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1 Inleiding 

1.1 Situering 

Nieuwkerken-Waas is een dorp met bijna 6 000 inwoners in Oost-Vlaanderen, ten noordoosten van 
Sint-Niklaas, waarvan het ook een deelgemeente is. Het maakt deel uit van het regionaal stedelijk 
gebied van Sint-Niklaas.  

Nieuwkerken-Waas bevindt zich langs de N451, die de verbinding vormt tussen Sint-Niklaas, Vrasene 
en de E34. Haaks op de N451 vormt de Nieuwkerkenstraat de verbinding met het station van 
Nieuwkerken-Waas en de N70.  

 

Figuur 1: Situering Nieuwkerken-Waas (Bron: OpenStreetMap, 2021) 

Het projectgebied omvat niet het volledige grondgebied van Nieuwkerken-Waas, maar wel een groot 
deel van de dorpskern. Onder meer het dorpsplein Ten Bos met het verkeerslichtengeregeld 
kruispunt, de twee schoolomgevingen,… maken deel uit van het projectgebied. Concreet bevat het 
projectgebied de Meesterstraat, de Vlasbloemstraat (tot aan de splitsing), de Gyselstraat (tot aan de 
Peperstraat), de Peperstraat, de N451 (tussen De Meesterstraat en de Vrasenestraat nr. 41) en de 
Nieuwkerkenstraat (tussen De Meesterstraat en de N451). 
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Figuur 2: Projectgebied 

1.2 Omschrijving en doelstelling opdracht 

De stad Sint-Niklaas heeft de ambitie om het dorpsplein van Nieuwkerken-Waas op te waarderen. 
Een ontwerpstudie hieromtrent wordt parallel uitgevoerd. Aangezien de verkeersstromen en de 
verkeersorganisatie belangrijke lagen zijn binnen het ontwerpproces, is voorliggende 
mobiliteitsstudie uitgevoerd. Het mobiliteitsonderzoek beperkt zich weliswaar niet tot de contouren 
van het dorpsplein Ten Bos. Het dorpsplein vormt immers maar een schakel binnen het ruimere 
verkeersnetwerk van Nieuwkerken-Waas.  

De mobiliteitsstudie van Nieuwkerken-Waas start met een omgevingsscan met een inventarisatie 
van de diverse functies binnen het projectgebied, en gevolgd door een beschrijving van de 
wegkenmerken. Ook worden aan de hand van de opmaak van een bereikbaarheidsprofiel de 
verkeersstructuren in beeld gebracht, en wordt een beeld gegevens van de huidige 
verkeersstromen. Deze analyses resulteren in een SWOT. Vervolgens wordt dieper ingegaan op een 
aantal mobiliteitsoplossingen. 

Binnen het studieproces is op regelmatige tijdstippen overleg gepleegd met de stad Sint-Niklaas, 
alsook met het ontwerpteam van OMGEVING ter afstemming met het ontwerp van het dorpsplein 
Ten Bos. Ook is samen met het ontwerpteam van het dorpsplein Ten Bos participatie gevoerd.  
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2 Omgevingsscan 

2.1 Aanwezige functies 

Wonen vormt de belangrijkste functie in heel het dorp, en dus ook binnen het studiegebied. De 
voornaamste andere functies concentreren zich rond het dorpsplein Ten Bos en de vier straten die 
daarop aansluiten: Nieuwkerkenstraat, Pastorijstraat, Gyselstraat en Vrasenestraat. Winkels, handel, 
diensten en horeca komen verspreid voor. Ook in de Vlasbloemstraat en de Meesterstraat zijn 
enkele diensten te vinden. Op het dorpsplein Ten Bos staat de kerk. 

Ook rond de twee scholen zijn specifieke functies aanwezig. Aan de school De Droomballon bevindt 
zich de sporthal De Mispelaer en het hotel Kasteel De Windt. Aan de school Onze-Lieve-Vrouw Ten 
Bos vindt men de bibliotheek en het deelgemeentehuis van Nieuwkerken-Waas, woonzorgcentrum 
Populierenhof en een horecazaak. 

Parkeren gebeurt in Nieuwkerken-Waas verspreid langs straat en op een aantal parkings. Het gaat 
om volgende publieke parkings: 

- Dorpsplein Ten Bos, met een parkeeraanbod van 73 parkeerplaatsen (binnen de contouren 
van het plein) 

- Sporthal De Mispelaer met een parkeeraanbod van 59 parkeerplaatsen 
- Bibliotheek, met een parkeeraanbod van 13 parkeerplaatsen 
- Woonzorgcentrum Populierenhof, met een parkeeraanbod van 68 parkeerplaatsen 

 

Figuur 3: Functies 



P_0306 
Mobiliteitsstudie Nieuwkerken-Waas 
 

8  20220609 

2.2 Scholen 

Binnen het projectgebied zijn 2 scholen gelegen. Het gaat om de basisschool De Droomballon en de 
basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Bos. 

 Basisschool De Droomballon 

2.2.1.1 Ligging 

De basisschool De Droomballon ligt in de Gyselstraat. Aan de school ligt een rotonde waarop het 
éénrichtingsdeel van de Gyselstraat vanuit Ten Bos uitkomt en het tweerichtingsdeel verder gaat. 
Ook de Schaliënhuiswegel en de in- en uitgang van de parking van de sporthal De Mispelaer komt uit 
op deze rotonde. De Gyselstraat is buiten de spitsuren een rustige straat, aangezien er naast de 
school en de sporthal bijna geen andere verkeersgenererende functies zijn. 

 

Figuur 4: Basisschool De Droomballon (Gyselstraat) 

 

Figuur 5: Aansluiting Schaliënhuiswegel op rotonde 
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2.2.1.2 Mobiliteitsprofiel 

Uit het schoolvervoersplan van 2016 telt de school 575 leerlingen (364 lager schoolkinderen en 187 
kleuters en 24 peuters). Op de diagrammen is te zien dat de meerderheid van de leerlingen verder 
dan 2 km van de school woont, dus buiten de dorpskern. 

Bij mooi weer komen de leerlingen die op minder dan 1 km van de school wonen grotendeels te voet 
of met de fiets. Tussen 1 en 2 km komt iets meer dan de helft met de fiets. Boven 2 km wordt zo’n 2 
op 3 leerlingen met de auto gebracht. Bijna alleen bij deze groep wordt ook openbaar vervoer 
gebruikt. 

Bij slecht weer worden veel meer leerlingen met de auto gebracht. Dat gaat vooral ten koste van de 
fiets. Verhoudingsgewijs zit dat verschil vooral in groep tussen 1 en 2 km. In de groep onder 0,5 km 
blijft te voet nog altijd de dominante modus. 

 

Figuur 6: Modal split leerlingen basisschool De Droomballon (links: mooi weer; rechts: slecht weer) 

In het schoolvervoersplan wordt ook aangehaald dat (ouders van) leerlingen zich niet met de fiets 
willen verplaatsen omwille van “een te hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer”. 

2.2.1.3 Routes 

Voor voetgangers is de Nieuwenwegel uiterst geschikt als schoolroute voor wie vanuit de 
Vrasenestraat komt. Ook fietsers kunnen hiervan gebruikt maken, al is het pad nogal smal om bij het 
fietsen voetgangers voorbij te steken of tegenliggers te kruisen. 

Ook vanuit het zuiden zijn rustige routes mogelijk die de drukke Nieuwkerkenstraat vermijdt. Eén 
mogelijkheid is via de Kerkenwegel te gaan, en dan aan de verkeerslichten op Ten Bos oversteken 
naar de Gyselstraat, die bij aanvang en einde van de schooldag als schoolstraat is aangeduid. Een 
andere mogelijkheid is om via de Dorpswegel naar de Nieuwenwegel te gaan. Nadeel is hier wel dat 
de Vrasenestraat onbeschermd overgestoken moet worden, al is dat kruispunt wel voorzien van 
zebrapaden en een verkeersdrempel. 

Wie vanuit het station Nieuwkerken komt, met langs de spoorlijn een fietspad, kan via de 
Nieuwkerkenstraat rijden. Een autoluwer alternatief is om via de Kruiswegel en de 
Kwakkelhoekstraat te gaan. Vanuit Sint-Niklaas kan ook de route via de Uilenstraat en de 
Segherwegel gebruikt worden. Vanuit Vrasene kunnen in plaats van de N451 enkele (relatief) rustige 
landelijke wegen en de Schaliënhuiswegel genomen worden. 
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Figuur 7: Schoolroutes basisschool De Droomballon 

2.2.1.4 Drukte tijdens spitsuren 

Tijdens de begin- en eindtijd van de school (8u10 – 8u30 / 15u45-16u15) wordt in het éénrichtingsdeel 
van de Gyselstraat een schoolstraat ingesteld. Bijgevolg oogt de straat vrij rustig door de 
afwezigheid van auto’s. Daardoor is er veel ruimte voor fietsende en stappende kinderen, en voor 
ouders die ’s avonds hun kinderen opwachten. 

 

Figuur 8: Fietsers in Gyselstraat als schoolstraat 
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Nabij de school heerst er een zekere ‘schooldrukte’. Dit door voetgangers, fietsers en ouders die hun 
kind(eren) met de auto afzetten. Zo gebeuren afzetbewegingen in de Gyselstraat, en op de parking 
van de sporthal. Ook worden kinderen op Ten Bos afgezet, waarbij de kinderen zelfstandig of onder 
begeleiding van de ouders naar school gaan. Het kruispunt Ten Bos wordt bemand met een 
gemachtigde opzichter, om de voetgangers en fietsers veilig de Vrasenestraat te laten oversteken.  

 

Figuur 9: Gemachtigd opzichter op inrit parking sporthal  

 Basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Bos 

2.2.2.1 Ligging 

De basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Bos is gelegen aan het kruispunt van de N451 Turkyen - 
Pastorijstraat en de Peperstraat. De aansluiting van de Peperstraat op de N451 
Turkyen/Pastorijstraat wordt gekenmerkt door een verkeerspleintje waarrond het verkeer van en 
naar de Peperstraat rijdt. Langs de aansluiting van de Peperstraat op de N451 is voor de school een 
Kiss & Ride zone ingericht. 

Ten zuiden van het kruispunt is er een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers. Door de 
aanwezigheid van galgpalen met verlichting wordt de oversteekplaats opvallender in het wegbeeld 
gebracht. Het kruispunt en de schoolomgeving worden ook aangekondigd door verkeersplateaus en 
de specifiek ‘schoolmarkering’ op de rijbaan. 
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Figuur 10: Basisschool O.-L-V.-Ten-Bos 

2.2.2.2 Modal Split 

Uit het schoolvervoersplan van 2017 telde de school in het schooljaar 2014-2015 410 leerlingen (158 
kleuters en 253 lagere schoolkinderen). Bijna de helft woont op meer dan 2 km van de school, dus 
buiten de dorpskern. 

Bij mooi weer komen de leerlingen die op minder dan 1 km van de school wonen grotendeels te voet 
of met de fiets. Tussen 1 en 2 km komt iets meer dan de helft met de fiets. Boven 2 km wordt zo’n 2 
op 3 leerlingen met de auto gebracht. Openbaar vervoer wordt over alle groepen nauwelijks of niet 
gebruikt. 

Bij slecht weer loopt het autogebruik in de groepen boven 1 km op tot zo’n 80%. Bij leerlingen op 
minder dan 0,5 km verandert er niet veel, de meeste komen nog steeds te voet. In de groep 0,5-1 km 
komt dan de helft met de auto. 

  

Figuur 11: Modal split leerlingen basisschool O.-L.-V.-Ten-Bos (links: mooi weer; rechts: slecht weer) 
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2.2.2.3 Routes 

De basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Bos is bereikbaar via een aantal zachte verbindingen, die 
fietsende en stappende leerlingen kunnen gebruiken om tot in de buurt van de school te geraken. 
Door de ligging langs de N451 is het altijd nodig om minstens zo’n 100 à 200 meter langs een 
drukkere straat te wandelen of te fietsen.  

Op elk van de drie takken van het kruispunt aan de school sluit een zachte verbinding aan. In de 
Pastorijstraat is dat de Pastorijwegel, op Turkyen de Boschwegel en in de Peperstraat het 
Hazenpad. Tussen de school en de Boschwegel is er op Turkyen een dubbelrichtingsfietspad aan de 
zuidkant. Dit biedt een oplossing aan fietsers die na de schooldag gebruik wensen te maken van de 
Boschwegel. Het oversteken van Turkyen gebeurt op een oversteekplaats, in aanwezigheid van een 
gemachtigd opzichter. 

Wie uit de richting van Sint-Niklaas komt, kan de route volgen langs de Uilenstraat – Geerstraat – 
Pieter Seghersweg – Zeveneekhoekstraat – Hazenpad. Deze route steekt de N451 over, beveiligd 
met verkeerlichten. Een andere mogelijkheid is de Kleine Uilenwegel te gebruiken, die de 
fietssnelweg verbindt met de Meesterstraat langs de terreinen van Sportkring Sint-Niklaas. De route 
kan dan vervolgd worden via Wallenhof, de Gery Helderenbergstraat en de Boschwegel. De 
Meesterstraat oversteken kan wel onveilig zijn of een onveilig gevoel geven. Aan de andere kant 
van de sportterreinen loopt er een fietspad parallel met de Kleine Uilenwegel, die eveneens 
onderdeel kan uitmaken van de route. 

Vanuit het station Nieuwkerken-Waas kan men een stuk de Nieuwkerkenstraat volgen en later 
afslaan naar de Armwegel. Daarna kan men kiezen tussen de Pastorijwegel of de Boschwegel. Een 
andere mogelijkheid is om eerder af te slaan naar de Meesterstraat en vervolgens via Wallenhof en 
De Cleenestraat naar de Boschwegel te rijden of te stappen. Dan wordt het deel van de 
Nieuwkerkenstraat zonder fietspad vermeden. 

Vanuit de richting Vrasene is het moeilijker om drukke wegen te vermijden. Een mogelijkheid is om de 
Nieuwenwegel of Schaliënhuiswegel langs de Gyselstraat en Peperstraat te gebruiken. Zo wordt de 
drukke N451 vermeden, al kunnen de Gyselstraat en Peperstraat ook nog druk zijn tijdens de 
spitsuren. Om op één van de paden vlakbij de school uit te komen, wordt de wandel- of fietsafstand 
groter. 
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Figuur 12: Schoolroutes basisschool O.-L.-V.-Ten-Bos 

2.2.2.4 Drukte tijdens spitsuren 

De oversteekplaats over de N451 wordt bemand door een gemachtigd opzichter. De aanwezigheid 
van een gemachtigde opzichter laat toe om de vele voetgangers en fietsers veilig te laten 
oversteken. Door het rond punt maken veel auto’s op dit punt een keerbeweging om hun kinderen af 
te zetten of op te halen, eventueel door ook de Kiss & Ride zone te gebruiken. Die wordt intensief 
gebruikt. Schoolpersoneel zorgt er voor dat het afzetten van leerlingen vlot verloopt zodat auto’s 
niet te lang blijven staan. 

