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1. Inleiding 

1.1. Doel: creëren van een beleidskader 
Voorliggend document bouwt verder op de principes van het mobiliteitsplan dat conform verklaard 

werd op 15 april 2002.  

De sneltoets van het gemeentelijk mobiliteitsplan werd besproken tijdens de gemeentelijke 

begeleidingscommissie op 5 februari 2008. 

De interne auditor mobiliteitsplannen van de provinciale auditcommissie heeft op 21 april 2008 

een gunstig advies uitgebracht over de sneltoets. De keuze van de stad Sint-Niklaas en de GBC 

voor spoor 2 “verbreding en verdieping” wordt door de auditor bevestigd. Het bestaande plan 

voldoet qua basis nog steeds, maar behandelt niet (meer) de meest actuele thema’s. Doel is een 

stap verder te gaan richting duurzame mobiliteit. Volgende thema’s werden geselecteerd als te 

verbreden en verdiepen:  

• Thema 1: wegencategorisering 

• Thema 2: openbaar vervoer 

• Thema 3: corridor Sint-Niklaas – Temse 

• Thema 4: opmaak snelheidsplan 

• Thema 5: parkeerplan 

• Thema 6: trage wegen 

• Thema 7: zwaar vervoer 

Op 16 april 2009 vond een eerste GBC in verband met de verkenningsnota plaats. Op deze 

vergadering bleek dat er best eerst een vergadering belegd werd omtrent de aanpak van het 

nieuwe planproces voor grotere steden. Op 16 juni 2011 werd de tweede GBC in verband met de 

verkenningsnota georganiseerd en op 6 september 2011 werd de derde GBC bijeengeroepen 

ter goedkeuring van de verkenningsnota. De verkenningsnota werd tenslotte op 17 oktober 

2011 goedgekeurd in de provinciale auditcommissie (PAC). 

Anno 2014 komt het planproces voor het mobiliteitsplan in een stroomversnelling. De 

verschillende te verbreden en verdiepen thema’s worden uitgewerkt en gerapporteerd. De 

uitwerkingsnota werd goedgekeurd op de GBC van 5 juni 2014. 

De verdiepingsslag uit de uitwerkingsfase vormt de basis voor het verder detailleren van het 

duurzaam beleidsscenario. Anderzijds is de beleidscontext sterk gewijzigd waardoor een 

actualisatie van het duurzame beleidsscenario noodzakelijk was.  

Met de opmaak van het beleidsplan als onderdeel van het mobiliteitsplan van de stad Sint-

Niklaas, wordt de derde fase van het mobiliteitsplanningsproces afgerond. Het schaalniveau van 

dit mobiliteitsplan bestaat in eerste instantie uit het verder definiëren en uitwerken van een 

mobiliteitsstructuur op het niveau van de globaliteit van Sint-Niklaas. Zo wordt een 

referentiekader opgebouwd waarbinnen het mobiliteitsbeleid de komende jaren verder kan 

worden uitgewerkt op een lager niveau. Voorliggend document is zodoende te lezen als een 

strategisch beleidsdocument dat vanuit de discipline mobiliteit verder werkt op de 

goedgekeurde beleidsplannen van de Lobbenstad, het Masterplan Publieke ruimte en de 

goedgekeurde basisdoelstellingen van de klimaatneutrale stad.  
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1.2. Participatie 
Het voorliggende beleidsplan is opgemaakt in nauwe samenwerking met de verschillende 

stadsdiensten, de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse overheid door regelmatig in 

Werkgroepen het planningsproces tot opmaak van het beleidsplan te bespreken. Aanvullend is 

het beleidsplan uitvoerig besproken met verschillende stakeholders en adviesraden, en werd 

eveneens de bevolking de mogelijkheid gegeven om opmerkingen en bezorgheden te formuleren:  

• Politiek draagvlak: 

o Gemeenteraadscommissie 17 november 2014: bespreking krachtlijnen nieuw 

beleidsplan. 

o Gemeenteraadscommissie 16 februari 2015: bespreking beleidsplan 

o Gemeenteraad 27 februari 2015: voorlopige vaststelling mobiliteitsplan 

o Gemeenteraad 24 april 2015: definitieve vaststelling mobiliteitsplan 

• Maatschappelijk draagvlak: 

o CEO-top 20: 10 oktober 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw beleidsplan) 

o Seniorenraad: 22 oktober 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw beleidsplan) 

o GECORO: 4 november 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw beleidsplan) 

o Dorpsraad Sinaai: 4 november 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw beleidsplan, 

focus Sinaai) 

o Dorpsraad Nieuwkerken: 5 november 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw 

beleidsplan, focus Nieuwkerken) 

o Dorpsraad Belsele: 10 november 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw 

beleidsplan, focus Belsele) 

o Scholenoverleg: 14 november 2014 

o Stramin: 18 november 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw beleidsplan) 

o Scholenoverleg basis: 25 november 2014, 6 januari 2015 en 16 januari 2015 

o Landbouwraad: 26 november 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw beleidsplan) 

o Jeugdraad: 27 november 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw beleidsplan) 

o Overleg met politie en procureur: 30 oktober 2014 

o Centrummanagement: 9 december 2014 (bespreking krachtlijnen nieuw 

beleidsplan, focus kernstad) 

o Hoorzittingen voor de burger: 2, 4, 10, 11 en 17 december 2014. 

o Toelichting aan het politiekorps: 2 december 2014 

o Horecaoverleg: 2 december 2014 

De input uit bovenvermelde participatiemomenten werd gebundeld in het document “Adviezen 

beleidsplan” (zie bijlages). Voorstellen die bijdragen tot de doelstellingen van dit mobiliteitsplan 

werden opgenomen in het beleidsplan. Voorstellen die niet stroken met de geest van dit 

mobiliteitsplan werden niet weerhouden. Alle niet weerhouden voorstellen werden gemotiveerd 

beantwoord.  
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2. Knelpunten, kansen en strategische 
doelstellingen 

2.1. Hoofdlijnen mobiliteitsproblematiek 

Onvolledige verkeersstructuur 

Dagelijks ondervinden mensen die zich in of rond Sint-Niklaas verplaatsen enkele moeilijkheden 

om van of naar hun bestemming te geraken. Dit gaat onder andere van bereikbaarheids- en 

doorstromingsproblemen op de N70 en N16 over de zoektocht naar een parkeerplaats tot 

fietsroutes die niet altijd even comfortabel zijn. Daarnaast hebben veel van deze problemen ook 

een impact op de leefbaarheid van deze gebieden. 

Veel van deze mobiliteitsproblemen worden veroorzaakt door een onvolledig verkeersnetwerk 

rond Sint-Niklaas. Het ontbreken van een volledig verkeersnetwerk manifesteert zich onder 

verschillende vormen: 

In het zuiden van de stad Sint-Niklaas ligt vandaag een onvolledige kamstructuur door het 

ontbreken van een oostelijke tangent. Hierdoor ontstaan er doorstromingsproblemen op de 

N70 en de N16. 

 

Figuur 1: Onvolledigheid van de verkeersstructuur – ontbreken van de oostelijke tangent en een 
logische aansluiting van de N41 op de N403 
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Ook in het noorden ontbreekt de infrastructuur om verkeer dat vanaf de E17 en de ruime 

omgeving van de N16 naar de gemeenten ten noorden van Sint-Niklaas moet en vice versa op 

een goede manier af te leiden. Hierdoor is de Hoge Bokstraat – een woonstraat – op natuurlijke 

wijze een deel van de regionale ontsluitingsstructuur van Sint-Niklaas geworden. Dit uit zich in 

veel doorgaand verkeer dat niet thuis hoort in een woonstraat. Een alternatieve 

verkeersstructuur ontbreekt gezien de as Scheerderslaan – Gezellestraat – Plezantstraat – 

Vlyminckshoek ook zijn draagkracht heeft bereikt en alle verkeer tot in het hart van het stedelijk 

weefsel trekt.  

Hetzelfde geldt voor de doortocht van Nieuwkerken waar de verkeersleefbaarheid langs de N451 

in het gedrang komt door doorgaand verkeer richting de haven. Een ontsluitingsweg vanaf het 

Doornpark richting de E34 zou voor dit verkeer een logischere en snellere verbinding zijn. 

Leefbaarheid 

In aanvulling van de andere aspecten van de verkeersproblematiek wordt onder 

‘Verkeersleefbaarheid’ de nadruk gelegd op de eventueel negatieve impact op de 

omgevingskwaliteit die ontstaat ten gevolge van het autoverkeer. Daarbij is zowel de 

verkeerskundige als de ruimtelijke invalshoek belangrijk.  

Verkeersleefbaarheid hangt nauw samen met de kwaliteit van de wegeninfrastructuur voor 

voetgangers en fietsers en de eventuele negatieve impact van het autoverkeer op de omgeving 

waar andere activiteiten zoals wonen, werken en recreatie plaatsvinden. Momenteel is de 

gewenste wegencategorisering nog onvoldoende gerealiseerd. Voor wat de 

inrichtingsprincipes betreft heeft de stad echter wel reeds een beleidskader gecreëerd met het 

Masterplan Publieke ruimte.  

Ontbrekende schakels en onvoldoende sturende maatregelen hebben tot gevolg dat de 

verblijfsgebieden momenteel nog veel oneigenlijk verkeer moeten verwerken. Ook in het 

centrum van Sint-Niklaas zit er ongewenst verkeer. Hiervoor zijn er verschillende oorzaken: 

� De as Parklaan – Grote Markt – Plezantstraat ligt logisch in het verlengde van de N16 en 

N403 waardoor veel noord-zuid verkeer door het centrum en over de markt rijdt.  

� De doorstroming op de as Koningin Astridlaan – Prins Boudewijnlaan is slecht als een 

gevolg van het ontbreken van de oostelijke tangent. Dit leidt tot sluipverkeer met een 

verhoogde verkeersdruk in de Elisabethwijk, Fabriekswijk en Priesteragiewijk.  

� Er wordt weinig tot geen sturende maatregelen genomen om het oneigenlijk verkeer uit de 

woonwijken te mijden.  

Kortom, heel wat autoverplaatsingen brengen de nodige hinder met zich mee. Vaak zijn de 

alternatieven in Sint-Niklaas echter niet meteen voor de hand liggend.  

Het vrachtverkeer tenslotte maakt ook op een aantal plaatsen onnodig gebruik van lagere-

ordewegen waarbij weliswaar in mindere mate de leefbaarheid van de omliggende zones wordt 

aangetast maar toch het goed functioneren van deze wegen voor het overige verkeer, fietsers en 

voetgangers in het gedrang komt. 
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Veiligheid 

De aanpak van de gevaarlijke punten het laatste decennium heeft er toe geleid dat de meest 

gevaarlijke werden aangepakt of er plannen bestaan om deze aan te pakken. Dit betekent echter 

nog niet dat het verkeerssysteem de stempel ‘verkeersveilig’ kan krijgen. Om mensen aan te 

zetten om minder de auto gebruiken dienen de alternatieven voldoende kwaliteitsvol te zijn. In 

het bijzonder de fiets is het uitgelezen vervoermiddel voor de verplaatsingen op korte afstand. 

Het fietsnetwerk is nog op heel wat locaties niet of onvoldoende kwaliteitsvol uitgerold gezien 

veilige infrastructuur voor de fietser ontbreekt. In de verblijfsgebieden waar gemengd verkeer 

mogelijk moet zijn, is de druk van het autoverkeer nog vaak te hoog.  

De leesbaarheid en duidelijkheid van het verkeerssysteem komen de verkeersveiligheid sterk ten 

goede. De toegelaten snelheidsregimes zijn thans onvoldoende afgestemd met de weginrichting. 

De zones 30 zijn thans vaak ad hoc bepaald terwijl er in de stad een groot potentieel voor een 

meer structurele invulling van het zone 30 – principe. De routes voor het vrachtverkeer zijn niet 

afgestemd met de wegcategorie.  

Openbaar vervoer 

In de gebiedsevaluatie van 2013 kwam De Lijn reeds tot de conclusie dat het stadsnet aan 

herziening toe is. De huidige rittijden komen onder druk te staan door doorstromingsproblemen 

aan de markt, Driekoningen en enkele binnenstraten. Ook worden enkele toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen momenteel niet ontsloten. 

Daarnaast heeft het huidige stadsnet een hoge dichtheid in het centrum waarbij veel haltes zeer 

dichtbij elkaar liggen. Dit terwijl de reikwijdte van het net eerder beperkt is.  

Parkeren 

Het huidige parkeerbeleid kent zeer gedifferentieerde parkeerregimes. Met 6 tariefzones en 3 

types abonnementen zijn de tariefzones moeilijk leesbaar en communiceerbaar. 

Op vlak van tarieven is er weinig differentiatie. Dit uit zich in conflicten tussen lang- en 

kortparkeerders en parkeer-zoekverkeer terwijl een aantal parkings, zoals de stationsparking, 

nochtans onderbezet zijn. Ook in de schil rond het betalend parkeren of nabij attractiepolen zoals 

het ziekenhuis is er druk van langparkeerders. Dit is vooral nadelig voor de lokale handelaars en 

bewoners. 

Daarnaast zijn er lokaal ook problemen met laden en lossen. Dit zorgt voor conflicten met zachte 

weggebruikers. 
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Figuur 2: schematische weergave huidige mobiliteitsproblematiek
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2.2. Kansen 

In Sint-Niklaas werd op korte tijd een veelheid aan beleidsplannen goedgekeurd en/of opgestart. 

Voorafgaand aan dit mobiliteitsplan werden onder andere het masterplan publieke ruimte en het 

lobbenstadmodel goedgekeurd in de gemeenteraad. Gelijktijdig met het traject van het mobiliteitsplan 

wordt er ook aan een klimaatplan voor de stad Sint-Niklaas gewerkt. 

Deze veelheid aan nieuwe beleidsplannen (zie ook hoofdstuk 3.2) heeft een belangrijk momentum 

gecreeërd in Sint-Niklaas om het mobiliteitsbeleid voor de komende decenia vorm te geven.  

Het lobbenstadmodel werd gebruikt als uitgangspunt om rond thema’s als verkeerscirculatie en 

verkeersveiligheid te werken. Terwijl de beperkte grootte van de kernstad uitermate geschikt is om de 

fiets op te waarderen: vrijwel elke bestemming is bereikbaar in minder dan 10 minuten. In combinatie 

met de ambitie van de stad om enerzijds klimaatneutraal te worden, een verhoogde verkeersveiligheid 

na te streven en een inhaalbeweging voor de fiets te maken lag een doorgedreven fietsbeleid voor de 

hand. 
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2.3. Doelstellingen voor het mobiliteitsbeleid 

2.3.1. Doelstellingen van de hogere overheden 

2.3.1.1. Vlaamse overheid 

Bij het opstellen en herwerken van een duurzaam mobiliteitsbeleid dient rekening gehouden te worden 

met de beleidsdocumenten van hogerop. Hierbij speelt voornamelijk het mobiliteitsplan Vlaanderen 

een belangrijke rol. Dit Mobiliteitsplan is de leidraad voor toekomstige mobiliteitsbeslissingen in 

Vlaanderen en legt concrete doelstellingen vast. De vijf strategische doelstellingen van het 

mobiliteitsplan Vlaanderen worden hieronder besproken: 

Bereikbaar 

De eerste strategische doelstelling heeft tot doel om de bereikbaarheid van de economische 

knooppunten en poorten (en waar deze maatschappelijke en economische functies zich concentreren) 

te waarborgen”. 

Die bereikbaarheid dient op een “selectieve” wijze gegarandeerd te worden. Dit betekent dat niet voor 

elke doelgroep of gebruiker, noch voor elke modus, op elke plaats of op elk tijdstip, dezelfde 

bereikbaarheidsniveaus gegarandeerd worden. 

Om tot verbeterde bereikbaarheid te komen worden beleidseffecten als aanvaardbare en betrouwbare 

reistijden, een redelijke kostprijs en verhoogd comfortniveau vooropgesteld. 

Toegankelijk  

De tweede doelstelling wil de problemen die kwetsbare groepen in de samenleving ondervinden bij 

het verplaatsen zoveel als mogelijk wegwerken. Het doel is om op een selectieve wijze te komen tot 

een vlotte, veilige en breed toegankelijke mobiliteit voor iedereen. 

Om sociale uitsluiting als gevolg van de wijze waarop het transportsysteem is uitgebouwd en wordt 

geprijsd te voorkomen worden maatschappelijke effecten als verbeterde mobiliteit voor zwakke 

inkomens en mensen met functiebeperkingen en een verhoogde vervoersautonomie naar voren 

geschoven. 

Veilig 

De derde strategische doelstelling is gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid en in het 

bijzonder het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. 

Om de verkeersveiligheid te verhogen worden effecten als minder doden, minder zwaargewonden, 

minder lichtgewonden en minder verkeersongevallen met kwetsbare verkeersdeelnemers 

vooropgesteld. 
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Leefbaar 

De vierde strategische doelstelling moet de negatieve impact van het verkeer op de menselijke 

leefomgeving en op de gezondheid verminderen. De doelstelling is erop gericht om, onafhankelijk van 

de mobiliteitsontwikkeling, de verkeersleefbaarheid te verhogen.  

Ter verbetering van de verkeersleefbaarheid in steden en dorpen worden effecten als minder transport 

gerelateerde luchtverontreiniging en gezondheidsproblemen, minder verkeershinder, een verhoogde 

belevingswaarde en een verhoogde gebruikswaarde naar voren geschoven. 

Milieu- en natuurvriendelijk 

De vijfde strategische doelstelling is er op gericht om, onafhankelijk van de mobiliteitsontwikkeling, de 

milieu- en natuurschade terug te dringen.  

Om deze schade terug te dringen worden effecten als minder verkeersemissies, zorgvuldig 

ruimtegebruik, een ontsnippering van natuur en open ruimte, een landschappelijke inpassing van 

infrastructuur en een beperkt gebruik van fossiele brandstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen 

vooropgesteld. 

2.3.1.2. Provincie Oost-Vlaanderen 

In het provinciaal ruimtelijk structuurplan formuleert de provincie oa. haar doelstellingen betreffende 

de gewenste mobiliteit en lijninfrastructuren. Volgende 4 doelstellingen zijn terug te vinden in het 

provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen: 

Versterken van de alternatieven voor wegverkeer 

“Zowel voor het auto- als voor het vrachtwagenverkeer worden de alternatieven versterkt. 

Voor het personenverkeer zijn die alternatieven voor de kortere afstand te voet en per 

fiets, voor de langere afstanden het openbaar en collectief vervoer. Voor het 

goederenvervoer zijn dit het spoor en het water.” 

Optimalisering door categorisering van het wegennet 

“Optimalisering houdt een functionele categorisering van het wegennet in. Ze is 

gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de verkeersfunctie (verbinden, 

verzamelen), ofwel aan de erfontsluitings- en de verblijfsfunctie (…). Door op een aantal 

wegen prioriteit te verlenen aan de bereikbaarheid, ontstaat een patroon van wegen dat 

voor de omgevende ruimte verkeersontlastend werkt.” 

Mobiliteitsbeleid gericht op het beheersen van het verkeer 

Ruimtelijke ordening vertrekt van het bestaande verkeers- en vervoersnet. Uitbreiding 

van de infrastructuur wordt vermeden. Door middel van vervoersmanagement moet het 

net zo efficiënt mogelijk beheerd worden (…) Parkeerbeleid en bedrijfsvervoerplannen 

zijn hiervan voorbeelden. 
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Differentiëren van de bereikbaarheid zowel ruimtelijk als modaal: ‘selectieve 

bereikbaarheid’ 

Voor gebieden met een hoge dynamiek kan goede ontsluiting noodzakelijk zijn om die 

dynamiek in stand te houden. Voor gebieden met een lage dynamiek kan goede 

bereikbaarheid nieuwe dynamiek op gang trekken op locaties waar dat ongewenst is. 

Naast deze doelstellingen bevat het provinciaal ruimtelijk structuurplan ook per deelruimte een 

globale visie. Voor Sint-Niklaas is voornamelijk de visie op het E17-netwerk van belang. In het PRS 

wordt deze visie als volgt omschreven: 

Voor het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas wordt door middel van het 'Ruitmodel' 

de externe en de interne bereikbaarheid verbeterd. Ten aanzien van het RSV wordt een 

structuur voorgesteld die opgehangen is aan een primaire 'zuidelijke ring' rond Sint-

Niklaas, bestaande uit een te ontwerpen stuk R42 vanaf de N70 tot aan de parallelweg 

met de E17 in het oosten van de stad (d.i. de zgn. 'oostelijke tangent'), voornoemde 

deels te ontwerpen parallelweg aan E17, en de N41 in het westen van de stad (tot op 

N70; d.i. de 'westelijke tangent'). Dit wordt aangevuld met een selectie van (deels te 

ontwerpen westelijke tangent) stukken secundaire ringweg, die dan ook enkel ten dienste 

staan van de stad Sint-Niklaas. 

Dit brengt met zich mee dat enkele secundaire wegen in het regionaalstedelijk gebied 

Sint-Niklaas kunnen worden ingericht als openbaarvervoersassen, fietsassen, dus 

specifiek rekening houdend met de leefbaarheid van de stad. Het zijn met name de 

N70, een stuk N16 en een stuk N403. Ze hebben vnl. een rol t.a.v. de interne 

bereikbaarheid. Ze worden omschreven als 'hoofdstraten' in het stedelijk gebied. Deze 

wegen vervullen wel een zekere verzamelfunctie, maar wegens het nagestreefde 

wegbeeld is die ondergeschikt aan de verblijfs- en verkeerskwaliteit voor de zwakke 

weggebruiker. Dit laat eveneens toe de weg uit te bouwen tot openbaar vervoersas 

binnen het stedelijk netwerk. 

Bedrijvigheid wordt er voorzien op goed ontsloten locaties en functioneel gekoppeld aan 

de (grotere) stedelijke kernen. Regionale bedrijvigheid met een sterk transportgericht 

karakter wordt bij voorkeur gesitueerd nabij de primaire en hoofdwegontsluiting. Voor 

de steden Lokeren, Temse en Sint-Niklaas dient de bedrijvigheid zich te bundelen daar 

waar de primaire wegen N47, N41 en N16 aansluiten op de E17. 
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2.3.2. Ambities en krachtlijnen voor Sint-Niklaas 

De stad Sint-Niklaas onderschrijft de strategische doelstellingen van de bovenlokale overheden maar 

wenst ook haar eigen accenten te kunnen leggen. In het vorige mobiliteitsplan werden er nog geen 

eigen strategische doelstellingen opgenomen. Daarom kiest Sint-Niklaas nu voor twee 

overkoepelende ambities die zich doorvertalen in 4 krachtlijnen die nauw vasthangen aan de 

verschillende verkeersnetwerken. Elk van deze ambities en krachtlijnen draagt op zijn eigen manier 

bij aan de strategische doelstellingen uit de mobiliteitsvisie van de Vlaamse overheid. 

 

Figuur 3: Ambities en krachtlijnen voor het mobiliteitsbeleid van Sint-Niklaas 
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Een hogere leefbaarheid en verkeersveiligheid vormen de kapstok van dit mobiliteitsplan.  

� Een verbeterde leefkwaliteit in de verblijfsgebieden moet leiden tot een grotere 

levenskwaliteit.  Dit wordt gerealiseerd door een consequent snelheidsbeleid en sturend 

vrachtroutenetwerk.  Oneigenlijk verkeer wordt geweerd door het wegwerken van missing links 

en verkeerscirculatiemaatregleen. 

� De verkeersveiligheid wordt verhoogd door de verkeersdragende wegen zichtbaar te maken 

met een uniform straatbeeld dat overeenkomt met het van kracht zijnde snelheidsregime.  De 

wegencategorisering vormt hierin een belangrijke leidraad, de implementatie zal gebeuren 

conform het Masterplan Publieke ruimte. 

Binnen de verkeersnetwerken wordt deze ambitie met een sterk maatregelenpakket 

geïmplementeerd, met maatregelen ten voordele van de stappers, de trappers, het openbaar vervoer 

en het autoverkeer.   

� De binnenstad van Sint-Niklaas wordt verkeersluwer.  De rondweg gevormd door de R42, de 

tangenten en de N70 moet verplaatsen omheen het centrum leiden in plaats van erdoor.  Door 

middel van circulatiemaatregelen wordt doorgaand verkeer uit het centrum geweerd en krijgen 

de wijken in de stad zuurstof.   

� Er wordt een integraal fietsbeleid gevoerd opdat de fiets het meest evidente vervoermiddel 

voor korte en middellange stedelijke verplaatsingen zou worden.   

� Er wordt een nog sterkere (voor)stedelijke openbaar-vervoerstructuur uitgerold door middel van 

stamassen voor het openbaar vervoer.  Het aanbod aan stadsvervoer wordt uitgebreid 

(frequentie) en sluit beter aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen.   

� De stad wordt selectief bereikbaar door middel van een sturend parkeerbeleid dat bijdraagt 

tot de leefbaarheid en het functioneren van de lokale middenstand.   

 

2.3.3. Operationele doelstellingen 

De operationele doelstellingen zijn een concrete vertaling van de eerder geformuleerde specifieke 

ambities en krachtlijnen voor Sint-Niklaas. Ze zijn specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en 

tijdgebonden. Gezien er in Sint-Niklaas niet voor alle krachtlijnen basismetingen zijn zal er ter 

uitwerking van de operationele doelstellingen een mobiliteitsbarometer opgezet worden.  

De mobiliteitsbarometer wordt opgezet naar het voorbeeld van de bicycle account Kopenhagen 

maar wordt verder uitgebreid zodat de verschillende specifieke krachtlijnen voor Sint-Niklaas allen aan 

bod komen. Op die manier ontstaat een nieuw communicatiemiddel dat de effecten van het beleid kan 

meten en weergeven. De gedetailleerde uitwerking van de mobiliteitsbarometer wordt besproken in 

Hoofdstuk 6.2 Evaluatie. 

.  
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3. Toelichting bij het beleidsscenario en relatie met 
andere beleidsplannen 

3.1. Relatie met beleidsplannen van hogere overheden 

3.1.1. Relatie met het RSV 

De ambities en krachtlijnen duurzame mobiliteit voor Sint-Niklaas sluiten naadloos aan bij de 

doelstellingen van de Vlaamse overheid: 

  Doelstellingen 

  Bereikbaar Toegankelijk Veilig Leefbaar Milieu 

K
ra

c
h

tl
ij
n

e
n

 

1. Hogere leefkwaliteit en 

welbehagen in verblijfsgebieden 

     

2. Hogere verkeersveiligheid door 

duidelijk leesbare en herkenbare 

verkeers-netwerken 

     

3. Integraal fietsbeleid      

4. Stamassen OV      

5. Sturend parkeerbeleid      

6. Autoluwer centrum      

Tabel 1: relatietabel tussen de krachtlijnen van Sint-Niklaas en de Vlaamse strategische doelstellingen 
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3.1.2. Relatie met het PRS 

De ambities en krachtlijnen duurzame mobiliteit voor Sint-Niklaas sluiten ook aan bij de doelstellingen 

van de Provincie. Onderstaande relatietabel geeft het verband aan: 

  Doelstellingen 

  Versterken 

alternatieven 

wegverkeer 

Optimalisering 

categorisering 

Beheersen 

verkeer 

Selectieve 

bereikbaarheid 

K
ra

c
h

tl
ij
n

e
n

 

1. Hogere leefkwaliteit en 

welbehagen in verblijfsgebieden 

    

2. Hogere verkeersveiligheid 

door duidelijk leesbare en 

herkenbare verkeers-netwerken 

    

3. Integraal fietsbeleid     

4. Stamassen OV     

5. Sturend parkeerbeleid     

6. Autoluwer centrum     

Tabel 2: relatietabel tussen de ambities en krachtlijnen van Sint-Niklaas en de doelstellingen van de 
provincie Oost-Vlaanderen 

 

Daarnaast draagt dit mobiliteitsplan ook bij aan de globale visie voor de deelruimte “Het E17-

netwerk”. Het mobiliteitsplan gaat net als het PRS vanuit dat het regionaalstedelijk gebied Sint-

Niklaas ontsloten wordt door een kamstructuur waarvan de oostelijke tangent nog te realiseren is.  
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3.2. Relatie met lokale beleidsplannen 

Sinds het vorige mobiliteitsplan zijn er binnen Sint-Niklaas enkele nieuwe processen opgestart die een 

belangrijke impact hebben op het duurzaam beleidsscenario van het mobiliteitsplan. De belangrijkste 

zijn het klimaatplan, het lobbenstadmodel en het masterplan publieke ruimte. Elk van deze drie 

plannen spelen op een bepaalde manier in op de doelstellingen van het mobiliteitsplan. Deze 3 nieuwe 

beleidsplannen worden hieronder besproken samen met het ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas dat 

in 2006 werd afgerond. 

 

Figuur 4: relatie tussen het mobiliteitsplan en andere beleidsplannen 
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3.2.1. Klimaatplan Sint-Niklaas 

Sint-Niklaas trad officiëel toe tot het Europese Burgemeestersconvenant (Covenant of Mayors). 

Daarbij engageert de stad zich om een klimaatplan op te maken en onder meer om te streven naar 

een vermindering van de CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 20 % tegen 2020. 

Daarnaast is het de ambitie van de stad om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. 

In mei 2014 startte de stad, onder begeleiding van Futureproofed, met de opmaak van het 

klimaatactieplan (of SEAP – sustainable energy action plan) dat voorgesteld wordt aan de 

gemeenteraad in april 2015. Een CO2-nulmeting van het grondgebied vormt hiervoor de basis. In de 

zomer van 2015 volgt dan een klimaatplan waarin de acties uit het SEAP verder wordet uitgewerkt en 

vertaald naar een toegankelijk document. 

Enkele peilers van het klimaatplan die impact hebben op dit mobiliteitsplan worden hieronder kort 

weergegeven. 

3.2.1.1. Reductie van de uitstoot 

Particulier en commercieel vervoer neemt 33% in, van de totale CO2-

uitstoot op het grondgebied van Sint-Niklaas. Daarom zet Sint-Niklaas in 

op volgende hoofdmaatregelen die rechtstreeks gelinkt zijn aan mobiliteit: 

• Versnelde modal shift van de auto naar fiets en openbaar vervoer 

• Optimaliseren en verduurzamen goederentransport 

• Charter duurzame mobiliteit voor bedrijven 

 

3.2.1.2. Leefbaarheid 

Naast het louter reduceren van de CO2-uitstoot zal het klimaatplan ook aandacht hebben voor de 

leefbaarheid in de stad. Daarom worden In het klimaatplan ook flankerende maatregelen opgenomen, 

maatregelen waarvan het effect op de CO2-uitstoot niet kan gemeten worden, zoals het aanplanten 

van extra groen, het wijzigen van ons voedingspatroon, de implementatie van de deeleconomie,…  

Anderzijds wordt ook aandacht geschonken aan klimaatadaptatie: de aanpassing van de stad om het 

hitte-effect te beperken en de wateroverlast door kleine hevige regens te vermijden of verminderen”. 

De noodzaak van deze maatregelen bleek duidelijk uit het eerste rondetafelgesprek rond klimaat op 5 

juni 2014. Inwoners willen een groene, autoluwe stad met parkings en bedrijven langs de rand.  

3.2.1.3. Impact Klimaatplan 

Ondanks dat het klimaatplan nog in opmaak is vormt dit toch de uitgangshouding. Het engagement is 

immers genomen en zet het transitiepad van Sint-Niklaas uit. Het oorspronkelijke duurzaam 

beleidsscenario zal dus bijgewerkt moeten worden om maximaal het klimaatplan te ondersteunen. 

Daarbij kan het mobiliteitsplan voornamelijk bijdragen tot het verbeteren van de peilers CO2-reductie 

leefbaarheid. 
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3.2.2. Lobbenstadmodel 

Het stedenbouwkundig concept van de lobbenstad, waar Sint-Niklaas reeds de toepasbaarheid binnen 

de stad van onderzocht, is een mogelijke manier om naar een autoluw centrum te evolueren. Het 

lobbenstadmodel werd goedgekeurd door de gemeenteraad in september 2014. Op termijn moet dit 

ook geïntegreerd worden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. 

Het lobbenstadmodel, toegepast op Sint-Niklaas, vertrekt van 7 

historische radiale invalswegen die kansen bieden om 

ruimtelijk rond te verdichten. Voor de auto bieden de 

invalswegen een verknoping met de ringstructuur van wegen 

rond Sint-Niklaas, voor de fiets en het openbaar vervoer vormen 

ze een snelle rechte verbinding richting het stadscentrum. 

