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1 Inleiding en probleemstelling 
In de huidige situatie worden de Vesten rondom de binnenstad gebruikt als doorgaande weg en als 
verdeelweg voor de stadswijken en de binnenstad van Mechelen. De inrichting van de Vesten is 
volledig gericht op een goede doorstroming van het doorgaand gemotoriseerd verkeer. Ze vormt 
daardoor een barrière voor fietsers en voetgangers. Ook de leefbaarheid en de verblijfskwaliteit op 
de Vesten worden gehypothekeerd door de hoge verkeersintensiteiten.  

In 2022 opent de Tangent, een nieuwe weg die de Brusselsesteenweg met het Douaneplein 
verbindt. Doel van deze nieuw verbinding is om het doorgaand verkeer uit de stad te houden. De 
opening van de Tangent vormt de aanleiding voor een grondige herziening van de verkeerssituatie 
op de Vesten. Voortbouwend op de invoering van de autoluwe binnenstad voorziet de stad 
Mechelen nu een volledige herinrichting van gevel tot gevel op de Vesten. Doel is om het aandeel 
gemotoriseerd verkeer gefaseerd af te bouwen en zo meer ruimte te maken voor fietsers en 
voetgangers in een hoogwaardige publieke omgeving. Er wordt hierbij een verkeerscirculatie 
vooropgesteld waarbij het gemotoriseerd verkeer volgens een eenrichtingscirculatie in 
tegenwijzerzin over de Vesten kan rijden (cf. Strategische startnota Vesten Mechelen).  

Het toepassen van eenrichtingscirculatie op de Vesten zorgt voor gewijzigde en verplaatste 
verkeersstromen. Hoe de bestaande verkeersstromen precies wijzigen is onderzocht met een 
verkeersmodel, met een overzicht van de gewijzigde verkeersintensiteiten. Uit het model valt af te 
leiden dat er in samenhang met het invoeren van eenrichtingsverkeer langs de Vesten ongewenste 
routes ontstaan. Het verkeersmodel toont immers via verschillenplots hoe de verkeersstromen 
wijzigen tijdens de ochtend- en avondspits (Figuur 1 en Figuur 2). Het gaat om de wijzigingen tussen 
het referentiescenario (tweerichtingsverkeer langs de Vesten) en het scenario 1 (eenrichtingsverkeer 
Vesten). In voorliggend onderzoek wordt nagegaan welke maatregelen wenselijk zijn om de ontstane 
ongewenste routes weg te werken. 
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Figuur 1: Verschillenplot o.b.v. verkeersmodel - ochtendspits 

 
Figuur 2: Verschillenplot o.b.v. verkeersmodel - avondspits 
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2 Doelstelling en onderzoeksgebied 
Het verkeersmodel geeft aan hoe de verkeersintensiteiten zullen wijzigen met de invoering van een 
eenrichtingscirculatie op de Vesten in vergelijking tot het referentiescenario. Deze vergelijking wordt 
uitgevoerd voor zowel de ochtendspits als de avondspits. Het doel van dit onderzoek is de 
potentiële ongewenste verkeersstromen tegen te gaan. Op basis van de verschillenplots van het 
verkeersmodel worden 6 zones geïdentificeerd. Deze worden weergegeven in Figuur 3 en Figuur 4.  

Een eerste zone waarin ongewenst bijkomend verkeer voorspeld wordt is in de Hoogstraat en 
Adegemstraat (Figuur 3). Een tweede route waarop ongewenst bijkomend verkeer zal rijden bevindt 
zich in het noorden van het centrum. Het betreft een route over de Keizerstraat, Veemarkt, Biest, 
Lange Heergracht, Blokstraat, Frederik van Merodestraat, Jodenstraat, Goswin de Stassartstraat en 
Zelestraat (Figuur 3). Een derde zone bevindt zich net ten zuiden van het centrum. Op de ‘lus’ 
Leopoldstraat, Postzegellaan en Brusselsesteenweg zal er verkeer bijkomen in tegenwijzerzin terwijl 
er minder verkeer zal rijden in wijzerzin (Figuur 4). In de vierde zone is er bijkomend verkeer ten 
noorden van het centrum doorgeen de wijk Pennepoel en Nekkerspoel (Figuur 4). Zone 5 omvat 
ongewenst bijkomend verkeer op de Ziekebeemdenstraat en de Kadodderstraat (Figuur 4). De zesde 
en laatste zone die onderzocht wordt is de Borgersteinlei en de Meidoornstraat (Figuur 4).  

 

Figuur 3: Onderzoeksgebieden binnen het centrum van Mechelen 
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Figuur 4: Onderzoeksgebieden buiten het centrum van Mechelen 
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3 Circulatiemaatregelen 
In dit hoofdstuk worden de circulatiemaatregelen, die dienen als flankerende maatregelen voor het 
eenrichtingsverkeer op de Vesten, voorgesteld en beoordeeld. Dit gebeurt voor ieder van de 6 
geïdentificeerde probleemzones. Voor iedere probleemzone wordt dezelfde methode gebruikt voor 
het opstellen en beoordelen van de flankerende circulatiemaatregelen.  

Ten eerste vloeit de keuze voor bepaalde maatregelen voort uit gegevens van het verkeersmodel. 
Enerzijds gaat het om de verschillenplots (zoals alreeds getoond voor de ochtendspits in Figuur 3 en 
Figuur 4) en Selected Link Analyses (SLA’s). Deze SLA’s geven inzicht in de herkomsten en 
bestemmingen van verkeer doorheen de geïdentificeerde probleemzones. De locaties van waaruit 
de herkomst- en bestemmingsgebieden onderzocht worden, zullen in de figuren aangeduid worden 
door een oranje lijn. Herkomstgebieden zullen aangeduid worden door rode cirkels, 
bestemmingsgebieden door gele cirkels.  

Daarna worden circulatiemaatregelen voorgesteld. De bestaande circulatie wordt weergegeven door 
zwarte pijlen. De wijzigingen die gepaard gaan met het invoeren van eenrichtingscirculatie op de 
Vesten worden in het groen weergegeven. De circulatiemaatregelen die deel uitmaken van dit 
onderzoek worden weergegeven en omcirkeld in het oranje of rood. De rode wijzigingen worden 
hierbij beschouwd als noodzakelijk om bepaalde ongewenste verkeersstromen tegen te gaan, terwijl 
de weergegeven oranje maatregelen eerder als nuttig maar niet noodzakelijk beschouwd kunnen 
worden. De voorgestelde circulatiemaatregelen zijn enkel van toepassing op het autoverkeer en dus 
niet op fietsers of het busverkeer. Tot slot worden er nog andere circulatiewijzigingen uitgevoerd, 
deze worden in het paars aangeduid. Het gaat om beslist beleid en ze kaderen bijvoorbeeld in het 
verbeteren van de bereikbaarheid van een school.  

