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1 Inleiding 

1.1 Situering van het project 

1.1.1 Macro 

 

Figuur 1-1 : situering op macro-niveau  

Leopoldsburg is een gemeente van meer dan 15.000 inwoners gelegen ten westen 

van de provincie Limburg, in het arrondissement Hasselt. De gemeente grenst aan 

Hechtel-Eksel, Beringen, Ham en Balen (Antwerpen). 

Leopoldsburg is goed gelegen in de regio zowel voor autoverkeer als voor openbaar 

vervoer. Verschillende gewestwegen doorsnijden de gemeente zowel in de noord-zuid 

richting als in de oost-west richting. Naast het centrum is er het treinstation op de lijn 

Mol-Hasselt. 
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1.1.2 Meso 

 

Figuur 1-2 : situering op meso-niveau 

Leopoldsburg bestaat uit twee deelkernen: het centrum van 

Leopoldsbrug, opgebouwd rond het kruispunt van verschillende 

interlokale verbindingswegen (N73, N18, N746, het station met 

spoorlijn Mol-Hasselt), en de kern van Heppen, opgebouwd rond 

de kruising van de gewestwegen N73, N72 en N141.  

De N73 wordt als alternatief gezien in het oost-west verkeer tussen 

de E313 en Oost-Limburg. De N73 verbindt Leopoldsburg met de 

A13/E313 via ofwel Heppen ofwel Beringen en geeft aansluiting 

met de N74 Hasselt Eindhoven (Noord-zuid verbinding) 

Naast de relatie oost-west- (Maaseik-Bree-Leopoldsburg - E313 

richting Antwerpen) is ook de noord-zuid relatie tussen Lommel en 

Beringen (N18 Leopoldsburg-Lommel-Turnhout en N746 

Leopoldsburg-Lommel) belangrijk.  

 

1.1.3 Micro 

Het onderzoeksgebied van deze studie omvat de volledige gemeente Leopoldsburg. Voor deze studie wordt de analyse van bepaalde knelpunten per deelgebied 

gemaakt. Een gedetailleerde beschrijving van de relevante deelgebieden op micro-niveau wordt gegeven in hoofdstuk 3: Analyse van de bestaande toestand. 
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1.2 Betrokken actoren 

Stad Leopoldsburg 

Provincie Limburg 

 

Martine Baptist 

De leden van de stuurgroep zijn: 

Martine Baptist Martine.baptist@limburg.be  

Kristien Lefeber kristien.lefeber@limburg.be 

Guy Sillen Guy.sillen@limburg.be 

Erwin Van Pee erwin.van.pee@leopoldsburg.be 

Diego Nogales Diego.nogales@leopoldsburg.be 

Marc Pilat Marc.pilat@politiekempenland.be 

Gijs Dayers Gijs.dayers@mow.vlaanderen.be 

Kirsten Peeters Kirsten.peeters@mow.vlaanderen.be 

Valère Ceyssens v.ceyssens@arcadisbelgium.be 

Mark Keppens m.keppens@arcadisbelgium.be 

 

  

  

  

  

De verslagen van de overlegmomenten zijn toegevoegd als bijlage van dit document 
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1.3 Probleemstelling 

Door de ligging van Leopoldsburg en Heppen op het kruispunt van verschillende interlokale verbindingen evenals door de ligging op een oost-west relatie tussen de 

E313 en Nederland en de noord-zuidrelatie tussen Beringen en Mol/Lommel ontstaan er een aantal problemen in Leopoldsburg: 

- Verkeersonveiligheid 

- Verkeersonleefbaarheid  

- Hoge verkeersbelasting (met veel vrachtverkeer) 

- Vervoer van gevaarlijke stoffen doorheen centrum als doorgaand verkeer naar de E313 

- Sluipverkeer 

Het station van Leopoldsburg op de lijn Mol-Hasselt, is gelegen in het centrum van de gemeente en dus op de kruising van een aantal interlokale verbindingswegen. 

Onmiddellijk ten zuiden van het station kruist de spoorlijn de N73 gelijkgronds. Dit impliceert dat het sluiten van de overweg een wachtrij veroorzaakt op de N73 

en zo zorgt voor het dichtslibben van het knooppunt van verbindingswegen in het centrum. Uit voorgaand onderzoek (MOBER Afbakening kleinstedelijk 

gebied Leopoldsburg) blijkt dat dit voor sluipverkeer langsheen de Craenenhoefweg, Frankendijk, Brugstraat en de Kanaalstraat zorgt. 

