
Fietsersbond vzw
Afdeling Aartselaar

Overzicht Binnenwegen Aartselaar

Inleiding 

Deze tekst probeert een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de binnenwegen in de 
gemeente Aartselaar. Het lezen van de volgende beschrijvingen zal zeker gemakkelijker worden 
met een gemeenteplan erbij.

Om als “binnenweg” in aanmerking te komen, werden volgende criteria gebruikt:
– een weg zonder autoverkeer (evt. met uitzondering van plaatselijk verkeer)
– een weg die een verbinding vormt en die voor fietsers (of voetgangers) ofwel veiliger,

ofwel rustiger of aangenamer, ofwel korter is
– een (kort) verbindingsstuk tussen straten van een bepaalde wijk en enkel gebruikt door 

voetgangers of fietsers (evt. bromfietsers klasse A)

De volgende eigenschappen werden onderzocht:
– aard van de weg en berijdbaarheid
– verlichting
– zichtbaarheid en evt. hindernissen
– signalisatie (verkeersborden, wegmarkering en andere)
– veiligheid, vooral daar waar de binnenweg een (drukke) rijweg bereikt of kruist

De beschreven toestand van de binnenwegen dateert van februari en maart 2018 en is dus een 
momentopname. Ondertussen kunnen zich wijzigingen voorgedaan hebben. Regen, sneeuw, vorst, 
hagel, storm, mist, ijzel, langdurige droogte, hitte, enz... zullen ongetwijfeld de staat van de 
binnenwegen beïnvloeden.
Alle waarnemingen zijn gebeurd tijdens de dag en in gematigde weersomstandigheden. Wat de 
aanwezige verlichting betreft, is dus niet gecontroleerd wanneer en hoe lang die ook effectief 
gebruikt wordt.
Tenslotte moet nog even vermeld worden dat voor binnenwegen die een verbinding vormen naar 
randgemeenten meestal tot een eindje voorbij de Aartselaarse grenzen gekeken werd.
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Beschrijving van 20 binnenwegen

1) Groenenhoek : (2 000 m)
     = verbindingsweg tussen Aartselaar (Cleydaellaan) en Hemiksem (Valkenisseweg,   
        Groenenhoekweg)

aard van de weg : asfalt, meestal in goede staat tot redelijk goede staat

verlichting : overal aanwezig (ongev. elke 50 meter een verlichtingspaal), behalve in de private
weg (zie verder: opmerkingen)

signalisatie : / kant Aartselaar Cleydaellaan:
  verbodsbord voor auto's en motors (C5/C7), met onderbord uitgezonderd plaatselijk 
  verkeer + een bordje doodlopende weg (F45) i.p.v. doorlopende weg (foto 1a) +
  na 300 meter een bordje zone 30 (F4a)

/ kant Hemiksem:
  verbodsbord voor auto's en motors (C5/C7) + bordje zone 30 (foto 1b) 
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Opmerkingen :

a) In de richting van Hemiksem zijn er twee afslagmogelijkheden. (De twee wegen komen nadien
    weer samen.)
/ in eerste afslag links : – na ongev. 150 meter een bocht van 90°, waardoor er bijna geen zicht is 

   op tegemoetkomende voetgangers, (brom)fietsers, auto's,... 
/ aan tweede afslag links : – een bord private weg + uitgezonderd fietsers (M2) (foto 1c)

b) Bij het naderen van de oversteekplaats Cleydaellaan is er een stopbord (B5) + een waar-
    schuwingsbordje “gevaar”. (foto 1d)

    De oversteekplaats zelf is voorzien van verkeerslichten en twee zebrapaden (voor voetgangers)
    + 1 fietsoversteekplaats richting Hemiksem, maar zonder fietsersverkeerslicht.
    Fietsers worden hier vaak gehinderd door een rij auto's die voor het rode licht staan. (Golf
    Cleydael zorgt soms voor veel plaatselijk verkeer.)
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2) Mastboomstraat : (900 m)
     = verbindingsweg van Ysselaarlaan naar Wilrijk (over Grote Struisbeek) tot bedrijf Atlas Copco 
      en Atomiumlaan

aard van de weg : asfalt in redelijk goede staat, brede weg tot na de brug over de Grote Struisbeek,
daarna wordt de weg heel wat smaller 

verlichting : alleen de eerste (ongev.) 300 meter

signalisatie : – een bordje doorlopende weg F45b aan Ysselaarlaan 
– voorbij de brug een verbodsbord voor alle bestuurders (C3), met onderbord 
   uitgezonderd fietsers, bromfietsers en landbouwersgebruik 
– voor de brug een verbodsbord C6 (quads) met onderbord “uitgezonderd 
 vergunninghouders” + een bordje einde zone 30 (F4b) (foto 2)

