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0.2 Procesaanpak

Er wordt uitgegaan van een compact proces, waarbij het wer-
vend verhaal van de beleidsgids de ‘fundamentele aanzet’ 
vormt waarop de gemeente verder kan werken. 

Focus van de procesaanpak ligt hierbij op draagvlakverwerving 
bij de gemeentelijke diensten en de stakeholders (gecombi-
neerde verkeersdviesraad-gecoro). Vanuit 4 multidisciplinaire 
gemeentelijke werkgroepen en 2 sessies met de externe sta-
keholders wordt het wervend verhaal opgebouwd.

0.3 Methodiek van de raamwerkkaart

Het wervend verhaal wordt beschreven aan de hand van 
‘raamwerkkaarten’. Deze raamwerkkaarten geven de samen-
hang van het integraal duurzaamheidsverhaal op een grafisch 
begrijpelijke en heldere manier weer, met de ruimtelijk context 
als onderlegger.

De raamwerkkaarten vormen zo letterlijk het ‘raamwerk’ voor 
toekomstige acties, maar geven tegelijk aan waar deze acties 
zich situeren binnen een multidisciplinaire benadering (ruimte, 
klimaat, mobiliteit, milieu). De raamwerkkaarten geven dus ook 
sturing aan toekomstige acties.

Teksten bij de raamwerkkaarten worden eveneens beknopt 
maar helder gehouden. Focus ligt ook hier op de multidisci-
plinaire benadering: elk thema wordt belicht vanuit de samen-
hang tussen het ruimtelijk, groen blauwe en mobiliteitsaspect.

beleidsgids ruimte en mobiliteit is dus drieledig:

– Updaten van het geïntegreerd visiedocument 
– Synthetiseren tot een wervend verhaal…
– … zodat prioriteiten gesteld kunnen worden op basis van 

coalities die gesmeed kunnen worden.

Bij het updaten van het geïntegreerd visiedocument ligt een be-
langrijke focus op het mobiliteitsaspect. Het gevoerde integraal 
duurzaam beleid vindt, voor wat betreft het aspect mobiliteit, 
haar wortels in het mobiliteitsplan Vorselaar. De visie uit het 
gemeentelijk mobiliteitsplan wordt echter meer en meer ‘over-
ruled’ door mobiliteitsvisies in het bovenlokale ruimtelijk- en 
mobiliteitsbeleid. Mobiliteit eindigt immers niet aan de gemeen-
tegrenzen. Voorliggende visie en beleidsgids ruimte en mobili-
teit neemt deze evoluties mee en weegt ze af ten opzichte van 
de visie in het gemeentelijk mobiliteitsplan. Op die manier kan 
voorliggende beleidsgids (desgevallend) input geven voor een 
beleidsvisie mobiliteit in een (zonaal) mobiliteitsplan.

I INLEIDING

0.1 Interpretatie opgave

In Vorselaar wordt al jaren werk gemaakt van een integraal 
duurzaam beleid op basis van actiegerichte (master)plan-
processen met verschillende invalshoeken (ruimte, klimaat, 
mobiliteit, milieu), en diverse realisaties die vaak vanuit een 
specifieke insteek geïnitieerd worden maar impact hebben op 
verschillende beleidsdomeinen. Deze aanpak kan niet anders 
dan positief gewaardeerd te worden:

– Vorselaar is een dynamische gemeente: er zijn al veel pro-
jecten gerealiseerd en er lopen nog veel projecten;

– De gemeente zet sterk in op een duurzaam ruimtelijk- en 
mobiliteitsbeleid;

– De gemeente heeft een geïntegreerd visiedocument voor 
haar ruimtelijk beleid opgemaakt (bron: Gemeente Vorse-
laar – ‘Geïntegreerde Visie Ruimtelijke Ordening, publieke 
ruimte, duurzaamheid en mobiliteit’).

Door de veelheid aan planprocessen en realisaties is het be-
waken van de samenhang en wisselwerking tussen de ver-
schillende invalshoeken echter geen evidentie, en bestaat het 
risico dat opportuniteiten gemist worden:

– Het geïntegreerd visiedocument leest als een ‘ad hoc-op-
lijsting’ van visies en acties, waarbij een samenvattend, 
wervend verhaal ontbreekt;

– Het geïntegreerd visiedocument is aan een update toe;
– De lijst van mogelijke acties overstijgt de mogelijkheden 

van de gemeente. Daarom moeten prioriteiten gesteld wor-
den en coalities met andere actoren gesmeed worden.

Voorliggende visie en beleidsgids ruimte en mobiliteit wil het 
duurzaamheidsverhaal verder veilig stellen voor de toekomst. 
Vertrekkende vanuit het geïntegreerde visiedocument van de 
gemeente wordt beoogd om deze visie te updaten en te syn-
thetiseren tot een wervend verhaal dat ‘future proof’ is’, en dat 
een multidisciplinaire aanpak van toekomstige uitdagingen 
vanzelfsprekend maakt. De opgave van voorliggende visie en 

I

1.1 1.2

1.3
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II STRATEGISCHE THEMA’S 
VOOR VORSELAAR

Vorselaar maakt al langer gebruik van pictogrammen om de 
verschillende thema’s van het duurzaamheidsbeleid inzichte-
lijk te maken in haar communicatie. Deze pictogrammen geven 
aan welke aspecten van het duurzaamheidbeleid samen ko-
men bij concrete projecten of acties.

In het kader van voorliggende visie en beleidsgids ruimte en 
mobiliteit werden deze pictogrammen onder de loep genomen. 
Door een hiërarchie te brengen in de thema’s wordt duidelijk 
waarom het duurzaamheidverhaal in Vorselaar een succesver-
haal is en kan zijn.

0.1 Uitgangshouding

Het duurzaamheidverhaal in Vorselaar kan enkel slagen indien 
dit vertrekt vanuit de bewoners van Vorselaar. Het dorp wordt 
niet door het gemeentebestuur gemaakt, het kan enkel maar 
dankzij, en samen met, de bewoners vorm gegeven worden.

Ook binnen de gemeentelijke organisatie is het ‘samen’ schrij-
ven’ aan het duurzaamheidsverhaal het uitgangspunt: er wordt 
uitgegaan van een horizontale organisatie waarbij elke dienst/
dienstverlening een evenwaardige inbreng heeft. Een concrete 
actie kan dus vanuit elke dienstverlening geïnitieerd worden. 
Het vorm geven ervan gebeurt steeds vanuit een integrale en 
gelijkwaardige benadering.

0.1 Strategische thema’s

De strategische thema’s zijn onontbeerlijk om de uitdagingen 
van het duurzaamheidsbeleid aan te gaan. Niet inzetten op 
deze thema’s zorgt ervoor dat het duurzaamheidsbeleid niet 
effectief kan zijn.

Het uitbouwen van een robuust blauwgroen netwerk maakt 
Vorselaar sterk voor de klimaatuitdagingen (droogte- en water-
problematiek, verkoeling, ...).

Duurzame mobiliteit is mobiliteit op schaal van het dorp, die 
ruimte geeft aan het groen-blauwe netwerk en zorgt voor een 

II

kwalitatieve publieke ruimte.

Door functies samen te brengen kunnen ze elkaar ondersteu-
nen en versterken. 

De publieke ruimte is de cement van de maatschappij. De kwa-
liteit ervan bepaalt de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

Inzetten op collectiviteit en gedeeld gebruik (zorg, energie, wa-
ter,..) draagt bij tot een sociaal zorgende maatschappij.

0.1 Instrumentenkoffer

De instrumentenkoffer bevat de concrete zaken waarmee Vor-
selaar op het terrein aan de slag is. Het zijn de bouwstenen die 
uitvoering geven aan het duurzaamheidsbeleid: dorpse archi-
tectuur, andere woonvormen, uitbouw trage wegen, … .

2.1

2.2

2.3
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Deze vierde laag is complementair, in die zin dat ze slechts op 
bepaalde punten interfereert met de 3 vorige lagen, namelijk 
daar waar het ‘lokaal mobiliteitssysteem’ (met het padennet-
werk, lokale fietsroutes en de voetgangerscirkel als duurza-
me ruggengraat) inhaakt op het ‘bovenlokale mobiliteitssys-
teem’ (met bovenlokale fietsverbindingen, openbaar vervoer 
en (auto)deelmobiliteit als duurzame ruggengraat). Cruciale 
interferentiepunten zijn fietsverknopingen tussen lokale en 
bovenlokale fietsroutes, Hoppinpunten, haltes en gebundelde 
parkeerpockets voor bezoekers. Er is dus een zekere mate van 
verwevenheid met de drie andere lagen, maar ook zonder de 
vierde laag blijft het lokaal duurzaamheidsverhaal voor zachte 
weggebruikers voor Vorselaar overeind.