Om tot een autoluw centrum te komen gaat het lobbenstadmodel 

uit van de realisatie van de oost- en westkam. Deze structuur kan 

ingezet worden voor het bereiken van 3 grote 

bezoekersparkings op de rand van de stad (afrit west: t.h.v. 

SVK, afrit oost: t.h.v. het station, afrit zuid: t.h.v. WSC). T.h.v. 

deze bezoekersparkings kunnen multimodale knooppunten 

voorzien worden als overstap naar duurzame modi. 

Voor de ontsluiting van de woonwijken in de binnenstad wordt 

gepleit voor een systeem van lussen en/of poorten als 

voorwaarde tot het bekomen van een autoluwe binnenstad (cf. 

fietsstad Houten). Op die manier zijn de wijken en het 

stadscentrum gemakkelijk doorwaadbaar en bereikbaar voor 

fietsers en voetgangers en kan maximaal ingezet worden op 

bewonersparkeren. De verschillende woon- en satdswijken zijn 

van elkaar geïsoleerd voor autoverkeer. Dit wil zeggen dat autoverkeer telkens dient terug te keren 

naar het hogerliggende wegennet, zijnde de rondweg (structuur gevormd door N41 – N70 – R42) in 

dit geval. 
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3.2.3. Masterplan publieke ruimte 

Het masterplan publieke ruimte is een door de gemeenteraad goedgekeurd beleidsplan en omvat een 

globale visie op de publieke ruimte op het grondgebied van de stad Sint-Niklaas. Het masterplan 

bevat inrichtingsprincipes die moeten bijdragen aan de herkenbaarheid en identiteit van de publieke 

ruimten van Sint-Niklaas. Het Masterplan bestaat uit 2 grote luiken: een theoretisch kader en een 

parktisch deel. 

 

Figuur 5: Schematisch overzicht van de opbouw van het masterplan publieke ruimte 

In het theoretisch kader worden onder andere de ambities en uitgangspunten voor de publieke ruimte 

van Sint-Niklaas beschreven. Op basis van functie werd de 3-deling als concept gehanteerd waarbij 

de stad in 3 entiteiten opgedeeld wordt: de MARKTstad, de HOOFDstad en de WOONstad. Deze 3 

entiteiten worden nadien ook in het praktische deel verder uitgewerkt. 

De Marktstad omvat het invloedsgebied van de Grote markt en het op de corridor geënte cultuur- en 

kernwinkelgebied. 

De Hoofdstad omvat de invalswegen, de dorpslus en de N70. Het zijn de structuren die voor een 

verbinding tussen Sint-Niklaas – de hoofdstad van het Waasland – en de verschillende omliggende 

dorpen zorgen. 

De woonstad omvat de verschillende woongebieden die variëren van compact binnenstedelijk tot 

modern randstedelijk. In dit gebied worden de straten en pleinen gericht op deze uiteenlopende 

‘couleur locale’ als variatie op een standaardprofiel. 
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Onderstaande figuur geeft een overzicht van deze 3-deling bestaande uit de marktstad, de hoofdstad 

en de woonstad. 

 

Figuur 6: Het concept van de driedeling - hoofdstad, woonstad en marktstad van Sint-Niklaas 

In het praktische deel worden de ambities geconcretiseerd en verfijnt per entiteit. Daarnaast gaat 

er bijzondere aandacht naar een aantal delen van Sint-Niklaas die recent nog niet werden aangepakt. 

Onder meer de stedelijke invalswegen, de dorplus, het kernwinkelgebied en de stedelijke woonwijken 

komen aan bod. Dit resulteert in een gebruiksmatrix van materialen en principes om de publieke ruimte 

in te richten. 

  



 

27/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

3.2.4. Ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Sint-Niklaas (2006) worden enkele structurerende 

elementen onderscheiden. Binnen de compacte stedelijke kern worden deze ruimtelijk gestructureerd 

door de uitbouw van de stedelijke corridor en de vervollediging van de ring. Buiten de compacte 

stedelijke kern worden ook in het randstedelijk gebied en voor de deelgemeenten structurerende 

elementen geselecteerd.  

De stedelijke corridor is de cantrale noord-zuidas tussen het station, de grote markt en het WSC. De 

as legt een verbinding tussen belangrijke functionele ruimtes van de stad en fungeert als ruggegraat 

voor de stedelijke ontwikkelingen.  

De “ring” moet fungeren als hoofdontsluiting voor autoverkeer en moet het doorgaande verkeer uit het 

stadscentrum houden. 

 

Figuur 7: Synthese van de gewenste ruimtelijke structuur 

Alle elementen uit het GRS met een impact op mobiliteit werden opgenomen in het duurzaam 

beleidsscenario en komen aan bod in het mobiliteitsplan, verweven in de verschillende 

verkeersnetwerken.  
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3.3. Actualiseren van het duurzame beleidsscenario 

3.3.1. Ruimtelijke elementen op korte en lange termijn 

3.3.1.1. Infrastructuren  

Op ruimtelijk vlak gaat het duurzaam beleidsscenario nog steeds uit van een sterke stedelijke 

corridor op de centrale noord-zuidas tussen het station, de Grote markt en het WSC . Belangrijke 

functionele ruimtes en openbare voorzieingen voor de stad bevinden zich langs deze corridor. 

Daarnaast gaat het duurzaam scenario uit van het lobbenstadmodel. De 7 historische radiale 

invalswegen van de stad worden ingezet om ruimtelijk rond te verdichten. Voor de auto bieden ze 

een verknoping met de rondweg. Deze structuur - gevormd door N70 – N41 – R42  - moet het centrum 

ontlasten en fungeren als hoofdontsluiting van de stad voor autoverkeer. Ook verplaatsingen binnen 

Sint-Niklaas dienen maximaal afgeleid te worden via de rondweg. Dit zal gestimuleerd of zelfs 

afgedwongen worden door circulatiemaatregelen. Deze circulatiemaatregelen zullen gefaseerd 

ingevoerd worden. Op lange termijn worden rondom het centrum 3 grote bezoekersparkings voorzien 

waar kan overgestapt worden op duurzame modi. 

Om dit alles verkeerkundig goed te laten functioneren is behoefte aan enkele nieuwe 

infrastructuurprojecten die op korte en lange termijn gerealiseerd moeten worden. Op korte termijn 

wordt de kamstructuur vervolledigd met de oostelijke tangent. Op lange termijn moet een 

omleidingsweg de Hoge Bokstraat ontlasten en kan de ontsluitingsweg Doornpark de doortocht door 

Nieuwkerken ontlasten. Daarnaast kan de N70 heringericht en gedowngrade worden naar een lokale 

weg van zodra de oostelijke tangent aangelegd is. 

3.3.1.2. Projecten 

In het duurzaam scenario wordt uitgegaan van 5 belangrijke knooppunten. Het gaat om volgende 5 

locaties: 

1. Het station: multimodaal knooppunt IC/IR knooppunt 

2. Het Fabiolaplein: Stadspoort met P+R en stedelijk distributiecentrum 

3. Het stadsknooppunt oost: recreatief knooppunt met focus op fietsverkeer 

4. Het stadsknooppunt west: gekoppeld aan nieuwe attractiepool (ziekenhuis) wordt een 

hoogwaardig OV-aanbod en fietsnetwerken gerealiseerd.   

5. Randparking ter hoogte van SVK zoals voorzien in het lobbenstadmodel. De exacte locatie 

van deze parking is nog te bepalen. Er dient tevens onderzocht te worden of de nieuwe locatie 

van het AZ Nikolaas geschikt is om deze functie van randparking mee te integreren op één 

locatie.   
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Daarnaast moeten drie grote stadsuitbreidingen een groot deel van de taakstellingen inzake 

wonen, groenvoorzieningen en bedrijvigheid opvangen. Het gaat hier om de uitbreiding van de 

Clementwijk, De Winningen en de uitbreiding Bellestraat-Zonneken. 

Naast deze drie stadsuitbreidingen zal op lange termijn ook de verhuis van het AZ-Nikolaas bepalend 

zijn. Momenteel is voornamelijk het gebied op de kruising van N70 en R42 in beeld om het ziekenhuis 

te herlokaliseren. 

3.3.2. Verkeerskundige elementen op korte en lange termijn 

3.3.2.1. Autoluwer centrum door vernieuwde wijkcirculatie 

Het lobbenstadmodel selecteerde 7 invalsassen waarrond er ruimtelijk verdicht kan worden en 

waaraan stads- of woonlob opgehangen kunnen worden. Deze historische radiale invalswegen zullen 

ook ingezet worden om telkens een stadslob en/of stadswijk te ontsluiten. Hiervoor zijn 2 mogelijke 

principes die hieronder voorgesteld worden. Afhankelijk van het wegprofiel en de specifieke 

omstandigheden zal per stadslob of -wijk geëvalueerd worden wat de beste optie is en een keuze voor 

één van deze ontsluitingsprincipes gemaakt worden. 

Principe van centrumlussen Principe van wijklussen 

 
 

De wijken worden ontsloten via een invalsweg 

die langs de wijk loopt. Ter hoogte van het 

centrum is er voor autoverkeer geen 

doorkoppeling tussen de verschillende 

invalswegen. 

De wijken zijn van elkaar gescheiden voor 

autoverkeer. Een poortsysteem fungeert als 

enige in- en uitgang voor 1 specifieke wijk.  

In beide gevallen zijn de wijken van elkaar geïsoleerd voor autoverkeer. Dit wil zeggen dat 

autoverkeer verplicht is om telkens terug te keren naar de hoofdverkeersstructuur.  In het geval van 

Sint-Niklaas wordt deze verkeersstructuur de rondweg genoemd. De rondweg wordt gevormd door de 

R42, de tangenten en de N70. 

  



 

30/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

3.3.2.2. Stamassen voor het openbaar vervoer 

Het actualiseren van het OV-net hangt sterk samen met de te vernieuwen wijkcirculatie op 

straatniveau. Dit mobiliteitsplan bevat enkel de basisprincipes van het nieuwe wijkcirculatieplan. De 

detaillering van het wijkcirculatieplan zal in overleg met De Lijn verlopen. . In een eerste gesprek met 

De Lijn werden reeds enkele mogelijke optimalisatiesporen besproken. Mogelijke optimalisaties zijn: 

• Vervroegde invoering van een aantal voorstadslijnen uit de mobiliteitsvisie 

• Mogelijke bediening van nieuwe attractiepolen met het stadsnet 

• Een doorkoppeling van voorstadslijnen zou voor meer sterke assen, gelijkaardig aan de 

corridor, kunnen zorgen 

3.3.2.3. Opbouw fietsnetwerk 

Het huidige fietsnetwerk is opgebouwd uit radiale 

invalsassen die een goede fietsverbinding met het 

centrum moeten garanderen  Deze structuur blijft behouden 

in het nieuwe fietsnetwerk maar wordt evrder versterkt. 

In het toekomstige uit te bouwen fietsnetwerk worden de 

radiale invalsassen rond het centrum van Sint-Niklaas 

versterkt met een lokale en een regionaalstedelijke 

fietssingel. Deze 2 singels moeten respectievelijk de 

stadslobben en de verschillende deelgemeenten of 

attractiepolen, zoals het recreatiedomein De Ster, rond de 

stad met elkaar verbinden.  

 

De schema’s hiernaast stellen deze fietsstructuur voor. In 

groen de lokale fietssingel, in oranje de regionaalstedelijke 

fietssingel en in blauw de radiale fietsassen. 

 

 

 

 

 

  

Figuur 8: Principes opbouw 
fietsnetwerk 
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3.3.2.4. Sturend parkeerbeleid 

Op korte termijn worden de parkeerregimes sterk vereenvoudigd. Er wordt een sturend beleid gevoerd 

op basis van het parkeerregime.  De randparkings zijn de goedkoopste parkings waar langparkeren 

wordt gestimuleerd. Daarna komen de centrumparkings eveneens bestemd voor langparkeerders, 

echter aan een hoger tarief. Op straat parkeren wordt het duurst.  De parkeerplaatsen zijn bestemd 

voor bewoners en voor kortparkeerplaatsen in functie van het handelsapparaat.  Er zal dus een 

kortparkeerregime en bewonersparkeren worden ingevoerd.  In handelsstraten wordt op maat gewerkt 

met stop en shop plaatsen specifiek voor ultakortparkerende winkelbezoekers. 

Op lange termijn vinden enkele verschuivingen plaats onder invloed van het groter wordende autoluw 

centrum. De huidige centrumparkings kunnen doorgroeien tot bewonersparkings.  Bezoekers worden 

opgavangen in één van de die multimodale overstappunten vanwaar de bezoeker zijn reis kan 

verderzetten of parkeren in nieuwe parkings aan de rand van het autoluwe stadscentrum. 

3.3.3. Pilootwijk voor het vernieuwde duurzaam beleidsscenario 

De gewenste wijkcirculatie die voortvloeit uit het lobbenstadmodel is een visie op lange termijn. Via 

verschillende tussenfases moet de stad doorgroeien naar het gewenste eindbeeld. Voordat de stad 

kan doorgroeien naar een volgende fase dienen een aantal randvoorwaarden vervuld te zijn. Hetzelfde 

geldt voor het gewenste parkeerbeleid, dat sterk samenhangt met de gewenste verkeerscirculatie en 

het lobbenstadmodel. 

Kortom, het gewenste eindbeeld kan zeker niet op korte termijn gerealiseerd worden. Dit zorgt ervoor 

dat inwoners van Sint-Niklaas op korte termijn ook maar weinig voeling hebben met het einddoel. Om 

dit te vermijden zal op korte termijn gewerkt worden met een pilootwijk waar een eerste keer ‘geproefd’ 

kan worden van dit einddoel. De werking in de pilootwijk zal uitgebreid ondersteund en geëvalueerd 

worden. 

Om het gewenste parkeerbeleid uit te rollen in een pilootwijk moeten ook de alternatieven (zoals 

randparkings) reeds voor handen zijn. Op het eerste zicht leent de Elisabethwijk zich hier zeer goed 

toe. Met de parkings station en Zwijgershoek zijn er 2 parkings aan de rand van de wijk beschikbaar. 

In de wijk zelf kan dan voorzien worden in meer bewonersparkeren en minder straatparkeren. Voor 

handelaars in de Elisabethwijk kan er op maat gewerkt worden.  

Naast een pilootwijk voor het toekomstige parkeerbeleid kan de gewenste verkeerscirculatie uitgetest 

worden in een pilootwijk. De pilootwijk voor de wijkcirculatie is bij voorkeur dezelfde wijk als deze waar 

het parkeerbeleid getest wordt. Op die manier ontwikkelt één wijk in Sint-Niklaas zich als een echte 

voorbeeldwijk van hoe het mobiliteitsbeleid van Sint-Niklaas er in de toekomst zal uitzien. 

Ook in het kader van het klimaatplan zullen proefprojecten in de stad opgezet worden. Er kan naar 

synergie gezocht worden tussen deze verschillende proefprojecten.De stad zal nader onderzoeken 

met welke wijk het pilootproject zal worden opgestart. 
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Richtinggevend deel 
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4. Beleidsscenario 

4.1. Werkdomein A - Ruimtelijke ontwikkelingen en hun 
mobiliteitseffecten. 

4.1.1. Werkdomein A1 - Ruimtelijke planning 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

De stad Sint-Niklaas bevindt zich op een knooppunt van hoofdwegen en primaire wegen, wat de 

gemeente zeer goede ontsluitingsmogelijkheden biedt. Sint-Niklaas is vooral gericht op de E17, die 

een internationale verbindingsas vormt en het transport van en naar de grootsteden mogelijk maakt. 

De stad vervult in het Waasland een uitgesproken centrumfunctie en vormt het belangrijkste stedelijk 

knooppunt tussen Antwerpen en Gent. Dankzij de aanwezigheid van een uitgebreid gamma aan 

stedelijke voorzieningen en handelszaken in combinatie met haar vlotte bereikbaarheid heeft de stad 

een sterke regionale uitstraling. 

Sint-Niklaas wil zich in de toekomst verder ontwikkelen als hét centrale knooppunt van dienstverlening 

en wonen in het Waasland. Daarnaast wil het ook de regionale bedrijvigheid verder ontwikkelen  en 

versterken om de positie als belangrijkste tewerkstellingspool in het E17-netwerk te behouden. 

De toekomstige transformatie van de stad dient van binnenuit te gebeuren. Eerder dan louter inzetten 

op expansie en uitbreiding primeert het kwalitatief beheer. Dit geldt tevens voor het buitengebied waar 

een ruimtelijk beleid gevoerd op het ritme van de open-ruimtefuncties natuur, landbouw en bos. 

In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden enkele structurerende elementen onderscheiden 

binnen de compacte stedelijke kern. Deze worden ruimtelijk gestructureerd door de uitbouw van de 

stedelijke corridor en de vervollediging van de ring. 

De stedelijke corridor is een centrale noord-zuidas tussen het station, de Grote Markt en het Waasland 

Shopping Center.  Deze centrale verbindingsas legt een onderlinge relatie tussen enkele belangrijke 

functionele ruimtes van de stad en wordt ontwikkeld tot een vitale slagader van de stad en van het 

stedelijk leven. 

De aanleg en de vervollediging van de ring houdt het doorgaande verkeer uit het stadscentrum. De 

ring zal dan fungeren als hoofdontsluiting van de stad voor autoverkeer. 

Ter hoogte van de kruising van de stedelijke corridor en de ring met de N70 worden stadspoorten en 

stadsknooppunten gecreëerd. Rondom de stedelijke corridor bevinden zich de verschillende 

stedelijke woonwijken. Ze vormen het aanknopingspunt voor de versterking van de woonfunctie in 

de stad Sint-Niklaas. 
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Volgende ruimtelijk structurerende elementen uit het structuurplan hebben een impact op mobiliteit 

binnen de compacte stedelijke kern: 

• Grote Markt als stedelijk evenementenplein 

• De stationsomgeving als scharnierproject. Het vorige stationsproject focuste op het 

zuidelijke deel van de stationsomgeving. Op termijn wordt eveneens een project voor de 

noordelijke zijde van de spoorweg uitgewerkt. Specifiek gaat het om de terreinen langsheen 

de Noordlaan, met o.m. de te herbestemmen school en de pendelparking. 

• Fabiolaplein als centrale stadspoort (zie werkdomein A2) 

• De as station - Grote markt – WSC als stedelijke corridor (zie werkdomein A2) 

• De stationsstraat als drager van het kernwinkelgebied 

• Voorzienningen campussen gekoppeld aan de stedelijke corridor 

• De ring als stedelijke ontsluitingsweg 

• De invalswegen als multifunctionele dragers 

Daarnaast wordt er in het structuurplan ook gestreefd naar een duidelijke profilering van de 

afzonderlijke zones van het randstedelijk gebied. Enkele daarvan hebben ook een impact op 

mobiliteit: 

• Invalswegen als stucturerende dragers. De invalswegen van binnen de compacte 

stedelijke kern worden daarbuiten verder uitgebouwd tot dragers van het randstedelijk gebied. 

• Drie gemengde stadsuitbreidingen als versterking van de stedelijkheid: De Winningen, 

Clementwijk en Bellestraat-Zonneken 

• Bedrijventerreinen aansluitend bij grootschalige infrastructuren: De nieuwe 

bedrijventerreinen worden voorzien in aansluiting bij de bestaande bedrijvenconcentraties en 

bij de grootschalige infrastructuur (de ring, de spoorlijn of de N70). 

• Twee stadsknooppunten als verkeerskundige en ruimtelijke bakens aan de twee 

kruispunten van de ring met de N70  

Tenslotte werd ook voor de deelgemeenten een gewenste ruimtelijke structuur uitgezet. De meest 

relevante elementen daaruit met een impact op mobiliteit worden hieronder opgesomd: 

• Belsele 

o Belseledorp als centrumstraat 

o Uitbouw van wandel- en fietsroutes als fijnmazig samenhangend netwerk 

• Nieuwkerken 

o De ster als overgang tussen Nieuwkerken, het stedelijk gebied en de open ruimte 

• Puivelde 

o Geen relevante elementen met een impact op mobiliteit 

• Sinaai 

o Vleeshouwerstraat-Hulstbaan-Sinaaidorp als dragers van het centrumgebied 
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4.1.1.1. Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas 

Enerzijds legt de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas de afbakeningslijn vast die 

aangeeft waar de stedelijke ontwikkeling van Sint-Niklaas in de toekomst kan gebeuren. Anderzijds 

past de Vlaamse Regering met dit plan op zeven locaties de stedenbouwkundige voorschriften aan 

om nieuwe ruimte te creëren voor wonen, werken, verkeersinfrastructuur en landbouwgebieden. Deze 

zeven locaties worden hieronder kort besproken. Op de volgende pagina volgt vervolgens een 

overzichtskaart met de zeven locaties. 

Stedelijk woongebied Clementwijk 

De Clementwijk maakt deel uit van de gemengde woonstad. Gezien deze locatie moeilijker bereikbaar 

is met zwaar vervoer dan het zuiden van de stad ligt de nadruk hier ligt op het voorzien van voldoende 

aanbod woningen. Een belangrijk deel van de taakstelling voor wonen kan hier worden gerealiseerd. 

Stedelijk woongebied Vijfstraten 

Net als de Clementwijk is ook dit deel gelegen in het noorden van Sint-Niklaas en maakt het deel uit 

van de gemengde woonstad. Het gebied wordt begrensd door de straten: Vijfstraten, de Vlasstraat en 

de Nieuwe Molenstraat. In het zuiden wordt de grens gevormd door de spoorweg naar Antwerpen. In 

het oosten is de Klapperbeek gelegen. 

Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied Bellestraat-Zonneken 

Het gebied is gelegen in het oosten van het centrum van Sint-Niklaas. Ten zuidoosten is het 

recreatiedomein De Ster gelegen. Het gebied bestaat uit 2 verschillende gebieden die nog goede 

mogelijkheden bieden voor verdere ontwikkeling. Dit is enerzijds het gebied tussen Heidebaan en 

Bellestraat en anderzijds het gebied tussen Zonneken, Heidebaan en Eekhoornstraat. De twee 

gebieden moeten gemengd worden ontwikkeld. Er wordt ruimte voorzien voor bedrijvigheid en voor 

verscheidene woningtypes. 

Gemengd regionaal bedrijventerrein Europark-zuid II 

Gezien de zeer gunstige positie ten opzichte van de regionale ontsluiting potenties heeft dit gebied 

ten westen van Europark Zuid potenties voor een uitbreiding van regionale bedrijven. Er kunnen 

slechts een beperkt soort bedrijven zich vestigen en er dient aandacht uit te gaan naar de overgang 

met de omgevende woonlinten 

Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied De Winningen 

Gekoppeld aan de voortgang van de ontginning van klei voor het gebied “De Winningen” wordt een 

gefaseerde gemengde ontwikkeling voorzien. Op lange termijn wordt voornamelijk voorzien in 

bedrijvigheid (gemend regionaal bedrijventerrein ) en groen. Langsheen de ringgracht wordt eveneens 

ruimte voorzien voor een woonproject. 

Stedelijk landbouwgebied Tweede Moerput – Kloottiende – Galgstraat – Hamveld 

Dit gebied is deel van de regionale gemengde groenstructuur. Er wordt voor gekozen om op de 

zandrug Beveren – Waasmunster de regionale gemengde groen- en landbouwstructuur te versterken. 
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Oostelijke tangent 

In aanvulling op de selectie van primaire wegen II te Sint-Niklaas 

(N16 en N41) in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is in de 

hypothese van gewenste ruimtelijke structuur voor het 

regionaalstedelijk gebied een verbeterde ontsluitingsstructuur 

voor het regionaalstedelijk gebied voorgesteld. Het 

regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas wordt ontsloten via een 

dubbele kamstructuur met: 

• De N41 in het westen, die zijn selectie als primaire weg II blijft 

behouden  

• Het doortrekken van de parallelweg aan de E17 en een 

deel(s) nog aan te leggen oostelijke tangent langs de spoorweg 

in het oosten aansluitend op de R42, die als een nieuwe primaire 

weg II zal worden geselecteerd tussen de E17 en de N70. De 

industriezone Europapark Zuid ontsluit rechtstreeks naar de 

oostelijke tangent. en ook de industriezone in Temse (TTS ten 

zuiden van de E17) zal een bijkomende afrit krijgen vanaf de 

doorgetrokken parallelweg aan de zuidkant van de E17.  

Specifiek voor de Oostelijke tangent werd door de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen van 

oktober 2005 tot oktober 2006 een ontwerpstudie uitgevoerd. Voor het bepalen van het optimale tracé 

werden meerdere varianten onderzocht voor enerzijds het deel tussen N70 en de E17 en anderzijds 

voor de aansluiting met de E17. 
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Grafisch plan 

 
Figuur 9: Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas 

4.1.1.2.  Masterplan publieke ruimte 

Het masterplan publieke ruimte omvat een globale visie op de publieke ruimte op het grondgebied van 

de stad Sint-Niklaas. Waar voorheen de inrichting van de publieke ruimte vaak ‘ad hoc’ gebeurde, 

bevat het masterplan een visie die bijdraagt aan de herkenbaarheid en identiteit van de publieke 

ruimten van Sint-Niklaas. Het masterplan wordt uitvoering beschreven in het Informatief deel onder 

hoofdstuk 3.2.3.  
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4.1.2. Werkdomein A2 - Strategische projecten 

Het GRS Sint-Niklaas dateert van na het afronden van het mobiliteitsplan in 2002. Een aantal ruimtelijk 

structurerende elementen en strategische projecten uit het GRS kwamen reeds aan bod in het vorige 

mobiliteitsplan en blijven ongewijzigd. Andere zijn nieuw of de visie erop werd intussen bijgesteld. Al 

deze strategische projecten worden hieronder besproken en krijgen een eigen invulling binnen het 

mobiliteitsplan. 

4.1.2.1. Het Fabiolaplein 

Situering: 

Het ruimtelijk structuurplan vermeldt het volgende over het Fabiolaplein: “Nabij het kruispunt van de 

stedelijke corridor met de N70 bevindt zich het ruimtelijk geheel van het Koningin Fabiolapark met de 

woontorens, het Waasland Shopping Center, het stedelijk zwembad en de bedrijvigheid tussen de 

Schoolstraat en de Koningin Astridlaan (N70). De woontorens van het Koningin Fabiolapark vormen 

nu reeds een ruimtelijk baken voor de stad. Ze creëren een duidelijke overgangsruimte tussen de 

regionale bedrijvigheid nabij de E17 en de stadskern. De herinrichting van de Prins Alexanderlaan 

(N16) tot een doortocht (project ‘Fabiolaplein’) zal op termijn een samenhang creëren tussen de 

verschillende onderdelen van deze stadspoort.” 

Uitwerking 

In het mobiliteitsplan van 2002 werd reeds een 

eerste principeschets gemaakt voor het 

Fabiolaplein. Het is de ambitie om het concept 

verder te detailleren tot een ruimtelijk concept voor 

de ruime omgeving met een schetsontwerp dat 

tenslotte uit te voeren is. 

Het concept dient rekening te houden met de visie 

uit de Lobbenstad en dit Mobiliteitsplan.In deze 

omgeving is een grote randparking voor de 

binnenstad te voorzien. Daarnaast pleit de visie 

voor een autoluwere binnenstad voor een 

belevering van de binnenstad met kleinere 

(elektrische) vrachtwagens of cargobikes.  De 

omgeving van het Fabioplein is de uitgelezen 

locatie om een stedelijk distributiecentrum te 

voorzien. Dit is mee te integreren in het ontwerp.  

Acties 

• Opmaak schetsontwerp voor het 

Fabiolaplein (zie actietabel) 

• Realisatie Oostelijke tangent 

 

  

Figuur 10: Fabiolaplein zoals opgenomen in het 
mobiliteitsplan van 2002 door Langzaam verkeer 
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Inrichten van twee stadsknooppunten  

Historiek 

In het mobiliteitsplan van 2002 werden 3 multimodale stadspoorten voorzien: 

• Stadspoort Oost bevindt zich ter hoogte van het in te richten kruispunt van de oostelijke 

tangent en de N70. Volgens het GRS zouden regionale functies een beeldbepalende rol 

kunnen spelen bij de herinrichting van dit punt. Daarnaast deed het GRS de suggestie om de 

tramlijn van Antwerpen naar Beveren tot dit punt door te trekken. Het punt zou kunnen 

uitgroeien tot een multimodaal transferium. 

• Stadspoort West ter hoogte van de aansluiting van de westkam N41 op de N70, kan ingericht 

worden als een multimodaal transferium 

• Stadspoort Vijfstraten ter hoogte van het kruispunt van de Sparrenhofstraat, de 

Klapperbeekstraat, de Begijnenstraat, de Nieuwe Molenstraat en de provinciale baan vanuit 

Kieldrecht 

De eerste 2 stadspoorten werden in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan opgenomen als 

stadsknooppunten. De stadspoort Vijfstraten werd niet weerhouden in het GRS. De omgeving werd 

wel opgenomen als “scharnierproject station”. 

Vernieuwe uitwerking van de stadsknooppunten 

In dit mobiliteitsplan worden vijf belangrijke knooppunten bepaald: 

1. Het station: multimodaal knooppunt IC/IR knooppunt 

2. Het Fabiolaplein: stadspoort  met randparking (P+R) en stedelijk distributiecentrum 

3. Het stadsknooppunt oost: recreatief knooppunt met focus op fietsverkeer 

4. Het stadsknooppunt west: gekoppeld aan de nieuwe attractiepool (ziekenhuis) wordt een 

attractief en frequent OV-aanbod en fietsnetwerken gerealiseerd. 

5. Randparking ter hoogte van SVK: zoals voorzien in het lobbenstadmodel. De exacte locatie 

van deze parking is nog te bepalen. Er dient tevens onderzocht te worden of de nieuwe locatie 

van het AZ Nikolaas (ter hoogte van stadsknooppunt oost) deels deze functie kan opnemen.   

Het oostelijke knooppunt uit het GRS en het mobiliteitsplan van 2002 wordt in het kader van dit 

mobiliteitsplan dus niet als dusdanig weerhouden. Gezien een aantal contextfactoren gewijzigd zijn 

wordt om die reden de knoop in oostelijke richting verschoven en als recreatieve (mobiliteits)knoop 

uitgerust.  
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Figuur 11: Overzicht van de 5 belangrijke knooppunten in Sint-Niklaas 
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Deze 5 stadsknooppunten kunnen binnen het mobiliteitsplan als volgt gedefinieerd worden en een 

eigen invulling krijgen op lange termijn: 

• Station als multimodale knoop 

Het IC/IR-station Sint-Niklaas is een multimodaal knooppunt waar zowel uitgebreide 

parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen is als een verknoping met het bus- en treinnetwerk. 

• Fabiolaplein als stadspoort (zie ook hoofdstuk 4.1.2.1) 

Het Fabiolaplein vormt de grens tussen de regionale bedrijvigheid langs de N16 en de 

stadskern. Daarnaast moet het een geheel maken van het WSC als eindpunt van de stedelijke 

corridor, het stedelijk zwembad en de woontorens van het Koningin Fabiolapark. Op die 

manier wordt het Fabiolaplein een echte stadspoort. 

Naast de functie als stadspoort moet het Fabiolaplein op termijn ook de functie opnemen als 

één van de multimodale knooppunten uit het lobbenstadmodel. Een grote randparking vangt 

de bezoekers op waarna zij vlakbij het WSC en de stedelijke corridor zijn. Op die laatste is 

bovendien reeds een hoogfrequent Ov-systeem aanwezig dat als natransport kan dienen. 

Als stadspoort en multimodaal knooppunt is het Fabiolaplein ook de locatie bij uitstek om een 

stedelijk distributiecentrum te voorzien (zie ook hoofdstuk 0 Belevering van het stadscentrum) 

• Stadsknooppunt Oost als recreatief knooppunt 

Gelet op het feit dat de doortrekking van de tramlijn Antwerpen-Beveren tot dit punt niet werd 

opgenomen in de mobiliteitsvisie van De Lijn is er weinig potentieel voor een multimodaal 

knooppunt op deze locatie. 

Daarnaast zijn er andere locaties ten oosten van de stad die geschikter zijn als 

stadsknooppunt. Ter hoogte van het gehucht Ster is er een natuurlijke verwevenheid van 

functies met onder andere het recreatiedomein, de toekomstige stadsuitbreiding Bellestraat-

Zonneken en het bedrijventerrein Heihoekstraat. Ook in het GRS werd deze locatie 

opgenomen als een “overgang tussen Nieuwkerken, het stedelijk gebied en de open ruimte”. 

Met het doel om van Sint-Niklaas een fietsstad te maken in het achterhoofd is het dan ook de 

aangewezen plaats om een oostelijk recreatief knooppunt te creëren. Een bijkomende 

fietsroute naar de Ster moet het recreatiedomein optimaal verknopen met het fietsnetwerk. Er 

wordt onderzocht om hier op termijn deelfietsen te voorzien. 