3) Jan Stobbaertslaan : (400 m)
     = verbindingsweg van Kontichsesteenweg naar Schuurveld in villawijk Bruynenbaert tussen 

Kontichsesteenweg, Barones L. De Borrekenslaan en Baron Van Ertbornstraat + twee korte 
verbindingsstukjes tussen Heiveld en Wouwersveld en tussen Kerkeveld en Merelveld.
De Jan Stobbaertslaan is voor voetgangers en fietsers een ideale verbinding tussen de wijk
Ysselaer en de dorpskern. Ondertussen is er aan het kruispunt Oudestraat/Kontichsesteenweg 
een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers gekomen met verkeerslicht op afroep.

de twee korte verbindingsstukjes : (100 m)

aard van de weg : betondallen ; de stukjes zijn ongeveer 50 meter lang en voldoende breed

verlichting : aanwezig

hindernissen : houten of betonnen paaltjes, ver genoeg uit elkaar (foto 3a)
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signalisatie : niet aanwezig

opmerkingen :

a) De villawijk heeft geen last van doorgaand autoverkeer, omdat door de verbindings-
stukjes doodlopende straten gecreëerd worden.

b) Omdat signalisatie ontbreekt, kunnen ook bromfietsen en motorfietsen gebruik maken van de
verbindingsstukken.

Jan Stobbaertslaan : (300 m)

aard van de weg : een goed berijdbare, verharde aardeweg, voldoende breed

verlichting : aanwezig

hindernissen : houten of betonnen paaltjes met voldoende tussenruimte

signalisatie : bordjes zone 30 en einde zone 30 kant Kontichsesteenweg (foto 3b)
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opmerkingen :

a) De Jan Stobbaertslaan maakt via een bijkomend zijweggetje (in betondallen) ook nog een
verbinding naar Drie Bunder (= een straat in de villawijk).

b) Bij het naderen van de Kontichsesteenweg is er geen waarschuwingsbord voor gevaar of een 
stopbord. De binnenweg bereikt daar onmiddellijk een tweerichtingsfietspad (ook voor brom-
fietsen klasse B).

c) Wegens ontbrekende signalisatie kunnen ook motorrijders de verbindingsweg gebruiken.

4) Groeningenlei / Kontichhof : (2 750 m)
     = verbindingsweg van Kleistraat naar Groeningenlei (= het verlengde van Kontichsesteenweg op

grondgebied Kontich) + via een zijweg rechts verbindingsweg door natuurgebied “Panne-
bossen” naar Pierstraat in Kontich 

aard van de weg : – eerste stuk (vanaf Kleistraat) : asfalt in erg slechte staat
– kort middenstukje (aan zijweg rechts) : aarde, soms modder en plasvorming
– laatste stuk : 2x een kort stukje kasseien en een lang stuk asfalt, goed

berijdbaar

verlichting : niet aanwezig

hindernissen : betonnen palen met een slagboom dwars over de weg en een smalle opening,
rechts van de slagboom. Bij mist of duisternis gevaar om tegen de slagboom of in de 
gracht te rijden. (foto 4a)

signalisatie : –  kant Kleistraat : een verbodsbord voor alle bestuurders (C3), met onderbord  
     uitgezonderd plaatselijk verkeer en fietsers + bord doorlopende weg (F45b) + 

verbodsbord C6 (quads) (foto 4b)
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– kant Kontich : een verbodsbord voor alle bestuurders (C3) + onderbord private  
weg langs de linkse kant van de weg 

opmerkingen : 
a) In de Kleistraat zijn er twee oversteekplaatsen voor fietsers (foto 4c), aangegeven door een 

gevaarsdriehoek met fietser (A25) (vanuit beide richtingen in de Kleistraat) + in richting 
Baron Van Ertbornstraat een (onleesbaar) bord voorrang van rechts (B17). (foto 4d)

b) Het eerste stuk van de zijweg rechts tot de grens met Kontich (ongev. 250 meter) is in slechte 
staat (aarde, diepe putten, plasvorming, modder). Ook in deze zijweg is geen verlichting 
aanwezig.