III GEÏNTEGREERDE RUIMTE-
LIJKE VISIE: DE ‘4 LAGEN’ 
VAN VORSELAAR

In het ruimtelijk weefsel van Vorselaar zijn 4 ‘lagen’ cruciaal 
voor een integraal duurzaam beleid. De basis wordt gevormd 
door 3 onlosmakelijk verbonden lagen die de duurzaamheid 
van het ruimtelijk weefsel garanderen:

– Laag 1: Twee historisch-ruimtelijke assen die motor en 
drager zijn van alle ruimtelijke ontwikkelingen en publiek 
voorzieningen.

– Laag 2: Een publiek toegankelijk, gebiedsdekkend, groen-
blauw netwerk dat het fundament is van een gezonde, 
aantrekkelijke en klimaat robuuste leefomgeving.

– Laag 3: Een fijnmazig padennetwerk dat de lokale bereik-
baarheid en toegankelijkheid van de ruimtelijke ontwikkelin-
gen en publiek voorzieningen op een slimme en veilige ma-
nier verzorgt. Dit fijnmazig padennetwerk, vormt samen met 
de realisatie van een voetgangerscirkel en de lokale fiets-
routes de ruggengraat van het lokaal mobiliteitssysteem.

De verwevenheid van deze 3 basislagen is cruciaal voor een 
integraal duurzame benadering van elke ruimtelijk vraagstuk 
of elke ruimtelijke opportuniteit die zich aandient in Vorselaar. 
Indien je één van de drie laag wegneemt, of geen aandacht 
besteedt aan de samenhang van de 3 lagen, dan valt het duur-
zaamheidsverhaal in Vorselaar als een kaartenhuisje in elkaar.

– Laag 4: Complementair aan deze 3 lagen is er een ‘mo-
biliteitslaag’, die duurzame regionale verplaatsingen moet 
garanderen.

III
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1 Laag 1: Twee historisch-ruimtelijke NZ- en OW-as-
sen zijn motor en drager van alle ruimtelijke ontwik-
kelingen en publiek voorzieningen
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De historische structuur vormt de basis voor de (historische) 
ruimtelijke ontwikkeling. Het geheel kan opgehangen wor-
den aan twee NZ-assen (de Kasteeldreef en de as Cardijn-
laan-kerkhof-Wouwersweg) en een OW-as (sociale woon-zorg 
as) die samenvloeien bij de strategische ligging van het kloos-
ter- en schooldomein.

1.1 Kasteeldreef: landschappelijke NZ-as 
tussen kasteel en kerk

Ruimtelijk:

– Kiem van de ruimtelijke structuur ligt al sinds Fer-
raris vast

– Nog steeds herkenbaar aanwezig in het landschap
– Ruggengraat voor initiële ruimtelijke ontwikkeling

Groen-blauw:

– Kasteeldreef als historische drager van het Kas-
teelpark

– Kasteeldreef brengt groen tot in het centrum

Mobiliteit:

– Kasteeldreef is drager van zacht verkeer

3.1.1

Kasteel van Vorselaar

Kerk van Vorselaar

Aa
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1.2 Ontdubbeling van de NZ-as: as Kas-
teeldreef en as Cardijnlaan-kerk-
hof-Wouwersweg

Ruimtelijk:

– Clustering van publieke voorzieningen langs de ontdub-
belde NZ-as: sportdomein De Dreef, Kind- en jongeren-
campus, klooster- en schooldomein

– NZ-as (as Cardijnlaan-kerkhof-Wouwersweg) is drager 
van de noordelijke woonlob

– NZ-as (as Cardijnlaan-kerkhof-Wouwersweg) is een be-
langrijke spil i.f.v. nabijheid bewoners noordelijke lob – 
publieke voorzieningen – centrum

Groen-blauw:

– De ontdubbelde NZ-as maakt regionale groenverbin-
ding Lovenhoek richting Zandhoven en Schupleer rond 
de vallei van de Aa richting Herentals

– Brengt groen van Kasteeldomein in centrum

– Clustering van publieke voorzieningen creëert kansen 
voor inzet van duurzame energie en energiedelen

Mobiliteit:

– NZ-as is kwalitatieve verkeersluwe drager voor zacht 
verkeer tussen noordelijke woonwijken en kern. Via 
de as Cardijnlaan-kerkhof-Wouwersweg zou dergelijke 
verbinding voor zacht verkeer grotendeels autovrij (en 
conflictvrij), en via een uitgesproken groene as georga-
niseerd kunnen worden.

– NZ-as als drager voor trage verbindingen richting Lille/
Zandhoven en Herentals

– Clustering van publieke voorzieningen creëert kansen 
voor een substantieel, integraal toegankelijk publiek do-
mein

3.1.2

Kasteel van Vorselaar

Kerk van Vorselaar

Aa

Vrije tijd, sport- en 
evenementencentrum

Kind- en jongerencampus

Klooster- en schooldomein

Centrum van Vorselaar
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1.3 Koppeling van de ontdubbelde NZ-as 
met een verbindende OW-as

Ruimtelijk:

– Clustering van publieke voorzieningen langs OW-
as: klooster- en schooldomein, Sociale Campus en 
Schranshoeve. Ook de Schranshoeve was al op de 
Ferrariskaart aanwezig.

– OW-as is drager van de zuidelijke woonlob

– OW-as is belangrijke spil i.f.v. nabijheid bewoners zui-
delijke woonlob-publieke voorzieningen-centrum

– De koppeling tussen de NZ-as en OW-as situeert zich 
ter hoogte van het kloosterdomein.

Groen-blauw:

– OW-as maakt regionale groenverbinding Molenbosen 
Gaafweide in Grobbendonk en Beemden rond de vallei 
van de Aa richting Lichtaart

– Groene belevingsas kloosterdomein – Schranshoeve

– Clustering van publieke voorzieningen creëert kansen 
voor inzet van duurzame energie en energiedelen

Mobiliteit:

– OW-as is kwalitatieve verkeersluwe drager voor zacht 
verkeer tussen zuidelijke woonwijken en kern

– OW-as als drager voor trage verbindingen richting 
Grobbendonk en Lichtaart

– Clustering van publieke voorzieningen creëert kansen 
voor een substantieel, integraal toegankelijk publiek do-
mein

3.1.3

Kerk van Vorselaar

Aa

Schranshoeve

Gemeentehuis

Klooster- en schooldomein

Sociale campus
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1.4 Strategische ligging klooster- en 
schooldomein op kruispunt van bei-
de assen

Ruimtelijk:

– Het klooster- en schooldomein vormt het scharnierpunt 
van de NZ-en de OW-as. Op dit domein komen alle as-
pecten van het duurzaam verhaal van Vorselaar samen 
(groen blauw - trage wegen – publieke meerwaarde).

– De aanliggende Markt vormt de initiële ‘publieke entree’ 
tot het klooster- en schooldomein. Het klooster- en school- 
domein is momenteel niet (beperkt) publiek toeganke-
lijk.

– Een bijkomende historische link tussen beide assen 
wordt gerealiseerd door de Pachtersdreef, die geen ont-
wikkelingen draagt, maar met het Kasteeldomein deel 
uitmaakt van de open ruimte-verbinding ten oosten van 
de kern van Vorselaar, richting Sassenhout. 

– De kwaliteiten die het wonen in Vorselaar aangenaam 
en duurzaam maken hangen zo op aan de ‘driehoek’ 
gevormd door de NZ-as, OW-as en Pachtersdreef. 

Groen-blauw. 

– De kloostertuin is het hart van de groenverbindingen die 
uitwaaieren via de NZ- en OW-as.

– Aanzet tot publiek toegankelijke vergroening en onthar-
ding van de scharnier is al ingezet met de heraanleg 
van de Markt.

– Verdere vergroening en ontharding richting het kloos-
ter- en schooldomein zorgt er voor dat de combinatie 
Markt – klooster- en schooldomein een essentiële rol 
kan spelen als klimaat-robuuste ontmoetingsplek in het 
centrum.

Mobiliteit

– Het publiek doorwaadbaar maken van het klooster- en 
schooldomein vormt het sluitstuk van een substantieel 
toegankelijk publiek domein doorheen de beide assen.