• Stadsknooppunt West als een sterk OV-knooppunt  

Gezien de buurt rond dit knooppunt uitdrukkelijk in beeld komt als nieuwe locatie voor het AZ 

Nikolaas (zie hoofdstuk 4.1.2.3 Verhuis AZ Nikolaas) kan deze locatie op termijn wel 

uitgroeien tot een sterk OV-knooppunt. In combinatie met het stadsuitbreidingsproject de 

Winningen, het nieuwe sociaal huis en het OCMW zou deze as tot een sterke poot van het 

stadsnet kunnen uitgroeien. Eerder dan het als een multimodaal knooppunt in te vullen wordt 

er dus voor een OV-knooppunt gekozen. 

• Randparking ter hoogte van SVK (exacte locatie te bepalen) 

Het lobbenstadmodel voorziet een randparking ter hoogte van SVK. De exacte locatie en 

ontsluiting voor deze parking is nog te bepalen en hangt af van welke opportuniteiten zich 

voordoen. Zo kan de verhuis van het AZ Nikolaas een opportuniteit bieden om deze 

randparking te voorzien aan het stadsknooppunt oost eerder dan aan SVK. Er dient dus 

onderzocht te worden of de nieuwe locatie van het AZ Nikolaas (ter hoogte van 

stadsknooppunt oost) ook de functie als randparking kan opnemen. 
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Acties 

� Vervolledigen fietsnetwerk naar Oostelijke recreatieve knoop (zie werkdomein B2 Integraal 

fietsbeleid 

� Onderzoek deelfietssysteem recreatiedomein De Ster 

� Uitwerken mobiliteitsstrategie nieuw ziekenhuis en heroriënteren van het stadsnet te Sint-

Niklaas 

� Onderzoek stadsdistributiecentrum en bezoekersparking ter hoogte van Fabiolaplein 

� Locatieonderzoek randparking SVK en onderzoek naar integratie met nieuwe site voor het 

ziekenhuis AZ Nikolaas) 

4.1.2.2. Gemengde stadsuitbreidingen als versterking van de stedelijkheid  

Situering 

Het GRS geeft aan dat “Drie grote stadsuitbreidingen een groot deel van de taakstellingen inzake 

wonen, groenvoorzieningen en bedrijvigheid moeten opvangen. Het gaat hier om de uitbreiding van 

de Clementwijk, De Winningen en de uitbreiding Bellestraat-Zonneken.” 

Het project De Winningen voorziet bijkomende woningen, een bedrijventerrein en 30-35 ha 

randstedelijk groengebied. De ambitie is een groene duurzame wijk. Deze ambitie situeert zich ook 

op het vlak van mobiliteit. 

Met het woonproject Clementwijk komt er een grootschalige stadsuitbreiding in de noordrand van 

Sint-Niklaas. De ontwikkeling omvat 80 ha en voorziet 1925 woningen en collectieve voorzieningen 

waaronder een wijkschool en een stadsdeelpark van 4 ha. De ambitie is een groene duurzame wijk. 

De verdere ontwikkeling staat echter ter discussie. Het projectgebied valt in een zone waar niet verder 

verdicht dient te worden volgens het lobbenstadmodel. Er worden wel mogelijkheden gezien voor 

grootschalige groenvoorzieningen 

De derde en meest oostelijke ontwikkeling is Bellestraat-Zonneken. De ontwikkeling omvat zowel 

woningen, bedrijven als groenvoorzieningen.  

Bij de ontwikkeling van deze woonwijken zal rekening gehouden worden met het STOP-principe. 

Toekomstige nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen zullen voorafgaand steevast getoetst worden aan 

de verenigbaarheid met het lobbenstadmodel.  



 

43/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

 

Figuur 12: Overzicht van de drie grote stadsuitbreidingen  

Uitwerking 

De grote stadsuitbreidingen dienen maximaal ontsloten te worden via het openbaar vervoer en een 

fijnmazig fietsnetwerk. Gezien de ligging van de verschillende projecten binnen het regionaal stedelijk 

gebied van Sint-Niklaas en het type ontwikkeling (wonen) dienen vooral optimalisaties te worden 

gezocht in de uitbreiding en/of aanpassing van het stadsnet van Sint-Niklaas. Voor een 

gedetailleerde uitwerking van de OV-ontsluiting van deze ontwikkelingen zie “werkdomein B3 – 

Openbaar vervoersnetwerk”. Ook het fietsnetwerk anticipeert op de nieuwe ontwikkelingen (zie 

Hoofdstuk 4.2.1 – werkdomein B 2 – integraal fietsbeleid) 

Acties 

� Heroriënteren van het stadsnet in functie van de nieuwe ontwikkelingen 
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4.1.2.3. Verhuis AZ Nikolaas 

Situering 

Het AZ Nikolaas – op dit moment gevestigd in de Moerlandstraat – is op zoek naar een nieuwe locatie 

omdat de huidige locatie eventuele uitbreidingen hypothekeert. Als nieuwe locatie wordt voornamelijk 

naar het gebied op de kruising van N70 en R42 gekeken, een exacte locatie ligt echter nog niet vast. 

Uitwerking 

Op dit moment zijn er geen modal split gegevens beschikbaar over het personeel van het AZ Nikolaas. 

Wel is geweten dat 23% van de medewerkers sporadisch tot dagelijks met de fiets naar het werk komt.  

Op de huidige locatie heeft het ziekenhuis een zeer goede OV-ontsluiting dankzij het stadsnet. In de 

toekomst is het dan ook gewenst en noodzakelijk dat een degelijke OV-ontsluiting behouden blijft. Bij 

het herbekijken van het stadsnet kan de nieuwe locatie van het ziekenhuis samen met de ontwikkeling 

van de Winningen en het nieuwe OCMW met sociaal huis in de Abingdonstraat een nieuwe sterke as 

in het stadsnet vormen. Voor een gedetailleerde uitwerking van de OV-ontsluiting van de nieuwe 

locatie van het AZ zie “werkdomein B3 – Openbaar vervoersnetwerk”. 

Acties 

� Heroriënteren van het stadsnet Sint-Niklaas met hoogwaardige bediening van de nieuwe 

ziekenhuissite.  

� Opbouwen accuraat mobiliteitsprofiel AZ Nikolaas, dit kan deels gekoppeld worden aan de 

verplichte federale vragenlijst.  

4.1.2.4. Heraanleg N70 

Uitwerking 

Na de realisatie van de oostelijke tangent beschikt Sint-Niklaas over een volledige kamstructuur. Op 

die manier dienen autobestuurders in functie van hun bestemming op het hoofdwegennet reeds een 

keuze te maken. Dit impliceert ook dat het belang van de N70 zal afnemen en enkel nog lokaal verkeer 

zal moeten verwerken – al blijft de weg wel uitdrukkelijk een onderdeel van de rondweg uitmaken. De 

verkeerskundige functie van de weg zal afnemen en bij heraanleg zal de N70 dan ook gedowngrade 

worden en ingericht worden als een lokale weg. 

Acties 

� Implementeren van het masterplan publieke ruimte voor de heraanleg van de N70 tussen de 

beide tangenten 
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4.1.3. Werkdomein A3 - Wegencategorisering 

4.1.3.1. Visie en wijzigingen 

De gewenste wegencategorisering zet de krijtlijnen van het mobiliteitsplan uit. Het bepaalt de 

modaliteiten voor de verdere uitwerking van de andere thema’s en het uitzetten van de bijhorende 

netwerken binnen het mobiliteitsplan. 

In het kader van een klimaatneutraal Sint-Niklaas tegen 2050 moet de wegencategorisering ook de 

eerste stappen richting een duurzaam Sint-Niklaas mee uitzetten. Een autoluw stadscentrum vormt 

daar een belangrijk onderdeel van. Om dit te verwezenlijken in de compacte stadkern komt het 

lobbenstadmodel (zie informatief gedeelte) nadrukkelijk op de voorgrond. Daarbij worden de stedelijke 

woonwijken met een systeem van lussen en/of poorten ontsloten langs de historische invalswegen 

van de stad. Autoverkeer tussen de verschillende woonwijken is enkel mogelijk via de rondweg. Op 

die manier is er geen doorgaand verkeer door het stadscentrum meer mogelijk en worden de reistijden 

voor duurzame modi korter dan voor het autoverkeer. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het 

stadscentrum makkelijker doorwaadbaar en bereikbaarder wordt voor fietsers, voetgangers en het 

openbaar vervoer. In het wijkcirculatieplan (zie werkdomein B1) worden de belangrijkste principes van 

het circulatieplan beschreven.  

Daarnaast is in de loop van het studieproces gebleken dat ook buiten de rondweg (R42-N70-N41) een 

aanpassing van de wegencategorisering noodzakelijk was. Enkele van deze 

categoriseringswijzigingen zijn om budgettaire redenen niet meteen realiseerbaar of zijn onderworpen 

aan een aantal randvoorwaarden, deze zijn bijvoorbeeld afhankelijk van de realisatie van andere 

projecten zoals de oostelijke tangent. Daarom in de categorisering uitgesplitst in een lange en korte 

termijnsvariant. Op langere termijn heeft de stad Sint-Niklaas op een aantal punten een andere visie 

op de wegencategorisering in vergelijking met de huidige categorisering in het PRS Oost-

Vlaanderen. De stad vraagt bij de herziening van het provinciaal structuurplan de selectie van de 

secundaire wegen aan te passen. De volgende tabel geeft een overzicht van de wijzigingen of 

verschilpunten. 

 

.
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Selectie Categorisering 

PRS 

Voorgestelde 

categorisering 

(KT & LT) 

Motivatie 

N16 tussen E17 en 

N70 

Secundair type 3 Secundair type 2 De binnenstad van Sint-Niklaas wordt ingericht als een autoluw stadsdeel. Op de 

rand van de binnenstad worden bezoekersparkings en overstappunten voorzien, 

een van deze bezoekersparkings zal zich ter hoogte van het Waasland Shopping 

center bevinden (stadspoort Fabiolaplein). 

De drie grote bezoekersparkings (station, omgeving SVK, omgeving Fabiolaplein) 

vormen drie belangrijke punten in de verkeersstructuur van Sint-Niklaas. Ze zullen 

regionaal stedelijk verkeer van op langere afstand aantrekken. Deze regionale 

verkeersstromen dienen duidelijk te worden gekanaliseerd via de hierdoor meest 

aangewezen route wat een secundaire selectie motiveert. Ter hoogte van de 

parking eindigt de secundaire selectie van en naar het regionaal stedelijk gebied. 

De N16 tussen de E17 en de N70 is nu reeds een belangrijke invalsweg voor 

regionaal stedelijk verkeer en zal dit naar de toekomst toe ook blijven. Daarom is 

de weg als secundaire weg van het type 2 (ontsluiting regionaal stedelijk gebied) 

noodzakelijk. 

Een aanvullende reden om de N16 te categoriseren als secundair 2 is dat de N16 

op grondgebied Temse gecategoriseerd is als Primair cat.I. Op het wegsegment 

tussen E17 en N70 zal de N16 steeds een regionale verkeersfunctie blijven 

vervullen voor het verkeer van en naar Sint-Niklaas. Bovendien is de hoeveelheid 

openbaar vervoer dat op dit segment, ten zuiden van het WSC, rijdt gering en loopt 

de fietsroute Temse – Sint-Niklaas via een parallelle as. Een selectie als secundaire 

weg type 3 is dus moeilijk motiveerbaar. 
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Selectie Categorisering 

PRS 

Voorgestelde 

categorisering 

(KT & LT) 

Motivatie 

N403 van 

Vlyminckshoek tot 

R42  

Vlyminckshoek – 

Plezantstraat: 

secundair type 3 

KT: 

Secundair type 2 

 

LT:  

Lokaal type 1 

Om de Hoge Bokstraat –een woonstraat – niet te belasten met doorgaand verkeer 

wordt op lange termijn een omleidingsweg voorzien (zie verder). Op korte termijn 

zal hoofdzakelijk de as Vlyminkshoek - Plezantstraat – Guido Gezellelaan – Leon 

Scheerderslaan het regionale verkeer moeten dragen. 

Daarom wordt deze weg op korte termijn geselecteerd als secundair type 2. Deze 

as zal de link moeten vormen tussen westelijke tangent en de N403. De regionale 

verkeersfunctie van dit wegsegment is de facto aanwezig. 

Op lange termijn neemt de omleidingsweg rond de Hoge Bokstraat deze regionale 

verkeersfunctie over. De verschuiving van het regionale verkeer naar de 

omleidingsweg moet de N403 tussen Vlyminckshoek en R42 de nodige zuurstof 

bieden om zich te ontwikkelen als een sterke fiets- en OV-as. Op dat moment kan 

deze as gedowngrade worden naar een lokale weg van het type 1. 

Guido Gezellelaan - 

Scheerderslaan (R42) 

Scheerderslaan:  

werd niet 

geselecteerd in 

het PRS 

Secundaire weg 

type 2 

De as Guido Gezellelaan-Scheerderslaan wordt zowel op korte als lange termijn 

gezien als een secundaire weg type 2. 

Op korte termijn vangt ze samen met de N403 het regionale verkeer op en maakt 

ze deel uit van de ontsluitingsstructuur van Sint-Niklaas.  

Op lange termijn is een grote bezoekersparking ter hoogte van de oksel R42 x 

Plezantstraat onderdeel van de strategie om het centrum autoluwer te maken. Naar 

analogie met de hiervoor beschreven argumenten voor de N16, dient ook hier de 

toeleidende as door middel van een secundaire weg te worden ontsloten. De 

selectie eindigt ter hoogte van de parking. 
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Selectie Categorisering 

PRS 

Voorgestelde 

categorisering 

(KT & LT) 

Motivatie 

N70  

(tussen N41 en R42) 

Secundair 3 KT: secundair 3 

LT: Lokaal 1 

Op korte termijn kan dit wegsegment zijn categorisering als secundair 3 behouden. 

Op lange termijn, eens de oostelijke tangent gerealiseerd is zal het regionaal en 

bovenlokaal verkeer zijn bestemming kiezen op de E17. De drie verschillende 

uitritten van de snelweg leiden in de toekomst elk naar een bezoekersparking. 

Doorgaand verkeer kan de N41en de N403 volgen. Dit segment van de N70 verliest 

hierdoor haar bovenlokale functie en kan dus worden gedowngrade naar een lokale 

weg type 1.  Aanvullend speelt dit wegsegment evenmin een rol als stamas voor 

het openbaar vervoer of belangrijke hoofdfietsroute op provinciaal niveau. Het 

selecteren van de weg als lokale weg impliceert immers niet dat er geen 

maatregelen voor veilig fietsverkeer of een goede doorstroming voor het openbaar 

vervoer zullen worden getroffen.  

Dit wegsegment vormt een essentiële schakel in het functioneren van de 

bestemmingsboulevard teneinde bij een autoluwer centrum, lokale verplaatsingen 

in en rond Sint-Niklaas op een vlotte manier te kunnen laten verlopen. 

 

Zowel de huidige wegencategorisering als de gewenste wegencategorisering op de korte en de langere termijn wordt weergegeven op de figuren op de volgende 

pagina’s.  
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Figuur 13: huidige categorisering 
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Figuur 14: Wegencategorisering op korte termijn 
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Figuur 15: Wegencategorisering op lange termijn
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4.1.3.2. Ontsluiting noordelijk stadsdeel 

Voor autoverkeer dient er een verbeterde ontsluiting van het noordelijk stadsdeel te komen. Zeker 

met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het noordelijk stadsdeel. Een omleidingsweg 

rond de Hoge Bokstraat is echter enkel realiseerbaar op lange termijn. Om die reden zal op korte 

termijn bekeken worden of een herprofilering van de Hoge Bokstraat een oplossing kan bieden. 

Hiervoor is ook een actie in de actietabellen opgenomen.  Indien de herprofilering van de Hoge 

Bokstraat positief wordt geëvalueerd, dient ook de wegencategorisering zoals op de figuren 

weergegeven en hierna beschreven, te worden herbekeken. 

Voor fietsverkeer blijft de N403 de belangrijkste as. Om die reden dient de situatie voor fietsers 

herbekeken te worden, in het bijzonder langs de Kleibeekstraat 

4.1.3.3. Selectie van de wegen 

De gewenste wegencategorisering zet de krijtlijnen van het mobiliteitsplan uit. Het bepaalt de 

modaliteiten voor de verdere uitwerking van de andere thema’s en het uitzetten van de bijhorende 

netwerken binnen het mobiliteitsplan. 

Ter uitwerking van de gewenste wegencategorisering werd de categorisering zoals vastgelegd in 

het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen gehanteerd. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen heeft 

de verschillende wegencategorieën als volgt vastgelegd: 

• De hoofdwegen vormen als geheel de drager voor het wegvervoer over langere afstand. 

Zij vormen een netwerk van doorgaande verbindingen op nationaal en internationaal 

niveau; 

• De primaire wegen categorie I zijn wegen die noodzakelijk zijn om het net van 

hoofdwegen te complementeren, maar die geen functie hebben als doorgaande, 

internationale verbinding. De hoofdfunctie van de primaire wegen I is het verbinden op 

Vlaams niveau en als aanvullende functie verzamelen op Vlaams niveau; 

• De primaire wegen categorie II zijn wegen die een verzamelfunctie hebben voor 

gebieden en/of concentraties van activiteiten van gewestelijk belang. De hoofdfunctie van 

de primaire wegen II os het verzamelen op Vlaams niveau en als aanvullende functie het 

verbinden op Vlaams niveau; 

• De secundaire wegen hebben als hoofdfunctie het verbinden en/of verzamelen op 

lokaal en bovenlokaal niveau en aanvullende functie toegang geven; 

• De lokale wegen hebben als hoofdfunctie toegang geven. 
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Deze laatste twee categorieën worden in de provinciale ruimtelijke structuurplannen nog verder 

uitgewerkt op volgende wijze: 

• De secundaire wegen type 1 vervullen in de eerste plaats een verbindende functie op 

bovenlokaal niveau op basis van mobiliteit genererende elementen van 

provinciaal/regionaal niveau, maar die niet functioneert op Vlaams niveau, teneinde geen 

verkleining van de mazen van hoofd- en primaire wegen te veroorzaken. Daarnaast heeft 

de weg tevens een (ondergeschikte) bovenlokale verzamelfunctie. De aanvullende 

functie van het toegang geven wordt langs die wegen tot een minimum beperkt. 

• Bij de secundaire weg type 2 is de hoofdfunctie van de weg het verzamelen op 

bovenlokaal niveau van verkeer dat afkomstig is van mobiliteit genererende elementen 

van provinciaal/regionaal niveau, naar het hogere wegennet. In mindere mate neemt de 

weg een verbindende taak op. Vanwege het lagere karakter van de weg is hier een 

hogere mate van toegang verlenen mogelijk. 

• Op secundaire wegen type 3 is de autoverkeersfunctie van de weg 

(verbinden/verzamelen) neven- of ondergeschikt aan de openbaar vervoersfunctie en de 

langzaam-verkeersfunctie, enerzijds omdat de verbindings- en verzamelfunctie van de 

weg in de wensstructuur wordt ingevuld langs een parallelle route, anderzijds teneinde 

een verschuiving in de modal split tot stand te brengen. De taak ten aanzien van het 

regionaal autoverkeer beperkt zich tot een hoogstens verzamelende functie. Hierdoor 

kan speciale aandacht gaan naar de ruimtelijke inpassing, de inrichting van de weg, naar 

de voorzieningen voor de zwakke weggebruikers fietser en voetganger en naar de 

doorstroming van het openbaar vervoer. 

• De lokale wegen type 1 hebben als hoofdfunctie het verbinden op lokaal niveau. 

Aanvullend hebben ze ook een verzamelende functie op lokaal niveau. 

• De lokale wegen type 2 hebben als hoofdfunctie het verzamelen op lokaal niveau 

gecombineerd met het verlenen van erftoegang. Aanvullend kunnen ze ook een 

verbindende functie hebben op lokaal niveau. 

• De lokale wegen type 3 zijn erftoegangswegen 

Gezien de grootte van het studiegebied, om de nodige nuances in de wegencategorisering te 

kunnen aanbrengen én om de van de categorisering een kapstok voor de rest van het beleid te 

kunnen maken zal in de mobiliteitsplan een onderscheid gemaakt worden tussen lokale wegen 

type 2a en type 2b. Daarbij sluiten de lokale wegen type 2a nauw aan bij de lokale wegen type 

1. Beiden zijn dragers van het lokaal vrachtverkeer en hebben eenzelfde snelheidsbeleid. Echter, 

waar de lokale wegen type 1 hoofddorpen met elkaar verbinden, verbinden de lokale wegen 

type 2a de overige kernen. De lokale wegen type 2b zijn de overige wegen die voldoen aan de 

definitie van type 2 maar die daarnaast geen belangrijke structuurbepalende rol spelen. Ze zijn 

geen dragers van lokaal vrachtverkeer en hebben over het algemeen een lager snelheidsregime. 
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Hierna wordt de voorgestelde wegencategorisering weergeven, inclusief afwijkingen van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. 

Wegencategorie Selectie Verantwoording Randvoorwaarde 

Hoofdwegen E17/A14 In overeenstemming met het RSV 
 

Primaire wegen cat. II N41 van aansluiting 14 A14 

(Dendermonde) tot N70 (Sint-

Niklaas) 

N41 van aansluiting 14 A14 

(Sint-Niklaas) tot N47 

(Lebbeke/Dendermonde) 

Aan te leggen oostelijke tangent 

(doortrekking R42 tussen N70 en 

A14/E17); 

In overeenstemming met het RSV  

Secundaire wegen type 1 Het PRS selecteert geen wegen in deze categorie op grondgebied Sint-Niklaas 

Secundaire wegen type 2 

N70 van N47 (Lokeren) – N41 

(St-Niklaas) en van R42 (St-

Niklaas) – N485 (Beveren) 

R42 van N70 tot Vijfstraten 

N41 van N70 tot 

Scheerderslaan/Hoge Bokstraat 

 

R42 van N403 tot 

Scheerderslaan/Hoge Bokstraat 

N16 

In overeenstemming met het PRS 

 

In overeenstemming met het PRS 

 

In overeenstemming met het PRS 

 

Afwijking op het PRS. Zie tabel 3 

 

Afwijking op het PRS. Zie tabel 3 
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Wegencategorie Selectie Verantwoording Randvoorwaarde 

Lokale wegen type 1 

N403 van Spoorweglaan tot 

Vlyminckshoek 
Afwijking op het PRS. Zie tabel 3 

Realisatie omleidingsweg Hoge 

Bokstraat 

N70 van N41 tot R42 (te Sint-

Niklaas)  
Afwijking op het PRS Realisatie oostelijke tangent 

Volgende wegen werden gecategoriseerd als lokale weg type 1 omwille van hun functie als verbindingsweg op 

lokaal niveau: 

Pastorijstraat, Gyselstraat, Vleeshouwersstraat , Stenenmuurstraat, Leon Scheerderslaan , N451, 

Drielindenstraat, Schrijberg, Leopold II-laan,Schuilhoek, Hulstendreef, Molenstraat, Sint-Gillisbaan, Vrouw-

Mariastraat, Rozenlaan, Peperstraat, Tuinlaan, Lepelhoekstraat, Driekoningenstraat en de N70 tussen de 2 

tangenten,  

Lokale wegen type 2 a 
Volgende wegen werden gecategoriseerd als lokale weg type 2 omwille van hun functie als verzamelende weg 

op lokaal niveau: 

Hulstbaan, Zwaanaardestraat, Keizerstraat, Wijnveld, Puiveldestraat, Marktstraat, Kruisstraat, Nauwstraat,  

Lokale wegen type 2 b 

Volgende wegen werden gecategoriseerd als lokale weg type 2 omwille van hun functie als verzamelende weg 

op lokaal niveau: 

Heimolenstraat, Belseledorp, Kerkstraat, Raapstraat, Dries, , Eigenlostraat, Heistraat, Krekelstraat, , Tereken, 

Ster, Hoogkamerstraat, Driegaaienhoek, Weimanstraat, Nieuwkerkenstraat, Heihoekstraat, Tassijnslaan, 

Zonneken, Kemzekestraat, Begijnenstraat, Bellestraat, Haasdonkse Steenweg, Vossekotstraat, Hertjen, 

Sinaaidorp, Kapelstraat, Hoge Heerweg, Industriepark-west, Houten Schoen, Gentstraat, Dendermondse 

Steenweg, Puitvoetstraat, Industriepark-noord, Passtraat (ten noorden van N70) 

Lokale wegen type 3 Alle overige wegen worden gecategoriseerd als lokale weg type 3 

Tabel 3: Vooropgestelde wegencategorisering - Actieprogramma 
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Wijzigingen in categorisering 

Onderstaande tabel geeft alle wijzigingen in categorisering weer ten opzichte van het mobiliteitsplan van 2002. 

Wegsegment 
Categorisering  

vorig mobiliteitsplan 
Nieuwe categorisering  Opmerkingen 

N70 (uitgezonderd  

tussen N41 en R42) 

Secundair 3 Secundair 2 Sinds het vorige mobiliteitsplan is er een nieuw PRS 

dat de N70 selecteert als secundair 2 

N 70 (tussen N41 en R42) Secundair 3 KT: secundair 3 

LT: Lokaal 1 

De gewenste functie is lokale bestemmingsboulevard 

in functie van autoluwer centrum. Er is geen 

bovenlokale autoverkeersfunctie gewenst, evenmin is 

de as een belangrijke stamas voor het openbaar 

vervoer of hoofdfietsroute op provinciaal niveau.  

N403 Vlyminckshoek - Plezantstraat Secundair 3 KT: secundair 2 

LT: lokaal 1 

Zie tabel 3. Op korte termijn functie voor doorgaand 

regionaal verkeer. Belangrijke toegangsweg tot het 

regionaal stedelijk gebied.  

Op lange termijn OV- en fiets-as zoals voorzien in het 

lobbenstadmodel 

R42 tussen N41 en Plezantstraat Lokaal 1 Secundair 2  Zie tabel 3. Functie voor doorgaand regionaal verkeer 

op korte termijn. Op lange termijn regionale 

bedieningsas van een grootschalige parking voor 

langparkeerders. 

N16 tussen E17 en N70 Secundair 3 Secundair 2 Zie tabel 3.  Belangrijke ontsluitingsweg voor het 

regionaal stedelijk gebied Sint-Niklaas, nu en in de 

toekomst.  

Driekoningenstraat Lokaal 2 Lokaal 1 Lokale verbindingsweg tussen het regionaal stedelijk 

gebied Sint-Niklaas en Sint-Gillis-Waas 
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Wegsegment 
Categorisering  

vorig mobiliteitsplan 
Nieuwe categorisering  Opmerkingen 

Vijfstraten/Klapperbeekstraat/Turkyen 

/Pastorijstraat 

Lokaal 2 Lokaal 1 Lokale verbindingsweg tussen regionaal stedelijk 

gebied Sint-Niklaas, Nieuwkerken Waas en Vrasene 

Tereken ten zuiden van N70 Lokaal 2 Lokaal 1 Lokale verbindingsweg tussen regionaal stedelijk 

gebied Sint-Niklaas en Waasmunster 

Weimanstraat Lokaal 1 Lokaal 2b Eerder ontsluitend dan verbindend. Weg is 

onvoldoende uitgerust om als verbindingsweg te 

functioneren en zal naar de toekomst toe niet worden 

gepromoot.  

Kemzekestraat Lokaal 1  Lokaal 2b Eerder ontsluitend dan verbindend op niveau van het 

grondgebied Sint-Niklaas. De relatie tot Stekene en 

Kemzeke wordt maximaal gestuurd via de N403.  

Heimolenstraat Lokaal 3  Lokaal 2b Lokaal verbindende route wordt niet aangemoedigd, 

alternatief verloopt via de Waasmunsterse Steenweg – 

Steenweg Hulst-Lessen – Dendermondsesteenweg  

Nieuwkerkenstraat/Heihoekstraat/ 

Vossekotstraat/Tassijnlaan/ 

Haasdonkse Steenweg 

Lokaal 1 Lokaal 2b De verbindende tussen Nieuwkerken Waas en Temse 

wordt in eerste instantie via de het secundaire 

wegennet aangemoedigd. Deze wegen hebben 

voornamelijk een ontsluitende functie. Hiermee wordt 

de gewenste categorisering ook afgestemd met de 

randgemeenten 
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Wegsegment 
Categorisering  

vorig mobiliteitsplan 
Nieuwe categorisering  Opmerkingen 

Bellestraat/Zonneken/Ster Lokaal 1 Lokaal 2b Uitdrukkelijke keuze de weg een ontsluitende functie te 

geven, mede voor de toekomstige ontwikkelingen 

gelegen in de zone tussen Bellestraat en N70.  De 

lokaal verbindende verplaatsingen verlopen bij 

voorkeur via de N70.  

De dorpslus bestaande uit 

Nauwstraat, Kruisstraat, 

Puiveldestraat, Vleeshouwersstraat, 

Wijnveld, Schrijfbergstraat  

Lokaal 1 Lokaal 2a Deze straten verbinden geen hoofddorpen met elkaar 

en kunnen daarom niet als lokaal 1 geselecteerd 

worden. Gezien hun verbindende functie tussen de 

dorpen Belsele, Sinaai, Puivelde en Sint-Niklaas 

worden ze als lokale 2 geselecteerd. 

Hulstbaan, Zwaanaardestraat en 

Sinaaidorp 

Lokaal 1 Lokaal 2a Deze straten verbinden geen hoofddorpen met elkaar 

en kunnen daarom niet als lokaal 1 geselecteerd 

worden. Gezien hun verbindende functie tussen de 

dorpen Sinaai, Lokeren en Zwaanaarde worden ze als 

lokale 2 geselecteerd. 

Houten schoen Lokaal 1 Lokaal 2b Uitdrukkelijke keuze om de categorisering te verlagen 

gezien de selectie als belangrijke fietsas. 

Bosstraat/Gouden 

Leeuwstraat/Kleemstraat 

Lokaal 2 Lokaal 3 Er is geen verkeersfunctie aanwezig noch gewenst op 

deze wegen.  

Belseledorp (tussen Koutermolen-

straat en Hulstdreef) 

Lokaal 2 Lokaal 3 Keuze om Belseledorp in het dorpscentrum geen 

verkeersfunctie te geven, met uitzondering van het 

toegang verlenen tot de aangelanden en lokale 

diensten. Parallelle verkeersstructuren laten toe 

verkeer maximaal uit het centrum te weren.  
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Wegsegment 
Categorisering  

vorig mobiliteitsplan 
Nieuwe categorisering  Opmerkingen 

Passtraat Lokaal 2 Lokaal 3 Uitdrukkelijke keuze om de woonfunctie te laten 

primeren: zuivere woonfunctie en beperkte 

verkeersfunctie 

Meulenaarstraat Lokaal 2 Lokaal 3 Uitdrukkelijke keuze om de woonfunctie te laten 

primeren: zuivere woonfunctie en beperkte 

verkeersfunctie 

Tabel 4: Overzicht wijzigingen in categorisering 
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Belangrijke missing links 

De Oostelijke tangent is de missing link in de kamstructuur van het regionaalstedelijk gebied 

Sint-Niklaas. Hierdoor ontstaan er doorstromingsproblemen op de N70 en de N16. 

Voor autoverkeer dient er een verbeterde ontsluiting van het noordelijk stadsdeel te komen. 

Zeker met het oog op de toekomstige ontwikkelingen in het noordelijk stadsdeel. De missing link 

die verkeer afkomstig van de E17 en de ruime omgeving van de N16 naar de gemeenten ten 

noorden van Sint-Niklaas moet afleiden en vice versa dient weggewerkt te worden. Een 

omleidingsweg rond de Hoge Bokstraat is echter enkel realiseerbaar op lange termijn. Om die 

reden zal op korte termijn bekeken worden of een herprofilering van de Hoge Bokstraat een 

oplossing kan bieden. Indien een herprofilering geen oplossing biedt kan het tracé-onderzoek dat 

in het verleden reeds uitgevoerd werd als leidraad dienen voor de verdere ontwikkeling van de 

omleidingsweg. 