5) Solhofdreef : (750 m)
= verbindingsweg tussen Lindelei en Kleistraat (ondertussen een fietsstraat geworden)

aard van de weg : een brede asfaltweg met oneffenheden en putten

verlichting : aanwezig

signalisatie : – kant Lindelei: een verbodsbord voor alle bestuurders (C3), met onderbord uitge-
   zonderd plaatselijk verkeer + onderbord uitgezonderd fietsers en bromfietsers + 
   bord fietsstraat (F111) (foto 5a)
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– kant Kleistraat: idem kant Lindelei + bord zone 30 (F4a) + agglomeratiebord (F1a) 
   + bord parkeerzone 3,5 t max (foto 5b)

opmerkingen :
 a) In de Kleistraat is er een dubbele oversteekplaats (2x zebrapad voetgangers + blokken 

voor fietsers. (foto 5c)

8 



b) De oversteekplaats wordt in de Kleistraat in beide richtingen aangegeven d.m.v. aanwijzings-
borden met voetganger en met fietser (F49 en F50).

6) naamloos : (80 m)
= kort verbindingsstukje (ongev. 100 meter) tussen Frits Van Den Berghelaan en Baron Van 
   Ertbornstraat

aard van de weg : asfalt in vrij goede staat, breed genoeg voor inhalen of kruisen

verlichting : een verlichtingspaal in de helft van het verbindingsstuk

hindernissen : – kant Baron Van Ertbornstraat : paaltjes met een horizontale verbindingsbuis 
(foto 6a)

– kant Frits Van Den Berghelaan : paaltjes (foto 6b)

– De paaltjes vormen een beveiliging en zijn geen probleem voor fietsers.

signalisatie : kant Baron Van Ertbornstraat: bordje zone 30 en einde zone 30 (F4a en F4b)

opmerkingen :

a) Het verbindingsstukje is duidelijk bedoeld voor voetgangers en fietsers, maar wegens gebrek 
aan signalisatie zou een (zware) motorfiets deze binnenweg dus ook kunnen gebruiken.

b) Kant Baron Van Ertbornstraat: een zebrapad dat in de Baron V. Ertbornstraat niet aangekondigd 
wordt door een verkeersbord.

7) naamloos : (1150 m)
= verbindingsweg tussen Kleistraat en Pierstraat (naar tuincentrum Van Uytsel Kontich)

aard van de weg : asfalt in vrij degelijke staat, maar soms wortelopdruk (foto 7a)
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zichtbaarheid : dicht bij de Kleistraat belemmert een bocht van 90° het zicht op voetgangers of
fietsers uit de tegengestelde richting (= gevaarlijke situatie) (foto 7b)

verlichting : geen verlichting op grondgebied Aartselaar

hindernissen : na 350 meter een houten paaltje in het midden van de weg, gevaarlijk bij mist 
of duisternis (foto 7c)
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signalisatie : kant Kleistraat : enkel een verbodsbord voor auto's (C5) + onderbord “honden aan de 
                 leiband” (foto 7d)

opmerkingen :
a) De oversteekplaats in de Kleistraat bestaat uit een zebrapad (voetgangers) + fietsoversteekplaats 

(witte blokken) + accentverlichting.
b) In de Kleistraat zijn er in beide richtingen aanwijzingsborden met voetganger en met fietser (F49 

en F50).
c) Bij het naderen van de Kleistraat is er geen waarschuwingsbord voor gevaarlijke oversteek-

plaats.