3.1.4

Kerk van Vorselaar

Aa

Schranshoeve

Gemeentehuis

Klooster- en schooldomein

Sociale campus

Kasteel van Vorselaar

Vrije tijd, sport- en 
evenementencentrum

Kind- en jongerencampus

Pachtersdreef

Sassenhout
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2 Laag 2: Een publiek toegankelijk, gebiedsdekkend 
groen-blauw netwerk is het fundament van een ge-
zonde, aantrekkelijke en klimaatrobuuste leefomge-
ving
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Lovenhoek (tot aan Pulderbos)

Molenbos - Grobbendonk 
(tot aan watertoren Pidpa)

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Kasteel- en dreefomgeving

Beemden

Schupleer en Kempische Heuvelrug

Sassenhout

Omgeving 14 
Kapellekens

Klooster- en schooldomein

Sociale campus

Vrije tijd, sport- en 
evenementencentrum

Kind- en jongerencampus
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2.1 Blauwgroen netwerk rond de kern 
van Vorselaar

Ruimtelijk:

– Vallei- en groengebieden vormen een natuurlijke groe-
ne mantel rond het centrum en de woonlobben

– Ze vormen een gebiedsdekkend netwerk van open en 
gesloten groene ruimtes

– De groengebieden zijn dragers voor zachte recreatie

Groen-blauw:

– Aansluiting op bovengemeentelijke groen- en natuurge-
bieden richting Lille, Zandhoven/Pulderbos, Grobben-
donk, Herentals, Lichtaart, …

– Raamwerk voor groene-blauwe dooradering richting het 
woonweefsel en de kern, o.a. via de NZ-s en de OW-as

– Vallei en groengebieden vormen hoofdstructuur voor kli-
maatadaptie, met kansen voor verdere vergroening en 
ontharding

Mobiliteit:

– Groengebieden als omgeving voor gezonde en veilige 
fiets- en voetverplaatsingen

– Padenstructuur waaiert vanuit het centrum uit naar de 
groene mantel

3.2.1
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Molenbos - Grobbendonk 
(tot aan watertoren Pidpa)

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Kasteel- en dreefomgeving

Beemden

Sassenhout
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2.2 Blauw-groen netwerk in de kern van 
Vorselaar

Ruimtelijk:

– Het ‘dreeftype’ (wegverbinding met bomenrijen langs 
weerzijden) is met de Kasteeldreef historisch kenmer-
kend voor Vorselaar.

– De straten in het centrum worden systematisch voor-
zien van (laan)beplanting/bomen(rijen).

– Door laanbeplanting te voorzien wordt een specifiek 
straat- en wegbeeld gecreëerd. Stimuleren van vergroe-
ning van voortuinen heeft eveneens een impact op het 
straatbeeld.

– Strategisch groenaanplantingen kunnen fungeren als 
herkennings- en oriëntatiepunt in de kern, of toegangen 
markeren.

– Bomen en groenvoorzieningen in woonstraten dragen 
bij tot een aangename woonomgeving.

– Vergroening van buurt- speelpleintjes en van het pu-
bliek domein draagt bij tot een levendige dorpskern.

Groen-blauw:

– Groene speel- en (buurt)pleintjes vormen groene stap-
stenen in het centrum. Laanbeplantingen in centrum- 
en woonstraten vormen groencorridors naar het blauw 
groene netwerk rond de kern.

– Groenvoorzieningen in het publiek domein en in woon-
straten dragen bij tot verkoeling in de zomer en staan 
mee in voor hemelwaterinfiltratie bij felle buien. 

3.2.2

Sassenhout Mobiliteit:

– Groene straten vormen een aangename fiets- en wan-
delomgeving.

– Laanbeplantingen vernauwen het straatbeeld en kun-
nen bijdragen leveren tot de beheersing van de rijsnel-
heid.

– Toegankelijk groen draagt bij tot een aangenaam 
woonklimaat

– De groene speel- en buurtpleintje zijn onderling verbon-
den door het netwerk van trage wegen
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Filosofie

Groene karakter vrijwaren, versterken en in het centrum bren-
gen (vroeger een harde overgang grijs-groen > meer stelsel-
matige overgang en groene kwaliteiten ook in urbane deel 
brengen).

B D

F K

A

Legende

A. heraanleg Kerkstraat + aanplant bomen rond Kerk

B. heraanleg Cardijnlaan + aanplant laanbomen + aanplantin-
gen campus in verlengde van kerkebos

C. heraanleg Kempenlaan (groen rondom pleintje Spie/Tip)

D. heraanleg Mgr. Donchelei + aanplant laanbomen 

+ openbaar vervoer

E. heraanleg Boulevard + aanplant laanbomen in verlengde 
van beukendreef

F. heraanleg Nieuwstraat deel 1 + aanplant bomen 

G. heraanleg Goorbergenlaan en Hofeinde + aanplant bomen 
& pleintje Keizershofstraat

H. heraanleg Lepelstraat + aanplant bomen

 + vergroening Marktplein

I. heraanleg Dijkbaan + aanplant bomen + kleinschaligheid en 
ontharding aan poort Heiken

J. heraanleg Molenstraat + pleintje Heikant incl. wadi

k. heraanleg Merellaan (komende jaren ifv project Blauwgroen 
netwerk)

A

Vergroeningingsprojecten
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Dorpskernvernieuwingsprojecten

Filosofie

Systematisch werken aan dorpskernvernieuwing en -verfraai-
ing (uitstraling, leefbaarheid en aangenaam centrum dat men-
sen aantrekt); consequent altijd met dezelfde materialen en 
ontwerpprincipes + gebaseerd op een vademecum.

1

3

5

4

Legende

1. heraanleg pleintje Heikant (2011) 

2. heraanleg Kerkplein (2014) 

3. heraanleg pleintje Tip (2016) 

4. heraanleg pleintje Spie (2017) 

5. heraanleg gemeentepark (2021)/heraanleg Marktplein (2022) 

6. heraanleg pleintje Keizershofstraat (2019) 

7. nieuw openbaar vervoerspunt (2021) aan Lepelstraat 1 

8. nieuw openbaar vervoerspunt (2023) aan Thomas More 

9. extra bruggetje over vest - Schransplein (2022) 

10. verfraaiing poort/hoek Boulevard (2021) 

11. speelplaats gemeenteschool Knipoog (ontharding 2020/21)

12. speelplaats KVRI (ontharding 2021/22)

13. huis Van Bockstal en ontharding tuin / trage wegen 

+ zone openbaar vervoer

14. ontharding en blauwgroene as centrumparking 

en sociale huisvesting 

15/16. groene/ontharde parking Schransstraat/Diamantstraat 

17. buurtplein Schrans 

18. parking Schranshoeve 

(komende jaren ifv project Blauwgroen netwerk)

19. parkeerstrook Nieuwstraat 

(komende jaren ifv project Blauwgroen netwerk)
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3 Laag 3: Een fijnmazig padennetwerk verzorgt de lo-
kale bereikbaarheid en toegankelijkheid op een slim-
me en veilige manier.
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Kasteel- en dreefomgeving

Sassenhout

Beemden

Schupleer en Kempische Heuvelrug

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Klooster- en schooldomein

Sociale campus

Vrije tijd, sport- en 
evenementencentrum

Kind- en jongerencampus
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3.1 Een fijnmazig padennetwerk maakt de 
ruimtelijke structuur doorwaadbaar

Ruimtelijk:

– In het Mobiliteitsplan Vorselaar (2008) werden de toen 
aanwezige fiets- en voetverbindingen in het centrum 
beschouwd als een blauwdruk voor de verdere uitbouw 
van een trage wegennetwerk, dat cruciaal is voor een 
laagdrempelige toegankelijkheid van het verblijfsgebied 
in Vorslaar. Cfr. de visie van het Mobiliteitsplan Vorse-
laar (2008) werden en worden de bestaande kerkpaden 
en voetwegels opgewaardeerd, en worden nieuwe tra-
ge wegen gecreëerd bij nieuwe ontwikkelingen of wor-
den straten geknipt voor gemotoriseerd verkeer, zodat 
het gebiedsdekkend padennetwerk steeds fijnmaziger 
wordt. De fijnmazigheid is uniek, vergeleken met vele 
andere gemeentes.

– Het fijnmazig padennetwerk verbindt de woonwijken in 
de noordelijke en zuidelijke woonlobben met de voorzie-
ningenclusters langs de NZ- en OW-as.