Ook buiten het grondgebied van Sint-Niklaas zijn er nog missing links die de interne ontsluiting 

van het Waasland en dus ook van Sint-Niklaas kunnen bevorderen. De belangrijkste missing link 

is de nieuwe noordelijke ontsluitingsweg tussen de N70 en E34. Van de verschillende 

mogelijke tracés voor de nieuwe ontsluitingsweg krijgt het tracé via Vrasene met een aansluiting 

op het knooppunt N451 de voorkeur. Het tracé heeft minder ruimtelijke impact dan het alternatief 

via het gewestplantracé (R2) met aansluiting op knooppunt N450 in Melsele. Dit tracé garandeert 

de interne ontsluiting voor het vrachtverkeer door de koppeling van Sint-Niklaas-Oost, Doornpark, 

veiling (Profuco) en logistiek park en op die manier kanaliseert de ontsluitingsweg het diffuse 

vrachtverkeer dat momenteel ondermeer via de doortochten van Nieuwkerken en Vrasene rijdt. 

Dit wensbeeld dat voortvloeit uit het burgemeestersoverleg van het Waasland zal echter nog 

voorwerp moeten uitmaken van verder overleg met de bovenlokale partners en formele 

besluitvorming. 

Assen die herin te richten vanuit de wegencategorisering 

Op lange termijn dienen een aantal wegen heringericht te worden onder invloed van de in dit 

werkdomein besproken wegencategorisering. Volgende wegen krijgen een uitgesproken andere 

functie waardoor een heraanleg vereist zal zijn: 

• De N403 van Spoorweglaan tot Vlyminckshoek wordt op lange termijn een lokale weg 

en een dragende as voor OV en fietsverkeer. 

• De N70 van N41 tot R42 wordt tevens gedowngrade naar een lokale weg. Het wegbeeld 

zal hieraan aangepast moeten worden waardoor de N70 een stadsboulevard kan 

worden.  

• In de Hoge Bokstraat zal doorgaand verkeer ontmoedigd moeten worden van zodra de 

omleidingsweg gerealiseerd is. Dit kan door circulatiemaatregelen of een verkeerluwe 

herinrichting. 
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4.2. Werkdomein B – Uitwerking van de 
verkeersnetwerken 

4.2.1. Werkdomein B1 – Trage wegen en circulatieplan 

4.2.1.1. Inleiding wijkcirculatie 

Sint-Niklaas heeft de ambities om tot een hogere leefbaarheid en een verhoogd welbehagen te 

komen in het centrum én wil daar bovenop een verhoogde verkeersveiligheid nastreven. Deze 

ambities vertalen zich naar een autoluwer stadscentrum door het optimaliseren van de 

verkeersstructuur en de nodige ondersteunende circulatiemaatregelen. Ook hier vormt het 

lobbenstadmodel de belangrijkste leidraad. 

Op dit moment zijn enkele winkelstraten In de stadskern reeds ingericht als voetgangersgebied. 

Dit voetgangersgebied omvat de Stationsstraat en het Sint-Nikolaasplein. 

Naast het voetgangersgebied is het de bedoeling dat het centrum, mede door een gewijzigde 

wijkcirculatie, verkeersveiliger wordt meer op maat wordt van voetgangers, fietsers en het 

openbaar vervoer. 

Op korte termijn kan reeds een belangrijk aandeel doorgaand verkeer uit het centrum worden 

geweerd. Door een aantal doordachte circulatiewijzigingen ter hoogte van de Grote Markt 

(knippen van de noord-zuid beweging) kan het doorgaande verkeer dat op de tangenten 

thuishoort reeds uit het centrum worden gemeden. Deze maatregelen zullen de pleinfunctie van 

de Grote markt versterken, de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers verbeteren en 

zorgen voor een betere doorstroming voor het openbaar vervoer. 

In principe kan deze maatregel snel worden gerealiseerd met eenvoudige circulatiemaatregelen 

ter hoogte van het Onze-Lieve-Vrouw plein en/of ter hoogte van de Grote Markt. De realisatie van 

de oostelijke tangent vormt een belangrijke aanvullende maatregel om de verkeersstructuur te 

vervolledigen en het verkeer optimaal via de twee tangenten te kunnen sturen.  

Op lange termijn wordt een groter autoluw centrum nagestreefd waarbij ook interne 

autoverplaatsingen door het stadscentrum vermeden worden. Interne verplaatsingen kunnen 

ontmoedigd worden door het verder doordrijven van circulatiemaatregelen.  
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4.2.1.2. Ontsluiting wijken 

Elk van deze 7 invalsassen die geselecteerd werden in het lobbenstadmodel zullen op een 

bepaalde manier een wijk bedienen. Hiervoor zijn 2 mogelijke principes die hieronder 

voorgesteld worden. Afhankelijk van het wegprofiel en de specifieke omstandigheden zal per wijk 

geëvalueerd worden wat de beste optie is en een keuze voor één van deze ontsluitingsprincipes 

gemaakt worden.  Dit zal in overleg met de respectievelijke wijken gebeuren bij de detaillering 

van het wijkcirculatieplan. 

Principe van centrumlussen Principe van wijklussen 

 
 

De wijken worden ontsloten via een invalsweg 

die langs de wijk loopt. Ter hoogte van het 

centrum is er voor autoverkeer geen 

doorkoppeling tussen de verschillende 

invalswegen. 

De wijken zijn van elkaar gescheiden voor 

autoverkeer. Een poortsysteem fungeert als 

enige in- en uitgang voor 1 specifieke wijk.  

In beide gevallen zijn de wijken van elkaar geïsoleerd voor autoverkeer. Dit wil zeggen dat 

autoverkeer verplicht is om telkens terug te keren naar het hoofdwegennet – de rondweg in het 

geval van Sint-Niklaas. 
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4.2.1.3. Principes wijkcirculatie 

In het lobbenstadmodel worden 7 historische radiale invalswegen geselecteerd waaraan de 

stadslobben of woonlobben opgehangen worden en waarrond men ruimtelijk wil gaan verdichten. 

Het gaat om de volgende 7 assen: 

1. Plezantstraat–Kleibeekstraat–Vlyminckshoek 

2. Driekoningenstraat –Lepelhoekstraat–Sint-Gillisbaan 

3. Vijfstraten –Klapperbeekstraat 

4. Antwerpse Steenweg –Raapstraat –Bellestraat 

5. Hospitaalstraat –Brugsken–Hertjen 

6. Kokkelbeekstraat–Knaptandstraat–Tereken 

7. Langhalsbeekstraat–Moleken–Driegaaienstraat–Driegaaienhoek  

Deze 7 invalsassen hebben een sterk uiteenlopend wegprofiel waar niet altijd ruimte is om 

plaats te bieden aan fietsers, auto’s en openbaar vervoer.in beide richtingen. Om die reden is er 

ter bevordering van de verkeersveiligheid en doorstroming aan enkele (delen) van deze 7 assen 

een gewenste rijrichting toegekend. De figuur op de volgende pagina illustreert de verschillende 

dragende assen in het verkeerscirculatieplan. Voor de dikke lijnen is er dubbelrichtingsverkeer 

van toepassing, de dunne lijnen is er geopteerd voor beperkt enkelrichtingsverkeer (fietsers 

kunnen nog steeds in tegenrichting rijden).  

Op de as Hospitaalstraat –Brugsken–Hertjen is ervoor gekozen om de Hospitaalstraat niet op 

te nemen. Het wegprofiel en de vele scholen in die buurt zorgen ervoor dat een ontsluitende as 

in die straat niet gewenst is.  

Daarnaast werd de Parklaan toegevoegd aan deze 7 invalsassen van de Lobbenstad gezien 

deze as wel een breed wegprofiel heeft en dit extra mogelijkheden biedt om de omliggende wijken 

te ontsluiten.  

Onderstaande figuur geeft een overzicht van welke assen welke wijken bedienen en in welke 

richting(en).  
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Figuur 16: Wijkcirculatieplan – toekennen van gewenste rijrichting aan de dragende assen
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4.2.1.4. Gefaseerde invoering wijkcirculatie 

Het einddoel is een autoluw stadcentrum volgens de principes van het lobbenstadmodel. Dit kan 

echter niet op één dag verwezenlijkt worden omdat vaak de infrastructuur nog onvoldoende een 

dergelijke werking toelaat. Er dienen dus bepaalde randvoorwaarden vervuld te zijn om bepaalde 

circulatiemaatregelen te kunnen nemen en zo tot een groter autoluw centrum te komen. De 

verschillende fases en hun randvoorwaarden worden hieronder besproken. 

Fase A: circulatiemaatregelen Grote Markt 

In een eerste fase wordt de Grote Markt geknipt voor autoverkeer. Openbaar vervoer, prioritaire 

voertuigen en zachte weggebruikers kunnen uiteraard wel nog over de Grote Markt. Dit zorgt 

ervoor dat een groot deel van het doorgaand verkeer uit het stadscentrum gehaald wordt.  

Voor het knippen van de doorgaande verkeersstroom over de Grote Markt kunnen verschillende 

varianten worden uitgewerkt. Op de korte termijn worden hiervoor gesprekken met betrokken 

stakeholders opgestart.  Daarnaast moet erover gewaakt worden dat de knip op de markt de 

doorgaande verkeersstroom niet verschuift naar andere nabijgelegen woonwijken. Het 

doorgaande verkeer dient de rondweg te volgen. 

Er moet voldaan te zijn aan volgende randvoorwaarden om deze circulatiemaatregelen te nemen: 

• Heraanleg N70-oost afgerond 

• Driekoningen heraangelegd 

Fase B: beperken uitwisseling tussen wijken 

In een 2de fase wordt een groter autoluw centrum nagestreefd. Dit kan door meerdere 

circulatiemaatregelen te nemen waardoor een eerste keer een aantal wijken van elkaar 

geisoleerd worden voor autoverkeer. Met een beperkt aantal circulatiemaatregelen zullen 4 

stadslobben gecreëerd kunnen worden waartussen er geen of slechts zeer beperkte uitwisseling 

mogelijk is (zie ook Figuur 17: Wijkcirculatie met 4 stadslobben en beperkte uitwisseling tussen 

de lobben). Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat iemand die van de Elisabethwijk naar de Castrowijk 

wil rijden zal moeten terugkeren naar de rondweg om zo richting Elisabethwijk te rijden. Hij zal 

dus niet langer door de stationswijk richting de Elisabethwijk kunnen rijden. Iemand die van de 

Castrowijk naar de Baenslandwijk wil kan dit wel nog steeds rechtstreeks doen. 

Figuur 17 visualiseert deze 4 zones en verduidelijkt het principe van wijkcirculatie Op straatniveau 

zijn ondersteunende circulatiemaatregelen nodig om uitwisseling tussen de wijken te beperken. 

Randvoorwaarden voor het invoeren van deze maatregelen zijn: 

• Organisatie van een sturend parkeerbeleid in het stadscentrum 

• Er wordt vermoed dat ook de realisatie van de oostelijke tangent een randvoorwaarde is. 

Als er echter al voor de realisatie van de oostelijke tangent gestart kan worden met het 

verder doordrijven van de wijkcirculatie dan zal deze mogelijkheid ook overwogen 

worden. 
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Fase C: doorgedreven circulatiemaatregelen  

In een 3de fase (zie Figuur 18: Wijkcirculatie met 7 stadslobben en beperkte uitwisseling tussen 

de lobben) wordt een autoluw centrum nagestreefd zoals voorzien in het lobbenstadmodel. Met 

bijkomende circulatiemaatregelen zullen 7 stadslobben gecreëerd worden waartussen er geen 

uitwisseling mogelijk is. Ondersteunende circulatiemaatregelen zorgen ervoor dat autoverkeer 

dat van de ene wijk naar de andere wijk wil, zich telkens via de rondweg dient te verplaatsen. De 

wijken blijven uiteraard wel doorwaadbaar voor zachte weggebruikers en openbaar vervoer.  

Ter illustratie: terwijl er in fase B een verplaatsing van de Castrowijk naar de Baenslandwijk nog 

rechtstreeks kon, zal dit nu via de rondweg moeten gebeuren. Alternatieven voor een snellere 

verplaatsing tussen deze twee lobben zijn de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. 

Figuur 20: visualiseert deze 7 stadslobben. Op straatniveau moeten extra circulatiemaatregelen 

de uitwisseling tussen wijken nog verder beperken dan in fase B of uitwisseling – behalve dan via 

de rondweg - bij voorkeur zelfs onmogelijk maken. 

Randvoorwaarden voor het invoeren van deze fase is een uitgebreid aanbod aan alternatieven. 

Dit gaat van een sterk fietsnetwerk over frequent en kwalitatief OV tot de realisatie van de drie 

grote parkings uit het lobbenstadmodel.  
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Figuur 17: Wijkcirculatie met 4 stadslobben en beperkte uitwisseling tussen de lobben   
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Figuur 18: Wijkcirculatie met 7 stadslobben en beperkte uitwisseling tussen de lobben 
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4.2.1.5. Trage wegen 

Trage wegen geven kansen aan zowel voetgangers al fietsers om hun bestemming op een 

comfortabele veilige manier te bereiken. Een goed netwerk van trage wegen betekent een ware 

toegevoegde waarde aan het bestaande voetgangers- en fietsnetwerk.  

Er loopt een tragewegenproject opgezet door de stad samen met de vzw Trage Wegen. Dit 

resulteerde in een adviesnota met bijhorende kaart voor deelgemeenten Belsele en Sinaai. De 

andere deelgemeenten worden in de loop van 2015 op een gelijkaardige manier afgewerkt: 

• Het Trage Wegenplan Nieuwkerken wordt afgerond in het voorjaar van 2015 

• Het Trage Wegenplan Sint-Niklaas wordt opmaakt in 2015 in samenwerking met 

Regionaal Landschap Schelde-Durme 

De stad heeft het engagement genomen om jaarlijks minimaal 2 trage wegenprojecten te 

realiseren.  

4.2.1.6. Toegankelijkheid van het openbaar domein 

De stad volgt standaard reeds enkele procedures om het openbaar domein toegankelijk te 

houden. Zo wordt er bijvoorbeeld toegankelijkheidsadvies opgevraagd bij elke vernieuwing van 

het openbaar domein. Daarnaast worden op veel plaatsen verlaagde drempels voorzien om de 

oversteekbaarheid voor rolstoelgebruikers te vergroten. Sinds kort is er ook een strikt reglement 

dat het aantal publiciteitsborden buitengezet door handelaars moet reduceren. Dit kan er tevens 

toe bijdragen dat blinden en slechtzienden makkelijker natuurlijke geleiding kunnen gebruiken. 

Het nieuwe masterplan publieke ruimte definieert een uniforme aanpak voor de toegankelijkheid 

van het openbaar domein voor blinden en slechtzienden. Het ontwerp van de publieke ruimte zou 

moeten toelaten dat blinden en slechtzienden in de eerste plaats beroep kunnen doen op 

natuurlijke geleiding zoals randen en verticale vlakken. Aanvullend moeten gidslijnen en 

reliëftegels voor extra begeleiding zorgen. Daartoe werden in het masterplan 2 standaardtegels 

geselecteerd: 

• De geleidetegel met ribbels voor het geleiden van blinden en slechtzienden langs een 

bepaalde richting (formaat 22x22) 

• De reliëftegel met noppen voor het waarschuwen van blinden en slechtzienden op 

plaatsen van gevaar zoals oversteken (formaat 22x22) 

In de Marktstad worden de tactieltegels in blauwe steen voorzien, in de hoofd- en de woonstad 

in beton. 
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4.2.2. Werkdomein B2 – Integraal fietsbeleid 

4.2.2.1. Wat is integraal fietsbeleid 

Om tot een kwalitatief totaalplan fiets te komen is een integrale aanpak van het fietsbeleid van 

belang. Om tot integraal fietsbeleid te komen gaan we uit van 4 peilers: beleid, netwerk, service 

en cultuur. Elke peiler wordt vormgegeven door een aantal componenten die voor een concrete 

invulling zorgen. Zo wordt een goed fietsnetwerk bijvoorbeeld gedefinieerd door zijn 

samenhangendheid, aantrekkelijkheid, veiligheid en comfort. Doen we dit voor elk van de vier 

zuilen dan komen we tot onderstaand schema. 

 

Figuur 19: Overzicht peilers integraal fietsbeleid 

4.2.2.2. Hoe ver staat het huidige fietsbeleid 

Om na te gaan hoe ver het fietsbeleid van Sint-Niklaas reeds staat en waarop de stad extra kan 

inzetten voerde Sint-Niklaas een SWOT-analyse uit. Hiervoor werd de CHAMP self-analysis 

tool gebruikt. Aan de hand van deze tool werden de 4 peilers van het fietsbeleid gescoord. 

Met behulp van een uitgebreide vragenlijst opgebouwd rond de 4 eerder beschreven peilers werd 

het huidige fietsbeleid in Sint-Niklaas een score toegekend door 12 verschillende actoren in Sint-

Niklaas. Tot deze actoren behoorden de diensten mobiliteit (3x), duurzaamheid (2x), politie (2x), 

technische dienst (1x), ruimtelijke ordening (1x), openbare werken (1x), toerisme (1x) en de 

groendienst (1x). De toe te kennen scores gaan van niveau 1 – een lage score voor een 

sporadisch of ad-hoc beleid – tot niveau 4 – een hoge score voor een systematische en 

innovatieve werking. Onderstaand schema geeft een uitgebreid van de 4 kwaliteitsniveaus die 

toegekend kunnen worden. 
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Figuur 20: De 4 kwaliteitsniveaus om het huidige fietsbeleid te scoren 

Uit deze SWOT-analyse blijkt dat de bevraagde actoren het fietsbeleid voor alle 4 de peilers 

ongeveer op niveau 2 scoren. Het fietsbeleid wordt met andere woorden geïmplementeerd maar 

staat nog in zijn kinderschoenen. Dit wil echter niet zeggen dat fietsbeleid niet leeft in Sint-Niklaas, 

fietscultuur is op dit moment immers de sterkst ontwikkelde peiler. 

 

Figuur 21: Resultaten SWOT-analyse per peiler 
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Ook in de detailscores komt naar voren dat Sint-Niklaas op haast alle vlak niveau 2 haalt. 

Informatie, sensibilisering & educatie en participatie & partnership springen eruit als op dit 

moment reeds degelijk uitgewerkte structurele initiatieven. 

 

Figuur 22: Detailoverzicht resultaten SWOT-analyse 

Deze SWOT-analyse wordt als basis gebruikt worden om keuzes te maken waarop het fietsbeleid 

van Sint-Niklaas in de toekomst wil inzetten. Dezelfde analyse-tool kan nadien opnieuw gebruikt 

worden om de vooruitgang van het fietsbeleid te evalueren.  
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4.2.2.3. Ambities fietsbeleid in Sint-Niklaas 

Het mobiliteitsplan van 2002 zette reeds de eerste stappen om de fiets op te waarderen binnen 

Sint-Niklaas. Er werd toen gesteld dat het stedelijke gebied, met een kernstad van ongeveer 3 bij 

5 km, uiterst geschikt is om de fiets een belangrijke rol te geven. Zowat alle bestemmingen binnen 

de kernstad zijn in een mum van tijd te bereiken met de fiets. 

Mede onder invloed van het klimaatplan en het lobbenstadmodel krijgt de 

fiets een prominente rol. Met de slagzin “de fiets… heeft iets” wil Sint-

Niklaas een echte fietscultuur creëren in de stad. Het voeren van een 

integraal fietsbeleid staat daarbij centraal en is dan ook één van de 

krachtlijnen van dit mobiliteitsplan. De fiets moet hét stedelijk 

vervoermiddel bij uitstek worden voor korte en middellange 

verplaatsingen. Het fietsactieplan en de campagne “de fiets... heeft iets” 

zijn de eerste stappen van de stad richting integraal fietsbeleid. Zo moet 

Sint-Niklaas op termijn uitgroeien tot een échte fietsstad. 

Een stadscentrum dat goed doorwaadbaar is voor fietsers moet niet alleen bijdragen tot een 

verhoogde verkeersveiligheid en –leefbaarheid (zie werkdomein B4) maar moet ook het 

autogebruik kunnen terugdringen. Dit laatste kan gebeuren door kortere reistijden voor fietsers 

dan voor auto’s na te streven. Aan de hand van een aangepaste wijkcirculatie (zie werkdomein 

B1) wordt veel verkeer afgeleid naar de rondweg (R42 – N70 – N41) waardoor de autoreistijd 

voor verplaatsingen binnen de stad zal toenemen. 

4.2.2.4. Maatregelen om tot integraal fietsbeleid te komen: Beleid 

Om het fietsbeleid te coördineren – dat momenteel verspreid zit bij meer dan 

20 stadsdiensten - zal een fietsambtenaar aangesteld worden. Hij is het 

centraal aanspreekpunt van het fietsbeleid en waakt over de uitvoering en 

opvolging van het fietsactieplan. 

Het einddoel is een beleid vanuit het perspectief van de fietser dat verticaal en 

horizontaal geïntegreerd zit op alle beleidsniveaus en in het bijzonder in het 

algemene mobiliteitsbeleid. Veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid 

moeten daarbij als een rode draad door het fietsbeleid - en bij uitbreiding het 

mobiliteitsbeleid- lopen. Daarvoor zullen duidelijke prioriteiten en doelstellingen 

naar voren geschoven worden om een goed evenwicht te bekomen tussen een 

resultaatgericht en middelengericht fietsbeleid. 

Lokale en bovenlokale fietsprojecten moeten parallel kunnen uitgevoerd 

worden en waar nodig op elkaar afgestemd worden. Een open en duidelijke communicatie 

tussen de verschillende beleidsniveaus is dus aangewezen. Het fietsbeleid is immers niet alleen 

beperkt tot de grenzen van Sint-Niklaas. Een nauwe samenwerking met de buurgemeenten is 

nodig. Een ambtelijk en politiek overleg is dan ook aangewezen. 

Ook de burger participeert in het fietsbeleid van de stad. Via jaarlijkse fietsconferenties krijgt 

deze inspraak in het fietsbeleid van de stad (zie ook hoofdstuk 4.2.2.7). Daarnaast zal een 

proefproject opgestart worden met fietspadvinders. Dit zijn burgers die op wijkniveau de 

verantwoordelijkheid krijgen om de fietsproblemen in hun wijk te signaleren en op te volgen. 
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4.2.2.5. Maatregelen om tot integraal fietsbeleid te komen: Netwerk 

 

Een goede fietsroute is samenhangend, snel, veilig, comfortabel en 

aantrekkelijk. Om tot een dergelijk kwalitatief fietsnetwerk te komen zullen er 

binnen het mobiliteitsbudget en het budget voor openbare werken voldoende 

financiële middelen voorzien worden voor de aanleg en het onderhoud van 

fietspaden. 

Daarbij zal in het bijzonder ook aandacht gaan naar een maximale uniformiteit 

van de fietsinfrastructuur en een zo aantrekkelijk mogelijke integratie in de 

openbare ruimte. 

 

Principes fietsnetwerk 

Het fietsnetwerk is opgebouwd uit radiale invalsassen die 

een goede fietsverbinding met het centrum moeten 

garanderen  

Deze structuur van radiale invalsassen wordt rond het 

centrum van Sint-Niklaas is versterkt met een lokale en een 

regionaalstedelijke fietssingel. Deze 2 singels moeten 

respectievelijk de stadslobben en de verschillende 

deelgemeenten of attractiepolen, zoals het recreatiedomein 

De Ster, rond de stad met elkaar verbinden. 

De afbeelding hierboven geeft deze structuur schematisch 

weer met de radiale assen in het blauw, de lokale fietssingel 

in het groen en de regionaalstedelijke fietssingel in het rood.  

Opbouw van het netwerk 

In Sint-Niklaas zijn er 7 regionaalstedelijke fietsroutes. Dit zijn hoofdassen voor fietsverkeer waar 

vlot, snel en veilig fietsen aan de basis liggen van de kwaliteitsstandaard: veilig, conflictvrij, 

voorrang op de zeldzame kruispunten en ongelijkvloerse kruisingen met verkeerswegen. 

− Waaslandroute richting Nieuwkerken-Waas en Beveren,  

− Waaslandroute richting Belsele en Lokeren,  

− Polderroute richting Puivelde en Stekene.  

− Stropersroute richting Sint-Pauwels, Sint-Gillis-Waas, De Klinge en Hulst.  

− Schelderoute richting Temse en Klein Brabant.  

− Heideroute richting Waasmunster.  

− Mercatorroute richting De Ster, Kruibeke en Scheldeveer.  

Deze zeven hoofdroutes worden versterkt met tangentiële assen die de deelgemeenten en 

attractiepolen verbinden. 
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Figuur 23: Opbouw van het fietsnetwerk 
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Deze zeven regionaalstedelijke fietsroutes zijn ook opgenomen in het "Bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk” (BFF). Dit netwerk verbindt de belangrijkste 

gemeentelijke/stedelijke kernen en attractiepolen met elkaar. Het netwerk zet routes uit voor 

louter functionele verplaatsingen, dat wil zeggen verplaatsingen voor werken, onderwijs, 

winkelen, enz. eerder dan voor ontspannende fietstochten. 

Het netwerk lange afstandsfietspaden is een breedmazig net langs rivieren, kanalen en (oude) 

spoor en trambeddingen. Het netwerk wordt gekenmerkt door zijn hoge comfort en uniforme 

bewegwijzering.. De Provincie wenst prioriteit te geven aan een selectie van de meest functionele 

assen uit dit LAF en in te richten als fietssnelwegen. Alle (Oost)-Vlaamse steden en 

economische knooppunten dienen verankerd te worden in dit netwerk. Sint- Niklaas is als 

centrumstad een centraal knooppunt van waaruit diverse fietssnelwegen naar de omliggende 

kleinstedelijke gebieden en de tussenliggende kernen dienen te vertrekken. Fietssnelwegen 

streven een continu kwaliteitsniveau na en worden ingericht als 'gestrekte' route: vlak, rechtdoor 

en zoveel als mogelijk conflictvrij, met beveiligde kruispunten, een comfortabel wegdek en ruime 

breedte (3 meter). De fietssnelwegen dienen de ruggengraat te vormen van het Oost-Vlaamse 

BFF. Het regionaalstedelijk fietsroutenetwerk in Sint-Niklaas en het (Oost)-Vlaamse 

fietssnelwegplan worden op elkaar afgestemd. Voor de routes Sint-Niklaas – Hamme – 

Dendermonde enerzijds en Sint-Niklaas – Temse – economisch netwerk N16 (Bornem/Puurs) 

anderzijds wordt op korte termijn via een technisch haalbaarheidsonderzoek het tracé bepaald.  

Deze twee fietsroutenetwerken worden verder aangevuld met lokale functionele fietsroutes 

(LFF) die de maaswijdte van het netwerk verkleinen en gericht is op doelgerichte, lokale 

fietsverplaatsingen in functie van het werk, de school, de winkel, sportcentrum, openbaar vervoer, 

carpoolparking en vrije tijd in het algemeen. 

 

Ten opzichte van de huidige selectie worden volgende wijzigingen aan het BFF voorgesteld: 

• Mits akkoord van de Gemeenten Stekene en Sint-Gillis-Waas : verlegging van de 

bestaande BFF-route Bormtestraat-Kwakkelstraat-Lijkveldstraat-Groenstraat-Kwadeplas 

(volledig op grondgebied Stekene / Sint-Gillis-Waas) naar de Molenbeek (grens Sint-

Niklaas - Stekene / Sint-Gillis-Waas) tussen Stekense Vaart en Marktstraat. 

• Toevoegen van de as Sint-Gillis-Waas – Nieuwkerken – De Ster (Schuilhoek – 

Gyselstraat – Nieuwkerkenstraat – Heihoekstraat) (ca. 4,2 km). 

• Mits akkoord met de gemeente Stekene : schrappen van het BFF ten noorden van het 

kanaal van Stekene, Aartdreef en Hondsnestraat 

• Toevoegen van de Parkstraat in het BFF 

• Toevoegen van de verbinding Westelijke Tangent – N70 – omgeving Driegaaienhoek – 

Dendermondsesteenweg (ca. 3,8 km). Er wordt onderzocht of een deel van dit traject 

verlegd kan worden naar de ringgracht 

• De volledige N70 werd ingekleurd als lokaal netwerk (ca. 11,6 km). 

Dit levert volgende eindselectie op van fietsroutes in het BFF, het LAF en het lokaal 

fietsroutenetwerk.  
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Figuur 24: BFF en lokaal fietsroutenetwerk Sint-Niklaas  
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Reeds geplande infrastructuurwerken 2015-2018 

Een heel aantal missing links in de fietsinfrastructuur worden gekoppeld aan belangrijke 

infrastructuurwerken die de komende jaren gepland staan. Daarbij zal de veiligheid en het comfort 

van de fietser verhoogd worden. Hiertoe behoren onder andere volgende infrastructuurwerken 

die ook op de kaart op de volgende pagina worden weergegeven: 

• Kruispunt Driekoningen: veiligere oversteek voor fietsers en het verknopen van 

fietsroutes; 

• Vijfstraten: aanleggen van verhoogde, aanliggende eenrichtingsfietspaden van Singel tot 

Nieuwe Molenstraat en een verbetering van de fietsroute op de as Singel – 

Klapperbeekstraat – Huis ten Halven – Turkyen aan de hand van vernieuwde belijning; 

• Heimolenstraat: wegwerken missing link op de Heideroute richting Waasmunster door 

het aanleggen van verhoogde, aanliggende eenrichtingsfietspaden; 

• N70: zwembad-Glycineplein: aanleggen van vrijliggende eenrichtingsfietspaden; 

• N70: Ster-Kwakkelhoek: aanleggen van vrijliggende eenrichtingsfietspaden; 

• Kruispunt De Ster: langgerekte rotonde waarbij fietsers uit de voorrang gehaald worden 

om de veiligheid te verhogen; 

• Hoogkamerstraat: aanleggen van verhoogde, aanliggende eenrichtingsfietspaden op de 

brug (en hellingen) over de E17; 

• Vossekotstraat van De Ster tot Tassijnslaan: aanleggen van verhoogde, aanliggende 

eenrichtingsfietspaden; 

• Heraanleg Sinaaidorp: extra aandacht voor fietsbeveiliging door het creëren van veilige 

overgangen van fietspad naar gemengd verkeer.  

 

 



 

 79/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

 

Figuur 25: Te optimaliseren fietsroutes bij infrastructuurwerken – voorzien tussen 2013 – 2018
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Missing links in het fietsroutenetwerk 

Een goede fietsroute is samenhangend, snel, veilig, comfortabel en aantrekkelijk. Drempels, 

paaltjes, beugels, steile hellingen en scherpe bochten verhinderen de vlotte doorgang. Ook het 

voorrang moeten verlenen aan het autoverkeer kan als een hindernis beschouwd worden. 

Hindernissen en obstakels enkel aanbrengen voor het garanderen van de veiligheid moet het 

uitgangspunt worden. Bij deze optimalisaties vormt het bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk 

het vertrekpunt om de fietsroutes te optimaliseren en om sturend te werken ten aanzien van 

ruimtelijke ontwikkelingen. De stad heeft de ambitie om op de 7 regionaalstedelijke fietsroutes alle 

“missing links” weg te werken. 

Aanvullend op het wegwerken van missing links zal ook een infrastructuurstudie uitgevoerd 

worden. Deze moet toelaten de bestaande infrastructuur beter te kunnen evalueren per deelgebied. 

Deze studie brengt de volledige fietsinfrastructuur van het grondgebied in kaart en geeft de sterke 

en zwakke punten aan. Tijdens deze studie kan ook een veiligheidstoets uitgevoerd worden om de 

‘zwarte punten’ in kaart te brengen. 

De kaart op de volgende pagina geeft een overzicht van de huidige missing links: 

� De Hoogkamerstraat vormt voor Sint-Niklaas en Temse een uiterst belangrijke verbinding 

voor scholieren (per fiets), personenvervoer, openbaar vervoer en commercieel vervoer. 

Tussen Sint-Niklaas en Temse werd volgende fasering van de missing link 

Hoogkamerstraat afgesproken: 

o Fase 1: De gemeenten Temse en Sint-Niklaas willen op korte termijn een veilige 

fietsverbinding realiseren tussen Temse en Sint-Niklaas over de Hoogkamerstraat. 