8) Adriaan Sanderslei : (450 m) 
= verbindingsweg van Kleistraat richting centrum Aartselaar (wijk Ten Dorpe) tot waar de 
   Adriaan Sanderslei een woonstraat met normale breedte wordt.

aard van de weg : asfalt in slechte staat, vooral in het gedeelte vanaf de Kleistraat tot een groenten- 
  en fruitbedrijf

verlichting : aanwezig
signalisatie : kant Kleistraat: een bord fietsstraat (F111) + een bord zone 30 (F4a) + een bord 

doorlopende weg (F45b) (foto 8a)
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Bij het naderen van de Kleistraat: voorrangsbord B1 (omgekeerde driehoek) + bordjes 
einde zone 30 en einde fietsstraat (F4b en F113) (foto 8b)

hindernissen : twee paaltjes bij de versmalling in de A. Sanderslei richting Kleistraat (foto 8c)

opmerkingen :

a) De oversteekplaats in de Kleistraat bestaat uit een zebrapad voor voetgangers en blokken 
voor fietsers + accentverlichting.

b) De oversteekplaats wordt in de Kleistraat aangegeven d.m.v. aanwijzingsborden F49 en F50 in 
beide richtingen.

c) Bij het naderen van de Kleistraat wordt er nog extra gewaarschuwd voor gevaarlijke oversteek-
plaats door een bordje met de tekst “gevaar”. (zie ook foto 8b)

d) Vanuit richting Kleistraat mogen ook auto's rijden tot een bepaalde plaats (vooral naar groenten-
en fruitbedrijf). Vandaar ook het nut van fietsstraat. (foto 8d)
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e) In de Kleistraat zou een aanduiding mogen staan dat de verbindingsweg naar het centrum van
Aartselaar leidt (= kortere en veiligere weg).

f) Verbindingswegen 7 en 8 zijn o.a. belangrijk voor Aartselaarse leerlingen uit Kontichse scholen.

9)1) Rozenlaan en 9)2) Zonnebloemlaan :
   9)1) = verbindingsweg van Pierstraat naar Rozenlaan 
   9)2) = verbindingsweg van Pierstraat naar Zonnebloemlaan

9)1) Rozenlaan : (450 m)

aard van de weg : asfalt in zeer slechte staat, erg oneffen, beschadigd door boomwortels

verlichting : geen 

signalisatie : een bord doorlopende weg (F45b) (foto 9.1a)
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opmerkingen :

a) Deze verbindingsweg ligt op grondgebied Reet/Rumst en stopt aan de grens met Aartselaar.

b) De oversteekplaats in de Pierstraat bestaat uit een zebrapad (voetgangers) en een overstekend 
fietspad.

c) De oversteekplaats wordt in de Pierstraat aangegeven in beide richtingen d.m.v. aanwijzings-
borden F49 en F50.

d) Bij het naderen van de gevaarlijke oversteekplaats (Pierstraat) is er een waarschuwingsbord B1 
(omgekeerde driehoek).

e) Bij het begin aan de Pierstraat is er een bordje, waarop staat dat deze binnenweg (BW15 = 
BUURTWEG 15) naar Predikherenvelden leidt. (foto 9.1b)

hindernissen : paaltjes op weg naar Rozenlaan/Zonnebloemlaan kunnen hinderlijk zijn.  

9)2) Zonnebloemlaan : (700 m)

aard van de weg : asfalt, goed berijdbaar

verlichting : geen

signalisatie : een bord doorlopende weg (F45b)

opmerkingen :

a) Deze verbindingsweg ligt op grondgebied Reet/Rumst en stopt aan de grens met Aartselaar.

b) Het oversteken van de Pierstraat (kant Aartselaar) naar binnenweg 9)2) en omgekeerd is 
levensgevaarlijk, omdat er helemaal geen zebrapad of markering voor fietsers aanwezig is. 
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Omdat de Pierstraat vlakbij een bocht maakt, heeft men totaal geen zicht op aankomend verkeer 
vanuit de richting Reetsesteenweg. (foto 9.2a)

c) Bij het naderen van de Pierstraat wordt niet gewaarschuwd voor gevaarlijke oversteekplaats,
behalve dan met een op het laatste nippertje (verkeerd geplaatste) omgekeerde driehoek (B1).

d) Ook hier is een bordje aanwezig, waarop staat dat binnenweg (VW 14 = VOETWEG14) naar 
Predikherenvelden gaat. (foto 9.2b)