– Het doortrekken van het fijnmazig padennetwerk door-
heen het strategisch gelegen klooster- en schooldomein 
vormt een sluitstuk in het verder doorwaadvaar maken 
van het centrum. 

Groen-blauw:

– Het padennetwerk is gebiedsdekkend, en verbindt in die 
zin ook de talrijke groen- en speelpleintjes en volkstuin-
tjes in de verschillende woonwijken en woonstraten van 
de noordelijke en zuidelijke woonlob.

– De fiets- en voetgangersdoorsteken zorgen ervoor dat 
het openbaar groen, van wijkgroen tot de groengebie-
den in de groene mantel, op een veilige en duurzame 
manier bereikbaar zijn.

Mobiliteit:

– De combinatie van de bundeling van publieke voor-
zieningen rond de historisch-ruimtelijke NZ- en OW-as 
(laag 1) en het fijnmazig padennetwerk (laag 3) creëren 

nabijheid tussen de woonwijken en de publieke voor-
zieningen. Deze nabijheid is een cruciale voorwaarde 
om het duurzame mobiliteitsbeleid in Vorselaar waar 
te maken. Een duurzaam mobiliteitsbeleid wordt vaak 
omschreven aan de hand van de zogenaamde 3 V’s: 
(1) Verminderen van verplaatsingen; (2) Verschuiven 
van verplaatsingen; (3) Verschonen van verplaatsingen. 
Door de specifieke aanwezigheid van laag 1 en laag 3 
is het verminderen en verschuiven van verplaatsingen 
effectief uitvoerbaar. Bovendien kan dit alternatief ver-
plaatsen op een aangename manier (laag 2). Ook het 
toepassen van het STOP-principe (eerst STAPPEN (te 
voet) of TRAPPEN (fiets), dan OPENBAAR VERVOER 
en pas daarna PERSONENVERVOER) en het komen 
tot een modal shift (minimum 40% niet-gemotoriseerd 
verplaatsingen en maximum 60% gemotoriseerd ver-
plaatsing binnen de Vervoerregio Kempen) is realistisch 
in Vorselaar, net omwille van de specifieke configuratie 
van de 3 basislagen.

– Het versterken van de alternatieve vervoerswijzen 
vormde één van de doelstellingen van het Mobiliteits-
plan Vorselaar (2008), en draagt als dusdanig de kiem 
van het STOP-principe, de modal shift en de basis van 
de 3 V’s. Deze principes vormen ook de uitgangspunten 
voor de regionale mobiliteitsplannen (in opmaak zijnde 
Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Kempen, basis-
principes samenwerkingsverband regio Neteland, Bo-
vengemeentelijke mobiliteitsvisie voor de Middenkem-
pen (provincie Antwerpen)) die vandaag de dag sterk 
sturend zijn voor het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Het 
Mobiliteitsplan Vorselaar (2008) behoudt dus ook wat 
deze principes betreft haar actualiteitswaarde.

– Aandachtspunt is de dimensionering van de paden: af-
hankelijk van de beschikbare breedte en boogstralen 
(bv. haaks afdraaien) is de vlotte toegankelijkheid voor 
fietsers niet evident. De lokale fietsroutes vormen dan 
een alternatief (zie verder).

3.3.1
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3.2 Voetgangerscirkel

Ruimtelijk:

– Complementair aan de uitbouw van het padennetwerk, 
werkt de gemeente ook consequent aan het systema-
tisch toegankelijk van de voetpaden. Dit kan een op-
stapje vormen tot het herdenken van een wegprofiel, 
met voldoende ruimte voor de zachte weggebruiker, 
zeker in uitgesproken woonomgevingen.

Groen-blauw:

– Het hierboven vermelde herdenken van het wegprofiel 
dient te gebeuren vanuit een integrale insteek: het pu-
bliek domein is niet enkel de plek waar ruimte moet ge-
boden worden voor verplaatsingen, maar ook voor een 
klimaatrobuuste en aangename leefomgeving (ruimte 
voor hemelwater, ruimte voor groen, ruimte voor ver-
koeling, ruimte voor ontmoeten, ruimte om te spelen, 
…). Het systematisch doortrekken van groenstructuren 
bij heraanleg van straten en pleinen, en voorzien van 
ruimte voor infiltratie zorgen voor een vervollediging van 
de groenblauwe dooradering.

Mobiliteit:

– Het verbeteren van de toegankelijkheid (o.a. i.f.v. de 
mobiliteitsbehoefte van specifieke doelgroepen’) is één 
van de doelstellingen van het Mobiliteitsplan Vorselaar 
(2008), en komt ook meer en meer op de voorgrond 
binnen de bovenlokale mobiliteitsvisie en -plannen. Het 
Mobiliteitsplan Vorselaar (2008) blijft hiervoor een goe-
de basis vormen.

– Naast het voltooien van de voetgangerscirkel is de 
systematische invoering van ‘doorlopende straten’ een 
mooi voorbeeld van consequent kiezen voor zach-
te weggebruikers. ‘Doorlopende straten’ zijn ingericht  
voor enkel plaatselijk autoverkeer, en alleen de zachte 
weggebruikers kunnen nog doorsteken. Dit past perfect 
binnen het STOP-principe, en kan een stimulans vor-
men in het kader van het realiseren van een modal shift. 
Bijkomend biedt het effectief realiseren van doorlopen-
de straten kansen voor ontharding en vergroening (link 
groen blauwe dooradering).

3.3.2

Legende

doorlopende straat (voor zachte weg-
gebruikers) 

gemeentegrens

verkeersvrij, groen binnengebied

voetgangerscirkel
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– Lokale fietsroutes
Ruimtelijk:

– De padenstructuur van laag 3 wordt enerzijds gecom-
plementeerd door de voetgangerscirkel, anderzijds 
door de lokale hoofdfietsroutes en lokale fietsroutes, 
die binnen het Mobiliteitsplan Vorselaar (2008) gedefi-
nieerd zijn. Samen vormen ze een netwerk dat zorgt dat 
fietsers en voetgangers op een veilige en aangename 
manier op lokaal niveau verplaatsingen kunnen maken 
via een aanbod van (al dan niet verharde) paden, voet-
paden en rustige straten.

– De lokale fietsroutes waaieren vanuit het centrum (NZ-
as en OW-as) stervormig uit naar de rest van de ge-
meente.

– De as Cardijnlaan-Kerkhof-Wouwersweg wordt, in aan-
vulling op de selectie van het mobiliteitsplan als een 
lokale functionele fietsroute aangeduid. Deze as zorgt 
voor een continuering van de lokale functionele fiets-
route vanuit De Veertien Kapellekes. Deze as kan quasi 
volledig autoluw georganiseerd worden.

Groen-blauw:

– Waar de focus ligt op voetgangers en fietsers, is een 
aangename fiets- en wandelomgeving van belang.

Mobiliteit:

– De lokale fietsroutes zorgen voor een maasverkleining 
binnen het netwerk van bovenlokale fietsroutes (Aan-
vullend op de functionele fietsroutes lopen over het 
grondgebied van Vorselaar ook een aan tal toeristische 
routes van het fietsknooppuntennetwerk - zie verder).

3.3.3

Legende

recreatief fietsroutenetwerk

verkeersvrij, groen binnengebied

gemeentegrens

(lokaal) functioneel fietsroutenetwerk

Molenbos - Grob-
bendonk (tot aan 
watertoren Pidpa)

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Kasteel- en dreefomgeving

Beemden

Sassenhout

Lovenhoek (tot aan Pulderbos)

Schupleer en Kempische Heuvelrug

Omgeving 14 
Kapellekens
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4 Laag 4: Een complementaire mobiliteitslaag maakt 
duurzame regionale verplaatsingen mogelijk
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Het lokaal mobiliteitsbeleid in Vorselaar werd vastgelegd in 
het Mobiliteitsplan Vorselaar, dat conform werd verklaard op 
10/7/2008. Dit plan vormt nog steeds een solide basis voor een 
duurzaam mobiliteitsbeleid, maar dient aangevuld te worden 
met nieuwe inzichten en evoluties (o.a. modal shift 40/60, deel-
mobiliteit, basisbereikbaarheid, elektrische mobiliteit).