Sommige ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen parkeren op het parkeerterrein 
aan de bibliotheek. Deze parking beschikt echter over te weinig parkeerplaatsen. Ook dient er 
gekeerd te worden binnen de beperkte ruimte. Er kan ook gebruik gemaakt worden van het 
parkeeraanbod van de parking van het Woonzorgcentrum Populierenhof. 
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Figuur 13: Overstekende kinderen aan basisschool O.-L-V.-Ten-Bos 
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3 Wegkenmerken 
Met de beschrijving van de wegkenmerken wordt een beeld geschetst van de straten, de aanwezige 
functies en andere kenmerken. Niet iedere straat wordt apart besproken. Er wordt vooral gefocust 
op de structurerende straten van het dorp, eventueel aangevuld met straten waar er belangrijke 
functies zijn. Het betreft de volgende straten: Ten Bos (dorpsplein), Nieuwkerkenstraat, 
Vrasenestraat (N451), Pastorijstraat (N451), Turkyen (N451), Gyselstraat, Peperstraat, 
Vlasbloemstraat, Meesterstraat en Berkenhof. Tussen de N451, Nieuwkerkenstraat en Meesterstraat 
liggen heel wat woonstraten. Deze zullen niet afzonderlijk maar samengevat besproken worden. 

Daarnaast zijn er ook verschillende trage verbindingen die relevant kunnen zijn voor fietsers en 
voetgangers. Het gaat om de Kerkenwegel, Dorpwegel, het kerkhof tussen de Kerkenwegel en 
Dorpwegel, de Nieuwenwegel, Schaliënhuiswegel, de Armwegel en het Hazenpad. 

  

Figuur 14: Overzicht van de besproken straten 

3.1 Ten Bos 

Ten Bos is het dorpsplein van Nieuwkerken-Waas, met de Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Boskerk. In de 
noordwestelijke hoek bevindt zich het kruispunt van de N451 Pastorijstraat en Vrasenestraat met de 
Nieuwkerkenstraat en de Gyselstraat. Het kruispunt is uitgerust met verkeerslichten. De 
verkeerslichten zijn geregeld in 2 fasen met een vaste cyclustijd van 60 seconden. Er zijn geen 
drukknoppen, noch radars of detectielussen. Het gaat dus om een starre regeling. De 2-faseregeling 
heeft tot gevolg dat de oversteekplaatsen gelijktijdig groen krijgen met de auto’s in dezelfde 
richting, en dus conflicteren met elkaar. Er zijn geen aparte lichten voor fietsers. Fietsers zijn dus 
aangewezen op de rijbaan, gemengd met het gemotoriseerd verkeer. Vanuit de Pastorijstraat is 
hiervoor een opstelvak voor fietsers voorzien. Veel fietsers, vooral kinderen, steken echter op het 
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zebrapad over. Tijdens de drukte bij aanvang en einde van de schooldag staat er op het zebrapad 
op de Vrasenestraat een gemachtigd opzichter om de voetgangers (en fietsers) te beschermen van 
auto’s die uit de Nieuwkerkenstraat komen en rechts willen afslaan. 

 

Figuur 15: Gemachtigd opzichter op kruispunt Ten Bos 

Naast de kerk wordt het plein gebruikt als parking. Een deel daarvan is te bereiken via de 
Nieuwkerkenstraat, het andere deel via de Vrasenestraat. Deze twee delen zijn van elkaar 
afgescheiden met paaltjes, zodat auto’s de parking niet kunnen gebruiken om de verkeerslichten te 
omzeilen. Er zijn verschillende horeca-, handelszaken en diensten te vinden op en rond het plein. 

 

Tabel 1: Wegkenmerken Ten Bos 

Rooilijnbreedte /

Rijbaanbreedte 2.6 - 5.9 m

Type weg Plein

Categorisering Lokale weg type III

Parkeerinfrastructuur Parking met dwarsparkeren

Gem. parkeerbezetting 59%

Parkeerduur Vooral kort

Snelheidsregime 30 km/u

Verkeersintensiteiten ?

Voetpaden OK

Fietspaden /

Fietsnetwerk /

Bus Kernnet

Functies kerk, horeca, winkels, parking

Ten Bos
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Figuur 16: O.-L.-V.-Ten-Boskerk met dorpsplein 

 

Figuur 17: Parking Ten Bos 
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Figuur 18: Ten Bos 

 

Figuur 19: Ten Bos (achter kerk) 
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Figuur 20: Kruispunttak Pastorijstraat met opstelvak voor fietsers 

3.2 Nieuwkerkenstraat 

De Nieuwkerkenstraat is één van de belangrijkste en drukste straten in Nieuwkerken-Waas, naast de 
N451. Deze weg verbindt het dorp met de N70, de steenweg tussen Sint-Niklaas en Beveren. De 
Nieuwkerkenstraat kruist ten zuiden van het centrum spoorlijn 59, waar ook met het station 
Nieuwkerken-Waas is gelegen.  

Door de inrichting kunnen 2 segmenten van de Nieuwkerkenstraat worden onderscheiden. Het 
segment tussen Ten Bos en de Vlasbloemstraat heeft geen fietspaden, maar fietssuggestiestroken. 
Soms is er aan de oostzijde een langsparkeerstrook als de breedte het toelaat. De maximumsnelheid 
is er 30 km/u. In dit segment van de Nieuwkerkenstraat zijn er naast wonen heel wat grote en kleine 
functies aanwezig, zoals horeca, winkels, diensten en een supermarkt (Proxy Delhaize). 



 P_0306 
Mobiliteitsstudie Nieuwkerken-Waas 

 

20220609  21 

 

Tabel 2: Wegkenmerken Nieuwkerkenstraat, segment Ten Bos - Vlasbloemstraat 

 

Figuur 21: Nieuwkerkenstraat, segment Ten Bos - Vlasbloemstraat 

Het segment ten zuiden van de Vlasbloemstraat is aan beide zijden van de rijbaan uitgerust met 
aanliggende fietspaden, en een langsparkeerstrook aan de westzijde waar de breedte het toelaat. 
Het snelheidsregime bedraagt er 50 km/u. Er zijn twee bushaltes in de Nieuwkerkenstraat. Ter 
hoogte van het kruispunt met de Vlasbloemstraat is er een halte die enkel voorzien is van 

Rooilijnbreedte 9 - 14 m

Rijbaanbreedte 6 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type II

Parkeerinfrastructuur Soms langsparkeerstrook O

Gem. parkeerbezetting 57%

Parkeerduur Vooral kort

Snelheidsregime 30 km/u

Verkeersintensiteiten OSP: 310 pae/u N, 270 Z; ASP: 366 N, 378 Z

Voetpaden OK

Fietspaden Fietssuggestiestroken

Fietsnetwerk BFF

Bus Kernnet

Functies wonen, winkels, horeca, diensten, supermarkt

Nieuwkerkenstraat (tussen Ten Bos & Vlasbloesemstraat)
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haltepalen. De halte op Ten Bos heeft aan de kant van het plein een bushokje, aan de andere kant 
ook enkel een haltepaal.  

Langs het segment van de Nieuwkerkenstraat tussen de Vlasbloemstraat en de Meesterstraat 
domineert de woonfunctie, met verspreid kleinere handelszaken.  

 

Tabel 3: Wegkenmerken Nieuwkerkenstraat, segment Vlasbloemstraat - Meesterstraat 

 

Figuur 22: Nieuwkerkenstraat (2) 

Het verkeer langs de Nieuwkerkenstraat heeft geen voorrang, en dient rekening te houden met 
voorrang van rechts. Toch lopen de fietspaden over de zijstraten, waardoor fietsers wel voorrang 
hebben op het verkeer uit de zijstraten. Door de afwijkende voorrangsregeling ontstaat een 
verwarrende verkeerssituatie, wat gevolgen kan hebben naar het verwachtingspatroon van de 
weggebruiker en de verkeersveiligheid. 

Rooilijnbreedte 12.1 - 13.6 m

Rijbaanbreedte 6 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type II

Parkeerinfrastructuur /

Gem. parkeerbezetting ?

Parkeerduur ?

Snelheidsregime 50 km/u

Verkeersintensiteiten gem. 376 pae/u N & 419 pae/u Z overdag

Voetpaden OK

Fietspaden Aanliggende vrij smalle fietspaden

Fietsnetwerk BFF

Bus Kernnet

Functies wonen, winkels

Nieuwkerkenstraat (tussen Vlasbloesemstraat & Meesterstraat)



 P_0306 
Mobiliteitsstudie Nieuwkerken-Waas 

 

20220609  23 

 

Figuur 23: Kruispunt Nieuwkerkenstraat - Meesterstraat 

3.3 Vrasenestraat 

De Vrasenestraat maakt deel uit van de N451. Vanuit het dorp gaat deze weg in oostelijke richting 
naar Vrasene en Kieldrecht. Ook de E34/N49 kan via deze weg bereikt worden. 

De wegkenmerken zijn vergelijkbaar met de Nieuwkerkenstraat. Het segment tussen Ten Bos en de 
Kolkstraat is uitgerust met fietssuggestiestroken en een dynamische zone-30. De aansluitende 
segmenten zijn uitgerust met fietspaden en geldt een snelheidsregime van 50 km/u. In tegenstelling 
tot de Nieuwkerkenstraat is de rooilijn hier meestal wel wat breder, waardoor er op een aantal 
locaties plaats is voor fietspaden en een parkeerstrook, of parkeerstroken aan beide kanten, of 
dwarsparkeerplaatsen. De Vrasenestraat is een voorrangsweg, waarbij het verkeer op de 
Vrasenestraat voorrang heeft op het verkeer uit de zijstraten. 
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Tabel 4: Wegkenmerken Vrasenestraat 

 

Figuur 24: Vrasenestraat 

Rooilijnbreedte 12.8 - 19.5 m

Rijbaanbreedte 6 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type I

Parkeerinfrastructuur Langsparkeerstroken aan weerszijden + dwarsparkeren

Gem. parkeerbezetting 67%

Parkeerduur Vooral kort

Snelheidsregime 30 km/u

Verkeersintensiteiten ?

Voetpaden OK

Fietspaden Fietssuggestiestroken

Fietsnetwerk BFF

Bus Aanvullend net

Functies wonen, winkels, horeca, diensten

Vrasenestraat
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3.4 Pastorijstraat 

De Pastorijstraat maakt ook deel uit van de N451. Het gaat om het segment van de N451 tussen Ten 
Bos en de Peperstraat. De Pastorijstraat is uitgerust met fietssuggestiestroken en een dynamische 
zone-30. Aansluitend op de N451 Turkyen gaan de fietssuggestiestroken over in fietspaden.  
Aan de noordzijde zijn ten behoeve van het langsparkeren parkeervakken gemarkeerd. Verkeer op 
de Pastorijstraat heeft voorrang op de zijstraten. 

 

Tabel 5: Wegkenmerken Pastorijstraat 

 

Tabel 6: Pastorijstraat 

Rooilijnbreedte 11.7 - 25 m

Rijbaanbreedte 7.5 - 7.8 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type I

Parkeerinfrastructuur Langsparkeerstroken N

Gem. parkeerbezetting 57% (P Bib: 89%)

Parkeerduur Vooral kort (P Bib: zowel kort als lang)

Snelheidsregime 30 km/u

Verkeersintensiteiten ?

Voetpaden OK

Fietspaden Fietssuggestiestroken

Fietsnetwerk BFF

Bus Kernnet

Functies
wonen, winkels, horeca, school, bibliotheek,

 woonzorgcentrum, deelgemeentehuis, parking

Pastorijstraat
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Ter hoogte van de bibliotheek situeert zich de bushalte Nieuwkerken Rusthuis. Richting Ten Bos is 
de halte voorzien van een schuilhuisje, een fietsenstalling en een vuilbak. Aan de overzijde, in de 
richting van Sint-Niklaas, is de halte louter uitgerust met een haltepaal. 

3.5 Turkyen 

Aansluitend aan de Pastorijstraat gaat de N451 in westelijke richting over in Turkyen. Het segment 
tussen de Pastorijstraat en de Klompenmakerstraat beschikt aan beide zijden van de rijbaan over 
fietspaden. Aan de noordzijde gaat het om een enkelrichtingsfietspad. Aan de kant van het 
woonzorgcentrum is dat tussen de oversteekplaats aan de school en de Boschwegel een 
dubbelrichtingsfietspad. Met een brede rooilijnbreedte oogt de straat ruim. Net voor de 
oversteekplaats aan de school begint een zone 30. Langs het aansluitend segment van Turkyen 
richting Sint-Niklaas geldt een maximumsnelheid van 50 km/u. Turkyen is een voorrangsweg, waarbij 
het verkeer op de Vrasenestraat voorrang heeft op het verkeer uit de zijstraten. 

 

Tabel 7: Wegkenmerken Turkyen (tussen Pastorijstraat & Klompenmakerstraat) 

Rooilijnbreedte 13.9 - 31 m

Rijbaanbreedte 7 - 13.3 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type I

Parkeerinfrastructuur Langsparkeerstrook N

Gem. parkeerbezetting 69% (P WZC Populierenhof: 73%)

Parkeerduur Kort

Snelheidsregime deels 50 km/u, deels 30 km/u

Verkeersintensiteiten gem. 354 pae/u W & 331 pae/u O overdag

Voetpaden OK

Fietspaden Vrijliggende fietspaden (dubbelrichting Z)

Fietsnetwerk BFF

Bus Kernnet

Functies wonen, school, winkels, woonzorgcentrum

Turkyen (tussen Pastorijstraat & Klompenmakerstraat)
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Figuur 25: Turkyen ter hoogte van school O.-L.-V.-Ten-Bos 

Het segment van Turkyen tussen Klompenmakerstraat en de Meesterstraat beschikt over een 
rijbaan voor tweerichtingsverkeer, en is aan beide zijden uitgerust met aanliggende fietspaden. Door 
de onderverdeling in rijstroken mag er niet geparkeerd worden. Aan het kruispunt met de 
Klompenmakerstraat is een bushalte gelegen, voorzien van een schuilhuisje, een haltepaal en een 
vuilbak, maar niet van een verhoogd perron of markeringen op de rijbaan. Het segment van Turkyen 
tussen Klompenmakerstraat en de Meesterstraat is gelegen buiten de bebouwde kom. Er geldt 
bijgevolg een snelheidsregime van 70 km/u. Turkyen is een voorrangsweg, waarbij het verkeer op de 
Vrasenestraat voorrang heeft op het verkeer uit de zijstraten. 

 

Tabel 8: Wegkenmerken Turkyen (tussen Klompenmakerstraat & Meesterstraat)) 

Rooilijnbreedte 16.2 - 1.84 m

Rijbaanbreedte 11.4 - 12.3 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type I

Parkeerinfrastructuur /

Gem. parkeerbezetting /

Parkeerduur /

Snelheidsregime 70 km/u

Verkeersintensiteiten gem. 354 pae/u W & 331 pae/u O overdag

Voetpaden Maar af en toe aanwezig

Fietspaden Aanliggende fietsstroken

Fietsnetwerk BFF

Bus Kernnet

Functies wonen, diensten

Turkyen (tussen Klompenmakerstraat & Meesterstraat)
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Figuur 26: Turkyen aan kruispunt met Meesterstraat 

3.6 Gyselstraat 

De Gyselstraat bestaat qua wegbeeld uit twee te onderscheiden delen. Het eerste deel is een 
éénrichtingsstraat die vertrekt op het kruispunt Ten Bos en loopt tot aan een kleine rotonde ter 
hoogte van de school De Droomballon. Het aansluitend segment van de Gyselstraat is aangelegd en 
ingericht voor dubbelrichtingsverkeer. 

Het segment van de Gyselstraat tussen Ten Bos en de rotonde is een woonerf, en wordt bovendien 
een schoolstraat tijdens de begin- en einduren van de school. In overeenstemming met het statuut 
als woonerf bedraagt het snelheidsregime 20 km/u. Langsparkeervakken wisselen elkaar af aan 
beide kanten van de straat. 
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Tabel 9: Wegkenmerken Gyselstraat (tussen Ten Bos & rotonde) 

 

Figuur 27: School De Droomballon in Gyselstraat 

Rooilijnbreedte 6.3 -15.4 m

Rijbaanbreedte /

Type weg 1x1 richting N

Categorisering Lokale weg type III

Parkeerinfrastructuur Geschrankte langsparkeervakken

Gem. parkeerbezetting 75% (P Droomballon: 64%) 

Parkeerduur Vooral kort (P Droomballon: zowel kort als lang)

Snelheidsregime 20 km/u (woonerf)

Verkeersintensiteiten ?