Na het voorstellen van de flankerende circulatiemaatregelen wordt het effect van deze maatregelen 
geëvalueerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Impact software van Anyways. Deze software 
maakt het mogelijk om het wegennet virtueel aan te passen en nadien routeberekeningen te doen 
op dit aangepaste wegennet. Voor de routeberekening wordt uitgegaan van de snelste routes voor 
het autoverkeer. Indien de voorgestelde maatregelen niet het gewenste effect hebben, dan worden 
bijkomende maatregelen voorgesteld. Deze worden ook opnieuw geëvalueerd.  
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3.1 Zone 1 en 3: Adegemstraat en station 

3.1.1 Probleemstelling – SLA’s 

De verschillenplots van het verkeersmodel tonen aan dat het invoeren van eenrichtingsverkeer in 
tegenwijzerzin bijkomend verkeer zal veroorzaken op de Hoogstraat en Adegemstraat. De 
Hoogstraat en de Adegemstraat vormen een lus binnen het centrum aangezien er 
eenrichtingsverkeer in noordelijke richting ingesteld is in de Hoogstraat en eenrichtingsverkeer in 
westelijke richting in de Adegemstraat.  

Een SLA werd uitgevoerd vanuit de Adegemstraat (Figuur 5 en Figuur 6). Uit de SLA’s blijkt dat een 
belangrijk aandeel van het verkeer in de Adegemstraat afkomstig zal zijn uit de wijk rondom de 
Louizastraat. Een gelijkaardig aantal komt aangereden via de Leopoldstraat. Een SLA uitgevoerd op 
de Leopoldstraat (Figuur 7 en Figuur 8) bevestigt dit. Zo’n 50% van het verkeer dat doorheen de 
Leopoldstraat passeert zal ook rijden doorheen de Hoogstraat. Tijdens de ochtendspits heeft nog 
een groot aandeel van dit verkeer een bestemming in de Hoogstraat of het centrum, tijdens de 
avondspits rijdt het grootste deel van het verkeer verder door naar de Adegemstraat en de Vesten.  

 

Figuur 5: SLA Adegemstraat – ochtendspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 
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Figuur 6: SLA Adegemstraat – avondspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 

 

Figuur 7: SLA Leopoldstraat – ochtendspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 

~ 50% 



P_0282 Herinrichtingsstudie Vesten Mechelen 
Deelnota flankerende maatregelen 
 

12  2021 12 20 

 

Figuur 8: SLA Leopoldstraat – avondspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 

3.1.2 Voorgestelde circulatiemaatregelen – scenario 1 

Op basis van de SLA’s kan besloten worden dat maatregelen genomen moeten worden die routes 
vanuit de Louizastraat en Leopoldstraat naar de Hoogstraat bemoeilijken. Op deze wijze kan 
namelijk het grootste deel van het potentiële sluipverkeer doorheen de Hoogstraat en 
Adegemstraat aangepakt worden. Via deze straten kan namelijk tegen de richting van de Vesten in 
gereden worden. Momenteel biedt dit een snellere route dan rondrijden via de Vesten. 

Een eerste voorgestelde maatregel is het knippen van de lokale bedieningsweg in tegenrichting van 
de Vesten net ten westen van de Groenstraat. Op deze wijze kan het autoverkeer vanuit de 
Louizastraat niet meer naar de Hoogstraat rijden. Wel kan de Groenstraat nog bereikt worden vanaf 
de lokale bedieningsweg. Deze maatregel zorgt er ook voor dat het verkeer komende vanuit de 
Leopoldlaan niet meer via de ventweg naar de Hoogstraat kan rijden. De ongewenste doorgaande 
bewegingen doorheen de Hoogstraat en Adegemstraat worden dus onmogelijk gemaakt.  

En tweede noodzakelijke maatregel is het omdraaien van de rijrichting in de Albert Geudensstraat. 
Deze maatregel vloeit niet meteen uit de SLA’s, maar is wel noodzakelijk om de leefbaarheid in de 
Albert Geudensstraat te behouden. Het valt namelijk te verwachten dat het verkeer komende van 
de Leopoldstraat en rijdend naar de Vesten de Albert Geudensstraat zal gebruiken in plaats van de 
Leopoldstraat te gebruiken tot aan de Vesten. Bijkomende verkeersstromen in de Albert 
Geudensstraat zijn niet gewenst waardoor het omdraaien van de rijrichting er noodzakelijk is.  

Een derde voorgestelde maatregelen is het omdraaien van de rijrichting in de Korte Heistraat. Dit 
omdat via de huidige circulatie van de ventweg via de Korte Heistraat en Adegemstraat naar de 
Battelsesteenweg gereden kan worden. Dit is een ongewenste beweging, ook omdat de ventweg 
ingericht zal worden als fietsstraat. Het bestendigen van een route via de ventweg naar de 
Battelsesteenweg zou immers meer verkeer betekenen op deze fietsstraat. 

~ 50% 
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Aanvullend worden nog twee niet noodzakelijke maatregelen voorgesteld. Ten eerste gaat het om 
een omkering van de rijrichting op de Oude Brusselsestraat. De huidige rijrichting van de Oude 
Brusselsestraat is staduitwaarts. Het verkeer dat de stad verlaat zal via de ventweg en via een 
terugkeerpunt ter hoogte van de Groenstraat de Vesten kunnen oprijden. Om de verkeersstromen 
op deze lokale bedieningsweg te beperken, wordt voorgesteld de rijrichting op de Oude 
Brusselsestraat om te draaien.  

Tot slot is door de stad Mechelen eerder beslist om circulatiemaatregelen in te voeren in de 
stationsomgeving. Deze maatregelen worden in Figuur 9 aangeduid in het paars.  

 

Figuur 9: Voorgestelde flankerende circulatiemaatregelen in de zone Adegemstraat en Station – 
scenario 1 
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3.1.3 Routekeuzes – scenario 1 

Op basis van de SLA’s kon afgeleid worden dat er doorheen de Hoogstraat en de Adegemstraat een 
verkeersstroom vanuit de Hombeeksesteenweg en Brusselsesteenweg naar de Battelsesteenweg 
zou ontstaan. Het invoeren van de maatregelen voorgesteld in Figuur 9 zorgen er voor dat de 
snelste route deze is langs de E19 of N109 Uilmolenweg (Figuur 10). Beide routes kunnen als 
gewenste routes beschouwd worden.  

 

Figuur 10: Routekeuzes vanaf Hombeeksesteenweg (links) en Brusselsesteenweg naar kruising 
Battelsesteenweg met N16 – flankerende circulatiemaatregelen zone 1 en 3, scenario 1 

Een route via de Uilmolenweg of E19 is niet de snelste route wanneer het startpunt ligt op de 
Hombeeksesteenweg en het eindpunt op de N16. Dan zal het verkeer rijden via de Vesten rijden 
(Figuur 11). Zowel een route via de E19, Uilmolenweg en de Vesten kunnen als gewenste routes 
beschouwd worden.  
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Figuur 11: Routekeuze vanaf kruising Hombeeksesteenweg met Brusselsesteenweg naar N16 – 
flankerende circulatiemaatregelen zone 1 en 3, scenario 1 

De voorgestelde circulatiemaatregelen (Figuur 9) sluiten routes doorheen het centrum niet volledig 
uit. Dit wordt getoond in Figuur 12. Wanneer het eindpunt op de Battelsesteenweg gekozen wordt, 
maar dan dichter bij het centrum zoals in Figuur 10, dan zal de snelste route vanaf de 
Hombeeksesteenweg (ook hier ligt het startpunt dichter bij het centrum) doorheen het centrum 
lopen. Ook wanneer het startpunt in de Leopoldstraat of in de Louizastraat ligt, dan zal er richting 
het begin van de Battelsesteenweg doorheen de Hoogstraat en Adegemstraat gereden worden. Het 
gaat hierbij wel enkel om lokaal verkeer met een bestemming in de Battelsesteenweg.  