Sint-Niklaas neemt hiervoor de nodige initiatieven in 2015 (aanstelling 

studiebureau + organisatie van een iGBC), gezien het grootste deel van de aan te 

leggen fietsinfrastructuur in Sint-Niklaas gebeurt. Hierbij wordt ook een veilige 

fietsoplossing voor het kruispunt Eigenlo voorzien. Het kruispunt Eigenlo moet in 

deze fase ook verruimd worden in functie van afdraaibewegingen van grote 

voertuigen. 

o Fase 2: Eventuele verdere ontrafeling van types vervoer zal gezien worden in 

functie van de aanleg van alternatieven voor in de eerste plaats het vrachtvervoer, 

met name de aanleg van de Oostelijke Tangent en bijbehorende ontsluiting van 

de TTS zone vanop de E17 in combinatie met de extra afslagstrook op de N16 van 

Hoogkamerstraat naar E17. 

o Fase 3: na realisatie van fase 2 kan overwogen worden doorgaand vrachtverkeer 

over de Hoogkamerstraat tussen Temse en Sint-Niklaas te ontmoedigen door 

fysieke maatregelen te nemen.  

o De eventuele invoering van maatregelen gebeurt na onderzoek van de dan 

beschikbare capaciteit en verkeersstromen en in samenspraak met de gemeente 

Temse, de bedrijven op de TTS zone, Industriepark-Noord, de werknemers van de 

zone, het Eigenlopark en de organisaties van zelfstandige ondernemers die 

betrokken zijn bij de problematiek (Ondernemingsclub TTS, VOKA, Ondernemend 

Temse). 
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o <¶ 

o De fietsroute langs Marktstraat-Nauwstraat kan mogelijks verlegd worden naar de 

Molenbeek 

o De fietsroute ter hoogte van de Smisstraat kan mogelijks verlegd worden naar de 

ringgracht 

o Bijkomende fietsroute in relatie met De Ster die gebruik maakt van de 

fietsverbindinding die voorzien is in het masterplan Bellestraat/Zonneken. 

� Aandacht voor de oversteekbaarheid op volgende locaties: 

o N70 tussen N41 en N16 

o R42 ter hoogte van Plezantstraat, Driekoningen, station 

o Kruispunt Eigenloostraat 

� Op enkele locaties ontbreekt een degelijke fietsinfrastructuur. Het gaat onder meer om de 

N451 ter hoogte van centrum Nieuwkerken, Eigenloostraat, Valk-Langhalsbeekstraat-

Moleken en langs het te ontwerpen deel van de oostelijke tangent 
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Figuur 26: Missing links in het fietsroutenetwerk
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Het uitvoeren van een behoefteanalyse van de verschillende fietsroutenetwerken. 

De behoefteanalyse tracht op objectieve wijze potentiële locaties voor investeringswerken 

binnen bepaalde beleidsdomeinen te rangschikken. De behoefteanalyse rangschikt knelpunten 

zodat het investeringsprogramma van de fietspaden op objectieve gronden opgesteld kan 

worden.  

De basis voor de behoefteanalyse is het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF). 

Volgende criteria worden hierbij gebruikt: 

• potentieel aantal verplaatsingen langsheen het fietsroutenetwerk (woon-school-, woon-

werk-, woon-winkelverkeer,…); 

• staat van de huidige fietsinfrastructuur (type knelpunt/prioriteitswaarden en onderscheid 

vrijliggend of aanliggend fietspad); 

• verkeersveiligheid voor fietsers (aantal doden, zwaargewonden en lichtgewonden). 

Het vademecum fietsvoorzieningen en het masterplan publieke ruimte dienen als uitgangspunt 

voor het bepalen van de inrichtingsnormen voor fietsinfrastructuur in de behoefteanalyse. 

Wanneer het gaat om de aanpassing van bestaande fietsinfrastructuur wordt zowel rekening 

gehouden met het potentieel als met de bestaande inrichting van de weg. Beide elementen, 

potentie en bestaande toestand, worden op evenredige basis ingebracht in de 

potentieberekening. 

Maatregelen voor het verhogen van de veiligheid op het netwerk 

Om de verkeersveiligheid specifiek voor fietsers te verhogen kunnen straten ingericht worden als 

voetgangerszone of als fietsstraat.  

Op zaterdag 21 december 2013 kreeg de Stationsstraat als groene winkelwandelstraat het 

statuut ‘voetgangerszone’. Dit is een gebied waar enkel voetgangers en fietsers toegelaten 

worden. De voetgangerszone zal worden uitgebreid met de Collegestraat. 

Op 31 oktober 2013 werden 4 centrumstraten als fietsstraat ingericht: Walburgstraat, Grote 

Peperstraat, Kleine Peperstraat en Kalkstraat (vanaf huisnummer 65 tot Houtbriel). In het voorjaar 

van 2015 zal de werking van deze fietsstraten geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie 

zal er beslist worden of er nog straten in aanmerking komen om als fietsstraat ingericht te worden. 

Ook de criteria waaraan een straat moet voldoen om als fietsstraat te worden ingericht, zullen 

dan opgelijst worden. 

Aanvullend op het concept van de fietsstraat dient ook nagegaan te worden welke maatregelen 

op andere wegen de veiligheid voor fietsers kunnen verhogen. Volgende opties kunnen 

onderzocht worden of verder uitgebreid worden: 

• Verbeterde oversteekbeveiliging voor fietsers aan drukke kruispunten 

• Verhoogde aandacht voor opgeblazen fietsopstelstroken 

• Haalbaarheid van sneller groen licht voor fietsers waar dit de veiligheid bevordert 

• Jaarlijks bijsturen van het strooiplan voor fietspaden 

• Jaarlijkse fietsongevallenanalyse in samenwerking met de politie aangewezen 
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4.2.2.6. Maatregelen om tot integraal fietsbeleid te komen: Service 

In het kader van het realiseren van een kwalitatieve fietsinfrastructuur op de 

functionele fietsroutenetwerken is een gebiedsdekkende bewegwijzering en 

must. Functionele fietsroutenetwerken zijn: het Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk (BFF), Lange Afstandsfietspaden (LAF) en het Gemeentelijk 

Lokaal Fietsroutenetwerk. De bewegwijzering zal na de herziening van de 

functionele fietsroutenetwerken door de provincie worden geplaatst. Het 

stadsbestuur ondersteunt de provincie waar nodig. Na oplevering wordt de 

bewegwijzering eigendom van de stad. 

In november 2013 werden 97 doodlopende straten doorlopend gemaakt voor 

voetgangers en fietsers. Om duidelijk aan te geven dat voetgangers en fietsers 

hun weg kunnen vervolgen in een straat die voor voertuigen doodlopend is, 

wordt het nieuwe bord op heel het grondgebied van Sint-Niklaas aangebracht. 

Het nieuwe bord moet bijdragen tot een beter gebruik van onze wegen, in het bijzonder om het 

stappen en fietsen als duurzaam vervoermiddel te bevorderen als alternatief voor het 

autogebruik. 

De opmaak van een fietsparkeerplan moet de bestaande beschikbare parkeerruimte en de 

bezettingsgraad in beeld brengen. Anderzijds zal het plan ook onderzoeken waar het 

aangewezen is om de stallingscapaciteit uit te breiden. Daarbij gaat in het bijzonder aandacht 

naar de stallingscapaciteit in de nabijheid van vrijetijdslocaties. Ook het nut van alternatieve 

stallingstypes, fietskluizen, stallingen voor transportfietsen en buurtstallingen voor fietsen in Sint-

Niklaas zal onderzocht worden. 

Voor nieuwe ontwikkelingen worden fietsparkeernormen ingevoerd. Hierbij kan de Vlaamse 

maatstaf duurzaam wonen en bouwen gebruikt worden: 1 fietsstalplaats per kamer + 1. Deze 

norm werd reeds opgenomen in het beeldkwaliteitsplan van de Clementwijk. Sint-Niklaas zal 

daarbij zelf ook het goede voorbeeld geven met kwaliteitsvolle fietsenstallingen aan alle 

stadsgebouwen. 

Om multimodaliteit te ondersteunen dient onderzocht te worden of er fietsverzamelplaatsen 

ingericht kunnen worden zowel voor woon-werk als voor woon-schoolverkeer. Daarnaast kan de 

fiets ook een belangrijke rol spelen als natransport vanaf de 3 multimodale knooppunten. Hiervoor 

kan de wenselijkheid van een stedelijk fietsdeelsysteem onderzocht worden naar analogie met 

Blue-Bike, Villo en Velo 

Om het comfort van fietsers te verhogen kunnen er een aantal optimalisaties gebeuren aan de 

huidige ondersteunende infrastructuur: zo kunnen de fietspompen en elektrische 

fietsoplaadpunten geoptimaliseerd worden en kan de bewaakte fietsenstalling “de bareel” 

geautomatiseerd worden. Ook andere aanvullende diensten kunnen het comfort van de fietser 

op zijn traject aanzienlijk verbeteren: 

• Fietspoolen voor kinderen 

• Waken over diverse comfortverhogende maatregelen: geen opstanden, bochtstralen 

fietspad 

• Onderzoek naar samenwerkingen om tot een pechverhelpingsdienst voor fietsers te 

komen 

• Rechtsaf en rechtdoor fietsen bij rood licht: Sint-Niklaas geeft er de voorkeur aan om – 

waar de ruimte voor handen is – dit infrastuctureel op te lossen eerder dan met een 

verkeersbord. Dit om omdat het de verkeerseducatie vereenvoudigt   
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4.2.2.7. Maatregelen om tot integraal fietsbeleid te komen: Cultuur 

Met de campagne “de fiets… heeft iets” wil de stad een fietscultuur creëren in 

de stad. Om ervoor te zorgen dat het fietsbeleid leeft onder de inwoners van 

Sint-Niklaas zullen er verschillende communicatiecampagnes over het 

fietsbeleid opgezet worden. De promotiecampagne ‘De fiets…heeft iets’ zal 

daarbij als basis gebruikt worden voor elke vorm van fietspromotie. 

Communicatie over het fietsbeleid zal gemaximaliseerd worden. In de eerste 

plaats zal bekeken worden of het ontwikkelen van een website / online 

webplatform nuttig kan zijn in het kader van de communicatie en participatie. 

Daarnaast kunnen ook de sociale netwerksites gebruikt worden en zal ook 

het stadsmagazine in elk editie een artikel over het fietsbeleid bevatten. 

 

Naast promotie en communicatie wordt er ook ingezet op verkeerseducatie en sensibilisering 

rond veiligheid.Volgende sensibiliseringsacties moeten bijdragen aan de veiligheid: 

• Een informatiecampagne rond fietsdiefstalbestrijding en -preventie  

• Het optimaliseren van de gerichte veiligheidsacties bij het begin van het schooljaar.  

• Het invoeren van de nultolerantie voor het parkeren op fietspaden  

• Fietsers bewust maken van het nut van een conforme fietsuitrusting (verlichting, 

reflectoren, remmen, bel,…) verhoogt de veiligheid. 

Omdat fietsen in de stad niet altijd eenvoudig is kunnen jongeren, senioren, nieuwkomers en 

andere specifieke doelgroepen veel baat hebben bij fietsopleidingen en fietscursussen. 

Andere mogelijke educatieacties zijn: 

• Een verkeerseducatietraject voor basisscholen 

• Basisscholen aanmoedigen om deel te nemen aan “het grote fietsexamen” 

• Aanmoedigen van workshops in het kader van fietsherstellingen 

• Organiseren van een jaarlijkse educatieve fietsquiz 

Daarnaast gaat er, in samenwerking met de dienst toerisme, ook aandacht uit naar het promoten 

van recreatief fietsen. Er zal bekeken worden hoe de lokale fietshandelaars en/of horecazaken 

hierbij kunnen betrokken worden.. 

Er zal ook bekeken worden hoe de fiets gepromoot kan worden tijdens de diverse 

stadsevenementen (Vredefeesten, Dag van het Park, Openluchtfuif Nieuwkerken,…). Daartoe 

kunnen ook aanvullende maatregelen genomen worden zoals het voorzien van mobiele 

fietsenstallingen.  

Tijdens de Autovrije zondag op 21 september 2014 werd er op de Grote Markt een grote 

fietsmarkt georganiseerd om de fiets te promoten met onder andere promo- en infostands, 

fietscursussen, fietsparcours en fietsdiefstalpreventie. Het is de ambitie van de stad om dit vanaf 

nu jaarlijks te doen. 
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De evolutie van het fietsbeleid en de tevredenheid van de inwoners zal structureel opgevolgd 

worden en waar mogelijk is er extra ruimte voor participatie. Dit zal op de volgende manieren 

geïntegreerd worden in de werking van de stad: 

• Op een jaarlijkse fietsconferentie wordt de mening van de stadsgenoten over het 

fietsbeleid in het algemeen en/of over specifieke fietsthema’s gevraagd  

• De oprichting van een mobiliteitsraad die jaarlijks minstens één keer samenkomt om de 

vooruitgang van het mobiliteits- en fietsbeleidsplan te bespreken en te evalueren. 

• Er zal optimaal gebruik gemaakt worden van enquêtes en polls binnen de stad om ook 

de mening van de inwoners over het fietsbeleid te bevragen 

• Fietsers laten participeren bij nieuwe infrastructuurprojecten. 
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4.2.3. Werkdomein B3 - Openbaar en collectief vervoersnetwerk 

4.2.3.1. Huidig openbaar vervoersnetwerk 

Het openbaar-vervoersnetwerk in Sint-Niklaas bestaat uit 18 streek- en 4 stadslijnen. In het 

stadscentrum is langs de as station - Grote Markt - Parklaan - Waasland Shopping Center een, 

aparte busbaan voorzien waarop de meeste lijnen worden gebundeld tot een corridor. Dit zorgt 

voor een vlotte en frequente bediening tussen het noordelijke en zuidelijke deel van de stadskern. 

De vier stadslijnen zorgen voor een goede verbinding tussen de woonwijken en het stadscentrum. 

Alle stadslijnen rijden om het half uur en volgen (een deel van) de stedelijke corridor De vier 

stadslijnen volgen onderstaande trajecten: 

 

Daarnaast rijden ook volgende streeklijnen in Sint-Niklaas: 

  

Figuur 27: Netplan Sint-Niklaas” geeft een overzicht van de verschillende trajecten van zowel de 

stads- als de streeklijnen.
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Figuur 27: Netplan Sint-Niklaas 
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4.2.3.2. Herziening stadsnet op korte termijn 

Doorstromingsmaatregelen openbaar vervoer 

De doorstroming voor het openbaar vervoer op de corridor Parklaan – Grote Markt – Hofstraat 

hangt sterk samen met de gewenste verkeerscirculatie in de binnenstad. In het werkdomein B1 

worden de principes van het wijkcirculatieplan gepland.  

Als een gevolg van het wijkcirculatieplan zal de doorstroming op de corridor structureel verbeteren. 

In afwachting hiervan zal worden onderzocht hoe door middel van slimme 

verkeerslichtenregelingen de doorstroming kan worden verbeterd. Specifiek voor de corridor zal 

hiervoor een onderzoek uitgevoerd worden om de lichtenregeling te optimaliseren. 

Daarnaast worden er aan Driekoningen doorstromingsbevorderende maatregelen genomen. 

Ontsluiting stadsuitbreidingen 

De oostelijke stadsuitbreiding Bellestraat-Zonneken wordt goed ontsloten door middel van 

stadslijn 3 (Nieuwkerken – Ster – Hoge Bokstraat) met 2 ritten per uur. Aanvullend kan er gebruik 

worden gemaakt van de streeklijnen 81 (Lokeren - Sint-Niklaas – Westakkers - Antwerpen 

Linkeroever) en 82 (Lokeren - Sint-Niklaas – Haasdonk - Antwerpen Linkeroever). De streeklijnen 

hebben ter hoogte van het projectgebied een halfuurfrequentie met ritversterking in de spits. Deze 

bediening wordt als voldoende beoordeeld. Aanvullend is er in deze buurt ook een toekomstig 

recreatief stadsknooppunt voorzien. 

Het projectgebied van de Smisstraat wordt zowel ontsloten door de lijnenbundel 21 (Meerdonk - 

De Klinge - Sint-Niklaas – Lokeren), 22 (Hulst - Sint-Niklaas – Lokeren), 23 (De Klinge - Meerdonk 

- Sint-Niklaas - Sinaai) alsook de buslijnen 81 (Lokeren - Sint-Niklaas – Westakkers - Antwerpen 

Linkeroever) en 82 (Lokeren - Sint-Niklaas – Haasdonk - Antwerpen Linkeroever) 

Ter ontsluiting van de eerste fase van de Clementwijk wordt een uitbreiding van de lijnvoering 

voorgesteld zoals voorgesteld in onderstaande figuur. De stadslijnen rijden met een frequentie van 

2 ritten per uur. 
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Figuur 28: Voorstel tot aanpassing lijnvoering ter ontsluiting Clementwijk 

Het projectgebied van de Winningen is groot waardoor enkel de randen worden ontsloten per 

openbaar vervoer. De woonontwikkelingen van het projectgebied liggen evenwel aan de randen 

van het projectgebied en worden zodoende goed ontsloten door middel van stadslijn 3 in het 

noorden en lijnenbundel 21, 22, 23 in het zuiden. Goede voetgangers- en fietsdoorsteken richting 

groengebied en bedrijvenzone kunnen hier de attractiviteit van het openbaar vervoer vergroten. Als 

op termijn het stadsnet wordt herbekeken kan het het projectgebied van de Winningen samen met 

de nieuwe locatie van het AZ Nikolaas en het nieuwe OCMW met sociaal huis in de Abingdonstraat 

een nieuwe sterke as in het stadsnet vormen. 

Het AZ Nikolaas – op dit moment gevestigd in de Moerlandstraat – is op zoek naar een nieuwe 

locatie omdat de huidige locatie eventuele uitbreidingen hypothekeert. Als nieuwe locatie wordt 

voornamelijk naar het gebied op de kruising van N70 en R42 gekeken. Op termijn kan de nieuwe 

locatie van het ziekenhuis samen met de ontwikkeling van de Winningen en het nieuwe OCMW 

met sociaal huis in de Abingdonstraat een nieuwe sterke as in het stadsnet vormen 
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4.2.3.3. Herziening stadsnet op (middel)lange termijn 

Gebiedsevaluatie Waasland 

In de gebiedsevaluatie Waasland 2013 kwam de Lijn reeds tot de conclusie dat het stadsnet in 

Sint-Niklaas toe is aan een herziening. Als belangrijkste reden voor deze herziening werden 

volgende elementen aangehaald: 

• Doorstroming: Het drukker wordende verkeer zorgt voor steeds toenemende 

doorstromingsproblemen. Hierdoor komen de huidige rittijden onder druk te staan. De 

verkeerslichten aan de markt, Driekoningen en de binnenstraten worden aangehaald als 

locaties met doorstromingsproblemen. 

• Nieuwe ontwikkelingen: tevens zijn er een aantal ruimtelijke ontwikkeligen op de planning 

(zie hoofdstuk strategische projecten: nieuw ziekenhuis, Winningen,…) die aanleiding 

geven tot een vernieuwd openbaar-vervoersconcept. Tevens haalt de Lijn onder andere 

ook volgende wijzigingen aan die het huidige stadsnet onder druk zetten: 

o Aanleg oostelijke tangent 

o Nieuw treinplan 2014 

o Nieuwe stelplaats De Lijn in het Europark-Zuid 

De Lijn kwam echter nog niet toe aan deze herziening mede omdat de herschikking van het 

stadsnet bij voorkeur wordt onderbouwd met doorrekeningen met een stedelijk verkeers- en 

vervoersmodel. Op basis van het verkeersmodel kunnen variante vervoersconcepten op het 

haalbaarheid en efficiëntie worden geëvalueerd. Daarbij bepalen de vele nieuwe ontwikkelingen in 

belangrijke mate mee het potentieel van het vernieuwde stadsnet. 

Impact vernieuwde wijkcirculatie 

Het klimaatplan van de stad Sint-Niklaas heeft in combinatie met het lobbenstadmodel een stevige 

impact op de huidige verkeerscirculatie in de binnenstad. Onder invloed van deze 2 plannen 

worden er in het nieuwe wijkcirculatieplan enkele maatregelen genomen of voorgesteld die op 

middellange en lange termijn een grondige herziening van het stadsnet op straatniveau zullen 

vragen. 

Enerzijds worden enkele invalsassen gezien hun beperkte draagkracht teruggebracht op één 

rijrichting. Sommige van deze assen worden vandaag door De Lijn in beide richtingen gebruikt.  

Anderzijds worden de 7 historische radiale invalswegen zowel als invalsweg voor de auto als snelle 

en rechte verbinding richting stadscentrum voor OV en fiets benut. Dit geeft geen garantie op een 

vlotte doorstroming voor De Lijn. 

Om deze 2 redenen dient bekeken te worden waar het mogelijk is om de OV-invalsassen te 

scheiden van de auto-invalsassen. Waar het niet mogelijk is om de invalswegen te scheiden 

moeten doorstromingsmaatregelen genomen worden om de sterke OV-assen op de invalswegen 

te garanderen. Dit kan gebeuren bij het verder detailleren van de wijkcirculatieplannen waarbij De 

Lijn betrokken zal worden. 
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Het te ontwikkelen OV-model voor Sint-Niklaas kan ondersteuning leveren om de circulatie voor 

het openbaar vervoer verder uit te detailleren 

Dichtheid stadsnet 

Tot slot dient opgemerkt te worden dat het stadsnet momenteel een zeer hoge dichtheid heeft. Bij 

de herziening van het stadsnet kan tevens nagedacht worden of de huidige dichtheid wel een 

efficiënte inzet van middelen is. Zo zouden de middelen die gebruikt worden om een hoge dichtheid 

in het centrum te bewerkstelligen kunnen ingeruild worden om de reikwijdte van het net te 

vergoten. Bij de herziening van het stadsnet kan ook gekeken worden of er geen opportuniteiten 

zijn om belangrijke tewerkstellingszones alsnog te ontsluiten. 

Mogelijke optimalisatiesporen 

In een eerste gesprek met De Lijn werden reeds enkele mogelijke optimalisatiesporen besproken. 

Mogelijke optimalisaties zijn: 

• Vervroegde invoering van een aantal voorstadslijnen uit de mobiliteitsvisie (aan 20 

minutenfrequentie ipv de huidige 30 minutenfrequentie) 

• Mogelijke bediening van nieuwe attractiepolen met het stadsnet 

• Een doorkoppeling van voorstadslijnen zou voor meer sterke assen, gelijkaardig aan de 

corridor, kunnen zorgen 

Onderstaande figuur geeft – conceptueel en los van het straatniveau - een overzicht van mogelijke 

optimalisaties t.o.v. de huidige toestand. In het grijs staan de huidige attractiepolen en eindhaltes 

van het stadsnet. In zwart enkele toekomstige attractiepolen die mogelijks op termijn in het stadsnet 

opgenomen kunnen worden.  
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Figuur 29: mogelijke optimalisaties van het OV-net 

Bij het invoeren van de voorstadslijnen naar Sint-Gillis-Waas, Sinaai, Nieuwkerken-Waas en 

Waasmunster kan er een doorkoppeling gemaakt worden tussen enkele van deze lijnen. Een 

doorkoppeling tussen Sint-Gillis-Waas en Sinaai enerzijds en tussen Nieuwkerken-Waas en 

Waasmunster anderzijds zou bijdragen tot sterke OV-assen. 

Daarnaast kunnen een aantal toekomstige attractiepolen (de zwarte bollen op het schema) 

opgenomen worden in het stadsnet. Mogelijke uitbreidingen van het stadsnet worden in 

bovenstaand schema in stippellijn verbonden met het huidige netwerk. Met de nieuwe locatie van 

het AZ-Nikolaas, de ontwikkelingen aan De Winningen en het nieuwe OCWM ontstaat veel 

potentieel om een sterke OV-as te ontwikkelen. Daarnaast zou het stadsnet ook uitgebreid kunnen 

worden met enkele reeds bestaande attractiepolen (de grijze bollen op het schema) zoals rusthuis 

van Belsele en het dorpscentrum van Belsele. 

4.2.3.4. Bediening bedrijvenzones 

De bediening van bedrijvenzones per openbaar vervoer is vaak ondermaats.  De Lijn ontvangt 

geregeld vragen met betrekking tot de bediening van bedrijven-, industrie- en havenzones. Het 

gaat dan om gebieden die momenteel niet (goed) bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Hier 

een degelijk aanbod voor uitbouwen, is vaak niet eenvoudig. De redenen zijn uiteenlopend:  

• Bedrijventerreinen liggen vaak decentraal van de grote doorgaande OV-assen. Ze 

bedienen impliceert meer rittijd, meer kilometers en een extra omrijfactor 

• er zijn verschillende werkschema’s op gebied van begin- en einduren van de werknemers;  

• de werknemers komen uit alle mogelijke richtingen naar hun werkplaats;  
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• alle werknemers willen zo snel mogelijk op hun werk en weer thuis zijn en zijn bijgevolg 

niet bereid om lange ophaallussen mee te rijden; 

• ….  

Integratie van de bediening in bestaande lijnen is in vele gevallen ook moeilijk. Dit heeft meestal 

een negatief effect op de reistijd van andere reizigers; de doortochttijden zijn vaak afhankelijk van 

bijvoorbeeld bestaande aansluitingen en kunnen dus niet afgestemd worden op de werkuren; extra 

rijtijd kan tot gevolg hebben dat bijkomende bussen en chauffeurs nodig zijn. 

Met het klassiek gekende openbaar vervoer is het dus niet altijd evident om hier een optimaal 

aanbod te voorzien. Mede hierdoor blijft een groot aantal zones onvoldoende of niet bediend. In 

oppervlakte wordt in Vlaanderen maar liefst om en bij de 60% van de zones niet afdoende bediend 

door het openbaar vervoer1. Anderzijds is het zo dat de bestaande lijnen die dergelijke gebieden 

bedienen, samen met de bedrijven zeer gevoelig zijn voor de economische conjunctuur. Een 

vermindering van het aantal werknemers leidt automatisch tot een vermindering van het aantal 

reizigers op de bus. In het ergste geval kan dit leiden tot het stopzetten van de bediening. Wanneer 

later de economie weer aantrekt, zit men weer met het probleem van bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer. Het zou aangewezen zijn om de bediening dan (tijdelijk) op een andere manier 

te kunnen voorzien.  

                                                      
1 Gehanteerde normen: halte op 500 meter van het terrein en minimum twee doortochten per uur in de spits. Uiteraard 

hangt de kwaliteit van de bediening af van specifieke kenmerken van de tewerkstelling (herkomst werknemers, 
werktijden,…), maar dit cijfer geeft een goede globale indicatie van de problematiek  (bron: De Lijn, studierapport rond de 
alternatieve bediening van tewerkstellingszones) 



 

95/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

Werken naar een verbeterde alternatieve ontsluiting van tewerkstellingszones in Sint-Niklaas is 

noodzakelijk. Dit is echter maatwerk en kan niet zomaar door middel van een standaardontsluiting 

worden opgelost. Nauw overleg met de bedrijvenzones waarin gepeild wordt naar de specifieke 

problemen alsook te mate waarin oplossingen tegemoet komen aan de verwachtingen is hierbij 

essentieel. Verschillende vervoersconcepten zijn denkbaar: 

� Fiets als last-mile transport: werken met fietspunten binnen de bedrijvenzones, waarbij 

eveneens mogelijkheid tot fietsherstel of een gegarandeerde thuisrit wordt geboden. 

� Aanbieden van deelauto’s en/of (elektrische) deelfietsen om de noodzaak van een 

autoverplaatsing van en naar het werk uit te schakelen. Indien er voor dienstverplaatsingen 

een alternatief voorhanden is, wordt een drempel weggenomen om de auto thuis te laten 

voor de woonwerkverplaatsing.  

� Inleggen van hoogwaardige busshuttles naar bedrijvenzones vanaf het station Sint-Niklaas 

en eventueel ook Temse. Hoogwaardig betekent binnen dit concept in eerste instantie 

hoogfrequent (minstens 15’ frequentie) met een gegarandeerd zitplaats.  

� Organiseren van vanpooling 

� OV-haltes die toch nabij bedrijventerreinen liggen zo aantrekkelijk mogelijk inrichten en het 

natraject zo veilig en comfortabel mogelijk maken bvb door middel van 

voetgangersdoorsteken en kwaliteitsvolle voetpaden, openstellen van brandwegen.  … 

Dergelijke alternatieve vervoersconcepten kunnen bijdragen tot een betere bereikbarheid van de 

bedrijvenzones. De kwaliteit van de alternatieven is belangrijk maar eveneens het engagement 

vanuit de bedrijven om de nodige ondersteunende (bv. communicatie), stimulerende (bv. 

vergoedingen voor werknemers die zich duurzaam verplaatsen) en sturende maatregelen (bv. 

werknemers laten betalen voor een parkeerplaats) te treffen. 

4.2.3.5. Collectief vervoer 

Een vlotte circulatie is niet enkel belangrijk voor het openbaar vervoer maar ook voor het collectief 

vervoer. Daarom kunnen busstroken zodanig gereguleerd worden zodat ze ook bruikbaar zijn voor 

collectief vervoer. 

Daarnaast zijn veel scholen moeilijk bereikbaar met grote bussen. Op- en afstappen zorgt er voor 

bijkomende problemen. Er dient onderzocht te worden of het mogelijk is om op- en afstapplaatsen 

in te richten voor collectief vervoer nabij de verschillende scholen. 

Voor speciaal vervoer (mindervaliden en senioren) dient een onderzoek te gebeuren. In de eerste 

plaats wordt er een overzicht gemaakt van de verschillende organisaties. Nadien wordt de mix en 

financiering beoordeeld. Deze kunnen gebenchmarkt worden met andere steden en organisaties. 
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4.2.3.6. Trein 

Sint-Niklaas ondersteunt de principes van de spoorstrategie voor het Waasland. Sint-Niklaas staat 

open voor overleg rond dit document en wil dan ook meewerken aan het creeëren van draagvlak. 

Een verbeterde verbinding met Brussel is daar een belangrijk aspect van. Voor Sint-Niklaas zijn er 

3 belangrijke items: 

• verbinding met Brussel 

• halfuurfrequentie voor alle grote lijnen  

• Stationsomgeving noord: opwaardering tot aantrekkelijke locatie  
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4.2.4. Werkdomein B 4&5 – Verkeersveiligheid, leefbaarheid en 
herinrichting van wegen 

Het verhogen van de verkeersveiligheid is een van de belangrijkste krachtlijnen van dit 

mobiliteitsplan. Het streven naar een verhoogde verkeersveiligheid hangt nauw samen met een 4 

andere thema’s die allen samen bijdragen tot een verhoogde verkeersveiligheid: 

• (Her)inrichting van wegen: Hiertoe behoort het wegwerken van gevaarlijke punten en 

het zichtbaar maken van de verkeersdragende assen conform de wegencategorisering 

en het masterplan publieke ruimte 

• Het voeren van een consequent snelheidsbeleid dat vlot leesbaar is dankzij een uniform 

straatbeeld overeenkomstig het van kracht zijnde snelheidsregime 

• Het uitzetten van een sturend vrachtroutenetwerk ondersteund wordt met een uitgebreid 

verbod op doorgaand vrachtverkeer op de wegen die noch opgenomen zijn in het 

vrachtroutenetwerk noch een lokaal verbindende functie hebben. Daarnaast dient ook 

ingespeeld te worden op lokale problemen met vrachtwagenparkeren 

• Het zonaal veiligheidsplan van de politie moet de verkeersveiligheid garanderen en 

bijdragen tot een verhoogde (verkeers)leefbaarheid in Sint-Niklaas. Centraal staat een 

handhavingsbeleid gesteund door maatregelen op vlak van infrastructuur, educatie, 

voorlichting en communicatie 

  



 

98/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

4.2.4.1. Snelheidsplan 

Uit een veiligheidsbevraging, uitgevoerd in 2011 bij 433 Sint-Niklazenaars, die peilde naar de 

mening en de noden op vlak van buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens, slachtofferschap, 

aangiftegedrag en de werking van de politie bleek dat veel inwoners van de stad wakker liggen van 

verkeersveiligheid en leefbaarheid. Het grootste knelpunt bleek een onaangepaste snelheid in 

het verkeer (68,68 %) - tevens het enige buurtprobleem dat door meer dan 50 % van de bevolking 

als vaak voorkomend werd ervaren. Het nieuwe snelheidsplan moet de snelheidsregimes 

leesbaarder en eenvoudiger te handhaven maken. 

Principes snelheidsplan 

Het uitzetten van het gewenst snelheidsbeleid gebeurt aan de hand van de vooropgestelde 

wegencategorisering. Het snelheidsregime moet er mee voor zorgen dat deze categorisering 

gerespecteerd wordt zodat alle wegen hun vooropgestelde functie kunnen vervullen. 

Daarnaast houdt het snelheidsplan onder andere rekening met het fietsnetwerk, de 

verblijfsgebieden en toekomstige herinrichtingsplannen van bepaalde wegen. Aan de afbakening 

van de bebouwde kommen werd niets meer gewijzigd, de stad Sint-Niklaas actualiseerde vorig jaar 

de afbakening van de bebouwde kommen en wenst deze zo te behouden. Alle figuren houden 

reeds rekening met de nieuwe afbakening van de bebouwde kommen. 