10) naamloos : (270 m) (zie opmerking a)
= verbindingsweggetje tussen Berkenlaan en Pierstraat

aard van de weg : een smal, berijdbaar aardeweggetje (foto 10a)
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verlichting : geen

opmerkingen :

a) Dit weggetje is eigenlijk nog een appendix van het Reukenspad. Langs de andere zijde van
de Berkenlaan is het helemaal verdwenen.

b) Het is een kort verbindingsstukje, vooral zinvol voor voetgangers. Aan het begin van het 
weggetje hangt een bordje dat verwijst naar een wandelknooppunt. (foto 10b)

 
11) naamloos : (290 m)

= verbindingsweggetje tussen Emiel Hullebroecklaan en A12/N177

aard van de weg : asfalt in goede staat met op één plaats lichte wortelopdruk

verlichting : gedeeltelijk aanwezig
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signalisatie : een verbodsbord enkel voor auto's en motorfietsen (C5/C7) vanaf Emiel Hulle-
broecklaan richting A12/N177 (foto 11a) en vanaf Jan Blockxlaan in de andere 
richting
– kant A12/N177 : geen signalisatie

hindernissen : paaltjes met horizontale metalen buizen (rood-wit), goed zichtbaar en functioneel
   (ter beveiliging bij het naderen van A12/N177 en van Emiel Hullebroecklaan) 
   (foto 11b) + ook nog op twee andere plaatsen (minder zinvol) (foto 11c)
   – kant A12/N177 : een totaal overbodig betonnen paaltje (zie ook foto 11b)

opmerking : 
Dit verbindingsweggetje is zeer nuttig voor fietsers en voetgangers uit de wijk “Koekoek”.

12) Reukenspad : (2450 m)
  = verbindingsweg tussen Leeuwerikenlaan en Langlaarsteenweg en verder tussen Langlaar-

steenweg en Halfstraat en via Halfstraat naar Pierstraat en wijk Lindenbos

deel 1 : Leeuwerikenlaan – Langlaarsteenweg : (300 m)

aard van de weg : asfalt, maar halverwege in een bocht opstulpingen door boomwortels
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verlichting : geen

signalisatie : aan beide kanten (Leeuwerikenlaan en Langlaarsteenweg) een verbodsbord enkel voor 
auto's (C5) (foto 12a)

opmerkingen :

a) In de Langlaarsteenweg is er ondertussen een veilige oversteekplaats met verkeerslichten en 
drukknop voor voetgangers en fietsers. (foto 12b)

b) De oversteekplaats  wordt in de Langlaarsteenweg in beide richtingen aangegeven d.m.v. 
aanwijzingsborden F49 en F50.

Deel 2 : Langlaarsteenweg – Halfstraat tot Pierstraat : (1 500 m) + halverwege 
nog een aftakking rechtstreeks naar Pierstraat huisnr. 74 : (650 m)

aard van de weg : – verharde aarde, vaak gemengd met keien, soms flinke oneffenheden, vooral 
bij regenweer moeilijk berijdbaar

– Soms is de weg te smal voor twee elkaar kruisende fietsers.
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verlichting : niet aanwezig
 
signalisatie : – kant Halfstraat (bij inslaan van Halfstraat aan Pierstraat huisnr. 136) : een 

verbodsbord  voor alle bestuurders (C3), een onderbord uitgezonderd plaatselijk 
verkeer, een onderbord uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A (M3), een 
bordje doorlopende weg (F45b) en een bord zone 30 (F4a) (foto 12c)

– kant Langlaarsteenweg : geen verkeersborden
– kant Pierstraat huisnr. 74 : geen verkeersborden

opmerkingen :

a) Permanent onderhoud zal nodig zijn om dit pad “berijdbaar” te houden.

b) Deze binnenweg is ideaal voor Aartselaarse leerlingen uit Boomse scholen, maar het pad is soms 
slecht berijdbaar en er is nergens verlichting. Dit vormt een groot probleem in herfst- en 
winterperiode. 

c) Het Reukenspad is een ideale verbinding tussen de wijken Lindenbos + Koekoek en de 
dorpskern.