Wanneer een bestemming staduitwaarts op de Battelsesteenweg wordt gekozen, dan blijken routes 
via de E19 of Uilmolenweg sneller. Er valt te verwachten dat niet iedereen deze lokale verplaatsing 
met de wagen zal uitvoeren. Het maken van deze korte verplaatsing doorheen het centrum met de 
fiets is wellicht sneller en aangenamer. Het feit dat deze routes met de auto mogelijk zijn, wordt dus 
niet onmiddellijk als problematisch beschouwd.  
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Figuur 12: Routekeuzes naar Battelsesteenweg vanaf kruising Hombeeksesteenweg met 
Brusselsesteenweg (linksboven), vanaf Leopoldstraat (rechtsboven), en vanaf Louizastraat (onder) – 
flankerende circulatiemaatregelen zone 1 en 3, scenario 1 
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3.1.4 Voorgestelde circulatiemaatregelen – scenario 2 

Bij het rijden van de Leopoldstraat of Louizastraat naar de Hoogstraat zal men gebruik maken van 
de Willem Rosierstraat en het noordelijke deel van de Vaartdijk (Figuur 12). Niettegenstaande deze 
beweging als ongewenst kan beschouwd worden, en ook kan verwacht worden dat slechts weinig 
personen gebruik zullen maken van deze route, worden toch circulatiemaatregelen in overweging 
genomen. Ook wordt aangeraden om het verkeer in de Willem Rosierstraat en langs de Vaartdijk in 
de toekomst te monitoren.  

Om de ongewenste route doorheen de Willem Rosierstraat en de Vaartdijk teniet te doen worden de 
volgende maatregelen voorgesteld (Figuur 13). Een eerste stap kan zijn om de rijrichting in de Willem 
Rosierstraat om te keren. Echter zullen automobilisten dan wellicht gebruik maken van de 
naastliggende parallelle Willem Herreynsstraat of Willem Geetsstraat. Ook in deze twee straten kan 
de rijrichting dus omgekeerd worden. In functie van de lokale bereikbaarheid wordt echter 
voorgesteld de rijrichting in de Willem Herreynsstraat te behouden.  

Het omdraaien van de rijrichting in de Willem Rosierstraat en de Willem Geetsstraat sluit nog niet uit 
dat verkeer naar de Hoogstraat zal rijden via de Vaartdijk. Een route via de Vaartdijk is nog steeds 
mogelijk via de Willem Herreynsstraat (of Stationsstraat). De sluiproute is hierdoor wel al verlengd, 
waardoor deze wellicht minder frequent gebruikt zal worden. Het monitoren van de 
verkeersintensiteiten is dus aangeraden.  

 

Figuur 13: Voorgestelde bijkomende circulatiemaatregen in de zone Adegemstraat en station – 
scenario 2  
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3.1.5 Routekeuzes – scenario 2 

De bijkomende flankerende maatregelen op de Vaartdijk en de zijstraten zorgen er voor dat de 
lokale route tussen de Louizastraat en de Battelsesteenweg niet meer via de Hoogstraat en 
Adegemstraat verloopt, maar via de Vesten (Figuur 14). 

 

Figuur 14: Routekeuze vanaf Louizastraat naar Battelsesteenweg – flankerende 
circulatiemaatregelen zone 1 en 3, scenario 2 

Wel zal de lokale route tussen het Koning Albertplein en de Battelsesteenweg nog via de Hoogstraat 
en Adegemstraat lopen (Figuur 15 links). Hierbij verloopt de snelste route niet meer via de Vaartdijk, 
maar via de Brusselsesteenweg. Dit vormt dus al een meer gewenste route. Echter is de route via de 
Vaartdijk niet veel trager waardoor een het verkeer zich zal spreiden over beide routes. Bovendien 
wordt verwacht dat niet veel personen deze korte verplaatsing zullen maken met de wagen en 
eerder zullen opteren om de fiets te gebruiken. De mogelijke bijkomende intensiteiten op de 
Vaartdijk zullen wellicht dus zeer beperkt blijven.  

Bovendien zal ook een deel van de automobilisten gebruik maken van een route via de E19. Dit wordt 
duidelijk wanneer we de bestemmingszone op de Battelsesteenweg wat verder van het centrum 
leggen (Figuur 15 rechts).  
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Figuur 15: Routekeuzes vanaf het Koning Albertplein naar de Battelsesteenweg – flankerende 
circulatiemaatregelen zone 1 en 3, scenario 2 

3.1.6 Conclusies zone 1 en 3 

De SLA’s en de verschillenplots van het verkeersmodel hebben aangetoond dat het invoeren van 
eenrichtingscirculatie op de Vesten zou zorgen voor bijkomend verkeer op de Hoogstraat en 
Adegemstraat. Dit verkeer zou voornamelijk komen uit de Hombeeksesteenweg, 
Brusselsesteenweg, de wijk rond de Louizastraat en de Leopoldstraat, en rijden naar de 
Battelsesteenweg. De voorgestelde noodzakelijke flankerende circulatiemaatregelen (Figuur 9) 
zorgen er voor dat de bovenlokale verkeersstromen niet meer zullen rijden doorheen de Hoogstraat 
en Adegemstraat. Wel zijn lokale verkeerstromen er nog mogelijk. Daarom worden ook enkele 
flankerende maatregelen voorgesteld in de wijk tussen de Leopoldstraat en Vaartdijk. Verwacht 
wordt dat de lokale verkeersstromen erg klein zullen zijn. Dit omdat de lokale verplaatsingen met de 
fiets sneller en efficiënter zijn. Er wordt daarom voorgesteld de verkeersintensiteiten op de Vaartdijk 
te monitoren en indien nodig de voorgestelde maatregelen te nemen. De overige voorgestelde niet 
noodzakelijke flankerende maatregelen dienen er voornamelijk voor om de verkeersintensiteiten op 
de lokale bedieningswegen tegen de richting van de Vesten in, aanvaardbaar te houden.  
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3.2 Zone 2: Centrum noord 

3.2.1 Probleemstelling – SLA’s 

De verschillenplots van het verkeersmodel tonen bijkomend verkeer op een route binnen het 
stadscentrum van oost naar west. Het gaat hierbij wellicht om verkeer dat een snellere route tracht 
te vinden doorheen het stadscentrum in plaats van de Vesten te volgen. De uitgevoerde SLA’s in 
het verkeersmodel tonen dit ook aan.  

Ten eerste is er een SLA uitgevoerd op de Jodenstraat. Hieruit wordt duidelijk dat het verkeer op de 
Jodenstraat voornamelijk herkomsten heeft in het oosten en het zuiden (Figuur 16 en Figuur 17 rode 
cirkels), en bestemmingen heeft in het centrum of westen (Figuur 16 en Figuur 17 gele cirkels). Het 
verkeer rijdt de binnenstad in via de Augustijnenstraat of de Keizerstraat.  

Het verkeer rijdt vanaf de Jodenstraat ofwel verder door naar Zelestraat en Sint-Katelijnestraat 
(richting het centrum) ofwel verder door naar de N16 of de zuidelijke Vesten. Bij het rijden naar de 
zuidelijke Vesten of N16 wordt het centrum via de Goswin de Stassartstraat verlaten.  