Voetpaden Woonerf

Fietspaden /

Fietsnetwerk BFF + recreatief

Bus /

Functies wonen, diensten, school, sport, parking

Gyselstraat (tussen Ten Bos & Droomballon)
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Figuur 28: Eénrichtingsdeel Gyselstraat (woonerf) 

 

Figuur 29: Rotonde Gyselstraat aan De Droomballon 



 P_0306 
Mobiliteitsstudie Nieuwkerken-Waas 

 

20220609  31 

Het segment van de Gyselstraat tussen de rotonde en de Peperstraat beschikt over een ruimer 
wegprofiel met dubbelrichtingsverkeer. Aan de zuidzijde is buiten de rijbaan een langsparkeerstrook 
aangelegd. Aan de noordzijde zijn geen parkeerplaatsen aangeduid, met als gevolg dat er op de 
rijbaan geparkeerd wordt. Door de afwezigheid van fietspaden rijden fietsers gemengd met het 
gemotoriseerd verkeer. Enkel in de richting van de rotonde is een fietssuggestiestrook gemarkeerd. 
Het kruispunt met de Peperstraat is een voorrangsgeregeld kruispunt, waarbij het verkeer langs de 
Peperstraat en het westelijk segment van de Gyselstraat voorrang heeft op het oostelijk segment 
van de Gyselstraat. 

 

Tabel 10: Wegkenmerken Gyselstraat (tussen rotonde & Peperstraat) 

 

Figuur 30: Tweerichtingsdeel Gyselstraat 

Rooilijnbreedte 12 - 15 m

Rijbaanbreedte 6.2 - 6.5 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type III

Parkeerinfrastructuur Z: Langsparkeervakken; N: langsparkeren op rijbaan

Gem. parkeerbezetting 72%

Parkeerduur Zowel kort als lang

Snelheidsregime 30 km/u

Verkeersintensiteiten OSP:  187 O, 140 W; ASP: 127 O, 145 W

Voetpaden Matig tot breed, in goede staat

Fietspaden Fietssuggestiestrook richting rotonde

Fietsnetwerk BFF + recreatief

Bus /

Functies wonen, handel, school, sport, hotel

Gyselstraat (tussen Droomballon & Peperstraat)
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Figuur 31: Kruispunt Gyselstraat-Peperstraat 

3.7 Peperstraat 

In de Peperstraat komt voornamelijk wonen voor, met als uitzondering de basisschool O.-L.-V.-Ten-
Bos op het kruispunt van de Peperstraat met de N451 Turkyen en Pastorijstraat. De aansluiting van 
de Peperstraat op de N451 Turkyen/Pastorijstraat wordt gekenmerkt door een verkeerspleintje 
waarrond het verkeer van en naar de Peperstraat rijdt. Langs de aansluiting van de Peperstraat op 
de N451 is voor de school een Kiss & Ride zone ingericht. 

De Peperstraat kent een breed profiel met brede stoepen. Uitzondering hierop is de stoep voor 
huisnummer 4. De vooruitliggende gevel heeft als gevolg dat de stoep er te smal is. Langs de 
Peperstraat rijden fietsers gemengd met het overige verkeer. Met uitzondering van de Kiss & Ride 
zone voor de school is het parkeren aan de oostzijde van de rijbaan georganiseerd. Ter hoogte van 
de school geldt een snelheidsregime van 30 km/u. Langs het overige segment van de Peperstraat 
geldt een snelheidsregime van 50 km/u.  
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Tabel 11: Wegkenmerken Peperstraat 

 

Figuur 32: Peperstraat 

Rooilijnbreedte 11 - 14.5 m

Rijbaanbreedte 5 - 5.9 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type I

Parkeerinfrastructuur Langsparkeerstrook

Gem. parkeerbezetting 73%

Parkeerduur Zowel kort als lang

Snelheidsregime 30 km/u

Verkeersintensiteiten ?

Voetpaden Relatief breed en comfortabel

Fietspaden /

Fietsnetwerk /

Bus /

Functies wonen, school

Peperstraat
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Figuur 33: Kruispunt Peperstraat – N451 

3.8 Vlasbloemstraat 

De Vlasbloemstraat wordt gekenmerkt als een rustige straat waar de functie wonen primeert. Toch is 
er nabij het kruispunt met de Nieuwkerkenstraat een supermarkt ‘Carrefour Market’ gelegen.  

Het profiel van de Vlasbloemstraat wordt gekenmerkt door een rijbaan voor dubbelrichtingsverkeer 
en voetpaden aan beide zijden van de rijbaan. Fietsen gebeurt op de rijbaan, gemengd met het 
gemotoriseerd verkeer. De Kerkenwegel en de Dorpswegel komen uit op de Vlasbloemstraat. Een 
fietsroute van het recreatief netwerk loopt over de Vlasbloemstraat tussen de Kerkenwegel en de 
Kwakkelhoekstraat. Er wordt op de rijbaan geparkeerd, waarbij het enkel toegelaten is om aan de 
noordzijde van de Vlasbloemstraat te parkeren.  
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Tabel 12: Wegkenmerken Vlasbloemstraat 

 

Figuur 34: Vlasbloemstraat ter hoogte van supermarkt 

Rooilijnbreedte 9.9 - 12.5 m

Rijbaanbreedte 6.6 - 7 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type III

Parkeerinfrastructuur Langsparkeren op rijbaan

Gem. parkeerbezetting /

Parkeerduur /

Snelheidsregime 50 km/u

Verkeersintensiteiten ?

Voetpaden OK

Fietspaden /

Fietsnetwerk Recreatief (tussen Kerkenwegel en Kwakkelhoekstraat)

Bus /

Functies wonen, diensten, supermarkt

Vlasbloesemstraat
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Figuur 35: Vlasbloemstraat 

3.9 Meesterstraat 

De Meesterstraat vormt de verbinding tussen de N451 Turkyen en de Nieuwkerkenstraat. Als functie 
primeert het wonen. Ook ontsluit voetbalclub Sportkring Sint-Niklaas via de Meesterstraat. 

Het profiel van de Vlasbloemstraat wordt gekenmerkt door een rijbaan voor dubbelrichtingsverkeer 
en voetpaden aan beide zijden van de rijbaan. Fietsen gebeurt op de rijbaan, gemengd met het 
gemotoriseerd verkeer. Parkeren gebeurt op de rijbaan. De Meesterstraat is opgenomen in het 
huidige busroutenetwerk. In de Meesterstraat zijn drie bushaltes. Deze zijn enkel voorzien van 
haltepalen. 
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Tabel 13: Wegkenmerken Meesterstraat 

 

Figuur 36: Meesterstraat aan kruispunt met Wallenhof 

Rooilijnbreedte 8.8  - 16.2 m

Rijbaanbreedte 6.7 - 7.1 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type III

Parkeerinfrastructuur Z: Langsparkeren op rijbaan

Gem. parkeerbezetting

Parkeerduur

Snelheidsregime 50 km/u

Verkeersintensiteiten gem. 78 W & 94 O per uur overdag ()

Voetpaden OK

Fietspaden /

Fietsnetwerk /

Bus Kernnet

Functies wonen, diensten, sport

Meesterstraat
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Figuur 37: Meesterstraat 

3.10 Berkenhof 

Het Berkenhof is een doodlopende straat voor auto’s. Fietsers en voetgangers kunnen er wel 
doorsteken via de Pastorijwegel. Het begin van de straat is zo breed dat er aan beide zijden 
dwarsparkeervakken zijn, en nog een brede rijbaan daartussen. Verderop versmalt de straat tot een 
rijbaan voor tweerichtingsverkeer. Fietsen gebeurt gemengd met het gemotoriseerd verkeer. Het is 
toegestaan om te parkeren op de rijbaan. 

 

Tabel 14: Wegkenmerken Berkenhof 

Rooilijnbreedte 7.4 - 17.8 m

Rijbaanbreedte 5.7 - 8.8 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type III

Parkeerinfrastructuur Dwarsparkeervakken + langsparken op rijbaan

Gem. parkeerbezetting 108%

Parkeerduur Zowel kort als lang

Snelheidsregime zone-30

Verkeersintensiteiten Zeer laag

Voetpaden /

Fietspaden /

Fietsnetwerk /

Bus /

Functies wonen, parking

Berkenhof
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Figuur 38: Berkenhof 

3.11 Wallenhof en Klompenmakerstraat 

Tussen de N451, Nieuwkerkenstraat en Meesterstraat liggen verschillende woonstraten. Deze zijn op 
te delen in twee types van wegprofielen.  

- Type 1 (groen in Figuur 14) heeft een geasfalteerde rijbaan van ongeveer 7 meter breed. Dat 
is voor woonstraten vrij breed. Zeker sommige kruispunten zijn erg breed uitgevoerd. Langs 
weerszijden zijn er voetpaden. Hieronder vallen Wallenhof, de Theofiel Ellegierslaan en het 
Leeuwerikenveld.  

- Type 2 (oranje in Figuur 14) heeft een smallere rijbaan in klinkers van ongeveer 4,8 meter 
breed. Voetpaden zijn er meestal niet, tenzij soms afgescheiden van de rijbaan met een 
haag. Het betreft de Gery Helderenbergstraat, De Cleenestraat, de Klompenmakerstraat, de 
Sander Wijnantslaan en de Raoul Steppestraat. Ook de Kalverweide, die tussen de 
Vlasbloemstraat en het kerkhof loopt, voldoet aan deze beschrijving. 
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Tabel 15: Wegkenmerken woonstraten type 1 

 

Figuur 39: Theofiel Ellegierslaan 

Rooilijnbreedte 9.6 - 20 m

Rijbaanbreedte +/- 7 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type III

Parkeerinfrastructuur Langsparkeren op rijbaan

Gem. parkeerbezetting /

Parkeerduur /

Snelheidsregime zone-30

Verkeersintensiteiten Zeer laag

Voetpaden OK

Fietspaden /

Fietsnetwerk /

Bus /

Functies wonen

Woonstraten type 1
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Figuur 40: Wallenhof 

 

Tabel 16: Wegkenmerken woonstraten type 2 

Rooilijnbreedte 7.3 - 10.1 m

Rijbaanbreedte +/- 4.8 m

Type weg 2x1

Categorisering Lokale weg type III

Parkeerinfrastructuur Langsparkeren op rijbaan

Gem. parkeerbezetting /

Parkeerduur /

Snelheidsregime zone-30

Verkeersintensiteiten Zeer laag

Voetpaden Geen of beperkt

Fietspaden /

Fietsnetwerk /

Bus /

Functies wonen

Woonstraten type 2
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Tabel 17: Klompenmakerstraat 

 

Figuur 41: Kalverweide 
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4 Huidig en toekomstig bereikbaarheidsprofiel 
In het bereikbaarheidsprofiel wordt de bereikbaarheid van het projectgebied voor de verschillende 
vervoersmodi uitgewerkt. De netwerken worden in kaart gebracht en besproken.  

4.1 Voetgangers 

De voorzieningen en functies in het projectgebied van Nieuwkerken-Waas zijn vanuit het merendeel 
van de woonstraten en wijken binnen een aanvaardbare wandeltijd van 10 minuten tot 20 minuten 
bereikbaar. Er is dus een potentie aanwezig om verplaatsingen in Nieuwkerken-Waas te voet uit te 
voeren.  

 

Figuur 42: 10-minuten en 20-minuten isochroon voor verplaatsingen te voet vanaf Ten Bos 

 Infrastructuur 

De meeste straten binnen het studiegebied zijn uitgerust met voetpaden, meestal wel maar in de 
minimaal vereiste breedte (1,5 m). Veel voetpaden zijn relatief recent heraangelegd waardoor ze in 
goede staat zijn. 

De Gyselstraat is tussen Ten Bos en de rotonde aan de school De Droomballon een woonerf, wat 
betekent dat de maximumsnelheid 20 km/u is en dat er in principe geen onderscheid wordt gemaakt 
tussen voetpaden en de rijbaan. Echter, er wordt wel de indruk gecreëerd van afgescheiden 
voetgangersruimte door parkeervakken en paaltjes. De parkeervakken wisselen af van kant 
(geschrankt) en laten tussen de huizen een ruimte van ongeveer 1,5 m. Aan de kant waar er geen 
parkeervakken zijn, staan paaltjes op 1,5 m van de huizen of zelfs minder. In het schoolvervoersplan 
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van 2017 klagen sommige ouders over deze “voetpaden”. Sinds 2017 wordt deze straat op 
schooldagen tussen 8u10 en 8u30 en tussen 15u45 en 16u15 ingericht als schoolstraat. Als 
schoolstraat wordt de straat afgesloten voor het gemotoriseerd verkeer. 

 Netwerk 

Er zijn behoorlijk wat zachte verbindingen, die als alternatief gebruikt kunnen worden. Zo kan de 
Kerkenwegel als alternatief functioneren voor de Nieuwkerkenstraat, de Armwegel voor de 
Pastorijstraat, de Nieuwenwegel voor een deel van de Vrasenestraat,… 

 

Figuur 43: Netwerk van zachte verbindingen 
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Figuur 44: Nieuwenwegel 

 

Figuur 45: Kerkenwegel 
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Figuur 46: Dorpswegel (1) 

 

Figuur 47: Dorpswegel (2) 
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Figuur 48: Schaliënhuiswegel 
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4.2 Fietsers 

De voorzieningen en functies in het projectgebied van Nieuwkerken-Waas zijn vanuit de 
woonstraten en wijken binnen een aanvaardbare fietstijd van 10 minuten tot 20 minuten bereikbaar. 
Er is dus een potentie aanwezig om verplaatsingen in Nieuwkerken-Waas met de fiets uit te voeren. 
Ook het centrum van Sint-Niklaas valt binnen de perimeter van 20 minuten fietsen.  

 

Figuur 49: 10-minuten en 20-minuten isochroon voor verplaatsingen met de fiets vanaf Ten Bos 

 Infrastructuur 

De N451 en de Nieuwkerkenstraat zijn uitgerust met fietspaden, maar gaan in het centrum van 
Nieuwkerken-Waas over in gemengd verkeer met fietssuggestiestroken. Op de N451 is dat tussen de 
Peperstraat en een zijstraat van de Vrasenestraat die op de Nieuwenwegel uitkomt. In de 
Nieuwkerkenstraat is dat vanaf de Vlasbloemstraat. In de Nieuwkerkenstraat valt de overgang 
samen met het begin van de zone-30. 

De overgang van fietspaden naar fietssuggestiestroken gebeurt in de Nieuwkerkenstraat en de 
Vrasenestraat op een kruispunt, wat leidt tot een onduidelijke en onveilige verkeerssituatie. De 
rijtaak van zowel de fietser als de automobilist wordt immers op het kruispunt bijkomend belast.  
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Figuur 50: Overgang fietspad tot gemend verkeer, kruispunt Vrasenestraat - Kolkstraat 

 

Figuur 51: Overgang fietspad tot gemend verkeer, kruispunt Nieuwkerkenstraat - Vlasbloemstraat 
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 Netwerk 

De N451, de Nieuwkerkenstraat en de Gyselstraat maken deel uit van het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF). Via de Nieuwkerkenstraat kan de hoofdroute langs de spoorweg naar Sint-
Niklaas bereikt worden. 

