDE EN VERBETERENDE MAATREGELEN 

Maatregelen om potentiële negatieve mobiliteitseffecten te beperken kunnen zowel infrastructureel/verkeerstechnisch als flankerend zijn 
of betrekking hebben op projectwijzigingen.  

6.1 / INFRASTRUCTURELE / VERKEERSTECHNISCHE MAATREGELEN 

Kruispunt J. Ympijnstraat en L. Baekelandstraat als centrale toegang tot schoolcampus 

Het huidige kruispunt J. Ympijnstraat- L. Baekelandstraat is overgedimensioneerd. Het voorstel bestaat erin om deze toegang tot de 
campus te accentueren en om het grote asfaltvlak gedeeltelijk te ontharden en vergroenen. Hierdoor sluit het aan bij de groene campus.  

 

Figuur 23: collage schooltoegang L. Baekelandstraat 
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Vergroenen L. Baekelandstraat en inrichten als fietsstraat 

De L. Baekelandstraat tussen J. Ympijnstraat en Thomas Greshamstraat wordt ondergeschikt gemaakt aan het kruispunt J. Ympijnstraat- 
L. Baekelandstraat.  De straat kan een erfachtige inrichting krijgen en als fietsverbinding naar de fietssnelweg worden ingericht. Door het 
herprofileren van de straat ontstaat er ook ruimte voor een vergroening van de straat.  

 

Figuur 24: collage L. Baekelandstraat als fietsstraat 

Thomas Greshamstraat als tuinstraat laten aansluiten op groene schoolcampus 

De Thomas Greshamstraat aansluitend bij het bestaande park kan als tuinstraat worden ingericht en sluit zo aan bij de groene 
schoolcampus. 
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Figuur 25: collage Thomas Greshamstraat als tuinstraat 

Overgedimensioneerde weginfrastructuur F. Verbieststraat vergroenen en fietsvriendelijker maken 

Om de bereikbaarheid met de fiets te verbeteren kan de hogere overheid het kruispunt van F. Verbieststraat met N114 herbekijken. De 
kruispunttelling in het kader van dit project geeft aan dat eerder kleine verkeersstromen werden gemeten. Het kruispunt is nu erg ruim 
ingericht en de voorzieningen voor de fiets zijn niet optimaal (bv. oversteekbaarheid). 

Ook het profiel van de F. Verbieststraat kan compacter worden ingericht waarbij er meer ruimte vrij komt voor een groenstructuur en 
aanleg fietsvoorzieningen. (een helft van de weg inrichten als fietsverbinding in het groen ?) 
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6.2 / ONTSLUITING PARKING EN BUSPARKING 

Wat betreft de ontsluiting van de busparking en parking personeel wordt uitgegaan van een centraal onthaalpunt aan de school met 
driehoekig keerpunt.  

Hierbij wordt aan de zijde van de schooltoegang een opstelstrook voorzien voor de bussen. Via een rotonde is een keerbeweging mogelijk 
voor de school. Overige wachtende bussen worden verderop gestationeerd in een groene parking. Bussen die vanuit de parking naar het 
schoolplein rijden om kinderen op te halen dienen geen achteruitrijbewegingen te maken maar volgen een logische route naar de 
schooltoegang.  

VOORDELEN 

− Compacte oplossing 

− Geen bijkomende hinder in de Leo Baekelandstraat 

− Directe aansluiting bus op toegangen schoolgebouw 

− Vlotte route naar en van schooltoegang 

− Geen conflicten met fietsers 

NADELEN 

− / 

6.3 / LOGISTIEKE ONTSLUITING 

De logistieke bediening van de campus gebeurt via de Herman Vosstraat. De straat is voldoende breed om vrachtwagens hier elkaar te 
laten kruisen. Via de Herman Vosstraat worden ook de crèche en de bezoekersingang van Heder ontsloten. Op de campus worden enkele 
parkings voorzien voor het ophalen van de kinderen.  
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6.2 / FLANKERENDE MAATREGELEN 

De verhuis van de scholen en Heder is een kans om de woon-werkverplaatsingen te herdenken. De werkgevers kunnen gebruik maken van 
de verhuis om het verplaatsingsgedrag van de werknemers te beïnvloeden en op die manier het autosolisme terug te dringen. Scenario 2 
toonde weliswaar aan dat het bijkomend verkeer zou kunnen verwerkt worden door het wegennet, maar gaf ook aan dat de 
autoparkeervraag duidelijk zou stijgen. Het Provinciaal Mobiliteitspunt Antwerpen biedt een gratis advies op maat aan. 