 

1.4 Doelstelling 

De prioritaire doelstelling van deze opdracht is het onderzoeken en onderbouwen of en op welke manier een omleidingsweg de verkeersleefbaarheid en de 

verkeersveiligheid van het centrum van Leopoldsburg (en Heppen) kan verbeteren. Hierbij moet rekening gehouden worden met de voorwaarden waaraan de weg 

moet voldoen alsook de voorwaarden waaraan het nieuwe tracé moet voldoen, zoals opgenomen in het RPSL. 
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2 Planningscontext 

2.1 Ruimtelijk – planologische context 

2.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het RSV heeft een richtinggevend en deels bindende rol in het beleid. Het werd goedgekeurd op 23 september 1997  en herzien in december 2010.  

Leopoldsburg wordt aangeduid als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Leopoldsburg is gelegen in een groot aaneengesloten gebied van het buitengebied. 

De stad heeft een goed uitgeruste kern met een stedelijke structuur waar potenties aanwezig zijn voor het voeren van een stedelijk aanbodbeleid op het vlak van 

wonen, gekoppeld aan het Militair domein. De economische ontwikkeling moet echter buiten het stedelijk gebied Leopoldsburg worden gesitueerd binnen het 

economisch netwerk van het Albertkanaal. 

 

Figuur 2-1 : Selectie stedelijke gebieden Vlaanderen, RSV gecoördineerde versie 2011 
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Het RSV stelt volgende uitgangspunten voorop om tot een duurzame mobiliteit te komen: 

• Garanderen van de noodzakelijke bereikbaarheid omwille van de impact op economische ontwikkeling 

• Garanderen van de beoogde leefbaarheid 

• Verhogen verkeersleefbaarheid 

• Afremmen van de groei van de automobiliteit door het verbeteren van alternatieve vervoerswijzen 

• Optimaliseren van de, grotendeels bestaande, infrastructuur 

Binnen Leopoldsburg worden geen hoofdwegen of primaire wegen aangeduid door het RSV. In de omgeving is de belangrijkste hoofdweg de E313 ten westen. In 

het noorden wordt de N71 in Lommel aangeduid als primaire weg type I, alsook de N74/Noord-zuidverbinding in het oosten.. De N73, vanaf de N74 richting oosten, 

wordt aangeduid als primaire weg type II.  

2.1.2 Gewestplan 

In het oosten van de gemeente vinden we voornamelijk militaire gebieden terug, met het militair domein van Leopoldsburg. 

De bebouwing van het “militair” georganiseerde Leopoldsburg en het meer organische Heppen, is naar elkaar gegroeid langsheen de N73 Leopoldburgsesteenweg / 

Diestersteenweg. Daar waar Heppen gegroeid is uit een middeleeuwse dorpsstructuur en uitwaaiert langs een aantal wegen in de verschillende windrichtingen is 

Leopoldsburg (ten oosten van het spoor) duidelijk rastervormig opgebouwd met het station als ruimtelijke ankerplaats. De bebouwing ten westen van het spoor is 

georganiseerd op de diagonaal van de Berkenlaan en is begrensd door de Kanaalstraat. Binnen dit gebied liggen ook tal van woonuitbreidingsgebieden. De 

bebouwing van Leopoldsburg (centrum) wordt aan de zuidzijde begrensd door spoorlijn 15 “Hasselt-Antwerpen”, die als een soort barrière fungeert. In het uiterste 

zuidwesten van de gemeente, op de grens met Ham en Beringen, vinden we natuurgebied terug met de Gerserheide. 

 

. 
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Figuur 2-2 : Gewestplan 
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2.1.3 Habitat- en vogelrichtlijnengebieden 

De Habitat- en Vogelrichtlijngebieden zijn in Vlaanderen vastgelegd en hebben via de E.U.-richtlijnen een bindend statuut. In het oosten van Leopoldsburg behoren 

de militaire domeinen en de vallei van de Grote Beek tot een uitgebreid habitatrichtlijngebied nr.22 dat zich uitstrekt tot Hechtel-Eksel, Beringen en Lommel. 

Het vogelrichtlijngebied nr. 18 “Militair Domein en Vallei van de Zwarte Beek” valt bijna volledig samen met dit habitatrichtlijngebied in het oosten van de gemeente 

en reikt zelfs tot de bebouwde kern van Leopoldsburg. 