13) naamloos : (400 m)
= verbindingsweggetje van A12/N177 (huisnr. 41) naar Leugstraat (huisnr. 46) (13)1)) en van 
    Leugstraat (huisnr. 47) naar Frederik Sheidlaan (huisnr. 15) (13)2))
 

13)  1)   : (200 m)

aard van de weg : asfalt in vrij goede staat en tegen de Leugstraat beton

berijdbaarheid : Het geasfalteerde deel is soms nogal smal. Elkaar kruisen is daar voor fietsers niet 
evident.

verlichting : geen
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hindernissen : een nauwe doorgang tussen een dikke boomstam en een vrij diepe gracht +
gevaar om in een goot terecht te komen, daar waar het asfalt overgaat in beton
(foto 13.1a) + (foto 13.1b)

signalisatie : een voorrangsbord B1 (omgekeerde driehoek) bij naderen A12/N177 (foto 13.1c)

opmerking :

a) Er is geen waarschuwing voor gevaar bij het naderen van de drukke Leugstraat.

b) In de Leugstraat is er een oversteekplaats voor voetgangers (zebrapad), die in beide richtingen 
wordt aangegeven door aanwijzingsborden met voetganger (F49).

13)  2)   : (200 m)

aard van de weg : – eerste stukje (kant Leugstraat) : asfalt in slechte staat
– middelste stukje : betontegeltjes, zeer goed berijdbaar
– laatste stukje (kant Frederik Sheidlaan) : asfalt, redelijk goed 

berijdbaarheid : Een gedeelte is toch wel smal en aan een scherpe bocht is er geen zicht op 
tegemoetkomende fietsers of voetgangers (foto 13.2a).
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verlichting : aanwezig
hindernissen : Aan de Frederik Sheidlaan staan houten paaltjes met horizontale buis 

(veiligheidsfunctie). (foto 13.2b)

signalisatie : aan beide kanten een verbodsbord voor alle bestuurders (C3), met onderbord 
uitgezonderd fietsers in beide richtingen (M4) (foto 13.2c)

opmerking : Er is geen waarschuwing voor gevaar bij het naderen van de drukke Leugstraat.
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14) naamloos : (200 m)
= verbindingsweg van Industrieweg naar Zinkvalstraat (tot begin van Hulstlei)

aard van de weg : aarde, steenafval, keitjes

berijdbaarheid : Het weggetje is erg smal, fietsers kunnen elkaar niet kruisen en bij regenweer 
wordt het heel modderig en bijna onberijdbaar (foto14a) 

verlichting : geen

hindernissen : tweemaal een hoek van 90°, waarbij één keer totaal geen zicht op tegemoetkomende
voetgangers of fietsers (foto 14b)
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15) Potaerdestraat : (500 m)
= verbindingsweg van Vluchtenburgstraat naar industriezone West en naar Helststraat (over 

huisnr. 48)

aard van de weg : Het eerste stuk (kant Vluchtenburgstraat) is een verharde aardeweg in slechte 
staat, met kuilen en veel modder bij regenweer. Daarna aarde en gras.

berijdbaarheid : slecht, soms een smal stukje aarde tussen gras en op het einde een flink stuk 
     alleen maar gras (foto 15a)

verlichting : geen

hindernissen : – een betonnen bruggetje zonder leuningen over een vrij brede gracht + 4 betonnen 
   paaltjes en 1 houten paaltje (foto 15b)
– betonnen paaltjes kant Helststraat (foto 15c)
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signalisatie : kant Vluchtenburgstraat : een blauw bordje met doorlopende weg (F45b) + een 
versleten verkeersbord A29 (gevaarsdriehoek met koe) (foto 15d)
kant Helststraat, maar dan via Industriezone : een bordje doorlopende weg (F45b)

16) Zinkvalstraat : (2 250 m)
= verbindingsweg van Bist naar Cleydaellaan (2 plaatsen)

aard van de weg : grotendeels asfalt in vrij goede staat

verlichting : aanwezig, behalve in de laatste twee stukken richting Cleydaellaan (zie verder)

signalisatie : kant Bist : een verbodsbord voor alle bestuurders (C3), met onderbord uitgezonderd 
plaatselijk verkeer + een bord max. 30 km (C43) + een bord max. 3,5 ton (C21) + een 
aanwijzingsbord eenrichting (F19) + onderbord fietsers en bromfietsers klasse A in 
twee richtingen (M5) (foto 16a)
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kruispunt met Vluchtenburgstraat richting Bist : een bord verboden richting voor elke
bestuurder (C1) + een onderbord uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A (M3) 
+ ??? een bord max. 30 km (C43) ??? (foto 16b)

kruispunt aan huis nr. 1 richting Cleydaellaan : een verbodsbord voor alle bestuurders 
(C3),  met onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer + een onderbord uitgezonderd 
fietsers en bromfietsers klasse A (M3) + bordje doorlopende weg (F45b) (foto 16c)

opmerkingen :

a) Bij het naderen van Bist is er geen waarschuwingsbord voor gevaarlijke oversteekplaats.