Op basis van de SLA’s lijkt het voornaam om de route vanaf de Augustijnenlaan onmogelijk te 
maken. Het langer volgen van de Vesten is een meer gewenste route. Het is evenmin nodig om via 
de Keizersstraat te kunnen doorrijden naar de Sint-Katelijnenstraat. Ook hier is het volgen van de 
Vesten een meer gewenste route.  

 

Figuur 16: SLA Jodenstraat – ochtendspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 
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Figuur 17: SLA Jodenstraat – avondspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 

Een SLA van de Veemarkt schetst hetzelfde beeld als de SLA voor de Jodenstraat (Figuur 18 en 
Figuur 19). Het overgrote deel van het verkeer dat doorheen de Veemarkt rijdt, is afkomstig vanuit 
het oosten of zuiden en rijdt het stadscentrum binnen via de Keizerstraat of Augustijnenstraat 
(Figuur 18 en Figuur 19 rode cirkels).  

Vanuit de Veemarkt kunnen drie bestemmingszones onderscheiden worden (Figuur 18 en Figuur 19 
gele cirkels). Ten eerste is er een bestemmingszone via de N16. Het verkeer verlaat de stad dan via 
de Jodenstraat en G. de Stassartstraat. Een tweede bestemmingszone bevindt zich in het centrum 
en wordt bereikt via de Sint-Katelijnestraat. Een derde bestemmingszone wordt bereikt via de N14. 
Voor alle drie deze bestemmingszones is de route via de Veemarkt ongewenst en wordt een route 
die langer de Vesten volgt verkozen.  
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Figuur 18: SLA Veemarkt – ochtendspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 

 

Figuur 19: SLA Veemarkt – avondspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 
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Een derde SLA werd uitgevoerd op de Lange Heergracht. Hieruit blijkt dat er niet enkel een route 
doorheen de noordelijk deel van het centrum loopt van het oosten naar het westen en van het 
zuiden naar het noorden, maar ook een route van het noorden naar het zuiden (Figuur 20 en Figuur 
21). Het verkeer komt hierbij voornamelijk aangereden vanuit de N14 (Figuur 20 en Figuur 21 rode 
cirkel) en rijdt verder door naar de Tangent of N26 (Figuur 20 en Figuur 21 gele cirkels). Het verlaten 
van het centrum gebeurt via de Keizerstraat. Er kan besloten worden dat het noodzakelijk is om de 
route doorheen het centrum tussen de N14 en de Bleekstraat onmogelijk te maken.  

 

Figuur 20: SLA Lange Heergracht – ochtendspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 
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Figuur 21: SLA Lange Heergracht – avondspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 

3.2.2 Voorgestelde circulatiemaatregelen 

De SLA’s leren ons dat drie bewegingen onmogelijk gemaakt dienen te worden: 

- Een route van de N14 naar de Keizerstraat en Bleekstraat; 
- Een route van de Keizerstraat naar de Sint-Katelijnestraat; 
- Een route van de Augustijnenstraat naar de Veemarkt.  

In de eerste plaats wordt een knip voorgesteld van de Korte Maagdenstraat t.h.v. de Keizerstraat. 
Deze knip maakt zowel een route vanaf de N14 naar de Bleekstraat onmogelijk als een route van de 
Augustijnenlaan naar de Veemarkt. In de Korte Maagdenstraat ligt echter de rechtbank. Voor het 
aan- en afrijden van gedetineerden dienen steeds meerdere routes mogelijk te zijn. Dit in functie van 
de veiligheid. Daarom is het knippen van de Korte Maagdenstraat niet mogelijk. Wel is een 
enkelrichtingscirculatie in de Korte Maagdenstraat mogelijk. In functie van de afzet- en ophaal 
bewegingen aan de aanwezige scholen in de Augustijnenstraat en Bleekstraat is gekozen voor een 
circulatie in zuidelijke richting op de Korte Maagdenstraat (Figuur 22). Er ontstaan zo twee 
centrumlussen: (a) Augustijnenstraat en Bleekstraat en (b) Keizerstraat en Bleekstraat.  

Om het zoekverkeer voor het parkeren op deze eerste lus te vergemakkelijken is voorgesteld om 
eenrichtingsverkeer in westelijke richting te behouden op het Berthoudersplein. Maar, 
eenrichtingsverkeer in westelijke richting zorgt er voor dat de zone rond de Leermarkt bereikbaar 
wordt via de stadstoegang van de Keizersstraat (Figuur 22). Dit is mogelijks een ongewenst effect. 
Dit ongewenst effect wordt als minder ongewenst beschouwd ten aanzien van het effect van het 
parkeerzoekverkeer dat na het verlaten van de Bleekstraat volledig rond de Vesten moet rijden. Het 
eenrichtingsverkeer in westelijke richting op het Berthoudersplein wordt dus behouden, maar er 
wordt aangeraden de verkeersintensiteiten via het Berthoudersplein naar de zone Leermarkt te 
monitoren. 
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Doordat het niet mogelijk is om de Korte Maagdenstraat te knippen, en er dus voor gekozen is om 
een eenrichtingscirculatie in te stellen in zuidelijke richting, blijft verkeer van noord naar zuid 
doorheen het centrum mogelijk. Er dient dus nog een oplossing gezocht te worden voor de route 
van de N14 tot in de Bleekstraat. Dit kan door het omdraaien van de rijrichting op de Veemarkt en F. 
de Merodestraat. Het omdraaien van deze rijrichtingen stemt overeen met de gewenste 
verkeerscirculatie van de Vesten (Figuur 22 groene pijlen) waarbij in de Keizerstraat enkel nog 
stadinwaarts gereden kan worden. Bovendien past een enkelrichting in noordelijke richting op de 
Veemarkt beter bij de inrichting van de ondergrondse parking Veemarkt. Het inrijden gebeurt 
namelijk in westelijke richting op de Keizerstraat en het uitrijden verloopt in noordelijke richting op de 
Veemarkt/Biest (Figuur 23). 

Let wel, het meest noordelijke deel van de F. de Merodestraat blijft dubbelrichting (Figuur 22). Op 
deze wijze moet niet al het verkeer dat naar de Jodenstraat of het politiekantoor moet de stad 
inrijden aan de Keizerstraat. Het dubbelrichting houden van de F. de Merodestraat tussen de Vesten 
en de Jodenstraat vermindert de verkeersintensiteiten dus in de zone Veemarkt.  

Gekoppeld aan het omdraaien van de rijrichting op de Veemarkt en F. de Merodestraat wordt ook 
een omkering van de rijrichting in de Blokstraat en Lange Heergracht voorgesteld. Deze laatste 
maatregelen zijn niet noodzakelijk om de sluiproutes doorheen dit stadsdeel te voorkomen, maar 
zorgen wel voor een meer logische circulatie.  

De voorgestelde maatregelen zijn enkel van kracht op het autoverkeer. Het busverkeer zal dus in 
beide richtingen kunnen blijven rijden over de F. de Merodestraat en Keizerstraat. Gelijkaardige 
maatregelen zijn ook al toegepast in andere steden zoals in Leuven op de Bondgenotenlaan en 
Maria Theresiastraat (Figuur 24) en de kleine ring van Hasselt. Politiewagens kunnen enkel gebruik 
maken van de busbaan bij dringende interventies.  