Volgende principes werden gehanteerd om de snelheidsregimes af te bakenen:  

Snelheidsregime 90 km/u 

Het streefdoel van Sint-Niklaas is om dit snelheidsregime te vermijden op het grondgebied van de 

stad. Op dit moment is dit snelheidsregime enkel van toepassing op de overgang tussen het 

hoofdwegennet (E17) en de secundaire wegen N41 en N16. Ook in de toekomst blijft dit 

snelheidsregime enkel van toepassing op deze 2 overgangsstroken. 

In de landelijke gebieden buiten de bebouwde kommen is dit snelheidsregime thans ook van kracht. 

Gezien de landelijke wegen hierop niet zijn uitgerust wordt de snelheid in deze gebieden beperk 

naar de toekomst toe (zie verder bij 50 km/u).  

Snelheidsregime 70 km/u 

Er wordt voorgesteld om buiten de bebouwde kommen een snelheidsregime van maximaal 70km/u 

in te voeren en dit op alle secundaire wegen, lokale wegen type 1 en lokale wegen type 2a. 

Lokale wegen type 2b kunnen ook dit snelheidsregime krijgen op voorwaarde dat er veilige 

fietsinfrastructuur aangelegd is. 

Snelheidsregime 50km/u 

o Op alle wegen binnen de bebouwde kom.  

o Op alle wegen met gemengd verkeer die gecategoriseerd zijn als lokale weg type 2b.  

o Op alle wegen die gecategoriseerd zijn als lokale weg type 3 en die dus geen uitgesproken 

verkeersfunctie hebben. Waar mogelijk en/of bij herinrichting van deze wegen krijgen zij 

tevens een landelijk inrichtingsprofiel (zie ook masterplan publieke ruimte).  
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Snelheidsregime 30 km/u 

o Aan alle schoolomgevingen: alle schoolomgevingen beschikken reeds over dynamische 

zone-30 borden.  

o In woonstraten en wijken waar de verblijfsfunctie primeert op de verkeersfunctie. Om 

handhaving en naleving van de zone 30 mogelijk te maken hebben deze straten bij voorkeur 

ook een wegbeeld dat weggebruikers wijst op het binnenrijden van een zone 30.  

Afwijkingen op de algemene principes 

Afwijkingen op voorgenoemde principes zijn mogelijk indien deze tot een verhoogde 

verkeersveiligheid en/of leefbaarheid leiden, of een verhoogde leesbaarheid van de 

snelheidsregimes bewerkstelligen. Afwijkingen op dit theoretisch kader zullen telkens gemotiveerd 

worden. 

Detaillering van de bebouwde kommen 

In principe geldt binnen de bebouwde kommen een snelheidsregime van 50km/u, tenzij andere 

belangen een verdere beperking van de snelheid noodzakelijk maken. 

Zo kan ter hoogte van schoolomgevingen de snelheid worden teruggebracht tot 30km/u. Hier is 

er telkens een variabele zone 30 van kracht. 

In bepaalde dorpskernen is het om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in deze centra te 

waarborgen echter aangewezen om de snelheid plaatselijk te verlagen tot 30km/u. 

Ook in woonstraten en wijken waar de verblijfsfunctie primeert op de verkeersfunctie kan de 

snelheid verlaagd worden naar 30km/u. Dit kan enkel als, om handhavings- en nalevingsredenen, 

ook het wegbeeld hierop voorzien is zodat weggebruikers gewezen worden op het binnenrijden 

van een zone 30. 

De volgende kaarten brengen deze principes in praktijk en zetten de snelheidsregimes voor de 

verschillende dorpskernen van Sint-Niklaas uit. 

Snelheidsregime op de N70 (rondweg) 

De kaarten met snelheidsregimes geven de gewenste toestand op korte termijn weer. Het 

snelheidsregime op het deel van de N70 dat onderdeel is van de rondweg dient echter 

gedifferentieerd te worden in de tijd. Op korte termijn kan er reeds een snelheidsregime van 50 

km/u gelden vanaf Driegaaienhoek tot het begin van de bebouwde kom. Op termijn kan dan, na de 

heraanleg van de N70, de bebouwde kom uitgebreid worden. 
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Figuur 30: Gewenste snelheidsregimes in Sint-Niklaas  
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Figuur 31: Detail snelheidsplan Belsele 
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Figuur 32: Detail snelheidsplan Nieuwkerken-Waas 
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Figuur 33: Detail snelheidsplan Puivelde 
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Figuur 34: Detail snelheidsplan Sinaai 
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Figuur 35: Detail snelheidsplan Sint-Niklaas 
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4.2.4.2. Routes zwaar vervoer 

Geselecteerde attractiepolen op mesoniveau 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen bepaalt een netwerk van hoofdwegen en primaire wegen. 

Doorgaande verkeersstromen op internationaal en nationaal dienen hier maximaal gebruik van te 

maken. Daarnaast dient ook het bestemmingsverkeer zo lang als mogelijk op dit netwerk gehouden 

te worden. Vanaf het hoofdwegennet bepaalt het Vlaams vrachtroutenetwerk2 een structuur op 

mesoniveau die zorgt voor de selectieve bereikbaarheid van de bedrijven op mesoniveau.  

Het vrachtroutenetwerk op mesoniveau bepaalt de aangewezen ontsluitingsroutes. Volgende 

bedrijvenzones op mesoniveau werden in de regio van Sint-Niklaas geselecteerd: 

Nr. Bedrijventerrein Grondgebied 

1 Entrepotstraat Sint-Niklaas 

2 Europark-noord Sint-Niklaas 

3 Europark-oost Sint-Niklaas 

4 Europark-zuid I en II Sint-Niklaas 

5 Heidebaan noord  Sint-Niklaas 

6 Industriepark noord Sint-Niklaas 

7 Industriepark west Sint-Niklaas 

8 TTS Sint-Niklaas  Sint-Niklaas 

9 De winningen Sint-Niklaas 

10 SVK Sint-Niklaas 

11 TTS Temse Temse 

12 Nieuw Temse – De Zaad Temse 

13 N70-Waaslandlaan Lokeren 

14 Rozen Lokeren 

15 Kleine Akker Stekene 

16 Nieuwstraat Stekene 

Tabel 5: Bedrijventerreinen opgenomen in het vrachtroutenetwerk 

                                                      
2 Ontwerp van netwerk op basis van studie vrachtroutenetwerk Vlaanderen, nog niet opgenomen in 
de besluitvorming (status: studie), volgens de principes beschreven door de Vlaamse overheid. 
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Geselecteerde attractiepolen op lokaal niveau 

Het vrachtroutenetwerk op mesoniveau volstaat echter niet om alle regionale en lokale 

bedrijven(terreinen) bereikbaar te maken. Daarom kan het vrachtroutenetwerk op mesoniveau door 

de gemeente verder aangevuld worden met lokale vrachtroutes. Op deze manier kan ook het lokale 

vrachtverkeer volgens vastgestelde routes naar het hoofdwegennet ontsloten worden. Dit is tevens 

ten gunste van de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Ter selectie van deze lokale 

vrachtroutes worden zowel de huidige als toekomstige attractiepolen op lokaal niveau in kaart 

gebracht. 

Nr. Bedrijventerrein Grondgebied Status Grootte 

A Botermelkstraat – 

Heimolenstraat 

Sint-Niklaas Gerealiseerd 4,2 ha 

B Nobels-Peelmanstraat Sint-Niklaas Gerealiseerd 

13,2 ha 

C Atomiumstraat Sint-Niklaas Gepland 

D Eeckelaerthof Sint-Niklaas Gerealiseerd 14 ha 

E Anthonis-Dejonghestraat  Sint-Niklaas Gerealiseerd 25,5 ha 

F Heihoek Sint-Niklaas Gepland 11,5 ha 

G Doornpark Beveren Gerealiseerd 17 ha 

H Westakkers Sint-Niklaas + 

Beveren 

m.e.r. in opmaak 20 ha 

Tabel 6: Geselecteerde bedrijvenzones op lokaal niveau 
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Ontsluitingsprincipes  

Het netwerk voor vrachtverkeer op grondgebied Sint-Niklaas dient zo opgebouwd te worden dat het 

vrachtverkeer zo snel mogelijk afgeleid kan worden naar het hogerliggend wegennet. Het ligt dan 

ook voor de hand dat het vrachtverkeer zo snel mogelijk richting de meest nabij gelegen hoofdweg - 

zijnde de E17 - wordt afgeleid. Om de ontsluiting richting E17 te voorzien geldt als belangrijkste 

principe dat de wegencategorisering binnen Sint-Niklaas maximaal gevolgd wordt. 

De verkeersstructuren in de randgemeenten voorzien een vrijwel directe aansluiting op het 

hoofdvrachtroutenetwerk. Daarom zal hier met de bereikbaarheid vanuit de randgemeenten slechts in 

mindere mate rekening worden gehouden. Zo kan vrachtverkeer vertrekkende vanuit Lokeren – zoals 

voorzien in het vrachtroutenetwerk – via de N47 rechtstreeks op de hoofdroute E17 aansluiten. Terwijl 

vrachtverkeer komende van de noordelijke randgemeenten bij voorkeur gebruikt maakt van de E34. 

Op die manier hebben de bedrijventerreinen in de randgemeenten weinig impact op Sint-Niklaas 

zonder dat het distributieverkeer uit deze gemeenten onnodig grote omwegen hoeft te maken. 

Enkel op grondgebied van randgemeente Beveren zijn er op mesoniveau geen routes geselecteerd, 

noch zijn er in het mobiliteitsplan van die gemeente lokale routes vastgelegd. Vooral het 

bedrijventerrein Doornstraat zal in de huidige situatie wellicht deels of volledig via het grondgebied 

Sint-Niklaas ontsluiten. Het is dan ook aangewezen om de lokale vrachtroute verder door te trekken 

langs de N70. 

Voor de geselecteerde vrachtverkeer generende bedrijven op lokaal niveau dient de aangewezen 

route naar het hoofdwegennet/hoofdvrachtroutenetwerk geselecteerd te worden. Daarbij geldt als 

belangrijkste principe dat de wegencategorisering binnen Sint-Niklaas maximaal gevolgd moet 

worden. Daarnaast zijn de parameters verkeersveiligheid en leefbaarheid op deze routes van 

primordiaal belang. Bij elke geselecteerde route zal de link met deze 2 parameters gelegd worden. 

Voor de parameter verkeersveiligheid zal daarvoor in hoofdzaak gekeken worden naar eventuele 

conflicten met het opgestelde fietsroutenetwerk. 
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Geselecteerde routes vrachtverkeer 

Het vrachtroutenetwerk (VRN) geeft een gewenst routenetwerk op Vlaams niveau. Om de (lokale) 

bedrijventerreinen die niet werden opgenomen in het VRN te ontsluiten dient het bestaande 

vrachtroutenetwerk op mesoniveau uitgebreid te worden. Hiervoor worden volgende lokale 

vrachtroutes geselecteerd: 

Straatnaam Ter ontsluiting van 

Plezantstraat – Heistraat  Heihoek en Atomiumstraat 

Bellestraat – Raapstraat - Singel Entrepotstraat 

Heidebaan – Prins Boudewijnlaan (N70) Anthonis De Jonghestraat en Heihoek 

Schrijberg  Eeckelaerthof 

Tabel 7: Geselecteerde lokale vrachtroutes 

Te optimaliseren routes vrachtverkeer 

Onderstaande tabel geeft de lokale vrachtroutes weer die conflicteren met bestaande (functionele) 

fietsroutes. 

Straatnaam Ter ontsluiting van Knelpunten 

Plezantstraat – Heistraat  Heihoek en Atomiumstraat 

Plezantstraat is geselecteerd als 

functionele fietsroute maar heeft 

een aanliggend fietspad 

Bellestraat – Raapstraat - 

Singel 
Entrepotstraat 

Bellestraat is geselecteerd als 

functionele fietsroute maar heeft 

een aanliggend fietspad 

Schreiberg Eeckelaerthof 

Geselecteerd als lokale fietsroute. 

Er is echter reeds een verhoogd, 

vrijliggend fietspad aanwezig 

Tabel 8: conflicten op lokale vrachtroutes  

De Plezantstraat kent een zeer hoge oplading aan functies waarop de huidige fietsinfrastructuur niet 

voorzien is. Dit hangt echter nauw samen met de wegencategorisering die op lange termijn van de 

Plezantstraat een lokale weg van het type 1 maakt waar meer ruimte voor fietsers en openbaar vervoer 

zal ontstaan (na realisatie van de omleidingsweg). 

Op dit moment conflicteert de fietsinrichting in Raapstraat/Bellestraat nog met de lokale vrachtroute. 

Voor deze straten is er echter al een goedgekeurd fietsfondsdossier waardoor op korte termijn 

vrijliggende fietspaden zullen worden gerealiseerd. 
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Figuur 36: Vrachtroutes op korte termijn  
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Figuur 37: Vrachtroutes op lange termijn 



 

 112/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

4.2.4.3. Maatregelen en beperkende factoren voor doorgaand vrachtverkeer 

Huidig vrachtverbod 

Ter bevordering van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid werden er op dit moment al 4 grote 

zones 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer op het grondgebied van Sint-Niklaas ingesteld. Deze 

zones zijn uitgezet op figuur 17. 

Daarnaast geldt op het binnenrijden van het stadscentrum via de Parklaan of de Plezantstraat een 

verbod op doorgaand vrachtverkeer +3,5 ton. Dit verbod zorgt echter niet voor een sluitende zone 

binnen de rondweg. 

Uitbreiding bestaand vrachtverbod 

Om de zones buiten de vastgelegde vrachtroutes te vrijwaren van doorgaand vrachtverkeer kunnen 

de 4 grote zones 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer verder uitgebreid worden. Enkel 

vrachtwagens die zorgen voor de plaatselijke toelevering kunnen dan nog toegelaten worden.  

Daarnaast dient het verbod op doorgaand verkeer binnen de rondweg gesloten te worden zodat het 

gehele stadscentrum gevrijwaard wordt van doorgaand vrachtverkeer. 

Een eerste suggestie van zones waar het bestaande vrachtverbod verder uitgebreid kan worden is te 

vinden op Figuur 38: Overzicht huidige maatregelen en potentieel voor toekomstige maatregelen 

inzake vrachtverkeer. Landbouwvoertuigen vormen een uitzondering op dit verbod. 

Ter hoogte van Nieuwkerken-Waas is de exacte afbakening van het gebied nog te onderzoeken. 

Zolang de Doornparkweg niet gerealiseerd is zou Nieuwkerken veel baat hebben aan een verbod op 

doorgaand vrachtverkeer dat de volledige dorpskern omvat. Om deze problematiek echter niet te 

verschuiven naar de buurgemeenten dient de exacte afbakening in overleg onderzocht te worden. 

Hiervoor zal samengewerkt worden met de buurgemeenten om bijvoorbeeld een doorlopende zone 

tot in Vrasene te creëren. 

Inschatting van de effecten van de uitbreiding vrachtverbod 

De verkeersstructuren in de randgemeenten voorzien een vrijwel directe aansluiting op het 

hoofdvrachtroutenetwerk. Hierdoor hebben de bedrijven uit de randgemeenten een volwaardig 

alternatief zonder al te grote omwegen te hoeven maken. Mits de nodige communicatie naar 

vrachtwagenchauffeurs en bedrijven toe moet het dan ook mogelijk zijn om tot een gedragen 

uitbreiding van het vrachtverbod zoals hier beschreven te komen. 
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Figuur 38: Overzicht huidige maatregelen en potentieel voor toekomstige maatregelen inzake vrachtverkeer 
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4.2.4.4. Vrachtwagenparkeren 

Om eventuele maatregelen af te stemmen op de omvang van het probleem bracht de politie van 

Sint-Niklaas het vrachtwagenparkeren in kaart op enkele specifieke locaties. Deze tellingen werden 

uitgevoerd op vrijdagnacht 16 mei 2014 en zondagnacht 18 mei 2014. Uit de tellingen blijkt dat het 

vrachtwagenparkeren zich voornamelijk concentreert aan de grote bedrijventerreinen, in het 

bijzonder ter hoogte van de Europarken en Industriepark-noord.  

 

Figuur 39: aantal geparkeerde vrachtwagens 

Het vrachtwagenparkeren is zowel op Tereken (kerkhof) als op de Leon Scheerderslaan in de 

huidige context niet meer gewenst. Beide locaties liggen immers vlakbij woonwijken. Volgende 

tabel geeft een overzicht van de locaties waar vrachtwagenparkeren in de huidige situatie als een 

probleem gezien wordt. 

Beschrijving Foto 

Locatie: 

Parking Tereken (kerkhof) 

Max. vastgesteld aantal parkeerders: 4 

Probleem:JA 

   

Locatie: 

Leon Scheerderslaan 

Max. vastgesteld aantal parkeerders: 6 

Probleem: JA  

 

Tabel 9: overzicht probleemlocaties vrachtwagenparkeren 

 

  

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Singel tussen Vijfstraten en N70

Leon Scheerderslaan

N16 ter hoogte van Fabiolapark

Parking Tereken (kerkhof)

N41 tussen Tuinlaan en N70

Eigenlostraat (t.h.v. Eigenlopark)

Laarstraat

Aantal geparkeerde vrachtwagens

Zondagnacht

Vrijdagnacht
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Volgende vier principes moeten het vrachtwagenparkeren in de toekomst reguleren: 

1. Het bestaande aanvullend politiereglement met een parkeerverbod 3,5t binnen de 

bebouwde kom blijft gehandhaafd. 

2. Bedrijven dienen hun vrachtwagens maximaal op eigen terrein op te vangen of hen te 

verwijzen naar de vrachtwagenparking langs de E17. Bij het vergunnen van nieuwe 

bedrijventerreinen dient het aspect vrachtwagenparkeren uitdrukkelijk mee te worden 

opgenomen in het ontwerp 

3. Ook op Tereken en de Scheerderslaan treed het parkeerverbod 3,5t in voegen. Er zal 

hier geen uitzondering meer zijn op deze regel. 

4. Indien er geen andere mogelijkheid is kan in laatste instantie parkeren rond het 

vrachtroutenetwerk getolereerd worden. Dit dient echter maximaal vermeden te worden 

door het sensibiliseren van de bedrijven. 
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4.2.4.5. Belevering van het stadscentrum 

Met uitzondering van het voetgangersgebied, is er op dit moment geen beleid rond het beleveren 

van het centrumgebied (zone binnen de bestemmingsboulevard) van Sint-Niklaas. In de 

Nieuwstraat en de omgeving van het Sint-Nicolaasplein is laden en lossen thans enkel toegestaan 

tussen 9u en 11u. In de Stationsstraat dient belevering te gebeuren voor 11.30u en na 18.30u.  

De belangrijkste problemen inzake belevering bestaan momenteel hoofdzakelijk uit conflicten 

tussen belevering en fietsers tijdens de schoolspitsen. Momenteel worden de belangrijkste 

conflicten opgelost door middel van bemiddeling door de politie. Daarnaast bleek uit recente 

tellingen uitgevoerd door de stad Sint-Niklaas dat het aandeel vrachtwagens die de centrumstad 

binnenrijden zeer beperkt is. Het aandeel vrachtwagens schommelt tussen de 1% en 6%. 

Om de verkeersveiligheid in het centrum te garanderen en conflicten tussen zachte weggebruikers 

en vrachtwagens te vermijden zal blijvend ingezet worden op sensibilisatie teneinde de belevering 

zo veel als mogelijk buiten de spits te laten plaatsvinden. Op lange termijn is het dan de bedoeling 

om een goederenstation uit te bouwen als op- en overslagcentrum voor stadsdistributie. 

Dit kan gebeuren naar het voorbeeld van City Depot in Hasselt maar ook Brugge en Oostende 

onderzoeken op dit moment de haalbaarheid hiervan. Het principe is eenvoudig: Het city depot 

neemt goederen in ontvangst in naam van de handelaar en levert die bij de handelaar wanneer zij 

dat willen op een 100% groene manier. Zowel de handelaars, de leveranciers als de bewoners 

hebben voordeel met deze vorm van stedelijke distributie. De handelaars worden flexibel 

beleverd, namelijk op het ogenblik dat het hen best schikt. Overvolle stocks worden vermeden 

gezien stockage mogelijk is in het distributiecentrum. Eenmaal einde voorraad is snelle belevering 

mogelijk gezien de nabijheid van het distributiecentrum. De leveranciers kunnen via de N16 zeer 

snel beleveren en winnen tijd door niet in het stadscentrum te moeten rijden. De belevering kan 

door middel van cargobikes en kleine elektrische voertuigen gebeuren waardoor overlast voor de 

bewoners tot een minimum wordt beperkt. 

Op het moment dat dit plan geschreven wordt start Bubble post met een eerste project dat een 

aanzet kan zijn naar duurzame stadsdistributie. Bubble post heeft een 1500m² groot depot te 

Industriepark West. Bubble post zal vanuit dit depot aan de stadsrand het transport in het 

stadscentrum voor de lokale handelaren verzorgen met cargofietsen en elektrische auto’s..  

De taak van de stad ligt voornamelijk in het creëren van het juiste klimaat om een stedelijk 

distributiecentrum mogelijk te maken. Hiervoor dienen de juiste randvoorwaarden gecreërd te 

worden zoals het invoeren van venstertijden voor leveringen 
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4.2.4.6. Handhaving 

Het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Sint-Niklaas voor de periode 2014 – 2017 brengt de 

verwachtingen en noden van de stad op het gebied van leefbaarheid en veiligheid samen. De 

noden werden in kaart gebracht aan de hand van beschikbare cijfergegevens en aanvullende 

bevragingen. Tegelijk geven de overheden en partners een duidelijke visie op hun verwachtingen 

en prioriteiten. 

Een van de strategische doelstellingen in het zonaal veiligheidsplan is het “garanderen van 

verkeersveiligheid en verder uitbouwen van een e-reputatie”. Deze strategische doelstelling 

draagt dus rechtstreeks bij aan dit hoofdstuk van het beleidsplan. Deze strategische doelstelling 

werd als volgt verder omschreven in het zonaal veiligheidsplan: 

Het garanderen van een veilige mobiliteit voor iedereen begint in de eerste plaats door een 

volgehouden handhaving rond steeds weerkerende thema’s. Dit blijft een belangrijke kerntaak 

voor de politie. Daarnaast wil de politie met dit project ook investeren in een verkeers- en 

veiligheidsbeleid dat maatregelen stimuleert op vlak van infrastructuur, educatie, voorlichting 

en communicatie met als doel het aantal verkeersongevallen te doen afnemen. Hierin zit ook de 

verdere uitbouw van haar e-reputatie vervat. Door meer verkeersacties aan te kondigen en 

resultaten mee te geven, wil de politie het verkeersgedrag van weggebruikers beïnvloeden en de 

bevolking de idee geven dat ze op elk moment van de dag kan worden gecontroleerd op het 

grondgebied van de politiezone. Zowel in het centrum van de stad Sint-Niklaas als in de 

deelgemeenten Belsele, Sinaai en Nieuwkerken. 

In het zonaal veiligheidsplan werden er 9 operationele doelstellingen vooropgesteld die moeten 

bijdragen aan dit streven naar een veilige mobiliteit voor iedereen en dit door middel van de 

onderstaande operationele doelstellingen. De politie zal hier in deze periode meer dan normale 

aandacht aan besteden. 

• Ondersteunen van het project verkeersveiligheid aan scholen  

• Het ondersteunen van de preventieve verkeersacties.  

• Het verder aankondigen van verkeersacties met als doel bij de weggebruikers het idee 

te creëren te allen tijde te kunnen onderworpen worden aan een controle in Sint-Niklaas.  

• Het doorlichten van het verkeerseducatieproject  

• Door klein- en grootschalige acties gericht werken rond de volgende prioritaire 

fenomenen: snelheid, rijden onder invloed van alcohol en drugs, gsm-gebruik achter het 

stuur, het niet dragen van de gordel, het niet gebruiken van kinderzitjes, parkeren, zwaar 

vervoer, fietsverlichting en bromfietsen.  

• Meewerken aan de campagnes van het BIVV en de provincie  

• Samen met andere zones uit het Waasland verkeersacties organiseren 

• Het ter beschikking stellen van het stadsbestuur van een jaarlijkse verkeersbeeldvorming  

• Geregeld samenwerken met de projectchef leefbaarheid door het organiseren van acties 

specifiek geënt op de stadskern ondermeer inzake alcohol, wildparkeren, het gebruik van 

de voetgangerszone en verkeersagressie.  
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4.2.4.7. Herinrichting van wegen 

Dankzij het consequent inventariseren van ongevallengegevens is het mogelijk om gevaarlijke 

punten gericht aan te pakken. Op basis van de ongevallenstatistieken tussen 2010 en 2012 uit de 

ongevallenGIS van MOW werden op het grondgebied Sint-Niklaas in totaal 7 gevaarlijke punten 

gedetecteerd. Een locatie wordt gecategoriseerd als gevaarlijk punt van zodra de prioriteitswaarde, 

bepaald door onderstaande formule, minstens 15 bedraagt voor de ongevallen van de laatste 3 

jaar. 

P = X + 3*Y + 5*Z 

 

P = Prioriteit; 

X = aantal lichtgewonden; 

Y = aantal zwaargewonden; 

Z = aantal dodelijke slachtoffers. 

Sint-Niklaas heeft de ambitie om deze 7 gevaarlijke punten op zijn grondgebied weg te werken. 

Het zal daartoe een analyse doen van het dominante ongevallentype op elk van de zeven zwarte 

punten. Vervolgens zal de stad een voorstel doen tot maatregelen om ongevallen in de toekomst 

te vermijden. Op die manier kan het met de wegbeheerder een inrichtingsdossier voorbereiden om 

deze zwarte punten weg te werken 

Hierbij dient weliswaar opgemerkt te worden dat de prioriteitswaarden van de gevaarlijke punten in 

Sint-Niklaas reeds zeer laag zijn. Daarnaast bevindt 1 van de 7 punten zich op privéterrein, worden 

er op dit moment 2 gevaarlijke punten aangepakt en starten er binnenkort werken om nog eens 3 

andere gevaarlijke punten aan te pakken. 

De tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van deze zeven gevaarlijke punten.  
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 Locatie gevaarlijk punt Aantal 

ongevallen 

Priori 

teit 

Aantal doden / 

zwaargewonden 

Aantal fiets- 

ongevallen 

Aantal doden / 

zwaargewonden fiets 

Prioriteit fiets 

 GVP 

A Waasland Shopping center (WSC) 11 17 0 | 2 4 0 | 2 8 

B Kruispunt N41 en Steenweg Hulst-

Lessen 

(km-punt 26,14 op de N41) 9 23 0 | 2 1 0 | 1 3 

C Op- en afrittencomplex nr.14 van 

de E17  

(N41 thv km-punt 26,67) 10 18 0 | 1 0 0 | 0 0 

 GVP & GVP fiets 

D Kruispunt Parklaan en Moerland  

(N16 thv km-punt 30,21) 13 16 0 | 0 10 0 | 0 10 

E Kruispunt R42 en Raapstraat  

(R42 thv km-punt 1,36) 15 15 0 | 0 10 0 | 0 10 

F Kruispunt R42 en Driekoningen  

(R42 thv km-punt 3,03) 8 15 1 | 1 7 0 | 1 10 

 GVP Fiets 

G N70 thv Glycineplein (km-punt 33) Gegevens niet beschikbaar 

Tabel 10: Overzicht GVP op grondgebied Sint-Niklaas 
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Figuur 40: Overzicht gevaarlijke punten en gevaarlijke punten fiets 2010-2012 op grondgebied Sint-Niklaas 
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Volgende projecten werden opgenomen in het budget 2013-2019: 

Locatie 

Heraanleg kruispunt Driekoningen 

Heraanleg Weimanstraat 

Heraanleg Heimolen (rioolproject) 

Heraanleg Moortelhoekstraat – Valkstraat (rioolproject) 

Heraanleg Uilenstraat (rioolproject) 

Aanleg oostelijke tangent met inbegrip van uitbreiding Europark-zuid 

Heraanleg van N70 tussen Ster en Kwakkelhoekstraat (rioolproject) 

Heraanleg Vossekotstraat (rioolproject) 

Heraanleg Gentstraat – Nauwstraat (rioolproject) 

Heraanleg Ossenhoek (rioolproject) 

Heraanleg Sinaaidorp fase 2 (rioolproject) 

Heraanleg Kerkstraat (rioolproject) 

Heraanleg N70 tussen Parklaan en Singel (rioolproject) 

Heraanleg Raapstraat – Bellestraat (rioolproject) 
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4.2.5. Werkdomein B6 – Parkeerbeleid 

4.2.5.1. Huidig parkeerbeleid 

Het huidige parkeerbeleid kent zeer gedifferentieerde parkeerregimes. Met 6 tariefzones en 

3 types abonnementen zijn de tariefzones moeilijk leesbaar en communiceerbaar. 

Op vlak van tarieven is er weinig differentiatie. Dit uit zich in conflicten tussen lang- en 

kortparkeerders en parkeer-zoekverkeer terwijl een aantal parkings, zoals de stationsparking, 

nochtans onderbezet zijn. Ook in de schil rond het betalend parkeren of nabij attractiepolen zoals 

het ziekenhuis is er druk van langparkeerders. Dit is vooral nadelig voor de lokale handelaars en 

bewoners. 

Daarnaast zijn er lokaal ook problemen met laden en lossen. Dit zorgt voor conflicten met zachte 

weggebruikers.  

 

Figuur 41: Huidige parkeerregimes  
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4.2.5.2. Parkeerbeleid op korte termijn: 

Parkings 

Op dit moment zijn er in Sint-Niklaas 8 centrumparkings: Markt; Station; Stationsplein; 

Schouwburgplein; Zwijgershoek; Heymansplein; Kokkelbeekplein; Kroonmolenplein.  

Van deze acht centrumparkings blijven de eerste 7 behouden als bezoekersparkings. De 

laatste, het Kroonmolenplein wordt hoofdzakelijk gereserveerd voor bewonersparkeren.  

Om zoekverkeer te vermijden is een parkeerroute bewegwijzerd. De parkings zijn gelegen langs 

deze parkeerroute. Het Heymanplein en het Kokkelbeekplein werden niet opgenomen in de 

parkeerroute. Dit omdat zij een eerder lage capaciteit hebben en de toegangswegen tot deze 

parkings eerder smal zijn. Het verkeer dat door de parkeerroute gegenereerd wordt is daar minder 

gewenst. De parkings blijven echter wel open als bezoekersparkings. 

Langparkeerders staan bij voorkeur op één van deze 7 parkings. Op die manier blijven de straten 

vrij voor kortparkeerders en bewoners. Om langparkeerders naar deze parkings te duwen geldt 

er een trapsgewijs aflopend tarief dat lager ligt dan het tarief op straat. Vijf centrumparkings 

krijgen een tarief van bijvoorbeeld 1,5€/u. Terwijl de randparkings aan het station een voordeliger 

tarief van bijvoorbeeld 1€/u krijgen. De parking Noordlaan wordt beschouwd als “afstandsparking” 

en krijgt een nog lager of zelfs gratis tarief. 

Het gratis parkeren onder de markt op zaterdag wordt afgeschaft. Dit strookt niet met het autoluw 

maken van de binnenstad en de klimaatdoelstellingen van de stad. 

Straatparkeren 

Op korte termijn wordt de zone betalend parkeren gehandhaafd. Deze afbakening komt ook bijna 

volledig overeen met de afbakening van de marktstad. Op enkele invalsassen zal echter 

nagegaan worden of het betalend parkeren daar nog vereist is (vb. Knaptandstraat en Brugsken) 

of verder uitgebreid kan worden (vb. Antwerpsesteenweg). 

Binnen de zone met betalend parkeren op straat geldt een uniform regime. Er kan maximaal 2 

uur geparkeerd worden en de prijs is overal op straat identiek én hoger dan op de parkings, dit 

kan bijvoorbeeld 2€/u zijn. Bewoners kunnen evenwel een bewonerskaart krijgen aan de reeds 

geldende voorwaarden. 

Straatparkeren nabij handelszaken 

In handelsstraten kan er op maat gewerkt worden afhankelijk van het aantal en het type 

handelaars dat aanwezig is in de straten. Er zal met “stop en shop” plaatsen gewerkt worden 

waarbij een duurbeperking geldt van 30 (gratis) minuten. Langer parkeren is er niet mogelijk. Dit 

kan – indien nodig – aangevuld worden met een verbod op bewonersparkeren tijdens de 

openingsuren van het handelsapparaat. Omgekeerd kunnen ook bepaalde straten met een grote 

vraag naar bewonersplaatsen ingericht worden als exclusief voor bewonersparkeren. 
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Bewonersparkeren 

Om de druk van langparkeerders in woonzones tegen te gaan kan de blauwe zone uitgebreid 

worden tot bijna het volledige gebied binnen de rondweg. Enkele kleine wijken waar op dit 

moment nog geen problemen zijn blijven buiten de blauwe zone (zie figuur). Deze zones zullen 

evenwel opgevolgd worden om na te gaan of er op termijn ook hier een uitbreiding van de blauwe 

zone dient te komen. 