b) In Bist is er geen zebrapad of oversteekplaats voor fietsers naar het tweerichtingsfietspad aan
de overzijde van de drukke rijweg.

c) In Bist hangen nochtans wel waarschuwingsborden voor overstekende fietsers (F50).
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Het laatste stuk richting Cleydaellaan splitst zich in twee richtingen :
1. rechtsaf richting hoofdingang kasteel Cleydael (500 m)
2. rechtdoor richting bruggetje over de Grote Struisbeek/Bovenvliet en richting 

Hemiksem (350 m)

1. richting kasteel Cleydael :

aard van de weg : goed berijdbaar asfalt

verlichting : geen

signalisatie : kant Cleydaellaan : een verbodsbord voor alle bestuurders (C3), met onderbord 
uitgezonderd fietsers en bromfietsers cat. A (M3) (foto 16d)

bij naderen van Cleydaellaan : een stopbord (B5) met onderbord dat waarschuwt voor 
fietsers en bromfietsers vanuit twee richtingen (M10) (foto 16e)
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kant splitsing : een verbodsbord voor alle bestuurders (C3), met onderbord 
uitgezonderd fietsers (M2) (foto 16f)

hindernissen : kant Cleydaellaan: houten paaltjes + betonblokken (foto 16g)
kant splitsing : houten paaltjes (foto 16h)

(De verbodsborden werden vaak genegeerd, vandaar de paaltjes en blokken.)

2. richting bruggetje + Hemiksem :

aard van de weg : – Het eerste stuk: verharde aardeweg met keien tot het bruggetje.

– Het bruggetje zelf is smal en langs kant Aartselaar is de wegbedekking 
beschadigd (foto 16i) 
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– Het laatste stuk (op grondgebied Hemiksem) is geasfalteerd, maar smal en 
loopt rakelings langs de steile oever van de waterloop (foto 16j)

verlichting : geen

hindernissen : – In de lente en de zomer wordt in het laatste stuk (op grondgebied Hemiksem) de
doorgang extra bemoeilijkt door een woekerende laurierhaag (privé) en hoog
onkruid (o.a. netels)

– Het weggetje neemt in dit laatste gedeelte ook nog eens een scherpe bocht van
90°, waardoor er geen zicht is op tegemoetkomende voetgangers, fietsers of
bromfietsers. (foto 16k)
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signalisatie : kant Cleydaellaan : een onderbord uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A 
(M3) zonder enig ander verkeersbord!!!
kant splitsing : een verbodsbord voor alle bestuurders (C3), met onderborden 
uitgezonderd plaatselijk verkeer en uitgezonderd fietsers en bromfietsers klasse A 
(M3) (foto 16l)

opmerking : Bij duisternis, mist of ijzel is het laatste stukje in de omgeving van het bruggetje over 
de Bovenvliet echt gevaarlijk.

17) Koekoekschenweg : (330 m)
= verbindingsweg tussen Koekoekstraat (huisnr. 60) en Pierstraat (huisnr. 324) via 70 meter 
    August de Boecklaan    

aard van de weg : – eerste en laatste deel verharde aarde + keien, goed berijdbaar
  – begin van eerste stuk ongeveer 25 m tegels (foto 17a)
  – middelste stuk (August de Boecklaan) : asfalt in zeer goede staat
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verlichting : alleen in de 70 m August de Boecklaan

hindernissen : langs de kant Pierstraat een functionele beugel ter beveiliging (foto 17b)

signalisatie : eerste en laatste stuk in beide richtingen: een verbodsbord voor alle bestuurders 
(C3), met onderbord uitgezonderd fietsers en voetgangers

opmerkingen : 

a) In de Pierstraat is er een oversteekplaats voor voetgangers (zebrapad).