De visievorming rond mobiliteit in Vlaanderen wordt sinds een 
aantal jaren bepaald en beslist op regionaal niveau. Zo maakt 
Vorselaar deel uit van de Vervoerregio (VVR) Kempen. Binnen 
de VVR Kempen wordt momenteel, in samenwerking met de 
Kempische gemeenten, een geïntegreerde regionale mobili-
teitsvisie voor alle vervoersmodi in een Regionaal Mobiliteits-
plan uitgewerkt, die rechtstreeks van toepassing is voor elke 
gemeente. Een lokaal mobiliteitsplan is in die zin niet meer 
verplicht, maar kan het regionale mobiliteitskader aanvullen, 
verfijnen en concretiseren op lokaal niveau.

De regionale benadering van mobiliteit komt ook al sterk tot 
uiting in het samenwerkingsverband Neteland. 

Binnen het gebied Middenkempen, zocht Vorselaar samen met 
8 andere gemeentes in de ‘Bovengemeentelijke mobiliteitsvi-
sie voor de Middenkempen’ (18/5/2018 – provincie Antwerpen) 
naar geijkte routes voor doorgaand (vracht)verkeer en functio-
nele fietsverbindingen om de leefbare dorpskernen maximaal 
te vrijwaren.

4.1 Bovenlokale fietsverbindingen

Ruimtelijk:

– De padenstructuur van laag 3 takt via de lokale fietsrou-
tes aan op een aantal bovenlokale fietsroutes, die deel 
uitmaken van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroute-
netwerk (BFF) dat op Vlaams niveau werd vast gelegd. 
In Vorselaar werden een aantal noord-zuid en oost-west 
gericht routes geselecteerd, die zich volledig enten op 
de NZ- en OW-as van de eerste laag:

- OW-verbinding Berkelheide-Vispluk-Molenbaan, rich-
ting Lille-Grobbendonk

- OW-verbinding Sassenhout-Dennenlaan-Rie-
menstraat-Lepelstraat-Hofeinde, met afsplitsing via de 
Nieuwstraat, richting Lichtaart-Grobbendonk

- NZ-verbinding Zegbroek-Groenstraat-Molenein-
de-Goorbergenlaan, Dijkbaan-Heiken. De afsplitsing 
via de Van de Wervelaan, die in de selectie van het BFF 
voorzien was, wordt hier niet weerhouden. Deze as 
maakt de maaswijdte ten opzichte van de bovenlokale 
fietsroute via de Goorbergenlaan te klein, en bovendien 
neemt de autoluwe as Cardijnlaan-Kerkhof-Wouwers-
weg deze verbinding als lokale fietsverbinding vanuit 
het noorden waar. In functie van een correcte maaswijd-
te wordt wel de suggestie gedaan om Proosthoevebaan 
als bovenlokale fietsroute in het BFF op te nemen.

– De fietsroutes van het BFF zorgen dat functionele fiets-
verplaatsingen over grotere afstanden (bijv. naar nabu-
rige dorpen, en naar het station van Herentals) mogelijk 
en realistisch zijn.

– Het kruispunt van de NZ- en OW-routes van het BFF 
ligt ook ter hoogte van het klooster- en schooldomein. 
Dit domein is dus ook vanuit dit oogpunt strategisch ge-
legen, en biedt kansen voor een verder verduurzaming 
van de verplaatsingen van en naar dit domein.

3.4.1
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Legende

Bovenlokaal functioneel fietsroutenet-
werk (BFF)

Molenbos - Grob-
bendonk (tot aan 
watertoren Pidpa)

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Kasteel- en dreefomgeving

Beemden

Sassenhout

Lovenhoek (tot aan Pulderbos)

Schupleer en Kempische Heuvelrug

Omgeving 14 
Kapellekens
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Groen-blauw:

– De bovenlokale fietsroutes lopen vanuit het centrum 
van Vorslaar via de groengebieden van de groene man-
tel rond Vorselaar (Kasteelpark, Lovenhoek, Molenbos, 
Graafweide, Schupleer en Kempische Heuvelrug) naar 
de omliggende gemeenten.

Kasteel- en dreefomgeving

Sassenhout

Beemden

Schupleer en Kempische Heuvelrug

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Legende

Bovenlokaal functioneel fietsroutenet-
werk (BFF)

Klooster- en schooldomein

Sociale campus

Vrije tijd, sport- en 
evenementencentrum

Kind- en jongerencampus
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Mobiliteit:

– De bovenlokale fietsverbindingen werden ook in het Mo-
biliteitsplan Vorselaar (2008) al geselecteerd en vallen, 
behoudens bovenstaande suggestie, samen met deze 
van het BFF. Deze verbindingen worden ook meegeno-
men in het Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerre-
gio Kempen en de Bovengemeentelijke mobiliteitsvisie 
voor de Middenkempen.

– Het padennetwerk en het lokaal fietsroutenetwerk zor-
gen ook voor de nabijheid van het bovenlokaal fietsrou-
tenetwerk, voor elke inwoner van Vorselaar.

Sassenhout

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Kasteel- en dreefomgeving

Sassenhout

Beemden

Schupleer en Kempische Heuvelrug

Legende

recreatief fietsroutenetwerk

wandeltraject

(lokaal) functioneel fietsroutenetwerk

Klooster- en schooldomein

Sociale campus

Vrije tijd, sport- en 
evenementencentrum

Kind- en jongerencampus



40

4.2 Openbaar vervoer en Hoppins

Ruimtelijk:

– In het Openbaar Vervoerplan (in werking zomer 2023) 
en het Regionaal Mobiliteitsplan (in opmaak) van de 
Vervoerregio Kempen wordt uitgegaan van het princi-
pe van basisbereikbaarheid, d.w.z. een nieuwe vorm 
van vraag-gestuurd openbaar vervoer, in plaats van het 
aanbod gestuurd openbaar vervoer zoals het nu toe het 
geval was. Er wordt dus afgestapt van het principe dat 
gebiedsdekkend op korte afstand een bushalte ‘voor ie-
dereen’ voorzien moet worden. Bij basisbereikbaarheid 
wordt uitgegaan van enerzijds een efficiënter openbaar 
vervoerssysteem met meer gebundelde lijnen die min-
der kronkelen en verknopen in Hoppinpunten. Ander-
zijds staat ‘combimobiliteit’ centraal: een verplaatsing 
van A naar B met het openbaar vervoer gebeurt met een 
combinatie van vervoermodi: de eigen fiets – een bus – 
de trein – een (elektrische) deelfiets – een (elektrische) 
deelauto. Cruciaal in het nieuwe openbaar vervoer-net-
werk zijn de ‘overstappunten’ tussen de verschillende 
vervoermodi. Deze worden Hoppinpunten genoemd. 
Vanuit de Vervoerregio Kempen werd voor Vorselaar 
één lokaal Hoppinpunt geselecteerd, namelijk het Hop-
pinpunt Vorselaar Dorp, gelegen in de Lepelstraat. 

– Het Hoppinpunt in de Lepelstraat zal – samen met de 
bushalte in de Monseigneur Donchelei – het belangrijk-
ste toegangspunt tot het openbaar vervoer in Vorselaar 
vormen. Het is naast een belangrijke op- en afstaphalte 
voor de scholencampus ook het verknopingspunt tus-
sen de buslijnen richting Antwerpen en richting Turn-
hout. Vanuit VVR Kempen zal er aan dit Hoppinpunt 
ook geïnvesteerd worden in deelfietsen en deelwagens.

– Het Hoppinpunt Vorselaar Dorp ligt dus op de strategi-
sche knoop van de twee historische-ruimtelijke assen, 
ter hoogte van het klooster- en schooldomein. Op deze 
strategische locatie is het Hoppinpunt verweven met 
het padennetwerk, het fietsroutenetwerk, en het ruim-
telijk-sociaal weefsel van het centrum. In die zin is het 
Hoppinpunt meer dan een bushalte, maar moet het een 
aangenaam en duidelijk onderdeel van het publiek do-
mein vormen.

– Aanvullend aan het lokaal Hoppinpunt in de Lepelstraat 

3.4.2

Legende

Openbaar vervoersas

Openbaar vervoershalte

Hoppinpunt
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kan de gemeente buurthoppins voorzien. Deze kunnen 
organisch ontstaan vanuit locaties waar laadpunten en 
deelwagens voorzien worden, en waarbij vanuit de soci-
ale rol die deze specifieke locatie voor de ruimere buurt 
kan betekenen, opgewaardeerd worden naar een buur-
thoppinpunt. De gemeente Vorselaar heeft alleszins de 
spreiding en plaatsing van (elektrische) deelwagens 
in regie genomen, zodat ze ook een eventuele opstap 
naar buurthoppins zelf in handen heeft.