De scholen en Heder kunnen samenwerken om een carpool-databank op te zetten. Op die manier kan worden nagegaan voor welke 
werknemers de rijroutes en werktijden overeenkomen. 

Er kunnen ook deelfietsen worden voorzien aan station Ekeren en Noorderdokken en aan park & ride Luchtbal. De afstand van station 
Ekeren tot de site is ongeveer 2,2 km. Vanaf station Noorderdokken is de fietsafstand, dankzij de aanleg van de fietssnelweg, verkort tot 
ongeveer 1,8 km. Vanaf de park & ride Luchtbal is de afstand 1,3 km. 

HUIDIG PROACTIEF BELEID 

De opdrachtgevers, Heder en CKSA, hebben tot op heden reeds een proactief mobiliteitsbeleid gevoerd. Onder meer verschillende 
bevragingen bij het personeel hebben ertoe geleid dat medewerkers op vele voordelen kunnen rekenen. Er zijn acht bedrijfsfietsen in 
gebruik (Heder) en medewerkers kunnen rekenen op tien Velo-abonnementen. Zowel de school als de zorginstelling kent zijn personeel een 
fietsvergoeding toe. Er wordt gebruik gemaakt van het Pendelfonds; een subsidie door de Vlaamse Overheid voor ondersteunende 
infrastructuurmaatregelen.  

Ook abonnementen voor het openbaar vervoer worden grotendeels of (zelfs meer) dan volledig vergoed. Er werd een dossier voor de 
huidige locatie ingediend bij ‘Slim naar Antwerpen’, maar niet geïmplementeerd wegens een te hoge kostprijs. Er is contact geweest 
tussen de zorginstelling, de scholen en Cambio voor de site Galjoenstraat en Heder participeert in de gebruikerscommissie van Mobiz II; 
de ontwikkeling van een tool voor optimalisatie van het vervoer in de zorgsector i.s.m. Vives Hogeschool Kortrijk. 

Om dit beleid in de toekomst verder door te trekken en eventueel op te voeren, worden meerdere maatregelen genomen. Het fietsen wordt 
gepromoot door fietsenstallingen op drie verschillende locaties in het gebouw te voorzien. Het aantal plaatsen is verdeeld over de noden 
per gebouwdeel. De fietsenstallingen zijn allen overdekt, afsluitbaar en uitbreidbaar. Uitgangspunt is een enkellaags parkeersysteem met 
bredere gangpaden zodat in de toekomst makkelijk uit te breiden valt met een dubbelhoog fietsparkeersysteem zonder dat er 
bouwkundige ingrepen nodig zijn. In de drie fietsenstallingen is ruimte voorzien voor het laden van elektrische fietsen en het parkeren van 
‘buitenmaatse modellen: bakfietsen, grote driewielers e.d. Vanuit de fietsenstalling kan telkens overdekt het gebouw bereikt worden. 
Lockers worden zo dicht mogelijk bij of in de fietsenstallingen voorzien en er is telkens een mogelijkheid tot douchen vlakbij. Uit overleg 
met de gebruikers blijkt dat een centrale omkleedruimte met lockers en vier douches voorbehouden voor het personeel de meeste voorkeur 
geniet. Deze centrale ruimte wordt voorzien in de buurt van de grote fietsenstalling en het therapiebad. Het gebouw voorziet in 
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atelierruimte voor het herstellen van rolstoelen, maar ook medewerkers kunnen er terecht voor herstellingen aan eigen fietsen. Er wordt 
ingezet op gebruik van fiets- en autodeelsystemen. Zo werd er reeds contact opgenomen met Cambio (voor deelwagens) en Mobit (reeds 
actief in Ekeren, voor deelfietsen). De opdrachtgever is bereid ook met andere partijen in overleg te gaan. Op heden zijn deze systemen 
het meest actief in de buurt van de locatie. 

6.3 / PROJECTWIJZIGINGEN 

Projectwijzigingen zijn niet aan de orde aangezien de MOBER aangeeft dat de ontsluitende wegen het bijkomend verkeer zullen kunnen 
verwerken. 