Figuur 2-3 : Habitatrichtlijngebieden – www.geopunt.be Figuur 2-4 : Vogelrichtlijngebieden – www.geopunt.be 

 

  



 Pagina 21 van 102 BE0114001173 

be0114001173_rap001bijlagenbundel1_v23_07.docx 

2.1.4 Vlaams Ecologisch Netwerk 

Ten zuiden van Leopoldsburg bevinden zich grote gebieden met een beschermd statuut. Onder andere delen van de Grote Beek (ten zuiden van Heppen) zijn 

ingekleurd als natuurreservaat. Op de grens van Leopoldsburg met Ham is een gebied van het GEN gelegen: de Gerheserheide. Dit gebied behoort tot een van de 

grotere boscomplexen van de Kempen. 

 

Figuur 2-5 : Gebieden VEN en IVON  
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2.1.5 Watertoets 

De gebieden ten noorden (langs de N18) en ten zuiden van Leopoldsburg worden in de Watertoets 2014 aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Enkel het 

noordelijk gedeelte is daadwerkelijk overstromingsgevoelig. 

 

Figuur 2-6: Watertoets 2014 
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2.1.6 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (PRSL) 

Het PRSL dateert van 12 februari 2003 en werd herzien in september 2012. Door het stedelijk draagvlak te verhogen, gaat de provincie voor een coherent systeem 

aan stedelijke gebieden en netwerken. 

Leopoldsburg wordt geselecteerd als een autonoom kleinstedelijk gebied. Kleinstedelijke gebieden functioneren als centra voor heel de hoofdruimte en de kleine 

kernen daarin. Dit vraagt een breed kleinstedelijk voorzieningenaanbod zonder specialisatie, een radiale bereikbaarheid en een goede aantakking op het 

hoofdwegennet. Gelegen op de rand van het Kempens Plateau, functioneert Leopoldsburg als een beperkt knooppunt waarin bovengemeentelijke voorzieningen 

geconcentreerd worden. 

Het PRSL geeft een aantal afwegingscriteria ten aanzien van de aanleg van omleidingswegen: 

• De functie van het bestaand hoofdwegennet mag niet worden aangetast 

• Respect voor de open ruimte belangen 

• Geen ander alternatief 

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een plaatselijke omleiding zijn: 

• Secundaire weg 

• Ernstig leefbaarheids- en verkeersveiligheidsprobleem 

• De verwachting is dat het verkeer zal toenemen 

• Herinrichting van het bestaande tracé kent geen bevredigende oplossing 

• De verkeersveiligheid moet na aanleg van de omleiding objectief en beduidend verhogen op het bestaande tracé 

• De bestaande weg krijgt na aanleg van de omleiding een lokale functie 

De voorwaarden waaraan het nieuwe tracé moet voldoen zijn: 

• Er mogen geen nieuwe leefbaarheids- of verkeersveiligheidsproblemen ontstaan 

• De nieuwe weg dient zo kort mogelijk rond de kern te lopen (versnippering tegengaan) 

• Nieuwe weg betekent een groeigrens voor de uitbreiding van de kern 

• Nieuwe toegangen aan de weg zijn niet gewenst 
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• Uitvoering is type 2X1 

Het PRSL kent volgende categorisering toe aan de secundaire wegen in de ruimte omgeving van het projectgebied: 

• Secundaire wegen type II:  

o N73 tussen Ravenshout en E313 

o N724 tussen E313 en N73 

De N72 (Leopoldsburg – Beringen) is slechts in het algemeen als secundaire weg geselecteerd en niet verfijnd naar een bepaald type. Het type hangt af van verder 

onderzoek naar een eventuele nieuwe weg tussen N73 en N72 ten noorden van Beverlo. 

    

Figuur 2-7 : Categorisering der wegen volgens PRSL 

 

Verder vormt de spoorlijn 15 Hasselt –Leopoldsburg-Mol-Neerpelt een element niveau B van het provinciaal net. Het station van Leopoldsburg wordt een provinciaal 

knooppunt met mogelijkheid tot verdichting en de inrichting tot een multimodaal knooppunt. 
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2.1.7 PlanMER afbakening kleinstedelijk gebied  

De afbakening van het kleinstedelijk gebied Leopoldsbrug (RSV) gebeurt momenteel via een provinciaal RUP. Het PlanMER van dit lopende PRUP schat de impact 

van het PRUP in juni 2014. 

Het plan bevat enerzijds de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied (KSG) Leopoldsburg (deelgebied 1) en anderzijds verschillende deelgebieden waar 

bestemmingswijzigingen worden voorgesteld (deelgebied 2-7).  