Tot slot wordt een omkering van de rijrichting van de Zelestraat voorgesteld (Figuur 22). Deze 
maatregel zorgt er voor dat de Sint-Katelijnestraat niet meer bereikbaar wordt vanaf de Veemarkt of 
F. de Merodestraat.  
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Figuur 22: Voorgestelde bijkomende circulatiemaatregen in de zone centrum noord 
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Figuur 23: (onder) Inrit van parking Veemarkt in westelijke richting op de Keizerstraat en (boven) uitrit 
van de parking Veemarkt in noordelijke richting (Google Maps, 2020) 

 

Figuur 24: Leuvens voorbeeld van een enkelrichtingsstraat voor autoverkeer met 
dubbelrichtingsverkeer voor onder meer bussen 
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3.2.3 Routekeuzes 

De voorgestelde circulatiemaatregelen in Figuur 22 zorgen er voor dat van oost naar west niet meer 
doorheen het centrum gereden wordt. Dit toont Figuur 25 met routes naar de N16 vanuit de N15a, de 
N26, de Tangent en de Hendrik Speecqvest. Al de routes verlopen via de Vesten. De voorgestelde 
flankerende maatregelen hebben dus een gewenst effect.  

 

Figuur 25: Routekeuzes naar de N16 vanaf de N15a (linksboven), de N15 (rechtsboven), de Tangent 
(linksonder), en de R12 Hendrik Speecqvest – flankerende circulatiemaatregelen zone 2 
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Ook wanneer er gereden wordt van de N16 naar een bestemming in het noorden van het centrum 
van Mechelen, bijvoorbeeld de Veemarkt, dan zal er worden rondgereden via de Vesten (Figuur 26). 

 

Figuur 26: Routekeuze vanaf de N16 naar de Veemarkt – flankerende circulatiemaatregelen zone 2 

De voorgestelde circulatiemaatregelen zorgen er ook voor dat de verbinding van het noorden naar 
het zuiden niet meer doorheen het centrum zal lopen. 
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Het rijden van de N14 naar bijvoorbeeld de Tangent zou echter gebeuren via de Caputsteenstraat, 
de N15a en de N15 (Figuur 27). Ook dit is geen gewenste route van het noorden naar het zuiden. 
Maatregelen in de omgeving van de Caputsteenstraat zullen voorgesteld worden in het volgende 
hoofdstuk.   

 

Figuur 27: Routekeuze vanaf de N14 naar de Tangent – flankerende circulatiemaatregelen zone 2 
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De voorgestelde maatregelen maken het wel nog mogelijk dat bestemmingen in het noorden van het 
centrum bereikt kunnen worden via de Keizerstraat. Figuur 28 (boven) geeft de route weer naar de 
G. de Stassartstraat. Hierin wordt duidelijk dat de snelste route loopt via de stadstoegang aan de 
F. de Merodestraat en niet via de stadstoegang aan de Keizerstraat. De route naar bestemmingen 
op de Sint-Katelijnestraat loopt via de Vesten (Figuur 28 onder).  

 

Figuur 28: Routekeuzes vanaf kruispunt Nekkerspoel naar G. de Stassartstraat (boven) en naar de 
Sint-Katelijnestraat – flankerende circulatiemaatregelen zone 2 
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3.2.4 Conclusies zone 2 

Het invoeren van eenrichtingsverkeer in zuidelijke richting in de Korte Maagdenstraat, het invoeren 
van eenrichtingsverkeer op de Veemarkt, de Biest, de F. de Merodestraat en de Zelestraat zorgen er 
voor dat bovenlokale verbindingen niet meer gemaakt worden via het centrum. Enkel lokaal verkeer 
met een bestemming in de Jodenstraat of G. de Stassartstraat zal nog een eindje doorheen het 
noordelijke deel van het centrum kunnen rijden. Een route via de Vesten en de F. de Merodestraat is 
echter sneller en dus meer waarschijnlijk. De hoeveelheid voertuigen die nog door het noordelijke 
deel van het centrum zullen rijden is daarom wellicht uiterst beperkt.  

Het behouden van eenrichtingsverkeer in westelijke richting op het Berthoudersplein zorgt er voor 
dat parkeerzoekverkeer een lus krijgt en niet volledig de Vesten moet rondrijden wanneer er geen 
parkeerplaats gevonden wordt. Wel wordt hierdoor de zone rond de Leermarkt bereikbaar via de 
Keizerstraat. Deze mogelijke route naar de zone Leermarkt is ongewenst, daarom dienen de 
verkeersintensiteiten op het Berthoudersplein en de Meysbrug gemonitord te worden.  
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3.3 Zone 4: Pennepoel en Caputsteenstraat 

3.3.1 Probleemstelling – SLA’s 

De verschillenplot van het verkeersmodel toont aan dat er bij de invoering van een 
eenrichtingscirculatie op de Vesten bijkomend verkeer zal rijden in de woonwijken net ten noorden 
van het centrum. Het bijkomende verkeer van west naar oost is te verklaren door het eenrichting 
maken van de Vesten in tegenwijzerzin. Het verkeer van west naar oost zal doorheen de woonwijken 
ten noorden van de Vesten zijn weg zoeken tegen de richting van de Vesten in (Figuur 29). 

 

Figuur 29: Huidige werking van het verkeerssysteem van de Vesten en de wijken Pennepoel en 
Nekkerspoel (boven) en werking met eenrichtingsverkeer in tegenwijzerzin op de Vesten (onder) 

Het verkeersmodel toont ook aan dat er bij het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Vesten een 
sluiproute zal ontstaan van west naar oost ten noorden van het centrum van Mechelen. Het gaat 
dus om een route waarbij automobilisten de eenrichtingscirculatie op de Vesten trachten te 
omzeilen. De verschillenplot van het verkeersmodel toont aan dat er bijkomend verkeer zal zijn op de 
Elektriciteitsstraat, de M. Sabbestraat, de Generaal de Ceuninckstraat en de Caputsteenstraat. De 
toekomstige verkeersintensiteiten zullen tijdens de spitsuren zo’n 350 tot 480 pae/u bedragen op 
deze straten (Figuur 30).  
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Figuur 30: Toekomstige verkeersintensiteiten op de Generaal de Ceuninckstraat en de 
Caputsteenstraat tijdens (boven) de ochtendspits en (onder) de avondspits (scenario 2bis uit het 
verkeersmodel) 

De verkeersintensiteiten zullen hierbij dus stijgen tot het niveau van 2015 waar in het verleden de 
situatie op de Caputsteenstraat problematisch werd bevonden (Tabel 1).  

 

Tabel 1: Historische verkeersintensiteiten in de Caputsteenstraat tijdens de spitsuren 

Ochtendspits Avondspits

pae/u pae/u

2006 Vaststelling probleemsituatie 516 612

2006
Invoering verkeersremmende 

maatregelen
364 546

2015
Nieuwe vaststelling 

probleemsituatie
457 524

2015
Proefopstelling met knips aan 

spoorweg
152 209

2015
Invoering enkelrichtingsverkeer 

aan spoorwegkruisingen
232 360

2017 Tussentijdse meting 284 431

2019 Werken in G. de Ceuninckstraat 109 270

2030
Verkeersmodel met R12 

enkelrichting
440 460

Jaar Situatie

Historische verkeersintensiteiten Caputsteenstraat
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Een SLA voor de Generaal de Ceuninckstraat toont aan dat het grootste deel van het verkeer 
aangereden komt via de N16 en E19 (Figuur 31 en Figuur 32). Tijdens de ochtendspits zal ongeveer 
40% van het verkeer in de Generaal de Ceuninckstraat doorrijden naar de Caputsteenstraat. Tijdens 
de avondspits gaat het om zo’n 60%. Opvallend is dat quasi al het verkeer dat door de Generaal de 
Ceuninckstraat rijdt in oostelijke richting een bestemming heeft binnen de anderhalve kilometer. 
Slechts een klein aandeel zal verder doorrijden naar het oosten (Figuur 31 en Figuur 32). Het betreft 
dus voornamelijk lokaal verkeer.  