 

Figuur 52: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (Bron: Gisoost, Provincie Oost-Vlaanderen) 

 

Figuur 53: Fietsnetwerk Sint-Niklaas (Bron: Mobiliteitsplan Sint-Niklaas) 
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In het recreatief fietsroutenetwerk ligt knooppunt 77 net buiten het studiegebied. Vandaar loopt een 
route door het studiegebied naar knooppunt 3 in Beveren. Deze loopt langs de Gyselstraat, de 
Kerkenwegel en de Vlasbloemstraat. 

 

Figuur 54: Recreatief fietsroutenetwerk in Nieuwkerken-Waas 

4.3 Openbaar vervoer 

Nieuwkerken-Waas heeft een eigen station op spoorlijn 59 (Antwerpen-Gent), maar dit ligt buiten de 
dorpskern en ook buiten het studiegebied. Het ligt op 1,2 km van Ten Bos, zo’n kwartier wandelen. In 
dit station stopt één keer per uur een S-trein tussen Antwerpen en Sint-Niklaas. In de spits rijdt de 
trein verder naar Dendermonde.  

Binnen het studiegebied zijn er verschillende bushaltes op de Nieuwkerkenstraat, Pastorijstraat, 
Turkyen en de Meesterstraat. De volgende buslijnen bedienen minstens één van deze haltes: 

- Stadslijn 3: Hoge Bokstraat - Ster – Nieuwkerken 
a. 2x per uur 

- Stadslijn 4: Ster – Nieuwkerken – Station Sint-Niklaas – Glycinenplein 
a. 2x per uur 

- Streeklijn 31: Sint-Niklaas – Kieldrecht – Doel 
a. 1x per uur 
b. 2x per uur in spitsuren 
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Figuur 55: Busnetplan Sint-Niklaas in Nieuwkerken-Waas 

Geen enkele halte binnen het studiegebied is uitgerust met een verhoogd perron, en zijn dus niet 
conform de richtlijnen voor toegankelijkheid. De meeste haltes hebben enkel een haltepaal. Een 
aantal haltes zijn voorzien van een schuilhuisje. De meeste haltes zijn ook niet aangeduid met 
markeringen op de rijbaan. 

Met het invoeren van het openbaar vervoersplan van de vervoerregio Waasland zal het aanbod 
openbaar vervoer in Nieuwkerken-Waas wijzigen. Het vervoersplan geeft aan dat de bediening van 
Nieuwkerken-Waas binnen het kernnet wordt opgenomen, met een rechtstreekse verbinding naar 
en vanuit Sint-Niklaas. Het gaat om een radiale verbinding met een frequentie van minstens 3 
bussen per uur (20 minuten frequentie).  
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Figuur 56: Vervoersplan vervoerregio Waasland (Bron: Vervoerregio Waasland, Voorkeursscenario 
KN/AN/VOM) 

4.4 Gemotoriseerd verkeer 

 Infrastructuur 

Alle straten binnen het studiegebied hebben een 1x2-profiel, behalve het woonerfdeel van de 
Gyselstraat, dat enkelrichting is. In de dorpskern, waar de straten relatief smal zijn, moeten de auto’s 
de weg delen met fietsers, waarvoor op de hoofdstraten (Nieuwkerkenstraat, Pastorijstraat, 
Vrasenestraat) fietssuggestiestroken aangebracht zijn. 

Het projectgebied ligt grotendeels binnen de bebouwde kom. Bijgevolg is de maximumsnelheid 50 
km/u. In de Nieuwkerkenstraat geldt een snelheidsregime van 30 km/u. In het deel van Gyselstraat 
dat woonerf is, ligt de maximumsnelheid met 20 km/u permanent lager. Langs Turkyen en de 
Vrasenestraat staan dynamische borden om tijdelijk een zone-30 in te stellen tijdens de begin- en 
einduren van de scholen. 

 Wegencategorisering 

Volgens de wegencategorisering in het mobiliteitsplan van Sint-Niklaas zijn binnen het studiegebied 
de N451 (Vrasenestraat, Pastorijstraat, Turkyen) en de Peperstraat aangeduid als lokale weg type I 
(lokale verbindingsweg). De Nieuwkerkenstraat is een lokale weg type II (lokale ontsluitingsweg). Alle 
overige straten (waaronder de Meesterstraat en Vlasbloemstraat) zijn lokale wegen type III, waar 
toegang geven tot erfontsluitingen de belangrijkste functie is. 
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De dichtstbijzijnde wegen met een hogere wegcategorie zijn de N70 (Sint-Niklaas - Beveren) en de 
R42, de ring van Sint-Niklaas. Verder ten zuiden hiervan loopt de hoofdweg E17. Op een gelijkaardige 
afstand van Nieuwkerken-Waas ligt ten noorden de E34. 

 

Figuur 57: Gewenste wegencategorisering Sint-Niklaas (Bron: Mobiliteitsplan Sint-Niklaas) 

De N451 heeft als lokale weg type I voorrang op alle zijstraten. In de Nieuwkerkenstraat is de 
voorrangsregeling echter afwijkend, terwijl het een lokale weg type II is. Het leidt tot een niet-
consequente voorrangsregeling in het studiegebied. Bovendien lopen de fietspaden op de 
kruispunten door, wat tot gevolg heeft dat fietsers wel voorrang hebben op het verkeer uit de 
zijstraten, terwijl voor de auto’s onderling voorrang van rechts geldt. Bovendien heeft de weg aan de 
andere kant van de spoorwegovergang (daar heet het de Heihoekstraat) wel voorrang op de 
zijstraten. 

 Tonnagebeperking 

In een groot deel van Nieuwkerken-Waas geldt een tonnagebeperking. Voertuigen zwaarder dan 3,5 
ton mogen niet door dit gebied rijden, tenzij ze plaatselijk verkeer zijn.  
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Figuur 58: Gebied tonnagebeperking 

 

Figuur 59: Bord tonnagebeperking 

Uit de studie ‘Opmaak van een strategisch plan en implementatievoorstellen tot het onderscheiden 
van doorgaand en bestemmingsverkeer in het waasland en voorstel tot een werkbare tonbeperking’ 
van Interwaas uit 2019 kan echter afgeleid worden dat vrachtverkeer in het waasland verschillende 
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routes worden gebruikt tussen de E17 en E34. Ook de route langs de N451 tussen Sint-Niklaas en 
Vrasene, en door Nieuwkerken-Waas, wordt als sluiproute gebruikt.  

Uit het onderzoek blijkt dat over één dag van 5u45 tot 19u00 51 vrachtwagens noordwaarts over de 
N451 rijden (Van Sint-Niklaas naar aansluiting 10 Vrasene op de E34), en 28 zuidwaarts. Er zijn 
duidelijke pieken in de ochtend- en avondspits, en in mindere mate ’s middags. Uit hetzelfde 
onderzoek blijkt er ook veel doorgaand autoverkeer te zijn op deze route tussen Sint-Niklaas en de 
aansluiting 10 Vrasene van de E34.  

 

Figuur 60: Resultaten herkomst-bestemmingsonderzoek vrachtverkeer 
(Bron: Opmaak van een strategisch plan en implementatievoorstellen tot het onderscheiden van 
doorgaand en bestemmingsverkeer in het waasland en voorstel tot een werkbare 
tonnagebeperking) 
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Figuur 61: Resultaten herkomst-bestemmingsonderzoek autoverkeer 
(Bron: Opmaak van een strategisch plan en implementatievoorstellen tot het onderscheiden van 
doorgaand en bestemmingsverkeer in het waasland en voorstel tot een werkbare 
tonnagebeperking) 
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5 Huidig druktebeeld 

5.1 Verkeerstellingen 

 Globaal druktebeeld projectgebied 

Uit verschillende verkeerstellingen die de stad Sint-Niklaas uitvoerde kan een druktebeeld voor het 
projectgebied in Nieuwkerken-Waas opgemaakt worden. Figuur 62 en Figuur 63 tonen het 
druktebeeld voor respectievelijk een ochtend- en avondspitsuur. 

 

Figuur 62: Druktebeeld ochtendspitsuur (Bron: stad Sint-Niklaas) 

 

Figuur 63: Druktebeeld avondspitsuur (Bron: stad Sint-Niklaas) 
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 Druktebeeld kruispunt Ten Bos 

Onderstaande druktebeelden bieden zicht op de verkeersintensiteiten op het kruispunt Ten Bos 
(kruispunt Pastorijstraat – Vrasenestraat – Nieuwkerkenstraat). Het druktebeeld is op basis van 
verkeerstellingen van de stad Sint-Niklaas opgemaakt, en dit zowel voor een ochtend- als 
avondspitsuur.  

De terreinobservaties geven aan dat het verkeer op het lichtengeregeld kruispunt relatief vlot 
afwikkelt. Langs de Nieuwkerkenstraat ontstaan wel wachtrijen. Deze ontstaan niet direct als gevolg 
van de ontoereikende afwikkeling van het kruispunt, maar wel door het deelconflict die binnen de 
verkeerslichten wordt toegestaan tussen het rechtsafslaand verkeer (van Nieuwkerkenstraat naar 
Vrasenestraat) en de onder begeleiding van een gemachtigde opzichter overstekende voetgangers. 
Buiten de spitsmoment (en schoolspits) is een vlotte verkeersafwikkeling zonder enige 
wachtrijvorming waargenomen).  

 

Figuur 64: Druktebeeld kruispunt Ten Bos, ochtendspitsuur (Bron: stad Sint-Niklaas) 
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Figuur 65: Druktebeeld kruispunt Ten Bos, avondspitsuur (Bron: stad Sint-Niklaas) 

 Verkeersleefbaarheid binnen projectgebied 

Op basis van het globaal druktebeeld kan de verkeersleefbaarheid in het projectgebied bepaald 
worden. De beoordeling van de verkeersleefbaarheid is gebaseerd op de wegencategorisering, de 
verkeersintensiteiten en leefbaarheidsnormen1. 

 

Tabel 18: Beoordeling verkeersleefbaarheid projectgebied 

 Oversteekbaarheid binnen projectgebied 

Op basis van het globaal druktebeeld kan de oversteekbaarheid van een aantal straten in het 
projectgebied bepaald worden. Het gaat om de Nieuwkerkenstraat, Turkyen, de Meesterstraat en de 

 

1 Bespeelbare en oversteekbare straten, Stad Turnhout (Studiedag VMx MER-deskundigen 2022) 

Straat Wegencategorisering Leefbaarheidsnorm
Intensiteiten

OSP

Intensiteiten

ASP

Nieuwkerkenstraat thv Ten Bos Centrumontsluitingsweg 550 580 744

Nieuwkerkenstraat thv Vlasbloemstraat Centrumontsluitingsweg 550 613 589

Turkyen Lokale verbindingsweg 1200 778 747

Meesterstraat O Wijkontsluitingsweg 350 199 152

Meesterstraat W Wijkontsluitingsweg 350 190 182

Peperstraat Lokale verbindingsweg 1200 501 464
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Peperstraat. De beoordeling van de oversteekbaarheid is gebaseerd op de verkeersintensiteiten en 
de breedte van de over te steken rijbaan, volgens de methode uit het Richtlijnenboek MOBER2.  

  

Tabel 19: Beoordeling oversteekbaarheid projectgebied 

 Vrachtverkeer 

Vrachtverkeer heeft ook een belangrijke invloed op de leefbaarheid van de omgeving. Hoewel er een 
vrachtverbod is, is er toch vrachtverkeer waargenomen in het projectgebied. Uit de verkeerstellingen 
blijkt dat tijdens de ochtendspits gemiddeld 4,6% van het verkeer zwaar vervoer is. Tijdens de 
avondspits gaat het om gemiddeld 5,0%. Het gaat hierbij om zowel het plaatselijk vrachtverkeer, als 
allicht ook vrachtverkeer dat de ingevoerde tonnagebeperking negeert.  

 

Figuur 66: Intensiteit en aandeel vrachtverkeer ochtendspitsuur (Bron: stad Sint-Niklaas) 

 

2 Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, mobiliteitstoets en MOBER (Vlaamse Overheid, 
Departement Mobiliteit en Openbare werken, mei 2018) 

OSP ASP OSP ASP

Nieuwkerkenstraat thv Ten Bos 6 580 744 9 11

Nieuwkerkenstraat thv Vlasbloemstraat 6 613 589 9 9

Turkyen 7 778 747 16 15

Meesterstraat O 7 199 152 6 5

Meesterstraat W 7 190 182 6 6

Peperstraat 6 501 464 8 7

Straatnaam
Breedte

(m)

Gem. wachttijd (s) per 

overstekende voetganger

Intensiteit 

(pae/u)

Wachttijd Kwalificatie

0-5 Goed

5-10 Redelijk

10-15 Matig

15-30 Slecht

>30 Zeer slecht

Beoordel ing
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Figuur 67: Intensiteit en aandeel vrachtverkeer avondspitsuur (Bron: stad Sint-Niklaas) 
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6 Huidig parkeeraanbod en -gebruik 

6.1 Parkeerduuronderzoek 

De stad Sint-Niklaas heeft een parkeerduuronderzoek uitgevoerd in de meeste belangrijke straten 
van het dorp, met waarnemingen om de 2 uur. Hieruit kunnen zowel de parkeerbezetting als de 
parkeerduur achterhaald worden.  

Uit de parkeerduur kan met benadering afgeleid worden hoe groot het aandeel bewoners is ten 
opzichte van de totale parkeerbezetting.  

Uit het onderzoek kan ook de parkeerbezettingsgraad afgeleid worden. De parkeerbezettingsgraad 
is de verhouding tussen de parkeerbezetting en de parkeercapaciteit per segment. De 
parkeerbezettingsgraad geeft dus een beeld van de parkeerdruk. De beoordeling van deze 
parkeerdruk verloopt als volgt: 

- 0% - 50% (paars): lage parkeerdruk, men kan gemakkelijk een parkeerplaats vinden waardoor 
autobezit en -gebruik gefaciliteerd wordt 

- 50% - 85% (groen): aanvaardbare parkeerdruk 
- 85% - 100% (oranje): hoge parkeerdruk, er zal zoekverkeer ontstaan 
- > 100% (rood): te hoge parkeerdruk, er zijn geen vrije parkeerplaatsen waardoor er foutief 

geparkeerd wordt 

Uit de gemiddelde bezettingsgraden blijkt dat in de meeste straten en parkings de bezettingsgraad 
aanvaardbaar is, inclusief op Ten Bos. In de Nieuwkerkenstraat is er een hoge parkeerdruk tussen 
Ten Bos en het Berkenhof, terwijl het deel tussen het Berkenhof en de Vlasbloemstraat net een lage 
parkeerdruk heeft. Op het Berkenhof zelf is de parkeerdruk overmaats. Op de parking aan de 
bibliotheek is de parkeerdruk ook hoog.  

De K&R-zone op Ten Bos heeft een zeer lage parkeerdruk. Hier mag niet geparkeerd worden rond de 
begin- en einduren van de scholen, enkel stilstaan is dan toegelaten. Buiten die uren mag er wel 
geparkeerd worden, maar uit het onderzoek blijkt dat dit nauwelijks gedaan wordt. 
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Figuur 68: Gemiddelde parkeerbezetting 

Specifiek voor Ten Bos is het nuttig om naar de parkeerduur te kijken. Daar zijn 18 voertuigen die een 
hele nacht zijn blijven staan, en dus waarschijnlijk van bewoners zijn. 55 verschillende voertuigen 
hebben maximaal 2 uur geparkeerd, met hoogstens 12 tegelijk. 8 verschillende voertuigen hebben 
maximaal 4 uur geparkeerd, met hoogstens 7 tegelijk. De maximaal waargenomen bezettingsgraad is 
51 voertuigen (72%), tussen 10u00 en 12u00. 