Afbakening parkeerzones op korte termijn 

 

Figuur 42: parkeerbeleid op korte termijn 
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Beter benutten parkeerareaal 

Het bestaande parkeerareaal (zowel openbaar als (semi)privaat) dient beter benut te worden. 

Hierover moet constant gewaakt worden en maximaal gezocht worden naar synergie tussen 

verschillend parkeergebruik.  

Een eerste voorbeeld hiervan is de parking van Carrefour supermarkt Alma. Na de openingsuren 

van de winkel kunnen buurtbewoners er met een badgesysteem op de parking terecht. 

Stedenbouwkundige (parkeer)veronderning 

De gehanteerde parkeerrichtlijnen dienen vertaald te worden naar een stedenbouwkundige 

parkeerverondening 
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4.2.5.3. Parkeerbeleid op lange termijn 

Parkings 

Op lange termijn leidt de autoluwere binnenstad tot een aantal verschuivingen. Kortparkeren en 

bewonersparkeren wordt maximaal opgevangen in de huidige centrumparkings. Bezoekers en 

langparkeerders worden opgevangen in multimodale knooppunten rond de stad of in nieuwe 

parkings aan de rand van het autoluwe centrum. 

Straatparkeren 

Doordat bewoners en kortparkeerders maximaal worden opgevangen in de huidige 

centrumparkings komt er op straat ruimte vrij. Er kan geschrapt worden in het aanbod 

parkeerplaatsen op straat in functie van een kwalitatievere inrichting van de openbare ruimte. 

Buiten het autoluwe centrum komt een blauwe zone met bewonerskaarten. Dit om te vermijden 

dat parkeerders in de zone net buiten het betalend parkeren hun toevlucht zoeken ten nadele van 

bewoners. 

Afbakening parkeerzones op lange termijn 

 

Figuur 43: Afbakening parkeerzones op lange termijn   
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4.3. Werkdomein C - Ondersteunende maatregelen 

4.3.1. Ondersteuning van specifieke doelgroepen 

4.3.1.1. Schoolomgevingen 

Het stadsbestuur hecht veel belang aan de verkeersveiligheid van schoolomgevingen en 

schoolroutes. 

In eerste plaats omdat we de kinderen van onze stad ten allen tijde willen beschermen, en omdat 

we ze het recht om zich te (leren) verplaatsen op een zelfstandige manier niet willen ontnemen. 

Kinderen zijn de meest kwetsbare groep in het verkeer. Dit onder meer omwille van hun postuur 

en de motorische en fysieke beperkingen die eigen zijn aan hun leeftijd. Bovendien zijn ze als 

zachte weggebruiker weinig beschermd tegen lichamelijke letsels bij ongevallen. Het traject dat 

kinderen het vaakst afleggen is dat tussen hun huis en de school. 

Een tweede reden om aan verkeersveilige schoolomgevingen en schoolroutes te werken is dat 

onze stad, als scholenstad met 21.331 leerlingen, dagelijks talloze verplaatsingen in functie van 

de schoolgaande jeugd telt. Deze gebeuren met de wagen, met de fiets of te voet. Op 

verschillende plaatsen ontstaat hierdoor ’s morgens en ’s avonds een verkeersknoop. Om deze 

verkeersknopen en andere verkeersonveilige situaties op te lossen dient op verschillende sporen 

gewerkt te worden, waarvan schoolomgevingen en schoolroutes een belangrijke is. 

Het stadsbestuur wenst een partnerschap aan te gaan met de scholen op het grondgebied van 

stad Sint-Niklaas. Voor de kleuter –en lagere scholen neemt dit de vorm aan van het 

ondertekenen van een charter over verkeersveiligheid. Hierbij nemen zowel de scholen, de 

ouders en de kinderen, het stadsbestuur als de politie het engagement om samen aan een 

actieplan verkeersveiligheid op maat van de school te werken. Dit actieplan wordt ook wel 

schoolvervoerplan genoemd en houdt punten in over volgende thema’s: informatie, 

sensibilisering, educatie, vervoerswijze, infrastructuur, schoolroutes,…  

Het stadsbestuur ging een samenwerkingsovereenkomst aan met Voetgangersbeweging vzw 

(Octopusplan) ter ondersteuning bij het opstellen van schoolvervoersplannen voor de kleuter-en 

basisscholen, die worden vastgelegd in scholencharters. Het traject gaat van start in 2014 en zal 

aflopen in 2017. Daarbij worden jaarlijks een tiental scholen bekeken. Het schoolcharter komt tot 

stand na een grondige analyse aan de hand van: 

•  individuele bevragingen van kinderen en ouders rond verkeer en de verplaatsingen 

tussen de woonplaats en de school. 

• Klassikale bevragingen over de vervoerswijze voor school-woonplaats verplaatsingen 

• Plaatsbezoek aan de school met politie, dienst mobiliteit, vertegenwoordiger school en 

vertegenwoordiger oudercomité.  
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Bij de ondertekening van een scholencharter op gebied van verkeer zal de school in kwestie een 

label verkeersveilige school toegekend krijgen. Er zijn 3 verschillende kleuren voorzien: 

• Brons: De opmaak van het schoolvervoerplan is afgerond. Het charter wordt getekend. 

• Zilver: De school kan aantonen dat er elk jaar aan de doelstellingen binnen het 

schoolvervoerplan wordt verder gewerkt. 

• Goud: Alle actiepunten uit het schoolvervoerplan werden afgewerkt. 

• De uitreiking van de labels zal telkens doorgaan op het einde van het schooljaar 

Secundaire scholen kunnen specifieke vragen over hun schoolomgeving stellen aan de dienst 

mobiliteit. Daarnaast is er het stadsbrede initiatief waar de scholen op kunnen intekenen omtrent 

verkeerseducatie bij middelbare scholieren: de verkeersweek. Dit initiatief wordt georganiseerd 

door leerkrachten van verschillende scholen, in samenwerking met de Sint-Nicolaas 

scholengemeenschap, stadsbestuur Sint-Niklaas en Ronde Tafel Sint-Niklaas. Verder kunnen 

scholen en/of ouder(comité)s initiatief nemen om specifieke pijnpunten aan te pakken. 

Als werkwijze omtrent de verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes wordt 

gekozen voor een integrale benadering met aandacht voor minstens volgende aspecten: 

informatie, sensibilisatie, educatie, vervoersmethode, infrastructuur, schoolroutes,…. 

Het stadsbestuur wil verkeersveiligheid van schoolomgevingen en schoolroutes stelselmatig en 

op een gestructureerde en eenvormige manier aanpakken. Dit door het opstellen en uitvoeren 

van scholencharters voor alle basisscholen. Hierbij versterken en ondersteunen verschillende 

actoren elkaar om de verkeerssituaties in de buurt van de school en de routes er naar toe veilig 

te maken: de stad, de scholen en de politie 
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4.3.1.2. Vervoersmanagement bedrijven 

De meeste industrieparken van Sint-Niklaas liggen in het zuiden van de stad, vlakbij de E17 en 

gewestwegen als de N16, N41 en N70. Aangelegd in de jaren 1960 zijn deze, overeenkomstig 

met de toenmalige mobiliteitsvisie, met de wagen vlot bereikbaar. Het openbaar vervoer rijdt er 

op sommige plaatsen vlakbij, maar de afstand van de openbaarvervoerhalte naar het bedrijf is 

voor de meeste werknemers toch te groot om deze te voet of met een duurzaam vervoersmiddel 

af te leggen. Door de organisatie van een fietsdeelsysteem nabij multimodale 

vervoersknooppunten, kan de ‘last mile’ tot het bedrijf op een duurzame manier overbrugt worden 

en op die manier werknemers ertoe aan te zetten niet langer de auto te gebruiken voor het woon-

werkverkeer maar een duurzaam alternatief. Er loopt op dit moment een innovatieproject om deze 

piste te onderzoeken. 

4.3.2. Tarifering 

4.3.2.1. Openbaar vervoer 

Met een derde-betalersovereenkomst van De Lijn komt de stad deels of zelfs volledig tussen in 

de kostprijs van abonnementen voor inwoners van de stad. Het openbaar vervoer is gratis  op 

zaterdag en op oudejaarsnacht. Daarnaast komt de stad voor 50% tussen bij de aankoop van 

een Buzzy-Pass. 

4.3.2.2. Parkeren 

Langparkeerders parkeren bij voorkeur op de bezoekersparkings. Om dit te bekomen wordt op 

korte termijn het straatparkeren duurder tot op een niveau dat boven dat van de bestaande 

parkings ligt. De exacte tarieven dienen nog bepaald te worden maar zullen trapsgewijs werken. 

Dit kan bijvoorbeeld zijn: 1€/u op randparkings, 1,5€/u op de centrumparkings en 2€/u voor 

straatparkeren. Een nieuwe parkeerwijzer moet de mensen hierover informeren. Een 

parkeergeleidingssysteem moet het zoekverkeer beperken en kan op termijn uitgroeien tot een 

verkeersgeleidingssysteem  

Het parkeerbeleid dient ook integraler benaderd te worden. Hiervoor wordt een nieuwe 

perkeerdienst opgezet. Voor parkeerders moet het mogelijk worden om met de nieuwste 

technologieën te betalen. In de toekomst moet smartphone- en sms-betalen mogelijk zijn.  

Daarnaast wordt er ook een parkeershop uitgebouwd. Deze kan op termijn doorgroeien naar een 

mobiliteitsshop. 
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4.3.3. Sensibilisering, marketing, informatie en promotie voor doelgroepen 

4.3.3.1. Sint-Niklaas geeft het goede voorbeeld 

Sint-Niklaas wil een voortrekker zijn van de krachtlijnen van dit mobiliteitsplan. De stad zal dan 

ook het goede voorbeeld geven aan zijn burgers. Dit zal onder andere gebeuren door volgende 

initiatieven: 

• Uitbouwen van kwalitatieve stallingsmogelijkheden aan alle openbare voorzieningen van 

de stad volgens het STOP-principe. Aan het station kunnen extra blue bikes voorzien 

worden. 

• Werknemers van de stad kunnen een cursus eco-driving volgen 

• Alle diensten van de stad zullen in de toekomst verdeeld zijn tussen drie grote sites. Op 

elke locatie zal op korte termijn een fietspool uitgebouwd worden voor 

dienstverplaatsingen. Tussen deze 3 sites moet de ideale route bekend gemaakt worden 

aan de personeelsleden. 

• Het wagenpark wordt bij nieuwe aankopen voortdurend vergroend. Er werd ook een 

dienstwagen geïntegreerd in de Cambiovloot. 

4.3.3.2. De fiets heeft iets 

Met de communicatie- en promotiecampagne ‘de fiets…heeft iets’ wil de stad 

een echte fietscultuur creëren. Het voeren van een integraal fietsbeleid staat 

daarbij centraal en is dan ook één van de krachtlijnen van het mobiliteitsplan. 

De fiets moet hét stedelijk vervoermiddel bij uitstek worden voor korte en 

middellange verplaatsingen. Het hoofdstuk “4.2.2 – Werkdomein B2 Integraal 

fietsbeleid” in dit mobiliteitsplan en de campagne ‘de fiets... heeft iets’ zijn de 

eerste stappen van de stad richting integraal fietsbeleid. Zo moet Sint-Niklaas 

op termijn uitgroeien tot een echte fietsstad. 

 

4.3.3.3. Autoloze zondag 

Op zondag 21 september 2014 deed Sint-Niklaas voor het eerst sinds jaren 

opnieuw mee aan de Autoloze zondag. Tussen 12 en 19 uur was er geen 

autoverkeer mogelijk in een groot deel van de stadskern. De dag werd 

ondersteund door tal van activiteiten en marketing en 

sensibiliseringscampagnes.  

Er werd in het bijzonder aandacht besteed aan de fiets met onder andere 

fietsroutekaarten, verschillende soorten fietsen, fietsaccessoires, 

diefstalpreventie en fietskunst 

Sint-Niklaas heeft de ambitie om van de autoloze zondag opnieuw een 

jaarlijks evenement te maken in de binnenstad. 

Ook op andere evenementen zal Sint-Niklaas een actief mobiliteitsbeleid 

voeren. 
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4.3.3.4. Autodelen 

Sint-Niklaas ondersteunt zowel Cambio als Autopia. Op dit moment zijn er wagens van cambio 

beschikbaar op 3 locaties in de binnenstad. Gebruikers van autopia kunnen dan weer een gratis 

parkeerkaart aanvragen die geldig is voor alle 7 huidige parkeerzones. De stad integreerde ook 

reeds een dienstwagen in de Cambiovloot zodat deze wagen ook door particulieren gebruikt kan 

worden.  

In de toekomst wil de stad autodelen nog meer pro-actief gaan promoten. De meest succesvolle 

acties zullen bepaald worden aan de hand van een enquête via internet of via een 

schoolproject/stagair.  

Daarnaast moet er ook naar gestreefd worden om in het kader van het klimaatplan elektrische 

wagens te integreren in de Cambiovloot. Dit kan een eerste stap zijn om inwoners kennis te laten 

maken met elektrische wagens. 

4.3.3.5. Digitale communicatie 

Om degelijk over mobiliteit te communiceren is er behoefte aan een nieuwe modernere website 

van de stad rond mobiliteit. Een digitale parkeershop waar inwoners van de stad al hun 

parkeerartikelen kunnen kopen maakt daar deel van uit. 
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4.3.4. Bewegwijzering 

4.3.4.1. Bewegwijzering fietsnetwerk  

Gezien de stad een integraal fietsbeleid wil voeren is sensibilisering en bewegwijzering onderdeel 

van het integraal fietsbeleid. Om die reden werd de bewegwijzering van het fietsnetwerk reeds 

besproken onder werkdomein B2 – hoofdstuk 4.2.2.6. 

4.3.4.2. Bewegwijzering bedrijvenzones 

 

In de toekomst zal het volledige vrachtroutenetwerk 

bewegwijzerd worden vanaf het hoofdwegennet. Hiervoor loopt 

op dit moment een studie. De studie deelt de verschillende 

bedrijvenzones in aan de hand van nummers, gelijkaardig aan 

de havennummers die bijvoorbeeld in de haven van Gent 

gebruikt worden. Bij afronden van de studie moet de nieuwe 

bewegwijzering geïmplementeerd worden. 

 

4.3.4.3. GPS-systemen 

Enerzijds moeten de hoofdroutes voor zwaar vervoer bewegwijzerd worden en opgenomen 

worden in GPS-systemen. Anderzijds moeten ook de beperkende maatregelen zoals het verbod 

voor doorgaand vrachtverkeer geïntegreerd worden in GPS-systemen.   

4.3.5. Handhaving 

Het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Sint-Niklaas voor de periode 2014 – 2017 brengt 

de verwachtingen en noden van de stad op het gebied van leefbaarheid en veiligheid samen. 

Een van de strategische doelstellingen in het zonaal veiligheidsplan is het “garanderen van 

verkeersveiligheid en verder uitbouwen van een e-reputatie”. De politie zal hier in de periode van 

2014 tot 2017 meer dan normale aandacht aan besteden. Het zonaal veiligheidsplan wordt 

uitvoering beschreven in het hoofdstuk 4.2.4.6. 

Daarnaast wordt er voor een consequente aanpak van snelheidscontroles gegaan. 

Snelheidscontroles worden aangekondigd op de website van de politie en ook de resultaten en 

aantal overtredingen van elke controle worden gecommuniceerd. 
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4.3.6. Beleidsondersteuning 

Het stadsbestuur heeft nood aan een dienst die het fietsbeleid coördineert. De dienst mobiliteit 

zal deze rol op zich nemen. De aanstelling van de nieuwe fietsambtenaar is hierin de eerste stap. 

De fietsambtenaar moet het fietsbeleid coördineren en de samenwerking tussen de verschillende 

stadsdiensten die betrokken zijn bij het fietsbeleid optimaliseren. Het fietsbeleidsplan 2015-2018 

geeft een overzicht van de eer dan 20 stadsdiensten die betrokken zijn bij het fietsbeleid. 

Om ook het parkeerbeleid integraler te benaderen wordt er een nieuwe parkeerdienst opgezet. 

Er wordt personeel aangeworven om een hoog handhavingsniveau aan te houden. Daarnaast 

moet het voor parkeerders ook mogelijk zijn om met de nieuwste technologieën te betalen. In de 

toekomst moet smartphone- en sms-betalen mogelijk zijn.  
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5. Actieprogramma 
In de actietabellen worden volgende afkortingen gebruikt: 

Afkorting Verklaring 

KT Korte termijn (< 3jaar) 

MT Middellange termijn (3–6 jaar) 

LT Lange termijn (> 6jaar) 

C Continu 

IU In uitvoering 

VU Voorwaardelijke uitvoering 

NA Nieuwe actie 

BA Bestaande actie (uit het mobiliteitsplan  

van 2002) 
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5.1. Actieprogramma A-B-C 
W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

Werkdomein A – Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten 

    
Werkdomein A1 ruimtelijke 
planning  

                

A
1.
1 

 Wordt opgestart in 
2019 

Lobbenstadmodel en principes 
mobiliteitsplan integreren in 
nieuw GRS 

 Sint-Niklaas 

 Bereikbaarheid / 
milieu / leefbaarheid 
veiligheid / 
toegankelijkheid 

 MT 
 150 

(A20151
42786) 

 Hoog Stad  
Vlaamse 
overheid / 
provincie  

 NA 

A
1.
2 

Verbod 
vrachtverkeer komt 
er in 2019, dit zal 
een positieve impact 
hebben op de 
verkeersleefbaarhei
d 

Analyse en evaluatie 
herprofilering Hoge Bokstraat 

Centrum Sint-Niklaas 
/ Belsele 

Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

KT 
10 

(A20151
41547) 

Hoog Stad  NA 

A
1.
3 

Wordt nog verder 
bekeken in functie 
van andere dossiers 

Opmaak RUP noordelijke 
omleidingsweg na evaluatie 
herprofilering Hoge Bokstraat  

Centrum Sint-Niklaas 
/ Belsele 

 Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

MT    Middel 
 Vlaamse 

overheid 
Stad   BA 

A
1.
4 

Trajectcontrole 
2018, herstel 
fietspaden. 
Volgende fase het 
wegnemen van de 
chicans 
 

Herinrichting Hoge Bokstraat 
en/of ondersteunende 
circulatiemaatregelen invoeren 
na de realisatie van de 
omleidingsweg Hoge Bokstraat 
(na evaluatie herprofilering) 

Centrum Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

VU     NA 

A
1.
5 

 Opmaak 
circulatieplan 

Opmaak masterplan noordelijke 
stationsomgeving 

 Centrum Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
toegankelijkheid  

 IU 
 150 

(A20151
42786) 

 Hoog Stad  

 NMBS / De 

Lijn / 

Scholen 

  

A
1.
6 

  
Masterplan + MOBER 
delocalisatie ziekenhuis AZ 
Nikolaas 

 Centrum Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

KT  
 150 

(A20151
42786) 

 Hoog Stad  

Vlaamse 
overheid en 
private 
partner  

 NA 
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W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

A
1.
7 

  
Inrichting recreatief knooppunt 
Oost inclusief vervolledigen 
fietsnetwerk 

 Nieuwkerken-Waas  Bereikbaarheid  MT   middel   stad 
Vlaamse 
overheid en 
provincie  

 NA 

A
1.
8 

 Masterplan stadsknooppunt West   Centrum Sint-Niklaas  Bereikbaarheid  KT      stad 

 Vlaamse 
overheid en 
private 
partner  

NA  

A
1.
9 

Ontsluiting 
Europark-Zuid en 
fietsverbinding 
Damstraat in 
opmaak + raad van 
state 

Opmaak GRUP, 
onteigeningsplannen en 
projectnota oostelijke tangent 

 Centrum Sint-Niklaas Bereikbaarheid KT  Hoog 
Vlaams 

Gewest 

Stad / De 
Lijn 

BA 

A
1.
1
0 

  

Opmaak streefbeeld N70 
(Opmaak als onderdeel van de 
rondweg met aandacht voor de 
oversteekbaarheid) 

 Centrum Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
veiligheid  

 KT 

150 
(A20151

42786)  
 Hoog Stad  

Vlaamse 
overheid  

BA  

A
1.
1
1 

  
Opmaak streefbeeld N16 
inclusief Fabiolaplein en P+R 

 Centrum Sint-Niklaas  Bereikbaarheid  MT 
 150 

(A20151
42786) 

 Middel  Stad 
 De Lijn / 
WSC / 
Bedrijven 

 NA 

  A2 strategische projecten         

A
2.
1 

 
Realisatie omleidingsweg na 
evaluatie herprofilering Hoge 
Bokstraat 

Centrum Sint-Niklaas 
/ Belsele 

Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

LT  Middel AWV Stad BA 

A
2.
2 

 P+R Waasland 
Shoppingcenter? 

Inrichting stadspoort en P+R 
Fabiolaplein  

 Centrum Sint-Niklaas  Bereikbaarheid  LT   middel  stad  

 Vlaamse 
overheid en 
private 
partner 

 BA 

A
2.
3 

  Realisatie oostelijke tangent  Sint-Niklaas  Bereikbaarheid  MT 75 000   Hoog  AWV 
Stad / De 
Lijn / 
Bedrijven  

 BA 

A
2.
4 

 
Verhogen van de veiligheid + 
capaciteitsverhoging N70 oost 

 Centrum Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
veiligheid 

IU 3 000 Hoog AWV Stad NA 
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W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

(van Glycineplein tot rotonde 
zwembad) 

A
2.
5 

 
Herinrichting N70 west volgens 
principes streefbeeld 

 Centrum Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
veiligheid 

MT  Hoog Stad  NA 

A
2.
6 

 

Herinrichting N70 oost volgens 
principes van het masterplan 
publieke ruimte (na aanleg 
oostelijke tangent) 

 Centrum Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
veiligheid 

LT  Laag Stad  NA 

A
2.
7 

  
Uitvoeren van het masterplan De 
Winningen conform het 
lobbenstadmodel 

 Centrum Sint-Niklaas 
 Milieu / leefbaarheid / 
bereikbaarheid 

 LT    Laag  Stad    NA 

A
2.
8 

  
Uitvoeren van het masterplan 
Bellestraat-Zonneken conform 
het lobbenstadmodel 

 Centrum Sint-Niklaas Leefbaarheid   LT   
 Laag 
Laag 

Stad     NA 

A
2.
9 

  
Uitvoeren van het masterplan 
Clementwijk conform het 
lobbenstadmodel 

 Centrum Sint-Niklaas 
 Leefbaarheid / milieu 
/ bereikbaarheid 

 KT      Stad    NA 

A
2.
1
0 

 Studie opgestart 
Herinrichting N403 tussen 
spoorweglaan en Vlyminckshoek 
als dragende OV- en fietsas 

 Sint-Niklaas / Belsele 
 Bereikbaarheid / 
veiligheid 

 MT   Hoog  AWV   

 NA 
 
 
 

A
3 

 Wegencategorisering         

A
3.
1 

  

Anticiperen op 
categoriseringswijziging bij 
herziening van bovenliggende 
plannen zoals het PRS 

 Sint-Niklaas  bereikbaarheid  MT    Hoog Provincie Stad  NA  

A
3.
2 

 
Consequent doorvertalen van de 
wegencategorisering volgens het 
masterplan publieke ruimte 

 Sint-Niklaas 
Toegankelijkheid / 
verkeersveiligheid 

C  Hoog Stad  NA 

Werkdomein B – Verkeersnetwerken 

    
Werkdomein B1 –Wijkcirculatie 
en trage wegen 

                



 

 138/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

B

1.

1 

 Begin 2019 bestek 

lanceren 

Voorbereiden en uitvoeren 
circulatiemaatregelen Grote 
Markt en Onze-Lieve-Vrouwplein 
(in functie van weghalen 
doorgaand verkeer) na heraanleg 
N70 oost en Driekoningen 

 Centrum Sint-Niklaas 

 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid / milieu 

/ bereikbaarheid / 

toegankelijkheid 

KT   Hoog   Stad  De Lijn  NA 

B

1.

2 

 Proefproject wijkcirculatie  Centrum Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid / milieu 

/ bereikbaarheid / 

toegankelijkheid 

KT  Hoog Stad De Lijn NA 

B

1.

3 

 

Detailleren en implementeren van 
het circulatieconcept van eerste 7 
stadswijken via een 
participatorisch proces  

 Centrum Sint-Niklaas 

 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid / milieu 

/ bereikbaarheid / 

toegankelijkheid 

MT    Hoog  Stad  De Lijn  NA 

B

1.

4 

Circulatieplan intra 

muros is in orde. 

Gesprek met 

Kloosterland, 

Driekoningen (in 

twee wijken) op te 

starten. 

Watermolendreef 

niet op te nemen  

Detailleren van het 
circulatieconcept met 10 
stadswijken via een 
participatorisch proces na 
realisatie randparkings 

 Centrum Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid / milieu 

/ bereikbaarheid / 

toegankelijkheid 

LT  Hoog Stad De Lijn NA 

B

1.

5 

Stapsgewijs worden 

de 

circulatiemaatregele

n ingevoerd 

Stapsgewijze uitbreiding van de 
autoluwe binnenstad in 
afstemming met de 
wijkcirculatieplannen. In dit kader 
kunnen ook lage emissiezones 
onderzocht worden 

Centrum Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid / milieu 

/ bereikbaarheid / 

toegankelijkheid 

MT  Hoog Stad De Lijn NA 

B

1.

6 

 
Opmaak van een Trage 
Wegenplan voor Nieuwkerken 

Nieuwkerken-Waas 
Verkeersveiligheid / 

toegankelijkheid 
IU 

10 
(A20142
271) 

Hoog Stad Provincie NA 
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W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

B

1.

7 

  

Opmaak van een Trage 
Wegenplan voor Sint-Niklaas en 
onderzoek langzame 
verkeersdoorsteken in 
stadscentrum 

 Centrum Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

toegankelijkheid 
IU 

 10 

(A20142
271) 

 Hoog  Stad  Provincie  NA 

B
1.
8 

  
Realiseren van de opgemaakte 
trage wegenplannen 

Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 
toegankelijkheid 

C 
 32 
(A20142
271) 

 Hoog  Stad  Provincie  NA 

  
Werkdomein B2 - Integraal 
fietsbeleid 

        

    Werkdomein B2 - Beleid                

B
2.
1.
1 

  
Aanstellen van een 
fietsambtenaar 

Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid 

 KT 80/jaar  Hoog Stad   /  NA 

    Werkdomein B2 - Netwerk                

    
Optimalisaties 
Regionaalstedelijke fietsroutes 

               

B
2.
2.
1 

  
Waaslandroute, langs spoorlijn 
59 richting Lokeren 

 

 Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

     Stad Provincie BA 

  

Missing link Westerplein en 
kruispunt Plezantstraat inclusief 
de oversteekbaarheid van het 
kruispunt Plezantstraat 

Centrum Sint-Niklaas  MT  Hoog 
Vlaams 
Gewest / 
Stad 

Stad / 
Provincie 

BA 

  
Dubbelrichtingsfietspad tussen 
kruispunt Driekoningen en 
Plezantstraat te onderzoeken 

Centrum Sint-Niklaas  KT  Hoog 
Vlaams 
Gewest 

Stad / 
Provincie 

BA 

  
Herinrichting kruispunt 
Driekoningen 

Centrum Sint-Niklaas  KT 2 Hoog 
Vlaams 
Gewest 

De Lijn / 
Stad 

BA 

  Missing link Noordlaan Centrum Sint-Niklaas  KT  Hoog Stad 
Vlaams 
Gewest / 
NMBS / De 

BA 
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W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

Lijn / 
Provincie 

B
2.
2.
2 

  
Schelderoute: richting Temse 
en Klein-Brabant 

 
 
 

 Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

       Stad     

  
Herinrichting kruispunt N70/ N16 
(tv3v) 

Centrum Sint-Niklaas  KT  Hoog AWV Stad BA 

 In uitvoering 
Aanleggen van fietsinfrastructuur 
in de Hoogkamerstraat inclusief 
kruispunt Eigenlo 

Centrum Sint-Niklaas  KT 

250 

500 
(A20151
41701 en 
A201514
1515)   

Hoog Stad Provincie BA 

  

Evaluatie verkeerssituatie 
Hoogkamerstraat in overleg met 
gemeente Temse na realisatie 
fietsinfrastructuur en oostelijke 
tangent 

Centrum Sint-Niklaas 
Temse 

 MT  Hoog Stad 
Temse 
Vlaamse 
overheid 

NA 

  

Bepalen van het tracé voor de 
fietssnelweg Sint-Niklaas -Temse 
–economisch netwerk N16 
(Bornem/Puurs) via een 
technisch 
haalbaarheidsonderzoek het 
tracé bepaald.  

Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

KT  Middel Provincie Stad NA 

B
2.
2.
3 

  
Heideroute: richting 
Waasmunster 

 

 Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

       Stad  Provincie   

  Heraanleg Heimolenstraat Centrum Sint-Niklaas  IU 
3989 
(A20151
41388) 

 Stad 
Provincie / 
De Lijn 

BA 
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W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

B
2.
2.
4 

  
Mercatorroute: richting 
Kruibeke (Scheldeveer) 

 

 Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

       Stad  Provincie   

  
Raapstraat Bellestraat tot 
kruispunt Callaertstraat 

Centrum Sint-Niklaas  IU 

4200 

Hoog Stad Provincie BA 

 Enkel trajectcontrole  Bellestraat Zonneken Ster Centrum Sint-Niklaas  MT Middel Stad Provincie NA 

  Heraanleg kruispunt Ster Centrum Sint-Niklaas  KT Hoog AWV 
Stad / De 
Lijn 

BA 

  
Heraanleg Vossekotstraat tussen 
Ster en Tassijnslaan 

Centrum Sint-Niklaas  KT 4000 Hoog Stad  BA 

B
2.
2.
5 

 Polderroute  

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

   Stad Provincie  

  

Fietspad langs de Molenbeek 
tussen de Puyveldestraat en de 
Marktstraat inclusief 
oversteekbeveiliging Marktstraat 

Centrum Sint-Niklaas 
/ Belsele 

 KT  Hoog Provincie 
Stad / Sint-
Gillis-Waas 

BA 

  
Te onderzoeken: tracéverlegging 
tussen Marktstraat en 
Vlyminckshoek 

Centrum Sint-Niklaas 
/ Belsele  

 MT  Middel Provincie Stad NA 

  

Bepalen van het tracé voor de 
routes Sint-Niklaas -Hamme-
Dendermonde via een technisch 
haalbaarheidsonderzoek  

Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

MT  Middel Provincie Stad NA 

 B
2.
2.
6 

  Regionaalstedelijke fietssingel   

 Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

       Stad  Provincie   

  
Heraanleg Marktstraat – 
Kruisstraat – Puiveldestraat – 
Molenstraat  

Sinaai  KT 

710 

(stadsaa

ndeel) 

Hoog Stad  BA 

  Herinrichting doortocht Sinaai Sinaai  KT 2170 Hoog Stad  BA 
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W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

  Heraanleg Eigenloostraat Centrum Sint-Niklaas  MT  Hoog Stad Temse BA 

B
2.
2.
7 

 Lokale fietssingel  

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

    Provincie  

 Er is een strategie 
Beveiliging van de lokale 
fietssingel 

Centrum Sint-Niklaas  KT  Hoog Stad Provincie NA 

 B

2.

2.