- Deelgebied 1: de voorgestelde afbakeningslijn van het KSG 

- Deelgebied 2: stationsomgeving 

- Deelgebied 3: woonuitbreidingsgebieden E11, om te zetten naar stedelijk woongebied 

- Deelgebied 4: woonuitbreidingsgebied A12b, om te zetten naar woonreservegebied 

- Deelgebied 5: boskant, omzetting WUG gedeeltelijk naar reservegebied voor wonen en gedeeltelijk naar stedelijk woongebied 

- Deelgebied 6: Reigersvliet, militair domein te integreren in stedelijk gebied 

- Deelgebied 7: KMO-zone Kanaalstraat/Tunnelstraat, partiële herbestemming ifv overstromingszone voor de Asdonkbeek 
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Figuur 2-8 : voorgestelde afbakeningslijn KSG, PlanMER 
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Mobiliteit Er wordt een algemene stijging van het verkeer in het volledige plangebied verwacht. 

Naast de beide rotondes te Heppen en in Hechtelsesteenweg die vandaag reeds hun verzadigingspunt hebben bereikt 

tijdens de avondspits, moet naar de toekomst toe ook rekening worden gehouden met afwikkelings- en 

doorstromingsproblemen op het Kon. Albertplein tijdens de avondspits. Het onderzoek naar een structurele oplossing is 

echter noodzakelijk. 

Op het vlak van verkeersveiligheid scoort Leopoldsburg goed, behalve voor fietsers. Een inhaalbeweging qua veilige en 

comfortabele fietsvoorzieningen is dan ook nodig.  

De stad moet alles inzetten om een multi modale bereikbaarheid te bevorderen en zelfs te versterken. Het is wenselijk een 

verbeterde bediening met het openbaar vervoer inde woongebieden te voorzien. 

Voor elk van de deelplannen moet voldoende parkeercapaciteit voorzien worden, zodat het openbaar domein hier niet 

mee belast wordt. 

Om deelplan 6: Reigersvliet te kunnen ontsluiten worden zowel een oostelijke als een westelijke route voorzien, zonder 

koppeling om doorgaand verkeer door dit gebied te mijden. De oostelijke ontsluiting verloopt vanaf de Vlaanderenlaan via 

de Kon. Leopold II-laan, de Zegeplaats en de Kon. Elisabethlaan naar de N73-Hechtelsesteenweg. De aanleg van deze 

verbinding is onderwerp van bespreking met het Ministerie van Landsverdediging. De westelijke ontsluiting gaat via de 

Craenenhoefweg en een te verharden weg pal naast het spoor. De kruising met het spoor wordt bijkomend beveiligd. De 

aansluiting van de Craenenhoefweg op de N73-Diestersteenweg wordt met verkeerslichten uitgerust. 

Geluid Wat het mogelijke effect op het omgevingsgeluid ten gevolge van het verkeersgenererend effect gekoppeld aan de 

ontwikkeling van de deelplannen betreft kunnen we stellen dat het extra verkeer het omgevingsgeluid (uitgedrukt in Lden 

en Lnight), in en rondom de deelplannen, met minder dan 3 dB(A) doet stijgen, volgens het significantiekader wordt dit 

beoordeeld als zijnde matig negatief.  

Enkel in de Craenenhoefweg werd een stijging met 5 à 6 dB(A) berekend. De gedifferentieerde referentiewaarden 

opgelegd voor bestaande woningen langs bestaande wegen worden in de referentiesituatie reeds langs de meeste wegen 

overschreden. Door de toename van het verkeer t.g.v. de ontwikkelingen gerelateerd aan de 5 scenario’s zien we de 

significantie van de toetsing aan het toetsingskader negatief evolueren. We merken op dat er i.f.v. het plan getoetst is aan 
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de strengste gedifferentieerde referentiewaarden, wanneer het project vastligt dient bekeken te worden of deze waarden 

mogelijks kunnen worden opgehoogd en of er voor bepaalde wegen milderende maatregelen moeten worden voorgesteld.  

Aangezien men binnen deelplannen 2, 3, 4, 5 & 6 eveneens woongelegenheden voorziet werd het geluidsklimaat 

beschouwd i.f.v. deze toekomstige woningen. Het geluidsklimaat binnen de deelplannen wordt ervaren als gunstig en 

volgens het afwegingskader wordt het nemen van milderende maatregelen niet geacht als zijnde noodzakelijk. Let wel, 

voor de eerstelijnsbebouwing t.h.v. de wegenis rondom de deelplannen ligt de geluidsimmissie hoger en dient men bij de 

bouwaanvraag minstens te suggereren om voldoende isolatie te voorzien. Voor de drukste wegen zoals de N18 of N746 

moet men conform het afwegingskader, vóór het gebied bebouwd wordt, met buffers en schermen de geluidsbelasting 

reduceren of bijkomende isolatie opleggen. 
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Lucht In de geplande situatie  zijnde berekende jaarconcentraties langs de wegen lager dan de luchtkwaliteitsdoelstellingen. De 

luchtkwaliteitsdoelstellingen worden bijgevolg gerespecteerd. 