Groen-blauw

– Het Hoppinpunt, gelegen aan het klooster- en school- 
domein, moet ruimtelijk functioneel verweven worden 
met het dit domein. De aanleg ervan dient vanuit de in-
tegrale insteek en met linken naar de omgeving bena-
dert te worden.

– Het Hoppinpunt Vorselaar Dorp kan fungeren als een 
toegangspoort tot het klooster- en schooldomein vanuit 
de Lepelstraat, het startpunt van waaruit de doorwaad-
baarheid en groenblauwe dooradering van het domein 
vanaf deze zijde gerealiseerd wordt.

Mobiliteit:

– Het Openbaar Vervoersplan van de Vervoerregio Kem-
pen voorziet voor Vorselaar aansluiting met het zoge-
naamde kernnet en aanvullend net, met een verbetering 
van het aanbod (bv. nieuwe verbindingen met Antwer-
pen (snelbus), nieuwe rechtstreekse verbinding met 
Turnhout, Lier en Herentals). Deze vraag tot verbetering 
van het aanbod werd ook aangegeven in het Mobiliteits-
plan Vorselaar (2008).

– Vanuit het Hoppinpunt Vorselaar Dorp moet niet enkel 
de bushalte in de Lepelstraat zelf toegankelijk gemaakt 
worden, maar moet ook een integraal toegankelijke 
trage verbinding over het klooster- en schooldomein 
richting de bushaltes aan de Monseigneur Donchelei 
(voornamelijk gericht op scholen) gerealiseerd worden.. 

– De Hoppinpunten en combimobiliteit zijn een belangrijk 
instrument in het behalen van de modal shift 60/40.

– In het Mobiliteitsplan Vorselaar (2008) werd de visie 

Legende

Openbaar vervoersas

Openbaar vervoershalte

Hoppinpunt
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een gebundelde parkeerpocket voor het klooster- en 
schooldomein (zie ook hoger).

– Wat betreft de visie op het openbaar vervoer-netwerk, 
vervangt de visie van het Openbaar Vervoersplan/Re-
gionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerregio Kempen 
dus de visie die in het Mobiliteitsplan nog was uitge-
schreven, maar vaststelling is dat een eerste aanzet tot 
het principe van basisbereikbaarheid al (beperkt) in het 
Mobiliteitsplan Vorselaar aanwezig was, en de visie van 
de Vervoerregio Kempen volledig compatibel is met de 
‘4 lagen’—opbouw van het mobiliteit-ruimtelijk systeem 
van Vorselaar.

voor het openbaarvervoer-netwerk opgebouwd vanuit 
het toen geldende principe van de aanbod-gestuurde 
basismobiliteit. Basisbereikbaarheid, Hoppinpunten 
en combimobiliteit zijn principes die pas recent de uit-
gangspunten vormen van het Vlaams Mobiliteitsbeleid, 
en momenteel binnen de Vervoerregio Kempen ook 
voor Vorselaar geconcretiseerd worden. Niettemin kan 
vastgesteld worden dat: 

• De routes van de buslijnen zijn ongewijzigd 
gebleven: Sassenhout-Dennenlaan-Riem-
straat-Markt-Leipelstraat-Hofeinde en de lus Goor-
bergenlaan-Monseigneur Donchelei en Kerkstraat  
werden ook in het Mobilliteitsplan (2008) vastge-
kegd.

• Het Mobiliteitsplan Vorselaar (2008) bevat het 
idee van combimobiliteit en ‘overstappunten’ (la-
ter Hoppinpunten) al in een embryonale vorm. Het 
Mobiliteitsplan Vorselaar selecteerde immers de 
bushaltes ‘Markt’ en (bijkomend) ‘Sassenhout’ als 
zogenaamde ‘servicehaltes’, waar hoge eisen aan 
de halteaccommodatie en de omgeving gesteld 
worden zodat deze kunnen fungeren als ‘overstap-
punt tussen de verschillende buslijnen, maar ook 
tussen bus en fiets’. 

• Het Openbaar Vervoersplan/Regionaal Mobiliteits-
plan van de Vervoerregio Kempen situeert het Hop-
pinpunt ‘Vorselaar Dorp’ niet op de Markt, maar iets 
verderop in Lepelstraat. Gezien de strategische 
ligging aan het klooster- en schooldomein en de 
link met de uitgebouwde halte aan de Monseigneur 
Donchelei is dit een logische keuze (zie ook hoger). 
De Markt zelf kan dan, als onderdeel van de ruim-
telijk-historische OW-as (laag1), integraal herin-
gericht worden, met ruime focus op een levendig 
publiek domein, infiltratie, ontharding, ontmoeting, 
vergroening en verkoeling. Vanuit de Vervoerregio 
Kempen wordt geen tweede Hoppinpunt geselec-
teerd, maar de ‘servicehalte Sassenhout’, die on-
dertussen ook als dusdanig werd ingericht, zou 
binnen de gemeente als een buurthoppin kunnen 
fungeren.

– De Hoppin Vorselaar Dorp in de Lepelstraat lijkt ook 
een logische inplanting te kennen, in combinatie met 

Legende

publieke parking

(semi)publieke laadpaal - middellange termijn

P

(semi)publieke laadpaal - korte termijn

(semi)publieke laadpaal - gerealiseerd

deelwagen - korte termijn

deelwagen - lange termijn (spreidingsplan)
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4.3 (Auto)deelmobiliteit

Ruimtelijk:

– Inzetten op deelmobiliteit, als onderdeel van een duur-
zaam mobiliteitsbeleid, is binnen landelijke gemeen-
ten een relatief recent fenomeen, en is in het verleden 
meestal tot stand gekomen vanuit particuliere initiatie-
ven. Onder impuls van de Vervoerregio Kempen, waar 
bij een aantal Hoppinpunten (zoals Hoppinpunt Vorse-
laar Dorp) publieke deelauto’s voorzien worden, kent 
ook het publiek autodelen meer en meer ingang.

– De gemeente Vorselaar heeft recent beslist om een 
regierol op te nemen bij de uitrol van deelmobiliteit in 
Vorselaar, en werkt momenteel aan een visietekst en 
reglement hieromtrent.

– Vanuit de regierol maakt de gemeente een spreidings-
plan op, zodat nabijheid van deelauto’s ten opzichte van 
het woonweefsel en bereikbaarheid door verweving met 
het padennetwerk gegarandeerd kan worden.

– Momenteel is 1 pilootproject lopende (project Zonnige 
Kempen in de Nieuwstraat, die ook het eigen wagen-
park van de gemeente (dienstverplaatsingen) zullen 
vervangen) en staan 2 projecten in de steigers: School-
straat/Cardijnlaan en Lepelstraat (Hoppin Vorselaar 
Dorp). Verdere spreiding dient bepaald te worden (bijv. 
Molenbaan Kleine Landeigendom, gemeentelijke werk-
plaatsen Vorselaar-Noord, centrumparkings).

Groen-blauw:

– Inzetten op deelmobiliteit kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan een klimaatbewuste samenleving. Inzetten 
op elektrische deelmobiliteit is dan ook cruciaal. Binnen 
het pilootproject ‘Zonnige Kempen’ komen zo diverse 
aspecten aan bod (welzijn, mobiliteit, duurzaamheid, 
ruimtelijke ordening, technische dienst/nutsmaatschap-
pijen, huisvesting). Deze elektrificatie speelt in op de 
derde V van de 3’V’s van een duurzaam mobiliteitsbe-
leid (verminderen – verschuiven - verschonen).

– Inzetten op deelmobiliteit noodzaakt ook reflectie over 
een laadpalenplan, en een integrale benadering bij de 
aanleg en uitrusting van de parkeerplaatsen voor deel-

auto’s (toegankelijkheid, herkenbaarheid, infiltratie, ont-
harding, vergroening, ontmoeten, …). Vanuit de regierol 
die de gemeente opneemt kan dit in goede banen geleid 
worden.

– Maximaal inzetten op deelmobiliteit leidt op termijn tot 
herdenken van het dwarsprofiel van woonstraten vanuit 
een integrale insteek.

Mobiliteit:

– Het pilootproject Zonnige Kempen focust op een speci-
fieke doelgroep, en bekijkt hoe deelmobiliteit kan inge-
zet worden als middel tegen vervoersarmoede.