 

Figuur 31: SLA Generaal de Ceuninckstraat – ochtendspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 

 

Figuur 32: SLA Generaal de Ceuninckstraat – avondspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 

Op basis van de verkeersintensiteiten en de interpretatie van de SLA’s in de Generaal de 
Ceuninckstraat kan besloten worden dat het wenselijk is om een alternatief te voorzien voor de 
route van west naar oost doorheen de Elektriciteitsstraat, de wijk Pennepoel en de 
Caputsteenstraat.  
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3.3.2 Voorgestelde circulatiemaatregelen – scenario 1 

Er werd in het recente verleden al getracht maatregelen te nemen om de route van west naar oost 
doorheen de wijk Pennepoel en de Caputsteenstraat tegen te gaan. In 2016 werd door Vectris een 
verkeerscirculatieplan voor de wijk Pennepoel opgemaakt. In dit rapport werden 4 
circulatiescenario’s voorgesteld. De scenario’s bestonden uit een mix van maatregelen waaronder: 
het wijzigen van de rijrichtingen, het plaatsen van knips, het herinrichten van kruispunten en het 
herinrichten van straten. Voor geen van de 4 scenario’s werd draagvlak gevonden. De plannen 
werden daarom ook niet gerealiseerd.  

De 4 voorgestelde circulatiescenario in de studie van Vectris zorgen voor het verhinderen van het 
sluipverkeer door de Generaal De Ceuninckstraat (en bijgevolg ook door de Caputsteenstraat). 
Aangezien de voorgestelde scenario’s binnen de wijk Pennepoel ook voor vele nadelen zorgen, is 
gezocht naar gerichte maatregelen buiten de wijk Pennepoel.  

Een eerste onderzochte maatregel is het behouden van tweerichtingsverkeer op het noordelijke 
deel van de Vesten van de Antwerpsepoort tot Liersepoort (Figuur 33). Het verkeersmodel toont aan 
dat het behouden van tweerichtingsverkeer op het noordelijke deel van de Vesten leidt tot een 
afname van circa 200 pae/u in de Generaal de Ceuninckstraat tijdens de ochtend- en avondspits (in 
vergelijking met een scenario met eenrichtingsverkeer op de Vesten (Figuur 34). Op de 
Caputsteenstraat zorgt dit scenario voor een afname van 70 tot 130 pae/u tijdens de ochtendspits, 
en 60 tot 140 pae/u tijdens de avondspits. De verkeersintensiteiten op beide straten zullen met het 
invoeren van deze maatregel dus onder het niveau blijven dat voorheen als problematisch werd 
beschouwd (Tabel 1).  

 

Figuur 33: Voorgestelde bijkomende circulatiemaatregen in de zone Pennepoel – scenario 1 
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Figuur 34: Vergelijking verkeersintensiteiten tussen volledig eenrichtingsverkeer op de Vesten en 
eenrichtingsverkeer op de Vesten met uitzondering van het noordelijke deel tussen de 
Antwerpsepoort en Liersepoort - (boven) ochtendspits en (onder) avondspits; enkel de cijfers op de 
Generaal de Ceuninckstraat en Caputsteenstraat zijn relevant 

  



P_0282 Herinrichtingsstudie Vesten Mechelen 
Deelnota flankerende maatregelen 
 

38  2021 12 20 

3.3.3 Routekeuzes - scenario 1 

Het behouden van tweerichtingsverkeer op het noordelijke deel van de Vesten geeft minder reden 
tot het nemen van de sluiproute van west naar oost doorheen de noordelijke woonwijken, maar 
verhindert deze route niet. Zo verloopt bijvoorbeeld de snelste route van de N16 naar de N14 
Liersesteenweg via de Vesten en niet via de wijk Pennepoel (Figuur 35). De snelste route vanaf de 
N16 naar de N15a zal echter nog steeds via de Caputsteenstraat verlopen (Figuur 36).  

 

Figuur 35: Routekeuze vanaf de N16 naar de N14 (t.h.v. Telenet) – flankerende circulatiemaatregelen 
zone 4, scenario 1 

 

Figuur 36: Routekeuze vanaf de N16 naar de N15a – flankerende circulatiemaatregelen – zone 4, 
scenario 1 
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3.3.4 Voorgestelde circulatiemaatregelen – scenario 1.2 

Het behouden van tweerichtingsverkeer op het noordelijke deel van de Vesten geeft minder reden 
tot het nemen van de sluiproute van west naar oost doorheen de noordelijke woonwijken, maar 
verhindert deze route niet. Daarom werd ook gezocht naar bijkomende maatregelen die deze 
sluiproute wel verhinderen.  

Uit de historische telgegevens van Caputsteenstraat blijkt dat er in 2015 een proefopstelling is 
geweest met een knip van de Caputsteenstraat ter hoogte van de kruising van de spoorweg. Dit had 
een zeer gunstig effect op de verkeersintensiteiten (Tabel 1). De voorgestelde maatregelen in dit 
tweede scenario voor zone 4 omvatten daarom knips ter hoogte van de spoorwegovergangen aan 
de Kleine Nieuwedijkstraat, aan de Caputsteenstraat en aan de Sint-Rumoldusstraat (Figuur 37). De 
knip op de Kleine Nieuwedijkstraat moet de sluiproute naar de Grote Nieuwedijkstraat verhinderen. 
De knip op de Caputsteenstraat de sluiproute naar de Paardenkerkhofstraat en N15a. De knip van de 
Sint-Rumoldusstraat is nodig om een sluiproute naar de Frans Halsvest (en N14) te verhinderen bij 
file richting het kruispunt Nekkerspoel.  

 

Figuur 37: Voorgestelde bijkomende circulatiemaatregen in de zone Caputsteenstraat – scenario 1.2 
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Voorgesteld wordt om de knips op de Kleine Nieuwedijkstraat en de Caputsteenstraat te plaatsen, 
ten westen van de spoorwegbruggen (Figuur 37). De knips dragen ook bij aan een oplossing van het 
kruisen van de F1 fietssnelweg tussen Mechelen en Antwerpen. De knips zorgen er namelijk voor dat 
fietsers op de fietssnelweg geen voorrang meer moeten verlenen bij het kruisen van deze drie 
straten. Dit verkort niet enkel de reistijd voor de fietsers, maar verhoogt ook de verkeersveiligheid 
aangezien twee gekende conflictpunten worden opgelost.  

Ter hoogte van de Sint-Rumoldusstraat loopt het fietspad langsheen de spoorweg over de brug. 
Hier is dus geen conflict tussen fietsers op de fietssnelweg en automobilisten op de Sint-
Rumoldusstraat. Er wordt voorgesteld de knip te plaatsen net ten westen van het kruispunt met de 
Stationsparking (Figuur 37). Op deze wijze blijft de parking van het station Nekkerspoel bereikbaar.  