b) De oversteekplaats wordt in de Pierstraat in beide richtingen aangegeven door aanwijzingsborden 
     met voetganger (F49).
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18) naamloos : ( 210 m)
= verbindingsweggetje tussen Baron Van Ertbornstraat (huisnr. 200) en Kontichsesteenweg 
    (huisnr. 70)

aard van de weg : zandweg met keitjes, voldoende breed, maar met veel putten

berijdbaarheid : ondermaats

verlichting : geen

signalisatie : – kant Baron Van Ertbornstraat : een verbodsbord voor alle bestuurders (C3) met 
   onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en voetgangers (foto 18)
– kant Kontichsesteenweg : idem

opmerking : fietsers kunnen via het binnenweggetje een druk kruispunt vermijden, maar moeten als 
ze richting Aartselaar centrum rijden de (soms drukke) Baron Van Ertbornstraat 
kruisen zonder oversteekplaats.

19) naamloos : ( 100 m)
= verbindingsweggetje tussen Leon Gilliotlaan (huisnr. 32) en Nachtegaallaan (huisnr. 24)

aard van de weg : asfalt in vrij goede staat, goed berijdbaar en voldoende breed

verlichting : aanwezig

hindernissen : – kant Leon Gilliotlaan : 4 betonnen paaltjes, ter beveiliging (foto 19a)
– kant Nachtegaallaan : 2 houten paaltjes, ter beveiliging (foto 19b)
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signalisatie : geen verkeersborden (langs beide zijden)

opmerking : Wegens gebrek aan signalisatie zou een (zware) motorfiets deze binnenweg ook 
kunnen gebruiken.

20) Halfstraat : ( 1 200 m)
= verbindingsweg tussen A12/N177 (huisnr. 1) en Pierstraat (huisnr. 136)

aard van de weg : asfalt

berijdbaarheid : – eertse stukje (225 m) : zeer goed
– middelste stukje (250 m) : erg versleten asfalt : ondermaats
– laatste stuk (725 m) : zeer goed

verlichting : enkel aanwezig de eerste 200 m (kant A12/N177) en de laatste 250 m (kant Pierstraat)

signalisatie : – kant A12/N177 richting Pierstraat : een verbodsbord voor alle bestuurders (C3) + 
onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer + een onderbord uitgezonderd fietsers 
en bromfietsers klasse A (M3) + een bordje doorlopende weg (F45b) (foto 20a) + 
een bord C43 (maximum 30 km) (foto 20b)
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– kant A12/N177 richting A12/N177 : een stopbord (B5) met onderbord fietsers en 
bromfietsers in beide richtingen (M10) + een bord verplicht afslaan naar rechts 
(D1f) + aan linkse kant een bord verplicht fietspad (D7) met nogmaals een 
onderbord M10 (foto 20c)

– na 500 m : een verbodsbord voor alle bestuurders (C3) + onderbord “let op! 
Tractorsluis” + een bord zone 30 (F4a) (foto 20d)

– 50 m voor de tractorsluis in beide richtingen : een verbodsbord voor alle 
   bestuurders (C3) + onderbord uitgezonderd landbouwvoertuigen + onderbord 
   uitgezonderd fietsers en bromfietsers + onderbordje 50m (foto 20e)
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– kant Pierstraat richting A12/N177 : een verbodsbord  voor alle bestuurders (C3) + 
een onderbord uitgezonderd plaatselijk verkeer + een onderbord uitgezonderd 
fietsers en bromfietsers klasse A (M3) + een bordje doorlopende weg (F45b) en een 
bord zone 30 (F4a) (foto 20f)

– kant Pierstraat richting Pierstraat : een voorrangsbord B1 (omgekeerde driehoek) + 
een bord einde zone 30 (F4b) + een bordje met de tekst “gevaar” (foto 20g)

opmerkingen : 

a) De tractorsluis vermijdt doorgaand verkeer (sluipweg).

b) Vanuit de Halfstraat zijn er ook nog 4 doorsteekjes naar straten in de wijk Lindenbos. 

Leonce Dekeyser
Voor Fietsersbond Aartselaar – 16 maart 2018

34 