– Vanuit de regierol die de gemeente opneemt kan ook 
gewaakt worden over een spreiding van voertuigtypes, 
die tegemoet komen aan de eisen van de doelgroep: 
kleine en ruimere gezinswagens, maar ook bestelwa-
gens en bakfietsen (op straat/wijkniveau) voor lokale 
verplaatsingen.

– Vanuit de regierol kan gezocht worden naar win-winsi-
tuaties die het gebruik van de deelwagens garanderen 
(bijv. medegebruik van de deelwagen als dienstwagen 
voor aanliggende organisaties/bedrijven).

– Locaties voor laadpalen/deelwagens kunnen opge-
waardeerd worden tot buurthoppins (zie ook hoger, bij 
openbaar vervoer en Hoppins)

– Het concept ‘(auto)deelmobiliteit’ komt nog niet voor in 
het Mobiliteitsplan Vorselaar (2008). De principes hier-
omtrent zoals opgenomen in de vermelde ‘visietekst 
deelmobiliteit’ en het op te maken reglement, moeten 
dus als aanvullend op het Mobiliteitsplan beschouwd 
worden. Belangrijk is evenwel dat autodeelmobiliteit 
binnen het STOP-principe wordt ingepast, dat wel één 
van de uitgangspunten van het Mobiliteitsplan Vorselaar 
(en van het Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoer-
regio Kempen Bovengemeentelijke mobiliteitsvisie voor 
de Middenkempen) vormt. Dit wil zeggen dat autodeel-
mobiliteit geen doel op zich mag zijn, maar slecht één 
van de vele aspecten van duurzame mobiliteit is, en in 
de rangorde na stappen, trappen en openbaar vervoer 
komt (of STOEP-principe: stappen – trappen – open-
baar vervoer – deelmobiliteit- elektrisch vervoer – privé 

gemotoriseerd vervoer).

Binnen voorliggend document is de (auto)deelmobiliteit 
ook één van de aspecten van laag 4, een complemen-
taire mobiliteitslaag die duurzame regionale verplaatsin-
gen mogelijk maakt. Voor lokale verplaatsingen, en voor 
het functioneren van de 3 basislagen is de relevantie 
van (auto)deelmobiliteit eerder beperkt.

3.4.3
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4.4 Gemotoriseerd verkeer en parkeren

Ruimtelijk:

– Vorselaar is een unieke gemeente, in die zin dat er geen 
doorgaand (bovenlokaal) gemotoriseerd verkeer door-
heen het centrum van de gemeente moet rijden. Op ma-
croschaal ligt Vorselaar tussen de E34 en de E313. Bin-
nen het Regionaal Mobiliteitsplan van de Vervoerregio 
Kempen wordt enkel de N19g tussen Turnhout en Geel 
als een regionale verbinding tussen beide autosnelwe-
gen beschouwd (de N19 g is, cf. de nieuwe wegencate-
gorisering, een ‘Vlaamse Hoofdweg’, als onderdeel van 
het ‘hoofdwegennet’). De N153 Lille-Herentals, die ter 
hoogte van Sassenhout Vorselaar doorkruist behoort 
tot een netwerk van lagere categorie: de N153 wordt 
geselecteerd als een ‘Interlokale weg’, als onderdeel 
van het ‘dragend netwerk’. De N153 is in die zin enkel 
bedoeld om gemotoriseerd verkeer van de aanliggende 
gemeenten van en naar de E34 en de E313 te brengen, 
niet als verbindingsroute tussen de E34 en de E313. 
Alle andere wegen op het grondgebied van Vorselaar 
maken deel uit van het ‘lokaal wegennet’, en zijn enkel 
bedoeld voor lokaal bestemmingsverkeer.

– Vrachtroutes van en naar Vorselaar zijn dus enkel be-
doeld voor vrachtwagens die een bestemming in Vorse-
laar hebben. Cfr. het Regionaal Mobiliteitsplan van de 
Vervoerregio Kempen en de Bovengemeentelijke mo-
biliteitsvisie voor de Middenkempen wordt in Vorselaar 
enkel een route voor vrachtverkeer vanaf de N153 van 
naar de KMO-zones Sassenhout en Vispluk voorzien 
via Sassenhout-Proosthoevebaan-Vispluk. Het centrum 
van Vorslaar zelf wordt, behoudens in functie van los-
sen en laden voor lokale handelaars/lokale bestemmin-
gen, volledig gevrijwaard van vrachtverkeer.

– Om te garanderen dat enkel lokaal autobestemmings-
verkeer het lokaal wegenet gebruikt, wordt een netwerk 
van ANPR-camera’s en no-pass zones ingesteld .

3.4.4

Legende

autosnelweg

regionale ontsluitingsroute

dorpsontsluitingsweg (niveau 1)

wijkontsluitingsweg (niveau 2)

ANPR-lus op grondgebied Vorselaar (snelheids-
controle en verbod op doorgaand verkeer)

Knip (of no-pass)

ANPR-camera gekoppeld met andere op het 
grondgebied van Grobbendonk

ANPR-camera gekoppeld met andere op het 
grondgebied van Herentals

Alleenstaande ANPR-camera
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– Alle wegen in Vorselaar, behoudens de N153, behoren 
tot het lokale wegennet. De meeste straten zijn ‘erftoe-
gangswegen’, d.w.z. enkel bedoeld voor wie er woont. 
Een beperkt aantal wegen werd geselecteerd als ‘ont-
sluitingswegen’, en zijn bedoeld om het gemotoriseerd 
bestemmingsverkeer in Vorslaar van en naar de N153 te 
brengen (het dragend netwerk), en vanuit het dragend 
netwerk verbinding te maken met het hoofdwegennet 
(E313 of E34). Voor de ontsluitingswegen in Vorselaar 
wordt een ontdubbelde structuur voor telkens de zuide-
lijke en noordelijke woonlob en het centrum voorzien. 
Deze ontdubbelde structuren zijn in die zin ook geënt 
op de NZ- en OW-as van laag 1, waar zich de publieke 
functies bevinden. 

– Er wordt voorgesteld om, als verfijning van de selec-
tie die in het gemeentelijk mobiliteitsplan gemaakt was, 
een onderscheid te maken tussen een type ‘dorpsont-
sluitingsweg’ en een type ‘wijkontsluitingweg’, waarbij 
de dorpsontsluitingswegen eerder gericht zijn op ont-
sluiting van en naar het bovenlokaal wegennet, en de 
wijkontsluitingswegen deze functie voor de omliggende 
woonlobben van en naar de dorpsontsluitingswegen op 
zich nemen, maar bij calamiteiten als alternatief voor de 
dorpsontslutingsweg moeten kunnen fungeren. In die 
zin wordt volgende selectie gemaakt:

  - de verbinding Van de Wervelaan-Kuiper-
straat-Bou-  levard fungeert als wijkont-
sluitingweg voor de noorde  lijke woonlob

 - de verbinding Nieuwstraat -Markt fungeert als  
 wijkontsluitingsweg voor de zuidelijke woonlob

– Het Mobiliteitsplan Vorselaar (2008) voorziet een aantal 
gebundelde parkeerpockets voor bezoekers, die door-
heen de jaren stelselmatig werden aangelegd. Deze 
zones voor ‘lang parkeren’ rondom het centrum worden 
logischerwijs aangesloten op de ontsluitingswegen, zo-
dat zoekverkeer in erfontsluitingswegen uitgesloten is:Legende

autosnelweg

regionale ontsluitingsroute

lokale ontsluitingsroute vrachtverkeer
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. de randparkings aan de voetbal en het sportcentrum 
ontsluiten via de Riemenstraat

. de randparking aan de bibliotheek ontsluit via de 
Nieuwstraat

. de randparkings aan het kerkhof en het Pleintje ont-
sluiten via Kuiperstraat/Boulevard.

Deze parkings liggen op die manier ook strategisch ten 
opzichte van de publieke functies die op de NZ- en OW-
as gelegen zijn (laag 1). De fijnmazige padenstructuur 
(laag 3) zorgt voor een vlotte en aangename verbinding 
vanaf de parking naar de eindbestemming.

Suggestie is om ook langs de zuidkant van het kloos-
ter- en Schooldomein een randparking te voorzien, 
ontsloten via de Lepelstraat, in plaats van de huidige 
versnippering van parkeerplaatsen binnen dit domein. 
Deze randparking kan ter hoogte van het Hoppinpunt 
voor Vorselaar Dorp (zie verder bij openbaar vervoer) 
worden ingetekend.