Dezelfde maatregelen werden in 2015 reeds kortstondig uitgetest, maar niet weerhouden. Belangrijk 
verschil is de geoptimaliseerde R6 ten noorden en de tangent ten zuiden van de wijk, waardoor de 
bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer gegarandeerd blijft. 

 

Figuur 38: Kruisingen van de F1 fietssnelweg met (boven) de Kleine Nieuwedijkstraat en (onder) de 
Caputsteenstraat (Google Maps, 2020 & 2017) 
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3.3.5 Routekeuzes – scenario 1.2 

De drie knips in de wijk Nekkerspoel zorgen er voor dat er geen sluipverkeer meer van west naar 
oost door de wijk rijdt (Figuur 39). Met de knips loopt de snelste route vanaf de N16 naar de 
Grote Nieuwedijkstraat via de Vesten ((Figuur 39 linksboven). Wanneer het eindpunt iets noordelijker 
geselecteerd wordt, dan loopt de snelste route via de R6 (Figuur 39 rechtsboven). Het verkeer van 
de N16 naar de Grote Nieuwedijkstraat of Mechelsesteenweg zal zich dus verdelen over beide 
routes.  

Het verkeer naar de Paardenkerkhofstraat en de N15a zal rondrijden via de Vesten (Figuur 39 onder). 

 

Figuur 39: Routekeuze vanaf de N16 (stad inwaarts) naar de Grote Nieuwedijkstraat (linksboven), 
naar de Mechelsesteenweg (rechtsboven), naar de N15a (linksonder) en naar de 
Paardenkerkhofstraat – flankerende circulatiemaatregelen zone 4, scenario 1.2 

Het verkeer van de N15a naar de N14 zal door de knip op de Sint-Rumoldusstraat niet meer via de 
Frans Halsvest rijden. De snelste route verloopt via de Vesten (Figuur 40). Een route via de Frans 
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Halsvest naar de N14 blijft echter mogelijk. De N15a heeft namelijk een rechtstreekse aansluiting met 
de Frans Halsvest. De tijdswinst door eerder af te slaan naar de Frans Halsvest lijkt eerder beperkt 
te zijn. De Frans Halsvest is een fietsstraat. Autobestuurders dienen dus achter het fietsverkeer te 
blijven rijden, en het snelheidsregime blijft beperkt tot 30 km/u. Een route via de Vesten is allicht dus 
sneller.  

 

Figuur 40: Routekeuze vanaf de N15a naar de N14 – flankerende circulatiemaatregelen zone 4, 
scenario 1.2 

3.3.6 Conclusies zone 4 

Het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Vesten in tegenwijzerzin zorgt er voor dat alternatieve 
routes in wijzerzin zullen ontstaan in de woonwijken ten noorden van het centrum. Meer concreet 
gaat het om sluipverkeer doorheen de wijken Pennepoel en Nekkerspoel.  

Uit eerder uitgevoerd onderzoek is gebleken dat maatregelen tegen het sluipverkeer in de west-
oost richting in de wijk Pennepoel ook nadelen (inperken bereikbaarheid, ontbreken logische en 
heldere verkeersstructuur) met zich meebrengen waardoor er geen draagvlak voor was. Daarom 
stellen we voor tweerichtingsverkeer op de Vesten te behouden tussen de Antwerpsepoort en de 
Liersepoort.  

Deze maatregel is effectief voor de wijk Pennepoel, maar niet voor de wijk Nekkerspoel. Daarom 
worden ook knips voorgesteld in de Kleine Nieuwedijkstraat, de Caputsteenstraat en de Sint-
Rumoldusstraat en dit telkens ter hoogte van de kruising met de spoorweg. In de Caputsteenstraat 
is al geëxperimenteerd met een knip. De impact hiervan was zeer gunstig op de 
verkeersintensiteiten. De knips zorgen er bovendien voor dat de twee gekende conflictpunten met 
de F1 fietssnelweg tussen Mechelen en Antwerpen verdwijnen.  
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3.4 Zone 5: Ziekebeemdenstraat en Kadodderstraat 

3.4.1 Probleemstelling – SLA’s 

De verschillenplots tonen dat er zo’n 60 pae/u aan bijkomend verkeer verwacht wordt tijdens de 
ochtendspits op de Kadodderstraat, en zo’n 80 pae/u op de Ziekebeemdenstraat. Tijdens de 
avondspits gaat het om respectievelijk 30 pae/u en 90 pae/u.  

Een SLA uitgevoerd in de Ziekebeemdenstraat toont aan dat tijdens de ochtendspits het verkeer 
doorheen de Ziekebeemdenstraat voornamelijk afkomstig is van de wijk Nekkerspoel. Het zoekt zich 
via de Ziekebeemdenstraat een weg naar de E19 (N) en de zone Kauwendael (Figuur 41). Tijdens de 
avondspits zien we een vergelijkbare situatie (Figuur 42). 

 

Figuur 41: SLA Ziekebeemdenstraat – ochtendspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 



P_0282 Herinrichtingsstudie Vesten Mechelen 
Deelnota flankerende maatregelen 
 

44  2021 12 20 

 

Figuur 42: SLA Ziekebeemdenstraat – avondspits (scenario 2bis uit het verkeersmodel) 

Echter kan op basis van de routeplanner gesteld worden dat de routes van de herkomstgebieden 
naar de bestemmingsgebieden (E19) niet via de Ziekebeemdenstraat lopen (Figuur 43). Ze komen 
dus niet overeen met de routes getoond in de SLA’s.  

 

Figuur 43: Routekeuzes naar de E19 (N) vanaf de N15 (links) en Tangent (rechts) 

Er dient dus met enige voorzichtigheid gekeken te worden naar de resultaten van het 
verkeersmodel. Niettegenstaande kan gezocht worden naar maatregelen die de verkeersdruk in de 
Ziekbeemdenstraat en Kadodderstraat verlagen.  
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3.4.2 Voorgestelde circulatiemaatregelen 

De eerst voorgestelde maatregel is het verhogen van de weerstand langs de route over de 
Ziekebeemdenstraat en de Kadodderstraat. Dit kan door het invoeren van snelheidsremmende 
maatregelen. Op de Kadodderstraat geldt al een snelheidsregime van 30km/u. Op de 
Ziekebeemdenstraat mag je maximaal 50km/u. Bovendien zijn er enkele verkeersremmende 
elementen aanwezig op de Kadodderstraat (lokale versmallingen en verkeersplateaus). 
Verkeersremmende maatregelen zijn dus enkel nog mogelijk op de Ziekebeemdenstraat (Figuur 44). 
Voor de routeberekening houden we rekening met een snelheidsregime van 30km/u op de 
Ziekebeemdenstraat als maatregel.  

Een andere mogelijkheid is het knippen van de Ziekebeemdenstraat ter hoogte van de 
fietsoversteek aan de Vrouwvliet. Dit verhoogt de veiligheid voor de overstekende fietsers. Om de 
nodige flexibiliteit tijdens voetbalmatchen van KV Mechelen te behouden kan de knip worden 
uitgerust met een verdwijnpaal. 