6.2 Parkeerbezettingsonderzoek 

Om in aanvulling op het parkeerduuronderzoek van Sint-Niklaas een genuanceerder beeld te krijgen 
van de parkeerbezetting van Ten Bos zijn er tijdens de spitsperiodes extra 
parkeerbezettingsonderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken zijn uitgevoerd op dinsdagen en 
donderdagen in mei 2022. De spitsperiodes vinden plaats in functie van de begin- en einduren van 
de scholen: ’s ochtends tussen 7u45 en 8u45 en ’s avonds tussen 15u00 en 16u00. 

Op de parking Ten Bos en nabijgelegen parkeerplaatsen is tussen de aangegeven momenten 
telkens 5 tot 6 keer de parkeerbezetting opgenomen, met regelmatige intervallen. Er zijn in totaal 83 
gewone parkeerplaatsen, 4 voor mindervaliden en 2 laadplaatsen voor elektrische voertuigen. Hierbij 
zijn ook de nabije parkeersegmenten opgenomen, dus is er meer capaciteit dan de 71 in het 
parkeerduuronderzoek. 

Uit de resultaten komt de gemiddelde bezetting van de gewone parkeerplaatsen op 38 in de 
ochtendspits (46%) en 55 in de avondspits (66%). De maximaal gemeten bezetting (di 24/05 om 16u) is 
65 voertuigen op gewone parkeerplaatsen.  
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Deze globale cijfers zijn niet gelijkmatig verdeeld over de verschillende segmenten op Ten Bos. Als 
we in detail naar de gemiddelde bezettingsgraad per segment gaan kijken, valt op dat het deel van 
de parking dat op de Nieuwkerkenstraat ontsluit, veel intensiever gebruikt wordt dan het deel dat 
ontsluit op de Vrasenestraat. De twee delen zijn van elkaar afgescheiden met paaltjes. 

Ook buiten de parking zijn er grote verschillen. Zo wordt er op het segment van de Pastorijstraat 
veel fout geparkeerd voor de poorten, terwijl de segmenten op de Vrasenestraat en de 
Nieuwkerkenstraat een lage bezettingsgraad hebben. Het K&R-segment op de Vrasenestraat wordt 
‘s ochtends maar voor gemiddeld 13% benut, ’s avonds 46%. Maximaal 4 voertuigen op 6 plaatsen 
staan er tegelijk. 

De plaatsen voor mindervaliden en elektrische voertuigen worden nauwelijks gebruikt. Er waren 
maximaal 2 van de 4 mindervalideplaatsen en 1 van de 2 laadplaatsen bezet. Op de meeste 
telmomenten was er geen enkele voorbehouden parkeerplaats bezet. 

Uit het onderzoek is af te leiden dat er gelijktijdig maximaal 20 parkeerplaatsen bezet zijn als K&R 
gebruik. De overige 45 parkeerplaatsen zijn bezet door bewoners, kortparkeerders en 
langparkeerders. 

 

Figuur 69: Gemiddelde parkeerbezetting Ten Bos ’s ochtends (7u45 – 8u45) 
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Figuur 70: Gemiddelde parkeerbezetting Ten Bos ’s avonds (17u – 18u) 

Tijdens het parkeerbezettingsonderzoek zijn ook nog bijkomende parkeerbezettingsonderzoeken 
uitgevoerd, op volgende locaties: 

- Het segment van de Vrasenestraat tussen Ten Bos en de doodlopende zijstraat (Re-Si Bike) 
- Het segment van Berkenhof met het haaksparkeren 
- Parking Sporthal De Mispelaer 
- Parking Bibliotheek 
- Parking Woonzorgcentrum Populierenhof 

Op Berkenhof is de parkeerdruk met gemiddeld 83% het hoogst. Dit valt nog net binnen de 
aanvaardbaarheidsmarge, maar er is wel een piek van 20 voertuigen vastgesteld (133%). In het 
parkeerduuronderzoek was dit 21 (140%). 

In de ondergrondse parking van het woonzorgcentrum is er nog veel restcapaciteit. De gemiddelde 
bezetting is er met 37% laag.  

Op de andere plaatsen is de parkeerdruk aanvaardbaar: 64% in de Vrasenestraat, 58% aan de 
bibliotheek en 78% aan de sporthal. 
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Figuur 71: Gemiddelde bezettingsgraad onderzochte parkings 
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7 Ongevallenbeeld 
Op een heatmap van de federale politie over ongevallen is te zien dat de kruispunten van de 
Nieuwkerkenstraat met de Meesterstraat en van de N451 met de Meesterstraat het meest oplichten, 
en in iets mindere mate het kruispunt op Ten Bos (met verkeerslichten). 

 

Figuur 72: Heatmap ongevallen (Bron: Federale politie3 , 2021) 

  

 

3 http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/assets/stats/wetenschapstudie/index.html 
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8 SWOT 
Vanuit de verkenning en analyse van het projectgebied wordt in dit hoofdstuk een SWOT 
opgemaakt. Het biedt de mogelijkheid om de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen aan te 
duiden, en een waardeoordeel van het projectgebied te geven. 

8.1 Sterktes 

- Binnen het projectgebied is een netwerk van zachte verbindingen aanwezig, die ook 
grotendeels kunnen gebruikt worden tijdens de verplaatsingen van en naar school. 

- Nieuwkerken-Waas beschikt over bovenlokale relaties in het fietsroutenetwerk. De N451, de 
Nieuwkerkenstraat en de Gyselstraat maken deel uit van het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF). Via de Nieuwkerkenstraat kan ook de fietssnelweg langs de 
spoorweg Sint-Niklaas-Antwerpen bereikt worden. 

- Nieuwkerken-Waas beschikt over een treinstation, met verbindingen naar o.m. Sint-Niklaas 
en Antwerpen. Het station en de bediening zorgen voor een aanbod aan bovenlokaal 
openbaar vervoer. 

- Langsheen de Nieuwkerkenstraat en de N451 Turkyen – Pastorijstraat – Vrasenestraat geldt 
een vrachtverbod voor doorgaand vrachtverkeer. 

- Voor aanvang en na het einde van de schooldag krijgt de Gyselstraat het statuut als 
schoolstraat. Buiten deze momenten is de Gyselstraat een woonerf. 

- Op het dorpsplein Ten bos zijn parkeerplaatsen met laadpalen voor elektrische voertuigen 
uitgerust. 

 

Figuur 73: SWOT - sterktes 
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8.2 Zwaktes 

- Door de hogere intensiteiten langs Turkyen en de Nieuwkerkenstraat komen de 
verkeersleefbaarheid en de oversteekbaarheid voor zachte weggebruikers in het gedrang.  

- Het netwerk van zachte verbindingen bestaat doorgaans uit eerder smalle paden, wat 
inhalen en kruisen van tegenliggers (zowel voetgangers en fietsers) moeilijk maakt. 

- Langs de Nieuwkerkenstraat ontstaan naar het kruispunt Ten Bos wachtrijen. Deze 
ontstaan niet direct als gevolg van de ontoereikende afwikkeling van het kruispunt, maar 
wel door het deelconflict dat binnen de verkeerslichten wordt toegestaan tussen het 
rechtsafslaand verkeer (van Nieuwkerkenstraat naar Vrasenestraat) en de onder begeleiding 
van een gemachtigde opzichter overstekende voetgangers. Buiten de spitsmoment (en 
schoolspits) is een vlotte verkeersafwikkeling zonder enige wachtrijvorming waargenomen). 
Eigen aan het gemengd verkeer staan fietsers mee in de file, of trachten fietsers de 
stilstaande auto’s te passeren, al dan niet op het voetpad. 

- De overgang van fietspaden naar fietssuggestiestroken gebeurt in de Nieuwkerkenstraat en 
de Vrasenestraat op een kruispunt, wat leidt tot een onduidelijke en onveilige 
verkeerssituatie. De rijtaak van zowel de fietser als de automobilist wordt immers op het 
kruispunt bijkomend belast.  

- Het station van Nieuwkerken-Waas ligt niet in het centrum van Nieuwkerken-Waas, wat leidt 
tot voor- en natransport (auto, fiets). 

- De voorrangsregeling in de Nieuwkerkenstraat is voor het gemotoriseerd verkeer afwijkend 
aan de voorrangsregeling voor fietsers. Dit leidt tot onduidelijke verkeerssituaties. 

- Uit onderzoek blijkt dat de tonnagebeperking in Nieuwkerken-Waas niet voldoende wordt 
gerespecteerd.  

- Op het dorpsplein Ten Bos wordt de ruimte voornamelijk ingevuld door parkeerplaatsen. 
- Het parkeeraanbod Ten Bos wordt ook benut door langparkeerders, wat leidt tot hogere 

parkeerbezettingsgraden. 
- Bij aanvang en einde van de schooldag heerst er ter hoogte van de basisschool De 

Droomballon een zekere ‘schooldrukte’. Dit door voetgangers, fietsers en ouders die hun 
kind(eren) met de auto afzetten. Zo gebeuren afzetbewegingen in de Gyselstraat, en op de 
parking van de sporthal. Het leidt ook tot fout geparkeerde auto’s in de Gyselstraat. 

- Het woonerf in de Gyselstraat is niet aangelegd volgens de principes van een woonerf. Er 
wordt de indruk gewekt van voetpaden en een rijbaan, met als gevolg dat in het 
schoolvervoersplan melding wordt gemaakt van te smalle voetpaden in de Gyselstraat.  

- Bij aanvang en einde van de schooldag heerst er ter hoogte van de basisschool Onze-Lieve-
Vrouw-Ten-Bos een zekere ‘schooldrukte’. Dit door voetgangers, fietsers en ouders die hun 
kind(eren) met de auto afzetten. Zo gebeuren afzetbewegingen niet alleen in de Kiss & Ride 
zone, maar ook in de Peperstraat waarbij auto’s parkeren op het voetpad. 

- Door de drukte in de Peperstraat hebben fietsers geen plaats om langs de auto’s door te 
rijden. 

- De fietsenstalling van de basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Bos sluit direct aan op het 
voetpad en de rijbaan van de Peperstraat. De aanwezigheid van de fietsenstalling en dus 
ook fietsers valt voor de overige weggebruikers onvoldoende op.  

- Ouders trachten ook te parkeren op de parking van de bibliotheek. Het parkeeraanbod is 
echter te beperkt om de kortstondige parkeervraag op te vangen. 

- De Peperstraat kent een breed profiel met brede stoepen. Uitzondering hierop is de stoep 
voor huisnummer 4. De vooruitliggende gevel heeft als gevolg dat de stoep er te smal is, en 
bij drukte als wandelaar ook gebruik moet gemaakt worden van de rijbaan. 
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Figuur 74: SWOT - zwaktes 

8.3 Kansen 

- Het aandeel kinderen die op wandel- en fietsafstand van de scholen wonen is hoog. Dit 
maakt het mogelijk om te blijven inzetten op een modal shift, en dus het aandeel 
verplaatsingen te voet en met de fiets te laten toenemen. 

- De aanwezigheid van trage verbindingen in Nieuwkerken-Waas biedt een basis om een 
netwerk van zachte verbindingen uit te bouwen.  

- De lichtenregeling op het kruispunt Ten Bos kan conflictvrij gemaakt worden, zodat 
voetgangers en fietsers veiliger het kruispunt kunnen oversteken.  

- Het invoeren van een parkeerregime op het dorpsplein Ten Bos kan de parkeervraag laten 
afnemen, wat kansen biedt om het plein meer als verblijfsruimte in te richten. 

- In Nieuwkerken-Waas geldt een tonnagebeperking. Een betere handhaving van de 
tonnagebeperking, eventueel met behulp van technologische middelen, kan het aantal 
vrachtwagens in Nieuwkerken-Waas laten afnemen.  

- De herinrichting van het dorpsplein Ten Bos biedt de mogelijkheid om het hoppinpunt in het 
ontwerp te integreren. 

- De herinrichting van het dorpsplein Ten Bos biedt de mogelijkheid om in de 
Nieuwkerkenstraat plaats te bieden aan de fietsers en voetgangers. 

- De Gyselstraat (segment tussen de rotonde en Peperstraat) en de rotonde is op maat van 
de auto ingericht. Een herinrichting of herprofilering op maat van de zachte weggebruikers 
biedt meer veiligheid. 

- De toegang van de basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Bos situeert zich kortbij het 
kruispunt van de Peperstraat met Turkyen. Er is ruimte om de aansluiting van de 
Peperstraat op Turkyen te herzien waarbij er meer ruimte kan gecreëerd worden voor de 
school.  
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- Het beschikbare parkeeraanbod van het Woonzorgcentrum Populierenhof vormt een 
publieke parking, die de parkeerbehoefte van de basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Bos 
kan opvangen.  

 

Figuur 75: SWOT - kansen 

8.4 Bedreigingen 

- Trage verbindingen sluiten aan op Turkyen, de Vrasenestraat en de Nieuwkerkenstraat. Het 
gebruik van de trage verbindingen, o.m. als onderdeel van de schoolroutes, is afhankelijk 
van een vlotte en veilige oversteek van Turkyen, de Vrasenestraat en de 
Nieuwkerkenstraat. 

- De beschikbare profielbreedte van de Nieuwkerkenstraat laat de aanleg van fietspaden niet 
toe. 

- Het nieuwe vervoersplan van de vervoerregio Waasland herziet het aanbod openbaar 
vervoer in Nieuwkeren-Waas, met een afname van het busaanbod. 

- De Nieuwkerkenstraat vervult een hogere verkeersfunctie dan de toegekende 
categorisering als lokale weg type II. 

- Het uitblijven van een gedragsverandering, en het ontbreken van hefbomen, leidt niet tot de 
gewenste modal shift. 

- Zonder handhaving zal vrachtverkeer door Nieuwkerken-Waas blijven rijden. 
- Door de ligging van Nieuwkerken-Waas tussen Sint-Niklaas, Vrasene en de E34, en tussen 

Haasdonk, de N70 en Sint-Gillis-Waas is een deel van het verkeer geen bestemmingsverkeer 
maar doorgaand verkeer. 

- De ligging van de basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Bos aan Turkyen beperkt de 
mogelijkheden tot het creëren van een veilige en aangename schoolomgeving. 
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Figuur 76: SWOT - bedreigingen 
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9 Mobiliteitsoplossingen 
De verkenning, analyse en SWOT van het projectgebied leidt tot een aantal mobiliteitsoplossingen 
voor Nieuwkerken-Waas. De mobiliteitsoplossingen worden thematisch uitgewerkt en leiden zowel 
tot een verkeersstructuur op maat van Nieuwkerken-Waas, als punctuele ingrepen die de 
verkeerssituatie en verkeersveiligheid kunnen verbeteren.  

9.1 Voetgangers en fietsers 

De meeste straten binnen het studiegebied zijn uitgerust met voetpaden, meestal wel maar in de 
minimaal vereiste breedte (1,5 m). Veel voetpaden zijn relatief recent heraangelegd waardoor ze in 
goede staat zijn.  

Voor fietsers maken de N451, de Nieuwkerkenstraat en de Gyselstraat deel uit van het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk (BFF). Toeleidend naar het centrum zijn Turkyen, Vrasenestraat, 
Nieuwkerkenstraat en Gyselstraat uitgerust met fietspaden. In het centrum komt voornamelijk 
gemengd verkeer voor.  