Groen-blauw:

– Omdat een beperkt aantal ontsluitingswegen gese-
lecteerd werden, is het aantal ‘doorsnijdingen’ met de 
groenblauwe structuur eveneens beperkt.

– De erftoegangswegen zijn enkel bedoeld voor de men-
Legende

dorpsontsluitingsweg (niveau 1)

wijkontsluitingsweg (niveau 2)

publieke parkingP

wandeltraject
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sen die er langs wonen. Het herdenken van het weg-
profiel vanuit een integrale insteek biedt kansen voor 
een klimaatrobuuste heraanleg van de woonomgeving 
(ruimte voor infiltratie, groen, ontharding, ontmoeting en 
verkoeling).

– De randparkings zijn grote delen van de tijd onderbezet, 
omwille van de specifieke doelgroep die er gebruik van 
maakt (hogeschool/middelbare school). Er dient nage-
dacht te worden over een aangepaste aanleg van de 
randparkings, zodat een multifunctioneel medegebruik 
mogelijk wordt (bv. activiteitenplein tijdens weekends 
en vakanties). Naast het realiseren van een aangena-
me publieke ruimte liggen hier ook opportuniteiten voor 
klimaatrobuuste aanleg (cfr. ‘sponsparkings’, met ruimte 
voor infiltratie).

Lovenhoek (tot 
aan Pulderbos)

Molenbos - Grobbendonk 
(tot aan watertoren Pidpa)

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Beemden

Schupleer en Kempische Heuvelrug

Sassenhout

Omgeving 14 
Kapellekens

Legende

dorpsontsluitingsweg (niveau 1)

wijkontsluitingsweg(niveau 2)

publieke parkingP

wandeltraject
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Mobiliteit:

– De bovenbeschreven wegencategorisering en het 
systeem van randparkings werd al in het Mobiliteits-
plan Vorselaar (2008) voorzien. Met betrekking tot de 
wegencategorisering wordt in het Regionaal Mobili-
teitsplan van de Vervoerregio Kempen een nieuwe we-
gencategorisering geïntroduceerd, maar omdat deze 
vooral voor de bovenlokale wegen een verandering 
met zich meebrengt, heeft dit weinig gevolgen voor de 
lokale wegencategorisering in Vorselaar. Maar ook de 
wegencategorisering van de ‘belangrijke’ N153 in het 
Mobiliteitsplan Vorselaar (‘lokale verbindingsweg’) blijft 
gelden (‘interlokale verbindingsweg’ volgens de nieuwe 
wegencategorisering).

– Vorselaar heeft van heel wat erfontsluitingswegen 
‘doorlopende wegen’ gemaakt (enkel doorgaand voor 
voetgangers en fietsers). Deze filters zijn strategisch in-
geplant ten opzichte van de ontsluitingswegen. In com-
binatie met het fijnmazig padennetwerk (laag 3), worden 
fiets- en voetverplaatsingen naar het centrum dan ook 
interessanter dan autoverplaatsingen. Dit principe was 
ook al voorzien in het Mobiliteitsplan Vorselaar (‘De rou-
te vanuit de woonzone naar de woonkern moet sneller/
korter zijn per fiets dan met de auto’), en kadert in het 
STOP-principe en in de 3 V’s van duurzame mobiliteit, 
die eveneens de basis vormen voor het Regionaal Mo-
biliteitsplan van de Vervoerregio Kempen en de Boven-
gemeentelijke mobiliteitsvisie voor de Middenkempen.

– De randparkings takken niet alleen aan op de ontslui-
tingswegen, maar zijn ook verweven met het paden-
netwerk (laag 3) in het centrum, zodat ook de nabijheid 
van de publieke functies in het centrum gegarandeerd 
is voor bezoekers van buitenaf (gelegen ‘op wandelaf-
stand’ van de randparkings).

– In het Mobiliteitsplan Vorselaar werden nog een aan-
tal routes met (zwaar) sluipverkeer aangeduid (richting 
Zandhoven en Herentals). Met ANPR-camera’s en fysie-
ke ‘knips’ werden deze samen met naburige gemeentes 
aangepakt. Uiteraard hebben dergelijke ingrepen ook 
gevolgen voor het lokaal gemotoriseerd verkeer, maar 
zoals uit voorliggende blijkt kan de combinatie van het 
padennetwerk en de lokale fietsroutes een volwaardig 
alternatief voor lokale verplaatsingen vormen.

Lovenhoek (tot 
aan Pulderbos)

Molenbos - Grobbendonk 
(tot aan watertoren Pidpa)

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Beemden

Schupleer en Kempische Heuvelrug

Sassenhout

Omgeving 14 
Kapellekens
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doorlopende straat (voor zachte weg-
gebruikers) 
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I NAWOORD: OPDRACHT VOOR 
DE TOEKOMST

Vanuit de historische structuur wordt in voorliggend document 
laag per laag inzicht gegeven in de samenhang tussen duur-
zaamheid, ruimtelijke ordening en mobiliteit. Maar meer dan het 
louter weergeven van een integrale visie, wil voorliggend docu-
ment vooral een gids zijn die het duurzaamheidsverhaal van Vor-
selaar veilig stelt voor de toekomst.

Deze visie en beleidsgids ruimte en mobiliteit vertelt geen afge-
rond duurzaamheidsverhaal, maar bevat wel het plan, de struc-
tuur en de causale verbanden voor het toekomstig duurzaam-
heidsverhaal.

Opdrachten voor de toekomst zijn velerlei:

– Waar zitten nog hiaten in de samenhang tussen de be-
schreven lagen? Welke quickwins zijn er te behalen? 
(bijv.: grenzen zones snelheidsregimes /zone 30 op basis 
van samenhang wegencategorisering-configuratie door-
lopende straten publiek centrum-historisch knooppunt; 
ruimtelijk vertaling van samenhang in consequent vorm- 
kleur- en materiaalgebruik voor het publiek domein)

– De geïntegreerde aanpak over duurzaamheid, ruimtelij-
ke ordening en mobiliteit is uniek die consequente totaal-
aanpak zeker voortzetten (bv. in consequente heraanleg 
straten met aandacht voor mobiliteitsingrepen, onthar-
ding en straatbeeld).

– Hoofdstructuur uit historische schets (N-Z en O-W-as) 
accentueren en meenemen in de ruimtelijke planning (bv. 
in omgevingsvergunningen en groene overgangszones; 
versterken link met Pachtersdreef).

– Vergroening in het centrum blijvend voortzetten (bv. 
door laanbeplantingen; overgang van de groene hoofd-
structuur naar het verdicht centrum; blijvend inzetten op 
straatgroen en wijkgroen ifv klimaatadaptatie).

– Blijvend inzetten op behoud, onderhoud en extra trage 
wegen vanuit die hoofdassen naar de omliggende verka-
velingen (bv. Ganzenpad vanuit Wouwersweg).

– In en rond het schooldomein is er de potentie om allerlei 
verharde parkings meer multifunctioneel te gebruiken 
voor de scholen (bv. ontharden want weinig intens parke-

IV ren; mogelijkheid tot dubbel gebruik en infiltratie) > evt. 
nieuwe vormen van groen en geclusterd parkeren die 
ruimte kunnen maken om elders parkings weg te halen

– Blijvend inzetten op comfort en toegankelijkheid voor 
zwakke of kwetsbare weggebruikers (bv. mindervalide 
boordstenen in centrum en zitbanken langs voetgan-
gerscirkel)

– Plan maken voor nieuwe aanleg en onderhoud fietsin-
frastructuur (bv. aanleg fietsverbinding autovrije Car-
dijnlaan-Wouwersweg-14 Kapellekens-Plein + N153 + 
aanpassing BFF voor Proosthoevebaan om daar hiaat 
te vullen)

– Bestaande schoolroutes (zie schoolrouteplan) aandui-
den of promoten en koppelen aan trage wegen (bv. oe-
fenen met scholen of routes visualiseren/digitaliseren)

– Blijven inzetten op betrokkenheid van bewoners (bijv. 
bij verduurzaming straten; )

– … 
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I GEBIEDSGERICHTE UITWERKING OOST-WESTAS

Molenbos - 
G r o b b e n d o n k 
(tot aan waterto-
ren Pidpa)

Graafweide - Grobbendonk 
(tot aan watermolen en 
kasteel)

Kasteel- en dreefomgeving

Beemden

Sassenhout

V
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