8 

  
Optimalisaties overige BFF en 
lokale fietsroutes 

  

 Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

         Provincie   

   Heraanleg Weimanstraat (BFF)  Centrum Sint-Niklaas  KT 1356,7 Hoog  Stad 

ANB / 

Provincie / 

Stekene 

BA 

   Heraanleg Gentstraat   Centrum Sint-Niklaas  KT 2000 Hoog  Stad Provincie BA 

   Heraanleg Uilenstraat   Centrum Sint-Niklaas   IU 2300 Hoog  Stad Provincie BA 

   
Project Godschalkstraat – 

dubbelrichtingsfietspad  

 Centrum Sint-Niklaas  

 
  LT   Laag Stad Provincie BA 

  
Valk-Langhalsbeekstraat-

Moleken 
 Centrum Sint-Niklaas   LT    Laag Stad Provincie NA 

 
Circulatie wordt 

bekeken 

As Driekoningenstraat vanaf 

Bremstraat tot Heistraat (BFF) 
Centrum Sint-Niklaas    MT    Hoog  Stad    NA 

  

Wegvak N70 tussen rotonde 

zwembad en Glycineplein (te 

starten eind dit jaar) (lokaal) 

Centrum Sint-Niklaas  IU  3000  Hoog 
 Vlaams 

Gewest 
   BA 

   
Wegvak N70 tussen Ster en 

kwakkelhoekstraat  
Centrum Sint-Niklaas  KT  5500  Hoog 

 Vlaams 

Gewest 
   BA 

 

Kettermuitstraat is 

gedaan, 

Dendermondse 

Steenweg is gestart 

Inrichting fietspad 

Kettermuitstraat en 

Dendermondse Steenweg 

Centrum Sint-Niklaas  KT 

250 

500 
(A20151
41701 en 

Hoog Stad Provincie NA 
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BA/
NA 

A201514
1515)   

  

Te onderzoeken of een 

verbinding ter hoogte van de 

Damstraat voor langzaam 

verkeer na de realisatie van de 

oostelijke tangent technisch 

haalbaar is 

Centrum Sint-Niklaas  KT  Laag Stad  NA 

B
2.
2.
9 

 Ondersteunende maatregelen  

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

      

 

Inrichtingsprincipes 
zijn gekozen, LAF’s 
inventariseren 
(oversteken)  

Uniformiseren belangrijke 

oversteekpunten tussen BFF-

routes en lokale wegen 

Sint-Niklaas 
blokmarkering, 
wegversmalling, ... 

 KT  Hoog Provincie Stad NA 

  
Oversteekbeveiliging N70 thv 

Baenslandstraat en Cardijnlaan 
Centrum Sint-Niklaas  KT  Hoog AWV Stad BA 

  
Creatie van nieuwe fiets- en 
voetgangersdoorsteken bij 
stedenbouwkundige projecten 

Sint-Niklaas  C  Middel Provincie Stad 

BA 

 

 

 

 

    Werkdomein B2 - Service                

B
2.
3.
1 

Daarop verder 
bouwen, lokale en 
regionalefietssingle 

Detailleren fietsplan: uitvoeren 
infrastructuurstudie, 
fietsparkeerplan en 
veiligheidsstudie 

Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

KT 
40 
(A20150
00334) 

Hoog Stad  NA 

B
2.
3.
2 

  

Fietsenstallingen aan belangrijke 
bestemmingen (Aan 
ziekenhuizen, scholen, 
winkelcentra, openbare 

Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

KT 
250 
(A20151
41701)  

 Hoog Stad   BA 
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it 

Initiatief-
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Partners 
BA/
NA 

gebouwen, bedrijven, sport-, 
recreatie- en culturele centra, 
kerken) 

B
2.
3.
3 

  

Goed uitgebouwde fietsstallingen 
aan belangrijke bushalten (Aan 
hoofdhalten in centra van 
deelgemeenten en langs de 
corridor | Aan de rand van de 
stadszone) 

Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

KT 
MT 

 250 
(A20151
41701)  

 Hoog Stad De Lijn BA 

B
2.
3.
4 

  

Uitbreiding fietsenstalling aan het 
station Sint-Niklaas (oa. 
Fietsenstalling achterzijde 
station) 

 Centrum Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

KT 
250 
(A20151
41701)  

Hoog NMBS 
Stad, 
Fluxys,  

NA 

B
2.
3.
5 

  
Bewegwijzering van het 
functioneel fietsroutenetwerk 

 Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

KT 
 5 
(A20151
41687)  

 Hoog Provincie Stad BA 

B
2.
3.
6 

Bestek (kader) 
opmaken 
fietsdeelsysteem 

Onderzoek naar de nood aan een 
stedelijk fietsdeelsysteem op 
strategische plaatsen 

Sint-Niklaas  

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

 KT   Middel  Stad   NA 

B
2.
3.
7 

  

Optimaliseren van 
ondersteunende infrastructuur 
voor fietsers zoals fietspompen 
en elektrische oplaadpunten  

 Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

 C 
 250 
(A20151
41701) 

 Middel Stad   NA 

B
2.
3.
8 

  
Onderzoek naar aanvullende 
diensten voor fietsers zoals een 
stedelijke pechverhelpingsdienst 

 Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

 MT    Middel Stad   NA 
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Partners 
BA/
NA 

B
2.
3.
9 

 

Waken over diverse 
comfortverhogende maatregelen: 
geen opstanden, bochtstralen 
fietspad, … 

Sint-Niklaas 

Verkeersveiligheid / 
milieu / 
bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

C  Hoog Stad 
Studieburea
u’s / 
aannemers 

BA 

    Werkdomein B2 - Cultuur                 

B
2.
4.
1 

  
Sensibiliseren veiligheid  
(diefstalpreventie, …)  

 Sint-Niklaas  Verkeersveiligheid  KT/ MT 
1 
(A20151
41715) 

Hoog  Stad Politie  BA 

B
2.
4.
2 

 
Opleidingen en educatie 
(veiligheid op weg naar school, 
veilige fietsuitrusting) 

 Sint-Niklaas Verkeersveiligheid KT 

3 

(A20151

41715) 

Hoog Stad Politie BA 

B
2.
4.
3 

 
Promotie van recreatief en 
functioneel fietsen ( 
stadsmagazine, website, …) 

 Sint-Niklaas 

Milieu / 

bereikbaarheid / 

verkeersveiligheid 

KT 

15 

(A20150

00301) 

Hoog Stad  BA 

B
2.
4.
4 

Evaluatie + april – 
juni input 
meerjarenplanning 
(insteek van 
prioritisering) 
 

Het organiseren van een 
jaarlijkse fietsconferentie waarbij 
naar de mening van de inwoners 
gevraagd wordt 

 Sint-Niklaas 

Milieu / 

bereikbaarheid / 

verkeersveiligheid 

 

 KT 

15 

(A20150

00301) 

 Middel Stad 
Fietsersbon

d 
NA 

B
2.
4.
5 

Binnen 
de mobiliteitsbevragi
ng zat een klein 
onderdeel omtrent 
fietsparkeren, ook in 
functie van wijk in de 
kijker 

Opvolgen van de 
fietstevredenheid door optimaal 
gebruik te maken van enquêtes  

 Sint-Niklaas 

 Milieu / 

bereikbaarheid / 

verkeersveiligheid 

 C    Middel Stad 

Politie / 

Fietsersbon

d  

NA 

B
2.
4.
6 

 Fietsersbond is 
steeds een 
klankbord 

Fietsers laten participeren bij 
infrastructuurprojecten 

 Sint-Niklaas 

 Milieu / 

bereikbaarheid / 

verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 

 C    Middel Stad 
Fietsersbon

d 

NA 
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Partners 
BA/
NA 

    
Werkdomein B3 - Openbaar 
vervoer 

                

  Openbaar vervoer         

B
3.
1 

 Doorstroming en comfort         

B
3.
1.
1 

  
Doorstromingsstudie 
corridor/Grote Markt 

Centrum Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 

toegankelijkheid 
KT 

5  

(A20151
41652) 

Hoog stad De Lijn NA 

B
3.
1.
2 

 
Kwaliteit wachtinfrastructuur 
(gericht op multimodaliteit) 

 Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 

toegankelijkheid 
C 

5   

(A20151
41654) 

Middel Stad De Lijn NA 

B
3.
2 

 Stadsnet rationaliseren         

B
3.
2.
1 

 B1 Opmaak openbaar-vervoermodel  Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 

toegankelijkheid 
KT 40 Hoog De Lijn Stad NA 

B
3.
3 

Clementwijk bediend 
Bediening nieuwe 
ontwikkelingen 

        

B
3.
3.
1 

A2 

Heroriënteren van het stadsnet 
ifv nieuwe projectontwikkelingen 
(Clementwijk, AZ Nikolaas, De 
Winningen, …), nieuw 
wijkcirculatieplan en invoer 
lobbenstadmodel 

 Sint-Niklaas 

Bereikbaarheid / 

toegankelijkheid / 

milieu 

MT / LT  Hoog De Lijn Stad NA 

B
3.
3.
2 

  
Bediening van nieuwe 
ontwikkelingen (De Winningen, 
Clementwijk, AZ Nikolaas, …) 

 Sint-Niklaas 

 Bereikbaarheid / 

toegankelijkheid / 

milieu 

 MT / 

LT 
   Middel  De Lijn Stad  NA 
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it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

B
3.
3.
3 

 Bediening toekomstige P+R’s  Centrum Sint-Niklaas 

Bereikbaarheid / 

toegankelijkheid / 

milieu 

MT / LT  Middel De Lijn   Stad NA 

B
3.
4 

 
Alternatieve bediening 
tewerkstellingszones 

        

B
3.
4.
1 

  
Onderzoek alternatieve 
vervoersconcepten voor de 
bediening van bedrijvenzones 

 Sint-Niklaas 

Bereikbaarheid / 

toegankelijkheid / 

milieu / 

verkeersveiligheid 

MT  Middel Stad 
Bedrijven,  

De Lijn 
NA 

B
3.
5 

 Collectief vervoer         

B
3.
5.
1 

 

Onderzoek naar inrichten van op- 
en afstapplaatsen nabij scholen + 
bereikbaarheid van scholen voor 
collectief vervoer 

 Sint-Niklaas 

Bereikbaarheid / 
toegankelijkheid / 
milieu / 
verkeersveiligheid 

KT   Stad De Lijn NA 

B
3.
5.
2 

vervoersregio 

Opmaak overzicht speciaal 
vervoer. Inclusief een 
beoordeling van de mix en 
financiering. Te evalueren en 
benchmarken tov andere steden 
en organisaties 

  KT    De Lijn  

B
3.
6 

 Trein                 

B
3.
6.
1 

Is opgenomen door 
Interwaas maar 
zonder resultaat 

Draagvlak creatie en overleg 
spoorstrategie Waasland  

Onderzoek naar een 
verbeterde verbinding 
met Brussel: sneltrein 
naar knooppunt 
Boom-Willebroek + 
aantakking op het 
GEN-netwerk naar 

Bereikbaarheid / 

toegankelijkheid / 

milieu / 

verkeersveiligheid 

 KT   Laag  Stad 
Interwaas, 

NMBS, Ablo 
NA 
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NA 

Brussel en 
Dendermonde 

    Werkdomein B 4 & 5                 

 B
4.
1 

  Snelheidsplan                 

B
4.
1.
1 

  

Snelheidsregime 70km/u op alle 
secundaire wegen, op alle lokale 
wegen type 1 en op alle lokale 
wegen type 2a 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 
leefbaarheid / milieu 

 KT 
 40 
(A20151
41661) 

 Hoog  Stad  Politie  NA 

B
4.
1.
2 

 
Toepassing zones 50km/u in 
landelijke gebieden 

 Sint-Niklaas 
Verkeersveiligheid / 
leefbaarheid / milieu 

KT 
40 
(A20151
41661) 

Hoog Stad Politie NA 

B
4.
1.
3 

  

Toepassing van zone 30 waar 
geen infrastructurele maatregelen 
noodzakelijk zijn (woonstraten, 
schoolomgevingen, …) 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 
leefbaarheid / milieu 

KT  
 40 
(A20151
41661) 

 Hoog  Stad  Politie  NA 

B
4.
1.
4 

  
Toepassing van zone 30 waar 
infrastructurele maatregelen 
noodzakelijk zijn: 

Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 
leefbaarheid / milieu 

 KT 
 250 
(A20151
41701) 

 Middel  Stad  Politie  NA 

 B
4.
2 

  Zwaar vervoer                 

B
4.
2.
1 

  
Voorzien van bebording zonaal 
verbod op doorgaand 
vrachtverkeer +3,5t 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid / milieu 
 KT 

 40 
(A20151
41661)  

 Hoog Stad    NA 
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Priorite
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Partners 
BA/
NA 

B
4.
2.
2 

 
Onderzoek naar noodzaak en 
haalbaarheid naar vrachtverbod 
doortocht Nieuwkerken-Waas  

 Sint-Niklaas 
Verkeersveiligheid / 
leefbaarheid / milieu 

KT  Middel Stad 

MOW, 

Beveren, 

Sint-Gillis-

Waas 

NA 

B
4.
2.
3 

  
Afschaffen van het 
vrachtwagenparkeren binnen de 
bebouwde kom  

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
 KT    Hoog Stad  Politie  NA 

B
4.
2.
4 

  
Communiceren van het nieuw 
vrachtroutenetwerk naar de 
verschillende bedrijven 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
 KT    Hoog Stad   NA 

B
4.
2.
5 

 

Creëren van de randvoorwaarden 
om de leefbaarheid van een op- 
en overslagcentrum voor 
stadsdistributie te garanderen 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid / milieu 
 MT    Middel Stad 

 Middenstan

d / 

Bedrijven / 

City Depot / 

Bubble Post 

NA 

B
4.
2.
6 

 
Implementeren van de studie 
bewegwijzering bedrijvenzones 

Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid / milieu 
KT 

 40 
(A20151
41661) 

Hoog Stad 

Bedrijven / 

Vlaams 

Gewest 

NA 

B
4.
2.
7 

 

Bewegwijzering bedrijven en 
vrachtverbod laten intereren in 
GPS-materiaal voor 
vrachtwagens 

Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid / milieu 
KT 

 40 
(A20151
41661) 

Hoog Stad  NA 

B
4.
2.
8 

GR maart 2019 
Tonnageverbod in de Hoge 
Bokstraat (exacte tonnage te 
onderzoeken). 

 
Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
KT 

 50 

(A20151

44015) 

    

 B
4.
3 

  Herinrichting van wegen                 

  Aanpak GVP         
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BA/
NA 

B
4.
3.
1 

  

Aanpakken gevaarlijke punten 
(uit de ongevallen-GIS): 
Waasland Shopping center 
(WSC) 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
 KT 

 50 

(A20151

44015) 

Middel  Stad  WSC  NA 

B
4.
3.
2 

 

Aanpakken gevaarlijke punten 
(uit de ongevallen-GIS): 
Kruispunt N41 en Steenweg 
Hulst-Lessen 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
IU 3400 Hoog 

Vlaams 

Gewest 
Stad, De Lijn NA 

B
4.
3.
3 

 

Aanpakken gevaarlijke punten 
(uit de ongevallen-GIS): 
Kruispunt N41 en Steenweg 
Hulst-Lessen 
(km-punt 26,14 op de N41) 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
IU 3400 Hoog 

Vlaams 

Gewest 
Stad, De Lijn NA 

B
4.
3.
4 

 

Aanpakken gevaarlijke punten 
(uit de ongevallen-GIS): Op- en 
afrittencomplex nr.14 van de E17  
(N41 thv km-punt 26,67) 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
IU 3400 Hoog 

Vlaams 

Gewest 
Stad, De Lijn NA 

B
4.
3.
5 

 

Aanpakken gevaarlijke punten 
(uit de ongevallen-GIS): 
Kruispunt Parklaan en Moerland 
(N16 thv km-punt 30,21) 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
KT 

10 
(A20151
42617) 

Hoog Stad 
De Lijn / 

Ziekenhuis 
NA 

B
4.
3.
6 

 

Aanpakken gevaarlijke punten 
(uit de ongevallen-GIS): 
Kruispunt R42 en Raapstraat 
(R42 thv km-punt 1,36) 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
KT 1800 Hoog Stad 

Vlaams 

Gewest 
NA 

B
4.
3.
7 

 

Aanpakken gevaarlijke punten 
(uit de ongevallen-GIS): 
Kruispunt R42 en Driekoningen 
(R42 thv km-punt 3,03) 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
KT 2 Hoog 

Vlaams 

Gewest 

Stad / De 

Lijn 
NA 

B
4.
3.
8 

 
Aanpakken gevaarlijke punten 
(uit de ongevallen-GIS): N70 thv 
Glycineplein (km-punt 33) 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
KT 3000 Hoog 

Vlaams 

Gewest 

Stad / De 

Lijn 
NA 

  
Consequent toepassen 
inrichtingsprincipes 
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Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

B
4.
3.
9 

 

Herinrichting dorpskern Sinaai 
volgens de 
inrichtingstoepassingen van het 
masterplan publieke ruimte 

Sinaai 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
KT 3500 Hoog Stad  NA 

B
4.
3.
1
0 

A3 
Consequent doorvertalen van de 
wegencategorisering volgens het 
masterplan publieke ruimte 

 Sint-Niklaas 
 Verkeersveiligheid / 

leefbaarheid 
C  Middel Stad  NA 

    
Werkdomein B6 - 
Parkeerbeleid 

                

 B
6.
1 

  Korte termijn                 

B
6.
1.
1 

  

Sturend parkeerbeleid: 
toepassen van de 
gediferentieerde parkeertarieven 
(aan de rand goedkoper dan in 
het centrum en in de 
centrumparkings goedkoper dan 
op straat) 

 Centrum Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

 KT    Hoog  Stad    NA 

B
6.
1.
2 

  
Inrichten van stop en shop 
plaatsen in de winkelstraten 

 Centrum Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

 KT 

 2150 
(A20151
41664) 
(A20151
41665) 

 Hoog  Stad 
 Middenstan
d 

 NA 

B
6.
1.
3 

  

Uitbreiding van de blauwe zone 
naar het volledige gebied binnen 
de rondweg met uitzondering van 
het oostelijke deel van de 
Priesteragiewijk en het westelijke 
deel van de Baenslandwijk.  

 Centrum Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

 KT    Hoog  Stad    NA 
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B
6.
1.
4 

B1 

Selectie van een pilootwijk - er 
dient nagegaan te worden welke 
wijk als pilootwijk gebruikt zal 
worden om het parkeerbeleid op 
lange termijn te evalueren 

 Centrum Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

KT     Middel  Stad    NA 

B
6.
1.
5 

 

Onderzoeken of de locatie van 
het nieuw ziekenhuis geschikt is 
om de rol van de toekomstige 
parking aan SVK op zich te 
nemen  

 Centrum Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

KT 
150 
(A20151
42786) 

Middel Stad SVK NA 

B
6.
1.
6 

Aanwerving derde 
mobiliteitsambtenaar 

Beter benutten van het privaat en 
semiprivaat parkeerareaal 

Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

C  Middel Stad  BA 

B
6.
1.
7 

 
Vertalen parkeerrichtlijnen in een 
stedenbouwkundige 
parkeerverordening 

Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 

leefbaarheid 
KT  Hoog Stad  Na 

 B
6.
2 

  Lange termijn                 

B
6.
2.
1 

  
oportuniteiten zoeken voor 
nieuwe parkings aan de rand van 
het autoluwe stadscentrum 

 Centrum Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

 LT   Middel Stad   NA 

B
6.
2.
2 

We passen dit toe in 

schoolomgeving ten 

voordele van 

fietsparkeren + 

VIjfstraten 

Systematische afbouw capaciteit 
straatparkeren  

 Centrum Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

 LT   Middel Stad   NA 

B
6.
2.
3 

 
Uitbreiding blauwe zone naar het 
volledige gebied binnen de 
rondweg  

Centrum Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

LT  Middel Stad   NA 
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W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

(na het uitbouwen van voldoende 
alternatieven) 

    
Werkdomein C - Flankerend 
beleid 

                

C
1 

 Doelgroepen         

C
1.
1 

Scholentraject  
Uitwerken partnerschap met 
scholen 

Sint-Niklaas Verkeersveiligheid C 
5 
(A20151
42634) 

Hoog  Stad 
Scholen / 
Politie 

BA 

C
1.
2 

 
Jaarlijkse verkeersweek 
organiseren 

Sint-Niklaas Verkeersveiligheid C 
2 
(A20151
41715) 

Hoog Scholen Stad BA 

C
1.
3 

 
Doelstellingen uit SAVE Charter 
realiseren  

Sint-Niklaas Verkeersveiligheid C 
1 
(A20151
42631) 

Middel Stad OVK BA 

C
1.
4 

 

Verder onderzoeken en 
implementeren van het 
onderzoek naar het overbruggen 
van de last-mile richting de 
bedrijventerreinen 

Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
milieu 

KT  Middel Stad  NA 

C
1.
5 

 Mobiliteitsbeleid bij evenementen Sint-Niklaas 
Leefbaarheid / 
Bereikbaarheid / 
milieu 

C  Middel Stad Politie BA 

C
2 

 Tarifering         

C
2.
1 

 

Bijsturen van de parkeertarieven 
indien er een onevenwicht in de 
bezetting van de parkings zou 
ontstaan 

Centrum Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
leefbaarheid 

C  Hoog Stad  NA 

C
2.
2 

 
Derdebetalersysteem 
buzzypassen (50%) 

Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

C 
180 
(A20151
42068) 

Hoog Stad De Lijne BA 
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W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

C
3 

 Sensibilisering         

C
3.
1 

  
Organiseren van een jaarlijkse 
autoloze zondag 

Centrum Sint-Niklaas  
Bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

 C 
 15 
(A20151
42067) 

 Hoog Stad   Politie  BA 

C
3.
2 

  
Moderniseren van de website 
rond mobiliteit 

 Sint-Niklaas 
Bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

 KT    Hoog  Stad    BA 

C
3.
3 

Opstart just drive 
bekijken 

Autodelen blijvend ondersteunen  Sint-Niklaas  
Bereikbaarheid / 
Milieu  

 C 
 2 
(A20151
41709) 

 Hoog  Stad 
 Cambio / 
Autopia 

 BA 

C
3.
4 

 
Communicatie- en 
promotiecampagne huidig 
aanbod De Lijn 

Sint-Niklaas 
 Bereikbaarheid / 
toegankelijkheid 

KT 
7,5 
(A20151
42068) 

 Stad De Lijn  

E  
Organisatie, participatie en 
evaluatie  

        

E
1 

 

Opzetten van een 
mobiliteitsbarometer voor Sint-
Niklaas inclusief het uitvoeren 
van nulmetingen voor de 
verschillende strategische 
doelstellingen. 

Sint-Niklaas 
Evaluatie en 
monitoring 

KT  hoog stad 
MOW / De 
Lijn  

NA 

E
1 

 
Uitzetten van operationele 
doelstellingen aan de hand van 
de mobiliteitsbarometer 

Sint-Niklaas 
Evaluatie en 
monitoring 

MT  Hoog Stad  NA 

E
2 

Verloopt via GBC en 
participatie op 
verschillende 
niveaus 

De oprichting van een 
mobiliteitsraad die jaarlijks 
minstens één keer samenkomt 
om de vooruitgang van het 
mobiliteits- en fietsbeleidsplan te 
bespreken en te evalueren. 

Sint-Niklaas 
 

Evaluatie en 
monitoring 

KT  hoog stad  NA 

E
3 

Personeel, digitale 
verwerking verloopt 
nog niet 

Uitrollen integraal parkeerbeleid: 
Personeel voor handhaving, 
nieuwe betaaltechnologie 

Centrum Sint-Niklaas 
Evaluatie en 
monitoring 

KT 
1250 
(A20151
41664 en 

hoog stad  NA 
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W
D 
nr
. 

Link met Actie Locatie Doelstelling Timing 
Raming 
(*1000) 

Priorite
it 

Initiatief-
nemer 

Partners 
BA/
NA 

(gebruiksvriendelijk en modern), 
parkeershop, digitale verwerking 

A201514
1665) 

E
4 

 
Ambtelijk en politiek overleg om 
lokale en bovenlokale 
fietsprojecten af te stemmen 

Sint-Niklaas 
Evaluatie en 
monitoring 

KT  Hoog Stad  NA 

Tabel 11: Actieprogramma werkdomeinen A, B en C 



 

 156/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

5.2. Top 10 te ondernemen acties vorig mobiliteitsplan 

In het vorige mobiliteitsplan werd een top 10 samengesteld met te ondernemen acties op korte 

en middellange termijn. Dit had als doel om de uitvoering van het mobiliteitsplan daadwerkelijk 

op te starten en zo meteen een aanzet te geven om over het nieuwe beleidsplan te 

communiceren. 

 Top  10 beleidsplan 2002 Status 

1 Corridor, verruimd centrumgebied in toplocaties: 

drie strategische projecten Stationsgebied, 

Margarethaplan, Fabiolaplein 

Deels gerealiseerd, nog steeds 

onderdeel van het beleidsplan 

2 Hart van de stad op ritme van voetganger, fietser 

en bus 

Deels gerealiseerd, nog steeds 

onderdeel van het beleidsplan 

3 Geïntegreerd en klantgericht parkeerbeleid Deels gerealiseerd, nog steeds 

onderdeel van het beleidsplan 

4 De Ruit, afwerking westkam tot Leon 

Scheerderslaan, tot over spoorlijn 59 

Afgewerkt 

5 De Ruit, realisatie oostkam en afwerking 

westkam tot N403 

Deels gerealiseerd, nog steeds 

onderdeel van het beleidsplan 

6 Zeven hoofdfietsroutes Deels gerealiseerd, nog steeds 

onderdeel van het beleidsplan 

7 Systematisch uitbreiding Zone 30 in de wijken en 

deelgemeenten 

Deels gerealiseerd, nog steeds 

onderdeel van het beleidsplan 

8 Leefbare en bereikbare deelgemeenten Deels gerealiseerd, nog steeds 

onderdeel van het beleidsplan 

9 Handhavingsbeleid volgens de doelstellingen van 

dit plan 

Uitgevoerd 

10 Communicatie ter ondersteuning van dit plan Uitgevoerd 
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5.3. Top 10 te ondernemen acties 

Naar analogie met het vorige beleidsplan worden ook in dit beleidsplan 10 prioritaire acties 

geselecteerd. Hieronder volgt een overzicht van de geselecteerde acties: 

 Top 10 van dit beleidsplan 

1 Opmaak mobiliteitsbarometer 

2 Implementeren snelheidsplan  

3 Implementeren vrachtrouteplan 

4 GVP: Heraanleg kruispunt Driekoningen 

5 Oostelijke tangent 

6 Doorgaand verkeer uit het centrum halen + detailleren wijkcirculatieplan 

7 Vervolledigen functioneel fietsroutenetwerk 

8 Stadsnet rationaliseren 

9 Uitrollen integraal parkeerbeleid voeren 

10 Verder uitbouwen participatorisch mobiliteitsbeleid oa dmv oprichting van een 

mobiliteitsraad 
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6. Organisatie, participatie en evaluatie  
Om het in dit mobiliteitsplan vooropgestelde mobiliteitsbeleid uit te rollen en op te volgen worden 

in dit hoofdstuk een aantal organisatorische maatregelen vooropgesteld. De verschillende 

organisatorische maatregelen die in dit hoofdstuk aan bod komen werden tevens opgenomen in 

de actietabellen onder “werkdomein E”.  

6.1. Organisatie en participatie 

Volgende organisatorische maatregelen worden genomen om het mobiliteitsplan te realiseren en 

de uitvoering van het actieprogramma te implementeren. 

• Tentoonstellen mobiliteitsplan:  

• Eens het mobiliteitsplan goedgekeurd is zal de definitieve versie uitgebreid worden 

voorgesteld aan alle inwoners van de stad. Mobiliteitsraad oprichten 

De mobiliteitsraad komt jaarlijks minstens één keer samen om de vooruitgang van het 

mobiliteits- en fietsbeleidsplan te bespreken en te evalueren.  

• Jaarlijkse fietsconferentie 

Er wordt een jaarlijkse fietsconferentie georganiseerd waarbij naar de menings van de 
inwoners gevraagd wordt  

• Uitrollen integraal parkeerbeleid:  

Dit zal gebeuren met nieuw personeel voor handhaving, nieuwe betaaltechnologie 

(gebruiksvriendelijk en modern), een parkeershop en digitale verwerking van retributies 

• Detailleren wijkcirculatieplannen 

De verdere detaillering van de circulatieplannen op straatniveau zal gebeuren in overleg 

met de verschillende wijken. Hiervoor worden overlegmomenten met de verschillende 

wijken opgezet. 

• Grensoverschrijdend ambtelijk en politiek overleg om  de verschillende lokale en 

bovenlokale fietsprojecten op elkaar af te stemmen. 
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6.2. Evaluatie 

De operationele doelstellingen zijn een concrete vertaling van de eerder geformuleerde specifieke 

krachtlijnen voor Sint-Niklaas. Ze zijn specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch en 

tijdgebonden. Gezien er in Sint-Niklaas niet voor alle krachtlijnen basismetingen zijn zal er ter 

uitwerking van de operationele doelstellingen een mobiliteitsbarometer opgezet worden.  

De mobiliteitsbarometer wordt opgezet naar het voorbeeld van de bicycle account Kopenhagen 

maar wordt verder uitgebreid zodat de verschillende specifieke krachtlijnen voor Sint-Niklaas 

allen aan bod komen. Bij uitbreiding kunnen ook indicatoren voor de gezondheid (lucht en geluid) 

opgenomen worden in de mobiliteitsbarometer. Op die manier ontstaat een nieuw 

communicatiemiddel dat de effecten van het beleid kan meten en weergeven. 

 

Figuur 44: Voorbeeld van de bicycle account Kopenhagen 
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Elke specifieke krachtlijn krijgt een aantal indicatoren die aan de hand van de mobiliteitsbarometer 

opgevolgd worden in de tijd. Onderstaande tabel geeft een overzicht van enkele mogelijke 

indicatoren per krachtlijn. Deze kunnen bij het uitrollen van de mobiliteitsbarometer nog verder 

aangevuld worden. 

Krachtlijn Indicator 

Fietsbeleid Aantal kilometer aangelegd fietspad 

 Fietsgebruik per type verplaatsing (woon-werk/woon-

school/…) 

 Fietsgebruik op de hoofdassen van het netwerk 

 Kwaliteit van de fietsinfrastructuur op basis van meetfiets 

 Aantal fietsstallingen en het gebruik ervan 

Verkeersveiligheid Aantal letselongevallen geregistreerd in de 

ongevallengegevens van de politie 

 Jaarlijkse monitoring van de gevaarlijke punten (volgens 

eigen definitie) 

Autoluwer centrum Monitoren van het doorgaand verkeer door het centrum aan 

de hand van herkomst bestemmingsonderzoeken  

Aantal aanwezige fietsers en voetgangers in het centrum 

Verhoogde leefbaarheid en 

welbehagen 

Bevolkingsenquêtes die peilen naar de leefbaarheid en het 

welbehagen 

Stamassen OV Gemiddelde commerciële snelheid op de corridor WSC – 

station 

Sturend parkeerbeleid Verhouding aantal straatparkeerplaatsen vs aantal 

parkeerplaatsen in openbare parkings of op buurtparkings  

 Bezetting op straat en in parkings op verschillende 

referentiemomenten 

Figuur 45: Opzetten van een mobiliteitsbarometer - overzicht mogelijke indicatoren per krachtlijn 

Bij het ontwikkelen van de mobiliteitsbarometer zal voor alle gekozen indicatoren een 

nulmetingen moeten uitgevoerd worden. Eens de nulmeting voor handen is kan er weloverwogen 

een ambitieniveau aan elke indicator gekoppeld worden.  

De mobiliteitsbarometer is een belangrijk werkinstrument om de effecten van het gevoerde 

beleid op te volgen. Tevens zal het naar de toekomst op de langere termijn een belangrijk 

communicatieinstrument vormen voor het gevoerde mobiliteitsbeleid. Om die reden krijgt het 

dan ook een hoge prioriteit in de actietabellen  
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7. Voorstellen tot wijziging van beleidsplannen 
Bij het opstellen van dit beleidsplan werd er maximaal rekening gehouden met de reeds 

bestaande beleidsplannen. Op die manier werd een optimale afstemming met andere 

beleidsplannen nagestreefd. De voorstellen tot wijziging van bestaande beleidsplannen blijven 

dan ook tot het absolute minimum beperkt.   

7.1. Wijzigingen aan lokale beleidsplannen 

In dit mobiliteitsplan is uitgegaan van het lobbenstadmodel dat reeds door te gemeenteraad 

goedgekeurd werd. Dit mobiliteitsplan is evenwel nog niet opgenomen in het GRS.  

Daarnaast werd het oostelijke stadsknooppunt dat in het GRS ter hoogte van de Mercatorknoop 

ligt in dit mobiliteitsplan verschoven in de oostelijke richting naar De Ster.  

Beide aspecten dienen meegenomen te worden bij de opmaak van een nieuw GRS. 

7.2. Wijzigingen aan bovenlokale beleidsplannen 

Bij het thema wegencategorisering bleek de gewijzigde context echter niet toe te laten met de 

categorisering zoals voorgesteld in het PRS. Dit mobiliteitsplan stelt dan ook een bijsturing van 

het PRS voor zoals omschreven in hoofdstuk 4.1.3 Werkdomein A3 - Wegencategorisering. 

   



 

 162/162 | P1.0050 Mobiliteitsplan Sint-Niklaas – Ontwerp Beleidsplan 

8. Bijlagen 
Hierna volgen onderstaande bijlagen: 

• Verslag GBC 05/06/2014 

• Verslag GBC 11/12/2014 

• Verlsag GBC 27/01/2015 

• Overzicht belangrijkste opmerkingen participatietraject 

• Detailfeedback op het participatietraject 