Ook zijn er al tal van zachte verbindingen, die als alternatieve wandel- en fietsroute kunnen gebruikt 
worden. Zo kan de Kerkenwegel als alternatief functioneren voor de Nieuwkerkenstraat, de 
Armwegel voor de Pastorijstraat, de Nieuwenwegel voor een deel van de Vrasenestraat,…  

Het verder blijven inzetten op het zachte netwerk en het optimaliseren van de bestaande 
voetgangers- en fietsinfrastructuur bieden een oplossing om het aantal verplaatsingen te voet en 
met de fiets in Nieuwkerken-Waas te stimuleren, en dragen bij tot een beoogde modal shift voor 
lokale verplaatsingen. Uit de analyse blijkt immers dat het merendeel van de voorzieningen en 
functies in Nieuwkerken-Waas binnen een aanvaardbare wandel- en fietsafstand zijn gelegen. Ook 
het aandeel kinderen die op wandel- en fietsafstand van de scholen wonen is hoog. Dit maakt het 
mogelijk om te blijven inzetten op een modal shift, en dus het aandeel verplaatsingen te voet te 
laten toenemen. 

De analyse en SWOT geven aan dat er hierbij toch een aantal maatregelen kunnen genomen 
worden: 

- Waar zachte verbindingen aansluiten op de Nieuwkerkenstraat, Turkyen en Vrasenestraat is 
het aan te bevelen om een comfortabele en veilige voetgangersoversteken aan te leggen. 
Dit bevordert niet enkel de verkeersveiligheid, maar ook de continuïteit van het zachte 
netwerk. De aanleg van voetgangersoversteken met als rustpunt een middeneiland helpt 
om de oversteekbaarheid te bevorderen. Uit de analyse blijkt immers dat de 
oversteekbaarheid van Turkyen als ‘slecht’ wordt beoordeeld. Binnen het streven naar een 
uniform wegbeeld kan eenzelfde inrichtingsprincipe worden gehanteerd bij 
oversteekvoorzieningen langs de Vrasenestraat. Door de aanleg van 
oversteekvoorzieningen met middeneiland en punctuele verlichting worden de oversteken 
beter in het wegbeeld gebracht, wat dan ook het attentieniveau van de automobilist 
verhoogt. 

- Waar mogelijk draagt het verbreden van zachte verbindingen bij tot een intenser en 
comfortabeler gebruik. Het laat ook toe dat gebruikers elkaar beter kunnen kruisen, en 
onderling minder in conflict komen. Een goed (groen)onderhoud draagt ook bij tot het 
behoud van de breedte van de zachte verbindingen. Het gaat dan vooral over de 
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Nieuwenwegel, de Pastorijwegel, de Boschwegel, het Hazenpad en sommige delen van de 
Dorpwegel. 

- Als alternatief voor het gebruik van de Nieuwkerkenstraat, in relatie tot o.m. het station van 
Nieuwkerken-Waas, de fietssnelweg en de sportfaciliteiten van Sportkring Sint-Niklaas, kan 
gezocht worden om het netwerk van zachte verbindingen te versterken en te verdichten.  

- Het netwerk van zachte verbindingen kan voorzien worden van bewegwijzering op maat van 
voetgangers en fietsers.  

- Het invoeren van een permanente zone 30 in het centrum van Nieuwkerken-Waas (Turkyen, 
Pastorijstraat, Vrasenestraat, Peperstraat, Gyselstraat) versterkt het verblijfsgebied, draagt 
bij tot de perceptie van een rustigere verkeerssituatie en verhoogt de verkeersveiligheid. 
Het invoeren van een snelheidsregime van 30 km/u maakt het ook aangenamer om zich te 
voet en met de fiets in Nieuwkerken-Waas te verplaatsen. 

- Niettegenstaande het invoeren van een zone 30 kan overwogen worden om in functie van 
de continuïteit en de veiligheid bij het fietsen langs de N451 Turkyen, Pastorijstraat en 
Vrasenestraat, fietspaden aan te leggen. De verkeersintensiteiten langs de N451 laten die 
keuze toe. 

- De overgang van fietspad naar gemengd verkeer in o.m. de Nieuwkerkenstraat, en bij 
behoud van gemengd verkeer in de Vrasenestraat, dient vanuit het oogpunt van de 
verkeersveiligheid met een rugdekking te worden ingericht. Het biedt de mogelijkheid om als 
fietser veilig het fietspad te verlaten en zich te mengen met het gemotoriseerd verkeer. 
Voor de automobilist werkt een rugdekking voor de fietser attentieverhogend. 

- De verkeerslichtenregeling van het kruispunt Ten Bos laat in haar huidige werking 
deelconflicten toe. Om het oversteken van het kruispunt veiliger te maken, kan de 
lichtenregeling aangepast worden met aparte groenfasen voor fietser en voetgangers. Het 
principe van vierkant groen past binnen deze oplossing.  

- Ter hoogte van de Peperstraat nummer 4 zorgt een vooruitliggende gevel voor een te smal 
voetpad. Het lokaal verbreden van het voetpad verhoogt de continuïteit van het voetpad, 
alsook het comfort en de veiligheid voor de voetgangers en de schoolgaande kinderen. Door 
een rijstrookversmalling, met alternerend verkeer, aan te leggen komt plaats vrij voor de 
aanleg van een voldoende breed voetpad. 

 

Figuur 77: Maatregelen voetgangers en fietsers 
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Figuur 78: Maatregelen voetgangers en fietsers, zachte verbindingen 

9.2 Openbaar vervoer 

Nieuwkerken-Waas beschikt over een treinstation, met verbindingen naar o.m. Sint-Niklaas en 
Antwerpen. Het station en de bediening zorgen voor een aanbod aan bovenlokaal openbaar 
vervoer. Het station van Nieuwkerken-Waas ligt echter niet in het centrum van Nieuwkerken-Waas, 
wat leidt tot voor- en natransport met de auto of de fiets. Om de bereikbaarheid van het station met 
de fiets te verbeteren worden eerder al een aantal maatregelen opgesomd. Het gaat om het 
verhogen van de veiligheid op de fietsroute langs de Nieuwkerkenstraat, het verdichten van het 
netwerk aan trage verbindingen, het beveiligen van oversteekplaatsen,… 

In de huidige situatie wordt Nieuwkerken-Waas bediend door 2 stadslijnen en 1 streeklijn. De bussen 
halteren aan de haltes in de Nieuwkerkenstraat, Pastorijstraat, Turkyen en de Meesterstraat. Met de 
invoering van het vervoersplan van de vervoerregio Waasland wordt de bediening van Nieuwkerken-
Waas herzien. De lijnvoering tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken-Waas valt binnen het kernnet, met 
een 20-minuten bediening. Het vervoersplan dient verder in detail te worden uitgewerkt. Toch kan al 
besloten worden dat het aanbod bussen tussen Sint-Niklaas en Nieuwkerken-Waas iets zal 
afnemen, en zich zal concentreren op een lijnvoering langs Turkyen, Pastoriestraat en 
Nieuwkerkenstraat. Ook wenst de stad Sint-Niklaas de bushalte ‘Dorp’ (dorpsplein) Ten Bos uit te 
rusten als een hoppinpunt. Het is hier dus van belang dat de fiets- en wandelnetwerken en het 
netwerken van trage verbindingen op het dorpsplein met elkaar en met de bushalte en het 
hoppinpunt verknopen.  

Bij de uitbouw van het kernnet is het aangewezen om de bushaltes aan te leggen volgens de 
principes van integrale toegankelijkheid en de richtlijnen van De Lijn.  

9.3 Verkeerscirculatie Nieuwkerkenstraat 

De stad Sint-Niklaas heeft de ambitie om het dorpsplein van Nieuwkerken-Waas op te waarderen. 
Een ontwerpstudie hieromtrent wordt parallel uitgevoerd. Aangezien de verkeersstromen en de 
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verkeersorganisatie belangrijke lagen zijn binnen het ontwerpproces en het dorpsplein een schakel 
vormt binnen het ruimere verkeersnetwerk van Nieuwkerken-Waas, zijn voor de verkeerscirculatie in 
de Nieuwkerkenstraat verschillende scenario’s onderzocht.  

- Scenario 1: behoud tweerichtingsverkeer 
a. met gemengd verkeer en fietssuggestiestroken 
b. met gemengd verkeer en fietsstraat 

- Scenario 2: éénrichtingsverkeer van noord naar zuid 

 Scenario 1a: tweerichtingsverkeer met fietssuggestiestroken 

Het basisscenario stemt overeen met de huidige verkeerscirculatie met tweerichtingsverkeer in de 
Nieuwkerkenstraat. De inrichting van de Nieuwkerkenstraat wordt behouden, met gemengd verkeer 
en fietssuggestiestroken. De aanwezigheid van fietssuggestiestroken biedt geleiding aan de 
fietsers. Ook verhoogt het attentieniveau van de automobilist naar de aanwezigheid van fietsers. De 
aanleg van fietssuggestiestroken zorgt ook voor een visuele versmalling van de rijbaan, wat ook 
leidt tot een snelheidsbeheersing.  

 

Figuur 79: Scenario 1a, met tweerichtingsverkeer  

Kwalitatieve beoordeling 
- Het behoud van de verkeerscirculatie met tweerichtingsverkeer heeft geen gevolgen voor 

de autobereikbaarheid van Nieuwkerken-Waas, en evenmin voor Ten Bos, de 
Nieuwkerkenstraat en Berkenhof.  

- Door de ligging van Nieuwkerken-Waas tussen Sint-Niklaas, Vrasene en de E34, en tussen 
Haasdonk, de N70 en Sint-Gillis-Waas is een deel van het verkeer geen bestemmingsverkeer 
maar doorgaand verkeer. Het behoud van de verkeerscirculatie met tweerichtingsverkeer 
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legt geen beperkingen op het doorgaand verkeer, noch op het doorgaand vrachtverkeer. 
Het doorgaand verkeer wordt niet belemmerd, met als gevolg dat het aandeel doorgaand 
verkeer door de Nieuwkerkenstraat niet zal afnemen. De ingevoerde tonnagebeperking blijft 
nodig om het doorgaand vrachtverkeer uit Nieuwkerken-Waas te houden. Een betere 
handhaving van de tonnagebeperking, eventueel met behulp van technologische middelen, 
kan het aantal vrachtwagens in Nieuwkerken-Waas laten afnemen.  

- De verkeerscirculatie met tweerichtingsverkeer belemmert het functioneren van het 
openbaar vervoer niet. De toekomstige reisroute van De Lijn van het kernnet tussen Sint-
Niklaas en Nieuwkerken-Waas verloopt langs Ten Bos en de Nieuwkerkenstraat. De 
bediening zal in beide richtingen gebeuren. Een behoud van de verkeerscirculatie met 
tweerichtingsverkeer heeft dus geen invloed op het traject van De Lijn.  

- Het profiel van de Nieuwkerkenstraat wijzigt niet. Omwille van het behoud van het 
tweerichtingsverkeer is een herprofilering en herinrichting van de Nieuwkerkenstraat niet 
mogelijk. Mogelijkheden tot het verbreden van voetpaden of de aanleg van fietspaden is 
omwille van de ruimtelijke beperkingen niet mogelijk. 

Kwantitatieve beoordeling 
Bij behoud van het tweerichtingsverkeer in de Nieuwkerkenstraat, zonder beperkingen voor het 
doorgaand verkeer, kan worden verondersteld dat de verkeersintensiteiten niet zullen wijzigen en 
het huidig druktebeeld van toepassing blijft.  

Op basis van het druktebeeld kan de verkeersleefbaarheid bepaald worden. De beoordeling van de 
verkeersleefbaarheid is gebaseerd op de wegencategorisering, de verkeersintensiteiten en 
leefbaarheidsnormen4. De verkeersintensiteiten in de Nieuwkerkenstraat overstijgen de 
leefbaarheidsnorm, uitgaande van de categorisering als lokale weg type II of 
centrumontsluitingsweg. De Nieuwkerkenstraat vervult echter in realiteit een hogere verkeersfunctie 
dan de toegekende categorisering als lokale weg type II.  

 

Tabel 20: Beoordeling verkeersleefbaarheid, scenario 1a 

Flankerende maatregelen 
Samen met het behoud van het tweerichtingsverkeer in de Nieuwkerkenstraat kunnen flankerende 
maatregelen genomen worden: 

- Een behoud van het snelheidsregime van 30 km/u in de Nieuwkerkenstraat. Het 
snelheidsregime laat gemengd verkeer toe, waarbij fietsers samen met het gemotoriseerd 
verkeer gebruik maken van de rijbaan. Om plaats en geleiding te bieden aan de fietsers, en 
het attentieniveau naar de fietsers van de automobilist te verhogen worden 
fietssuggestiestroken aangelegd. 

- Op het kruispunt van de Vlasbloemstraat gaat het fietspad over naar gemengd verkeer. Het 
is vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid wenselijk om de overgang van het fietspad 

 

4 Bespeelbare en oversteekbare straten, Stad Turnhout (Studiedag VMx MER-deskundigen 2022) 

Straat Wegencategorisering Leefbaarheidsnorm
Intensiteiten

OSP

Intensiteiten

ASP

Nieuwkerkenstraat thv Ten Bos Centrumontsluitingsweg 550 580 744

Nieuwkerkenstraat thv Vlasbloemstraat Centrumontsluitingsweg 550 613 589

Turkyen Lokale verbindingsweg 1200 778 747

Meesterstraat O Wijkontsluitingsweg 350 199 152

Meesterstraat W Wijkontsluitingsweg 350 190 182

Peperstraat Lokale verbindingsweg 1200 501 464
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naar gemengd verkeer voor (of na) het kruispunt te organiseren, waarbij ook rugdekking 
wordt geboden aan de fietser. Het verlaagt de rijtaak van de automobilist en de fietser, en 
verhoogt het attentieniveau van de automobilist.  

- Het invoeren van een voorrangsregeling in de Nieuwkerkenstraat zorgt voor een eenduidige 
verkeerssituatie. Vanuit verkeersplanologisch oogpunt wordt het verkeer langs de 
Nieuwkerkenstraat in de voorrang gehouden.  

- Met de verdere uitbouw en verdichting van het netwerk van zachte verbindingen wordt een 
volwaardig alternatief geboden voor verplaatsingen te voet en met de fiets. Het zachte 
netwerk biedt alternatieve routes voor de voetgangers en fietsers, in relatie tot het centrum 
van Nieuwkerken-Waas, de bushaltes en de scholen.  

- Om fietsers de mogelijkheid te geven om in de Nieuwkerkenstraat veilig en vlot tot het 
lichtengeregeld kruispunt Ten Bos te rijden, kan naar het kruispunt toe een fietspad worden 
aangelegd. Het fietspad kan deel uitmaken van het ontwerp van het dorpsplein Ten Bos.  

- Om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op het kruispunt Ten Bos te 
verhogen bij het oversteken van de Vrasenestraat en Pastorijstraat kunnen de huidige 
deelconflicten binnen de lichtenregeling worden vermeden. Het invoeren van o.m. vierkant 
groen biedt een oplossing. Het kruispunt biedt voldoende capaciteit om de deelconflicten te 
vermijden, en vierkant groen in te voeren.  

 Scenario 1b: tweerichtingsverkeer met fietsstraat 

Scenario 1b komt overeen met de huidige verkeerscirculatie met tweerichtingsverkeer in de 
Nieuwkerkenstraat. De inrichting van de Nieuwkerkenstraat wordt behouden, met gemengd verkeer. 
Om het comfort en de veiligheid voor de fietsers te waarborgen, wordt in dit scenario aan de 
Nieuwkerkenstraat (segment tussen dorpsplein Ten Bos en de Vlasbloemstraat) het statuut van 
fietszone gegeven. Het statuut van fietszone betekent dat de fiets voorrang heeft op het 
gemotoriseerd verkeer, waarbij het gemotoriseerd verkeer de fietser(s) niet mag inhalen. Een 
fietszone gaat ook gepaard met een snelheidsregime van 30 km/u. In een fietszone krijgt de fietser 
meer ruimte, comfort en veiligheid.  
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Figuur 80: Scenario 1b, met tweerichtingsverkeer en fietsstraat 

Kwalitatieve beoordeling 
- Het behoud van de verkeerscirculatie met tweerichtingsverkeer heeft geen gevolgen voor 

de autobereikbaarheid van Nieuwkerken-Waas, en evenmin voor Ten Bos, de 
Nieuwkerkenstraat en Berkenhof.  

