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Aan het college van Burgemeester en Schepenen, 

Aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening,  

Gemeenteplein 1 te 2650 Edegem 

 

Betreft:  Bezwaarschrift tegen RUP Heihoefseweg 

 

Geachte Burgemeester, 

Geachte dames en heren Schepenen, 

Geacht diensthoofd van de dienst Ruimtelijke Ordening, 

 

Aan de hand van dit schrijven wens ik bezwaren te maken tegen het RUP Heihoesfeweg.  

Momenteel staat dit gebied ingepland als parkgebied en woongebied, met toelating voor 22 

wooneenheden. Door dit RUP wordt de bewoning uitgebreid van 22 naar 72 wooneenheden. Dat is 

een te sterke toename van de bewoning gezien de eigenschappen van dit gebied. 

Laatste veld van Molenveld 

Wat is er mis met behoud van een stukje groen in Edegem? Dit is het laatste veld van wat Molenveld 

genoemd wordt. Het zou een mooi park kunnen zijn, al wordt het vandaag uitgebaat als akker. Het is 

een verademing voor de fietsers en wandelaars rond de zone Kattenbroek. Dit gebied als park 

inrichten is waardevoller voor de Edegemnaar dan hier een nieuw mega betonproject neer te planten.  

Mobiliteit  

Van de 72 wooneenheden zijn er 66 enkel toegankelijk via de smalle Terelststraat. Deze straat is niet 

voorzien op verkeer van deze drukte in 2 richtingen, ook niet na de kleine aanpassingen die voorzien 

zijn in het plan.  

Met de aanleg van de toegestane 72 woonentiteiten zal de bevolkingsdichtheid aanzienlijk toenemen.  

Dit woonproject ligt buiten de bebouwde kom en niet echt dicht bij buurtvoorzieningen.  Hierdoor lijkt 

een bijkomende invloed op de verkeersdrukte in de Prins Boudewijnlaan onvermijdelijk.   

Het gevolg van de capaciteitsproblemen aan het kruispunt Prins Boudewijnlaan/Drie Eikenstraat laat 

zich nu reeds voelen door: 

- filevorming aan het kruispunt Drie Eikenstraat en Prins Boudewijnlaan.  In de richting van 

Berchem staan op de drukste tijdstippen van de dag files tot aan de Terelststraat.; 

- sluipverkeer in de Acht Eeuwenlaan door het verkeer dat komende vanuit de richting 

Kontich de Drie Eikenstraat wil bereiken en de file aan het kruispunt wil vermijden. 

Verkeersveiligheid 

De sterke toename van het in- en uitgaande verkeer van de Terelststraat ten gevolge van de 

bijkomende woonentiteiten creëert tal van onveilige situaties ontstaan op dit punt, zijnde: 
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- De 4 meter brede fietsweg die voorzien is, zal een gevaarlijk kruispunt vormen met het 

bestaande fietspad van de Prins Boudewijnlaan. Deze fietspaden zijn beide 2-richting 

fietspaden. Het plan vermeldt geen voorzieningen voor een veilig kruispunt voor fietsers; 

- Autoverkeer op de Prins Boudewijnlaan dat tegen 70km/u komt aangereden is ten 

gevolge van de flauwe bocht moeilijk zichtbaar voor de wagens die vanuit de Terelststraat 

de Prins Boudewijnlaan willen oprijden; 

- Er ontstaan gevaarlijke situaties wanneer afslaande auto’s stoppen en het doorgaande 

verkeer hinderen.  Auto’s die vanop Prins Boudewijnlaan de Terelststraat rechtsaf willen 

indraaien, staan soms stil op de rechtse rijstrook waar doorgaand autoverkeer tegen 

70km/u komt aangereden.   

De Prins Boudewijnlaan is een gekende gevaarlijke verkeersas. Maar liefst 5 kruispunten zijn als zwart 

aangeduid (website Agentschap Wegen en Verkeer, nrs 251, 737, 736, 397, 507). Het kruispunt met 

de Terelststraat stond er tot 2019 nog bij. Recent (in mei 2022) zijn er nog 2 zware ongevallen te 

betreuren geweest op de Prins Boudewijnlaan in de buurt van deze straat. Er zijn in dit RUP 

onvoldoende voorzieningen getroffen voor een veilige op- en afrit naar de nieuwe woonwijk. 

Overstromingsgevoeligheid 

Het projectgebied is grotendeels ingekleurd als overstromingsgebied op de Vlaamse 

referentiewebsite (www.geopunt.be) . Extra beton en verhardingen gaan deze problematiek 

verslechteren. Ook zijn de laatste jaren veel verhardingen toegevoegd in de sportzone Kattenbroek. 

Die extra verhardingen vergroten het belang van deze natuurlijke spons voor de omgeving.  

Het RUP laat de aanleg toe van half ondergrondse garages in dit overstromingsgebied, waar de 

waterspiegel amper 20 cm onder de oppervlakte ligt.  

Ook zal de intensiteit en frequentie van buien toenemen, waardoor de Vlaamse Overheid nu al bezig 

is om de normen te verstrengen. Laat de projectontwikkelaar alle nodige voorzorgen nemen in het 

ontwerp zodat de belastingbetaler niet naderhand moeten opdraaien voor corrigerende maatregelen.  

Extra bezwaren 

 

 

 

 

 

Om deze redenen teken ik officieel bezwaar aan tegen het RUP zoals het vandaag voorligt. 

Met vriendelijke groet, 

Naam: 

Adres: 

 

 

Handtekening:       Datum: 

http://www.geopunt.be/