 

VECTRIS CVBA / BOVENBOUW MOBER HEDER – HET SAS – DE TJALK / JULI 2019 / 41 

7 / SENSITIVITEITSTOETS 

In een sensitiviteitstoets wordt nagegaan welke marge er zit rond de aannames en in welke mate dit voor verschuivingen kan zorgen in de 
verwachte verkeersstromen. Wijzigingen in aannames zijn mogelijk op vlak van verkeersproductie en –attractie, vervoerswijze en 
routekeuze. 

In scenario 2 werd reeds gewerkt met de aanname dat het autogebruik zou stijgen als gevolg van de nieuwe locatie: verder weg van het 
centrumgebied van stad Antwerpen en een minder goede bereikbaarheid met de fiets en het openbaar vervoer. Bovendien werd uitgegaan 
van de situatie waarin het administratief en ondersteunend personeel aanwezig is, wat slechts één dag per week gebeurt. Er wordt 
gerekend met een gelijktijdige personeelsbezetting van 80%. Vaak is minder dan 80% van het personeel gelijktijdig aanwezig.  

Wat betreft de verkeerscapaciteit van de ontsluitende wegen werd uitgegaan van een erg lage inschatting. Er is in de MOBER gewerkt 
met de standaard grens van 250 pae/u/richting voor de laagste categorie van wegen (woonstraat). De F. Verbieststraat heeft echter een 
erg ruim dwarsprofiel met in elke rijrichting een rijweg van ongeveer 8 m. Een dergelijke weginrichting is in staat om meer verkeer af te 
wikkelen. 

Wat de ontsluiting betreft werd ervoor gekozen om aan te takken op de Leo Baekelandstraat; via Ferdinand Verbieststraat kan het 
bovenlokale wegennet worden bereikt (N114 Ekersesteenweg). Een alternatieve route om te ontsluiten naar Karel Candaelstraat of naar 
de parallelweg met de A12 lijkt minder aangewezen omdat daardoor de ruime groenzone wordt aangesneden. In het masterplan wordt ook 
uitdrukkelijk uitgegaan van het behoud van het bestaande groen en verder doortrekken doorheen de bebouwing. De routekeuze is 
bijgevolg de enige logische.  
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8 / BESLUIT 

Het project omvat de verhuis van 2 scholen en Heder van Luchtbal naar Rozenmaai, Ekeren. De bereikbaarheid met de fiets is momenteel 
nog niet erg goed, vooral omwille van de afwezigheid van fietsinfrastructuur in de omgeving van de projectsite; de weginfrastructuur is 
eerder op maat van de auto ingericht. De fietssnelweg F12 werd recent aangelegd, waardoor de fietsbereikbaarheid duidelijk verbeterde.  

Het aanbod aan openbaar vervoer is weliswaar minder uitgebreid dan op de huidige locatie van de instellingen, maar dankzij station 
Ekeren, station Noorderdokken, park & ride Luchtbal en de buslijnen op de N114 Ekersesteenweg is de bereikbaarheid met het OV goed. 

De site is goed bereikbaar met de wagen dankzij de ruim bemeten weginfrastructuur. 

De berekeningen geven aan dat de bijkomende autoverplaatsingen nog verwerkt zullen kunnen worden; de kruispunttelingen gaven zowel 
in de ochtend- als avondspits een relatief lage verkeersbelasting. In het eerste scenario (behoud huidige modal split) worden voldoende 
parkeerplaatsen voorzien. Ook in het worst case scenario (scenario 2) kan het bijkomend verkeer nog worden afgewikkeld; in dit scenario 
wordt echter een parkeervraag van 259 parkeerplaatsen berekend, terwijl er 202 parkeerplaatsen voor medewerkers worden voorzien. 
Scenario 2 lijkt echter te negatief omwille van de aanwezigheid van het station Noorderdokken dat ook op fietsafstand ligt van het project 
en de realisatie van park & ride Luchtbal, waardoor tramlijnen 6 en 70 tot op minder dan 1,5 km van de projectsite komen (met een rit om 
de 10 minuten). 

Er wordt aangeraden om de verhuis van de instellingen aan te grijpen om een verplaatsingsadvies op maat te laten opmaken samen met 
het Provinciaal Mobiliteitspunt van de provincie Antwerpen. Verder wordt voorgesteld om een aantal flankerende maatregelen te nemen 
om fietsen, openbaar vervoer en carpoolen te promoten, om zo het autosolisme zoveel mogelijk te beperken. 
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