- Door de ligging van Nieuwkerken-Waas tussen Sint-Niklaas, Vrasene en de E34, en tussen 
Haasdonk, de N70 en Sint-Gillis-Waas is een deel van het verkeer geen bestemmingsverkeer 
maar doorgaand verkeer. Met het behoud van de verkeerscirculatie met 
tweerichtingsverkeer blijft het voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer om doorheen de 
Nieuwkerkenstraat te rijden. Uit het kwantitatief onderzoek blijkt dat het invoeren van een 
fietsstraat toch invloed heeft op de routekeuze van het doorgaand verkeer, en meer 
bepaald op de route tussen de E17 Haasdonk, N70 en Sint-Gillis-Waas. De ingevoerde 
tonnagebeperking blijft nodig om het doorgaand vrachtverkeer uit Nieuwkerken-Waas te 
houden. Een betere handhaving van de tonnagebeperking, eventueel met behulp van 
technologische middelen, kan het aantal vrachtwagens in Nieuwkerken-Waas laten 
afnemen.  

- De verkeerscirculatie met tweerichtingsverkeer belemmert het functioneren van het 
openbaar vervoer niet. De toekomstige reisroute van De Lijn van het kernnet tussen Sint-
Niklaas en Nieuwkerken-Waas verloopt langs Ten Bos en de Nieuwkerkenstraat. De 
bediening zal in beide richtingen gebeuren. Een behoud van de verkeerscirculatie met 
tweerichtingsverkeer heeft dus geen invloed op het traject van De Lijn. Toch dient hierbij 
opgemerkt te worden dat een combinatie van een fietsstraat en openbaar vervoer in de 
praktijk niet optimaal is. De aanwezigheid van bussen in een fietsstraat wordt bij fietsers als 
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onaangenaam ervaren. Het aantal bussen in Nieuwkerkenstraat blijft echter eerder beperkt, 
wat de combinatie toch mogelijk maakt. 

- Het profiel van de Nieuwkerkenstraat wijzigt niet. Omwille van het behoud van het 
tweerichtingsverkeer is een herprofilering en herinrichting van de Nieuwkerkenstraat met 
bredere voetpaden niet mogelijk. Wel is het nodig om de Nieuwkerkenstraat volgens het 
principe van een fietsstraat in te richten. Dit om het statuut van de fietsstraat onmiskenbaar 
in het wegbeeld te brengen.  

- De Nieuwkerkenstraat is in het bovenlokaal fietsroutenetwerk opgenomen als functionele 
fietsroute. Het toekennen van het statuut als fietsstraat strookt met deze selectie.  

Kwantitatieve beoordeling 
Bij behoud van het tweerichtingsverkeer in de Nieuwkerkenstraat, met statuut als fietsstraat, 
ontstaat er een weerstand voor het doorgaand verkeer dat invloed heeft op de routekeuze van het 
doorgaand verkeer. 

Aan de hand van een dynamische routeplanner (Impact), verkeerstellingen en herkomst-
bestemmingspatronen (Floating Car Data van TomTom) kan afgeleid worden dat bij het invoeren van 
een fietsstraat in de Nieuwkerkenstraat een andere route worden gekozen voor het traject tussen 
de N70 en Sint-Gillis-Waas. Het gaat om een verschuiving tot circa 170 pae/u tijdens een 
ochtendspits, en tot circa 240 pae/u tijdens een avondspits.  

 

Figuur 81: Invloed op routekeuze en verkeersintensiteiten volgens scenario 1b (links: 
ochtendspitsuur; rechts: avondspitsuur) 

Op basis van het aangepaste druktebeeld kan de verkeersleefbaarheid bepaald worden. De 
beoordeling van de verkeersleefbaarheid is gebaseerd op de wegencategorisering, 
verkeersintensiteiten en leefbaarheidsnormen5. Door de afname van de verkeersintensiteiten in de 
Nieuwkerkenstraat gaat in tegenstelling tot de huidige situatie en scenario 1a de leefbaarheid er op 
vooruit. De intensiteiten dalen immers onder de leefbaarheidsnorm van een centrumontsluitingsweg.  

 

5 Bespeelbare en oversteekbare straten, Stad Turnhout (Studiedag VMx MER-deskundigen 2022) 
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Tabel 21: Beoordeling verkeersleefbaarheid, scenario 1b 

De afname van de verkeersintensiteiten in de Nieuwkerkenstraat heeft ook positieve gevolgen voor 
de mate van oversteekbaarheid van de Nieuwkerkenstraat.  

  

Tabel 22: Beoordeling oversteekbaarheid, scenario 1b 

Het invoeren van een statuut als fietsstraat leidt tot een daling van de verkeersintensiteiten in de 
Nieuwkerkenstraat, met positieve gevolgen voor de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en 
de oversteekbaarheid. De daling van de intensiteiten stemt ook overeen met de vooropgestelde 
wegencategorisering van de Nieuwkerkenstraat als lokale weg type II. Kanttekening is echter dat de 
verkeersintensiteiten nog steeds boven de grenswaarden van een fietsstraat uitkomen. Fietsberaad 
Vlaanderen geeft immers aan dat de intensiteiten in een fietsstraat niet hoger mogen zijn dan 2 000 
voertuigen per etmaal. Uitgaande van een spitsaandeel van circa 8% in de spreiding van het verkeer 
over de dag, kan op basis van de spitsintensiteiten worden afgeleid dat de etmaalintensiteiten in de 
Nieuwkerkenstraat ruim boven de grenswaarde van 2 000 voertuigen per etmaal zullen uitkomen.  

Flankerende maatregelen 
Samen met het behoud van het tweerichtingsverkeer in de Nieuwkerkenstraat, en het invoeren van 
een fietszone tussen de Vlasbloemstraat en het dorpsplein Ten Bos kunnen flankerende 
maatregelen genomen worden: 

- In samenhang met een fietszone blijft een snelheidsregime van 30 km/u van toepassing. 
- Een fietszone wordt officieel gemaakt door er op het begin en einde verkeersborden (type 

F111 en F113 met zonale geldigheid) te plaatsen. Maar zoals dat op veel plaatsen gebeurt, 
kunnen weggebruikers er extra attent op gemaakt worden met een aangepaste inrichting 
van de Nieuwkerkenstraat. De Nieuwkerkenstraat kan ingericht worden als fietsstraat 
volgens de richtlijnen van Fietsberaad Vlaanderen. Het gaat onder meer om een gekleurd 
wegdek, wegmarkeringen met het symbool van een fietsstraat, een inrichting met 
verschillende materialen met bvb. fietslopers met ertussen een rammelstrook,… 

- Op het kruispunt van de Vlasbloemstraat gaat het fietspad over naar gemengd verkeer. Het 
is vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid wenselijk om de overgang van het fietspad 
naar fietsstraat voor het kruispunt te organiseren, waarbij ook rugdekking wordt geboden 
aan de fietser. Het vormt tevens de overgang tot de fietsstraat. Het verlaagt de rijtaak van 
de automobilist en de fietser, en verhoogt het attentieniveau van de automobilist.  

Straat Wegencategorisering Leefbaarheidsnorm
Intensiteiten

OSP

Intensiteiten

ASP

Nieuwkerkenstraat thv Ten Bos Centrumontsluitingsweg 550 412 504

Nieuwkerkenstraat thv Vlasbloemstraat Centrumontsluitingsweg 550 445 349

Turkyen Lokale verbindingsweg 1200 778 747

Meesterstraat O Wijkontsluitingsweg 350 199 152

Meesterstraat W Wijkontsluitingsweg 350 190 182

Peperstraat Lokale verbindingsweg 1200 333 224

OSP ASP OSP ASP

Nieuwkerkenstraat thv Ten Bos 6 412 504 7 8

Nieuwkerkenstraat thv Vlasbloemstraat 6 445 349 7 6

Turkyen 7 778 747 16 15

Meesterstraat O 7 199 152 6 5

Meesterstraat W 7 190 182 6 6

Peperstraat 6 333 221 6 5

Straatnaam
Breedte

(m)

Intensiteit 

(pae/u)

Gem. wachttijd (s) per 

overstekende voetganger

Wachttijd Kwalificatie

0-5 Goed

5-10 Redelijk

10-15 Matig

15-30 Slecht

>30 Zeer slecht

Beoordel ing
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- Het invoeren van een voorrangsregeling in de Nieuwkerkenstraat zorgt voor een eenduidige 
verkeerssituatie. Vanuit verkeersplanologisch oogpunt wordt het verkeer langs de 
Nieuwkerkenstraat in de voorrang gehouden.  

- Met de verdere uitbouw en verdichting van het netwerk van zachte verbindingen wordt ook 
nog steeds een volwaardig alternatief geboden voor verplaatsingen te voet en met de fiets. 
Het zachte netwerk biedt alternatieve routes voor de voetgangers en fietsers, in relatie tot 
het centrum van Nieuwkerken-Waas, de bushaltes en de scholen.  

- Om fietsers de mogelijkheid te geven om in de Nieuwkerkenstraat veilig en vlot tot het 
lichtengeregeld kruispunt Ten Bos te rijden, kan naar het kruispunt toe een fietspad worden 
aangelegd. Het fietspad kan deel uitmaken van het ontwerp van het dorpsplein Ten Bos.  

- Om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op het kruispunt Ten Bos te 
verhogen bij het oversteken van de Vrasenestraat en Pastorijstraat kunnen de huidige 
deelconflicten binnen de lichtenregeling worden vermeden. Het invoeren van o.m. vierkant 
groen biedt een oplossing. Het kruispunt biedt voldoende capaciteit om de deelconflicten te 
vermijden, en vierkant groen in te voeren.  

 Scenario 2: éénrichtingsverkeer van noord naar zuid 

Scenario 2 gaat uit van éénrichtingsverkeer in de Nieuwkerkenstraat (segment tussen 
Vrasenestraat en Vlasbloemstraat) van noord naar zuid. Volgens het scenario geldt er dus 
éénrichtingsverkeer met de rijrichting van de Vrasenestraat naar de Vlasbloemstraat. Omwille van 
de toekomstige bediening van Nieuwkerken-Waas volgens het kernnet zal het ook steeds nodig zijn 
dat bussen van De Lijn in beide richtingen kunnen rijden. Fietsers mogen de Nieuwkerkenstraat ook 
nog in beide rijrichtingen gebruiken. Fietsers rijden gemengd met het gemotoriseerd verkeer, en 
maken gebruik van de busbaan in noordelijke richting.  
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Figuur 82: Scenario 2, met éénrichtingsverkeer 

Kwalitatieve beoordeling 
- Het beperken van de verkeerscirculatie met éénrichtingsverkeer heeft geen gevolgen voor 

de autobereikbaarheid van Nieuwkerken-Waas, en ook voor Ten Bos, de Nieuwkerkenstraat 
en Berkenhof.  

- Door de ligging van Nieuwkerken-Waas tussen Sint-Niklaas, Vrasene en de E34, en tussen 
Haasdonk, de N70 en Sint-Gillis-Waas is een deel van het verkeer geen bestemmingsverkeer 
maar doorgaand verkeer. Het beperken van de verkeerscirculatie met éénrichtingsverkeer 
heeft invloed om het voor doorgaand verkeer en vrachtverkeer doorheen de 
Nieuwkerkenstraat. Uit het kwantitatief onderzoek blijkt dat het invoeren van 
éénrichtingsverkeer invloed heeft op de routekeuze van het lokaal en doorgaand verkeer. 

- De ingevoerde tonnagebeperking blijft nodig om het doorgaand vrachtverkeer uit 
Nieuwkerken-Waas te houden. Een betere handhaving van de tonnagebeperking, eventueel 
met behulp van technologische middelen, kan het aantal vrachtwagens in Nieuwkerken-
Waas laten afnemen.  

- De verkeerscirculatie met éénrichtingsverkeer belemmert het functioneren van het 
openbaar vervoer. De toekomstige reisroute van De Lijn van het kernnet tussen Sint-Niklaas 
en Nieuwkerken-Waas verloopt langs Ten Bos en de Nieuwkerkenstraat. De bediening zal in 
beide richtingen gebeuren. Een behoud van de verkeerscirculatie met tweerichtingsverkeer 
voor bussen van De Lijn blijft dus nodig. Dit kan door de aanleg van een busbaan in 
noordelijke rijrichting, in tegenrichting van de toegelaten rijrichting in zuidelijke richting.  

- Het profiel van de Nieuwkerkenstraat zou met het invoeren van éénrichtingsverkeer 
drastisch kunnen wijzigen. Er is immers maar plaats nodig voor 1 rijstrook, wat ruimte laat 
voor bredere voetpaden en fietspaden. Echter, omwille van het behoud van het 
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tweerichtingsverkeer voor bussen van De Lijn is een herprofilering en herinrichting van de 
Nieuwkerkenstraat met bredere voetpaden en fietspaden niet mogelijk.  

Kwantitatieve beoordeling 
Ten gevolge van het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Nieuwkerkenstraat ontstaat er 
logischerwijs een verschuiving van de verkeersstromen. 

Aan de hand van een dynamische routeplanner (Impact), verkeerstellingen en herkomst-
bestemmingspatronen (Floating Car Data van TomTom) kan afgeleid worden dat bij het invoeren van 
éénrichtingsverkeer in de Nieuwkerkenstraat een andere routes worden gekozen voor het 
doorgaand en lokaal verkeer. Het gaat om een afname van de verkeersintensiteiten in de 
Nieuwkerkenstraat tot circa 440 pae/u tijdens een ochtendspits, en tot circa 570 pae/u tijdens een 
avondspits.  

Naast een afname van het verkeer in de Nieuwkerkenstraat is ook een afname in de Vrasenestraat, 
Pastorijstraat, Turkyen en de Peperstraat. Het éénrichtingsverkeer heeft duidelijk een invloed op de 
routekeuze voor het doorgaand verkeer, en specifiek het verkeer vanuit de E17 Haasdonk, N70 
richting Nieuwkerken-Waas, Sint-Gillis-Waas en Vrasene. Naast de afname van de 
verkeersintensiteiten komt ook een verschuiving van de verkeersstromen voor. Het gaat om verkeer 
die ten gevolge van de éénrichtingscirculatie lokaal omrijdt via de Meesterstraat en doorheen de wijk 
‘Wallenhof’. In de Meesterstraat gaat over een toename van circa 100 pae/u tijdens de ochtendspits 
en circa 140 pae/u tijdens de avondspits. Doorheen de wijk ‘Wallenhof’ kan een toename van circa 90 
pae/u en 150 pae/u tijdens respectievelijk de ochtend- en avondspits verwacht worden. De toename 
van de verkeersstromen zijn in de lokale woonstraten niet gewenst.  