 

Figuur 44: Voorgestelde bijkomende circulatiemaatregen in Ziekebeemdenstraat en Kadodderstraat 
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3.4.3 Routekeuzes 

Het verlagen van het snelheidsregime naar 30km/u langs de Ziekebeemdenstraat heeft weinig 
invloed op de routekeuze. Een route naar de N14 Liersesteenweg vanaf de Caputsteenstraat of 
Kleine Nieuwedijkstraat loopt niet via de Ziekebeemdenstraat en Kadodderstraat (Figuur 45). 

Vanuit dit oogpunt is er dus geen nood aan een knip (met verdwijnpaal) ter hoogte van de 
Vrouwvliet. Een knip kan echter wel toegepast worden met het oog op het verhogen van de 
veiligheid van de overstekende fietsers.   

 

3.4.4 Conclusies zone 5 

Het verkeersmodel geeft ten gevolge het invoeren van eenrichtingsverkeer op de Vesten een 
beperkte stijging aan in de verkeersintensiteiten op de Kadodderstraat en de Ziekebeemdenstraat. 
Volgens de SLA’s gaat het voornamelijk om verkeer vanaf de wijk Nekkerspoel, de Tangent en de N15 
naar de zone Kauwendael en de E19 in noordelijke richting.  

De maatregelen die voorgesteld worden in zone 4 zullen de doorgaande routes onderbreken. Het 
verkeersvolume blijft dan beperkt tot de bestemmingen tussen Liersesteenweg en de spoorweg, 
wat een aanvaardbare drukte met zich meebrengt. Als de maatregelen in zone 4 uitgevoerd worden 
zijn bijkomende ingrepen op de Kadodderstraat en Ziekbeemdenstraat niet noodzakelijk. Een knip 
ter hoogte van de Vrouwvliet kan echter wel toegepast worden met het oog op het verhogen van de 
veiligheid van de overstekende fietsers. 



 P_0282 Herinrichtingsstudie Vesten Mechelen 
Deelnota flankerende maatregelen 

 

2021 12 20  47 

3.5 Zone 6: Borgersteinlei en Meidoornstraat 

3.5.1 Probleemstelling – SLA’s 

De verschillenplots tonen dat er zo’n 60 tot 70 pae/u aan bijkomend verkeer verwacht wordt tijdens 
de ochtendspits langs de Borgersteinlei en Meidoornstraat. Tijdens de avondspits wordt er geen 
bijkomend verkeer verwacht.   

Een SLA uitgevoerd op de Mechelsesteenweg tussen de Meidoornstraat en de R6 toont aan dat het 
verkeer dat er passeert voornamelijk af- en aanrijdt via de R6, de N105, de Mechelsesteenweg (N en 
Z), de N15, de N15a en Bonheiden (Figuur 46 en Figuur 47).  

Het verkeer komende van de N15, de N15a en Bonheiden dat rijdt naar de Mechelsesteenweg (en 
verder), rijdt via de Borgersteinlei en Meidoornstraat. Tijdens de ochtendspits gaat het om zo’n 110 
pae/u aan doorgaand verkeer in de Borgersteinlei en Meidoornstraat (Figuur 46). Tijdens de 
avondspits gaat het over 70 pae/u (Figuur 47). 

Op basis van de SLA’s kan dus besloten worden dat er bovenlokaal doorgaand verkeer doorheen de 
Borgersteinlei en Meidoornstraat rijdt. Het gaat dus over ongewenst verkeer in deze straten.  
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3.5.2 Voorgestelde circulatiemaatregelen – scenario 1 

De meest effectieve maatregel om het doorgaand verkeer tegen te gaan op de Borgersteinlei en de 
Meidoornstraat is het plaatsen van een knip. Door de hoge densiteit aan wegen in de omgeving zal 
dit het probleem echter verleggen naar een van de omliggende straten (die vaak nog minder 
geschikt zijn voor grotere verkeersstromen). Een knip en circulatiewijzigingen worden daarom niet 
als plausibele oplossingsmogelijkheden beschouwd. Wel wordt het verhogen van de weerstand op 
deze straten als mogelijke oplossing onderzocht. We gaan uit van een verlaging van het 
snelheidsregime naar 30km/u (Figuur 48).  
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3.5.3 Routekeuzes – scenario 1 

Het verhogen van de weerstand op de Borgersteinlei en de Meidoornstraat zorgt voor een 
aangepaste sluiproute van de N15a naar de R6. Deze loopt via de IJzerenveld, de 
Schorsemolenstraat, de Borgersteinlei en de Meidoornstraat. Het verlagen van het snelheidsregime 
op de Borgersteinlei en Meidoornstraat heeft dus niet het gewenste effect.  

 

3.5.4 Voorgestelde circulatiemaatregelen – scenario 2 

Omdat het verlagen van het snelheidsregime op de Borgersteinlei en de Meidoornstraat leidt tot een 
nieuwe sluiproute over de Schorsemolenstraat, wordt in dit tweede scenario ook de weerstand 
verhoogd op de Schorsemolenstraat (Figuur 50).  
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3.5.5 Routekeuzes – scenario 2 

Het bijkomend toevoegen van een weerstand op de Schorsemolenstraat zorgt er voor dat de 
snelste route tussen de N15a en de R6 opnieuw via de Borgersteinlei en de Meidoornstraat loopt 
(Figuur 51). Deze ingreep heeft dus ook niet het gewenste effect.  

 

3.5.6 Conclusies zone 6 

De Borgersteinlei en Meidoornstraat worden gebruikt als route vanaf de N15 naar de R6. Het nemen 
van harde maatregelen zoals het knippen van de straten of het wijzigen van de verkeerscirculatie 
zorgen er voor dat het doorgaand verkeer zich zal verplaatsen naar een van de omliggende straten, 
welke daar nog minder voor geschikt zijn. Deze maatregelen worden dus niet als een volwaardige 
oplossing beschouwd. Ook het verhogen van de weerstand op beide straten zorgt voor het 
verleggen van de routes naar het omliggende wegennet.  

Dit onderzoek heeft dus geen oplossing gevonden voor de toename in verkeersdruk over de 
Borgersteinlei en de Meidoornstraat.   
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4 Overzicht 
Met de maatregelen, weergegeven in de onderstaande figuur, wordt doorgaand bovenlokaal verkeer 
verhinderd. Lokaal doorgaand verkeer is vaak wel nog mogelijk. Er kan worden verwacht dat dit 
eerder kleine hoeveelheden autoverkeer zullen zijn, gezien het gaat om lokaal verkeer. Ook kan 
worden verondersteld dat korte lokale verplaatsingen doorheen de woonwijken vaak sneller zijn met 
de fiets dan met de wagen.  
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De voorgestelde maatregelen zijn eveneens met behulp van het verkeersmodel doorgerekend. Uit 
het verkeersmodel valt af te leiden dat de voorgestelde maatregelen doeltreffend zijn, en het 
gewenste resultaat wordt bekomen. Het resultaat van de doorrekening met het verkeersmodel is als 
bijlage toegevoegd.  

Daar waar doorgaand lokaal verkeer mogelijk blijft, wordt aangeraden de verkeersintensiteiten te 
monitoren. Dit om deze effecten correct te kunnen inschatten. Het gaat onder meer om de 
Hoogstraat, de Adegemstraat, de Keizerstraat, de F. de Merodestraat, de Generaal de 
Ceuninckstraat, de Borgersteinlei en Meidoornstraat.  
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