 

Figuur 83: Invloed op routekeuze en verkeersintensiteiten volgens scenario 2 (links: 
ochtendspitsuur; rechts: avondspitsuur) 

Op basis van het aangepaste druktebeeld kan de verkeersleefbaarheid bepaald worden. De 
beoordeling van de verkeersleefbaarheid is gebaseerd op de wegencategorisering, 
verkeersintensiteiten en leefbaarheidsnormen6. Door de afname van de verkeersintensiteiten in de 
Nieuwkerkenstraat gaat de leefbaarheid er op vooruit. De intensiteiten dalen immers sterk onder de 

 

6 Bespeelbare en oversteekbare straten, Stad Turnhout (Studiedag VMx MER-deskundigen 2022) 
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leefbaarheidsnorm van een centrumontsluitingsweg. Echter, in de Meesterstraat stijgen de 
intensiteiten tot boven de leefbaarheidsnorm van een wijkontsluitingsweg.  

 

Tabel 23: Beoordeling verkeersleefbaarheid, scenario 2 

De afname van de verkeersintensiteiten in de Nieuwkerkenstraat heeft ook positieve gevolgen voor 
de mate van oversteekbaarheid van de Nieuwkerkenstraat.  

  

Tabel 24: Beoordeling oversteekbaarheid, scenario 2 

Flankerende maatregelen 
Samen met het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Nieuwkerkenstraat kunnen flankerende 
maatregelen genomen worden: 

- Een behoud van het snelheidsregime van 30 km/u in de Nieuwkerkenstraat. Het 
snelheidsregime laat gemengd verkeer toe, waarbij fietsers samen met het gemotoriseerd 
verkeer in zuidelijke richting gebruik maken van de rijbaan. Om plaats en geleiding te bieden 
aan de fietsers, en het attentieniveau naar de fietsers van de automobilist te verhogen 
kunnen fietssuggestiestroken worden aangelegd. 

- In noordelijke richting rijden fietsers samen met de bussen van De Lijn op de busbaan. Het 
gemengd gebruik van de busbaan is gezien het eerder beperkt aantal bussen 
aanvaardbaar. 

- Het invoeren van een voorrangsregeling in de Nieuwkerkenstraat zorgt voor een eenduidige 
verkeerssituatie. Vanuit verkeersplanologisch oogpunt wordt het verkeer langs de 
Nieuwkerkenstraat in de voorrang gehouden.  

- Met de verdere uitbouw en verdichting van het netwerk van zachte verbindingen wordt een 
volwaardig alternatief geboden voor verplaatsingen te voet en met de fiets. Het zachte 
netwerk biedt alternatieve routes voor de voetgangers en fietsers, in relatie tot het centrum 
van Nieuwkerken-Waas, de bushaltes en de scholen.  

- Om de verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers op het kruispunt Ten Bos te 
verhogen bij het oversteken van de Vrasenestraat en Pastorijstraat kunnen de huidige 
deelconflicten binnen de lichtenregeling worden vermeden. Een aanpassing tot een 
lichtenregeling met 2 fasen is mogelijk door het invoeren van éénrichtingsverkeer in de 
Nieuwkerkenstraat. Fase 1 wikkelt het autoverkeer af, en de 2de fase laat de voetgangers en 

Straat Wegencategorisering Leefbaarheidsnorm
Intensiteiten

OSP

Intensiteiten

ASP

Nieuwkerkenstraat thv Ten Bos Centrumontsluitingsweg 550 143 179

Nieuwkerkenstraat thv Vlasbloemstraat Centrumontsluitingsweg 550 176 24

Turkyen Lokale verbindingsweg 1200 766 761

Meesterstraat O Wijkontsluitingsweg 350 393 442

Meesterstraat W Wijkontsluitingsweg 350 293 320

Peperstraat Lokale verbindingsweg 1200 333 224

OSP ASP OSP ASP

Nieuwkerkenstraat thv Ten Bos 6 143 179 4 5

Nieuwkerkenstraat thv Vlasbloemstraat 6 176 24 5 4

Turkyen 7 766 761 16 16

Meesterstraat O 7 393 442 8 9

Meesterstraat W 7 293 320 7 7

Peperstraat 6 333 224 6 5

Straatnaam
Breedte

(m)

Intensiteit 

(pae/u)

Gem. wachttijd (s) per 

overstekende voetganger

Wachttijd Kwalificatie

0-5 Goed

5-10 Redelijk

10-15 Matig

15-30 Slecht

>30 Zeer slecht

Beoordel ing
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fietsers oversteken. Er blijft wel een deelconflict tussen voetgangers, fietsers en het 
openbaar vervoer komend uit de Nieuwkerkenstraat.  

- Circulatiemaatregelen zijn noodzakelijk om het verkeer doorheen de wijk ‘Wallenhof’ te 
weren.  

- Gezien de rol van de Meesterstraat om het verkeer rond Nieuwkerken-Waas te leiden, is het 
nodig om de Meesterstraat op te waarderen. Dit enerzijds vanuit verkeersplanologisch 
oogpunt, met een selectie als lokale weg type II, als vanuit verkeersveiligheid en 
verkeersleefbaarheid.  

- Het segment van de Nieuwkerkenstraat tussen de Meesterstraat en de Vlasbloemstraat 
blijft dubbelrichting. Er zullen dan ook maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat verkeer 
tot de Vlasbloemstraat rijdt en dient te keren. Een aangepaste bewegwijzering, markeringen 
of een herinrichting van het kruispunt van de Nieuwkerkenstraat met de Meesterstraat moet 
duidelijk maken dat de hoofdrichting via de Meesterstraat verloopt.  

- De Nieuwkerkenstraat als éénrichtingsstraat met busbaan in de tegenrichting vraagt een 
specifieke inrichting. Door gebruik te maken van afwijkende materialen voor de rijbaan en de 
busbaan, het verhoogd aanleggen van de busbaan, het aanbrengen van markeringen en 
verkeersborden moet leiden tot een heldere en duidelijke verkeerssituatie. 

9.4 Parkeren op Ten Bos 

Momenteel wordt Ten Bos grotendeels ingenomen door parking. Om het dorpsplein groener en 
kwalitatiever te maken, wordt bekeken hoeveel parkeerplaatsen er kunnen behouden blijven. 

 Afname parkeerplaatsen met onbeperkt parkeren 

Momenteel is de gemiddelde parkeerbezetting op Ten Bos niet erg hoog, maar er zijn wel 
piekmomenten. Uit parkeeronderzoek blijkt dat de maximale bezetting 65 voertuigen is. 

Als het huidige aantal plaatsen voor mindervaliden (4) en elektrische laadplaatsen (2) behouden blijft, 
moeten er in totaal 71 parkeerplaatsen voorzien worden, in plaats van de huidige 89. Vanuit het 
huidig gebruik als K&R kunnen bij aanvang en einde van de schooldag 20 parkeerplaatsen 
voorbehouden blijven als K&R. 

 Afname parkeerplaatsen met parkeerbeperkingen 

Door het invoeren van een parkeerduurbeperking kan het aantal benodigde parkeerplaatsen op Ten 
Bos verder afnemen. Door het invoeren van een parkeerduurbeperking tot maximaal 2u (blauwe 
zone) wordt het immers niet meer mogelijk dat langparkeerders gebruik maken van het 
parkeeraanbod. Buurtbewoners krijgen een uitzondering door middel van een bewonerskaart. 

Uit de gevoerde parkeeronderzoeken kan afgeleid worden dat de maximale parkeerbezetting 65 
parkeerplaatsen bedraagt. Hierin zitten alle gebruikers die vandaag op het plein parkeren: 
bewoners, kortparkeerders, langparkeerders, K&R. Uit het onderzoek is af te leiden dat er gelijktijdig 
maximaal 20 parkeerplaatsen gebruikt worden als K&R. De overige 45 parkeerplaatsen zijn bezet 
door bewoners, kortparkeerders en langparkeerders. Rekening houdend met de resultaten naar 
verdeling van de parkeerduur wordt volgende verdeling in het gebruik bekomen (som = 46 door 
afrondingen): 

- 16 bewoners 
- 11 kortparkeerders 
- 19 langparkeerders  
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Met het invoeren van een parkeerduurbeperking tot maximaal 2u neemt de parkeerbehoefte op Ten 
Bos af met 19 parkeerplaatsen. Voor bewoners en kortparkeerders zijn dan 26 parkeerplaatsen 
nodig, voor de K&R 20 parkeerplaatsen. Conclusie is dat een parkeeraanbod van 46 parkeerplaatsen 
voldoet om de waargenomen parkeerbehoefte op te vangen. Aanvullend is het wenselijk om het 
aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden en de parkeerplaatsen met laadpalen ook opnieuw in het 
parkeeraanbod op te nemen.  

Bij het invoeren van een parkeerduurbeperking kunnen langparkeerders geen gebruik meer maken 
van het parkeeraanbod. Volgende alternatieven worden voorgesteld om de behoefte van circa 20 
langparkeerders op te vangen: 

- De parking van het Provinciaal domein De Ster kan de parkeerbehoefte van carpoolers 
opvangen die de parking Ten Bos nu gebruiken om over te stappen op collectief vervoer 
naar de haven van Antwerpen. 

- Het parkeeraanbod in de Vrasenestraat wordt niet ten volle benut. Het beschikbare 
parkeeraanbod kan gebruikt worden door langparkeerders. 

- De parkeerplaatsen in Berkenhof kennen momenteel een hogere parkeerdruk. Toch kunnen 
er enkele bijkomende parkeerplaatsen aangelegd worden, waar ook langparkeerders gebruik 
van kunnen maken. 

- Het parkeeraanbod van de sporthal heeft een gemiddeld aanvaardbare bezetting. De 
parking beschikt dus over voldoende parkeercapaciteit om de behoefte van langparkeerders 
op te vangen. De parking ligt op 300m of 4 minuten wandelen van Ten Bos, wat voor 
langparkeerders als een aanvaardbare wandelafstand kan beschouwd worden.  

- De parking van het woonzorgcentrum Populierenhof beschikt over 65 parkeerplaatsen en 3 
parkeerplaatsen voor elektrische wagens. De parkeerbezetting is er laag en kan dus nog 
meer benut worden. Er is voorzien dat 35 parkeerplaatsen worden gebruikt door bewoners 
van het woonzorgcentrum en door leerkrachten van O.-L.-V. Ten Bos. De overige 30 
parkeerplaatsen worden als publieke parking aangeboden. Het parkeeraanbod kan onder 
meer aangewend worden voor langparkeerders, en tijdens specifieke activiteiten en 
diensten in de kerk.  
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Figuur 84: Parkings binnen 400 m (5 minuten wandelen) van Ten Bos 

9.5 Schoolomgevingen 

De verkenning, analyse en SWOT van het projectgebied leidt tot een aantal mobiliteitsoplossingen 
voor Nieuwkerken-Waas. In voorgaande hoofdstukken zijn al diverse maatregelen opgesomd die ook 
bijdragen tot een veiligere en aangenamere wandel- en fietsroute tussen de woonplaats en de 
school, en ook bijdragen tot een veiligere schoolomgeving. Toch worden onderstaand gerichte 
maatregelen opgesomd die de verkeerssituatie aan de scholen kan verbeteren.  

- Met het uitbouwen, verdichten en verkeersveiliger maken van het netwerk van zachte 
verbindingen wordt een volwaardig alternatief geboden voor verplaatsingen te voet en met 
de fiets. Het zachte netwerk biedt alternatieve routes voor de voetgangers en fietsers, ook 
in relatie tot de scholen. De scholen kunnen het gebruik van deze alternatieve en veiligere 
routes stimuleren, en opnemen in een schoolrouteplan.  

- Het aandeel kinderen die op wandel- en fietsafstand van de scholen wonen is hoog. Dit 
maakt het mogelijk om te blijven inzetten op een modal shift, en dus het aandeel 
verplaatsingen te voet en met de fiets te laten toenemen. 

- Bij aanvang en einde van de schooldag heerst er ter hoogte van de basisschool De 
Droomballon een zekere ‘schooldrukte’. Dit door voetgangers, fietsers en ouders die hun 
kind(eren) met de auto afzetten.  
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o Voor aanvang en na het einde van de schooldag krijgt de Gyselstraat het statuut als 
schoolstraat. Dit dient behouden te blijven. 

o De Gyselstraat (segment tussen de rotonde en Peperstraat) en de rotonde is op maat 
van de auto ingericht. Een herinrichting of herprofilering op maat van de zachte 
weggebruikers biedt meer veiligheid. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om de rotonde 
te vervangen door een schoolplein. Het plein wordt een verlengde van, en wordt 
opgenomen in het woonerf met aansluiting op de Kabouterwegel. Het schoolplein 
wordt als verblijfsgebied ingericht waar gemotoriseerd verkeer ondergeschikt blijft. 
Door de ligging en ontsluiting van de sporthal zal het echter wel steeds nodig zijn om 
gemotoriseerd verkeer toe te laten.  

o Het invoeren van een parkeerregime op het dorpsplein Ten Bos kan de parkeervraag 
laten afnemen, wat kansen biedt om het plein als Kiss & Ride voor de school te blijven 
gebruiken. Het is aan te bevelen dat ouders maximaal gebruik maken van deze Kiss & 
Ride om het aantal auto’s voor de schoolpoort en in de Gyselstraat te beperken. Het 
vraagt echter een gedragsverandering, die kan gestuurd worden door een 
communicatie van de school.  

o Het veiliger maken van het lichtengeregeld kruispunt Ten Bos, door bijvoorbeeld het 
invoeren van vierkant groen, kan ook bijdragen tot een hoger gebruik van de Kiss & 
Ride. 

- Bij aanvang en einde van de schooldag heerst er ter hoogte van de basisschool Onze-Lieve-
Vrouw-Ten-Bos een zekere ‘schooldrukte’. Dit door voetgangers, fietsers en ouders die hun 
kind(eren) met de auto afzetten.  

o Door de hogere intensiteiten langs Turkyen komen de verkeersleefbaarheid en de 
oversteekbaarheid voor zachte weggebruikers in het gedrang, en dus ook voor de 
schoolgaande kinderen. Een gemachtigd opzichter begeleid de ouders en kinderen bij 
het oversteken. De aanleg van een voetgangers- en fietsoversteek met als rustpunt 
een middeneiland helpt om de oversteekbaarheid te bevorderen. Door de aanleg van 
oversteekvoorzieningen met middeneiland en punctuele verlichting worden de 
oversteken beter in het wegbeeld gebracht, wat dan ook het attentieniveau van de 
automobilist verhoogt. 

o De toegang van de basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Bos situeert zich kortbij het 
kruispunt van de Peperstraat met Turkyen. Er is ruimte om de aansluiting van de 
Peperstraat op Turkyen te herzien waarbij er meer ruimte kan gecreëerd worden voor 
de school. Zo kan het kruispunt compacter worden gemaakt, wat plaats maakt voor 
een schoolplein met logische en veilige routes tot de toegang van de school en de 
fietsenstalling. 

o De Kiss & Ride zone is voor de school gelegen. Het verplaatsen van de Kiss & Ride 
zone op wandelafstand van de school zorgt voor een afname van het autoverkeer 
voor de school. De Kiss & Ride kan gecombineerd en gebundeld worden met de 
parking van de bibliotheek.  

o Het beschikbare parkeeraanbod van het Woonzorgcentrum Populierenhof vormt een 
publieke parking, die de parkeerbehoefte van de basisschool Onze-Lieve-Vrouw-Ten-
Bos kan opvangen.  

o Ter hoogte van de Peperstraat nummer 4 zorgt een vooruitliggende gevel voor een te 
smal voetpad. Het lokaal verbreden van het voetpad verhoogt de continuïteit van het 
voetpad, alsook het comfort en de veiligheid voor de voetgangers en de schoolgaande 
kinderen. Door een rijstrookversmalling, met alternerend verkeer, aan te leggen komt 
plaats vrij voor de aanleg van een voldoende breed voetpad. 
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