De beoordeling van de  bijdrage van het plan aan de luchtverontreiniging varieert voor NO2 van ‘belangrijk negatief’ tot 

‘verwaarloosbaar ’. Voor PM10 zijn de bijdragen langs de N73 en de N72 ‘beperkt negatief ’, langs de overige 

geselecteerde wegvakken is de bijdrage ‘verwaarloosbaar’. 

Met uitzondering van de N73 tussen Heppen en Craenenhoefweg, zijn de bijdragen van het plan aan de PM2,5-niveaus 

allen ‘verwaarloosbaar ’. De luchtkwaliteitsdoelstellingen worden voor alle verontreinigende stoffen gerespecteerd. De 

bijdrage van het plan aan de luchtverontreiniging wordt beoordeeld als ‘beperkt negatief tot verwaarloosbaar 

Bodem De discipline bodem is sterk gerelateerd aan uitvoeringstechnische aspecten 

Grondwater De discipline grondwater is sterk gerelateerd aan de uitvoeringstechnische aspecten (aanlegfase) en de specifieke 

inrichting van de deelgebieden. 

Oppervlaktewater 

 

 

De voorziene stroomafwaartse verschuiving van de natuurlijke overstromingen in het valleigebied en de ontwikkeling van 

de KMO-zone t.h.v. deelgebied 7 houdt, zonder de naar voor geschoven aandachtpunten bij deze ontwikkelingen, een 

significant negatief effect in. 

Fauna en flora Daar deze deelgebieden er grotendeels ingesloten liggen tussen bestaande infrastructuren en de redelijke afstand tot de 

grote natuurwaarden in het studiegebied, kan er worden aangenomen dat de effecten, zoals versnippering en 

barrièrewerking en verstoring, eerder beperkt zijn. Een aantal deelgebieden of deelzones van deze deelgebieden vormen 

hierop echter een uitzondering en sluiten alsnog aan op de grote natuurwaarden van het studiegebied. Hierbij is het van 

belang om de lokale natuurwaarden t.h.v. de deelgebieden maximaal in het voorliggend plan te integreren en/of extra 

aandacht te besteden aan de potentiële lichtverstoring t.g.v. het plan. 

Landschap, bouwkundig erfgoed en 

archeologie 

Gezien de afstand van de deelgebieden tot de overige erfgoedwaarden wordt de impact vooral als verwaarloosbaar 

beoordeeld 

Mens-ruimtelijk Gezien de ruimtelijke spreiding van de deelgebieden over het studiegebied zijn de cumulatieve effecten op vlak van 
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discipline mens, ruimtelijke aspecten als beperkt tot te verwaarlozen in te schatten. 

De geplande ontwikkelingen zullen algemeen resulteren, indien de nabijheid tot stedelijk weefsel verzekerd is, in een 

versterking van het omliggend stedelijk weefsel en van het stedelijk functioneren (diensten, stedelijke voorzieningen, ed.) 

en in een verhoging van de ruimtelijke belevingswaarde en van de ruimtelijke samenhang 
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Het PRUP werd voorlopig vastgesteld door de provincieraad van januari 2015. 

 

2.1.8 MOBER afbakening KSG Leopoldsburg 

De ontwikkelingen, opgenomen in de voorlopige afbakeningslijn van het KSG Leopoldsburg in het PlanMER, noodzaakten de opmaak van een MOBER om de 

mobiliteitsimpact van de ontwikkelingen in te schatten. Voornamelijk de impact van de ontwikkelingen in deelgebied 6, Reigersvliet, werd onderzocht (nieuwe 

gevangenis, woningen, paardentoerisme, Wellness, lokaal bedrijventerrein). 

Het MOBER werd opgemaakt door Grontmij Belgium nv, in opdracht van provincie Limburg, en definitief ingediend in december 2013. 

Het besluit van het MOBER is het volgende: 

“Leopoldsburg wordt reeds vandaag de dag geconfronteerd met ernstige verkeersafwikkelings-/doorstromingsproblemen tijdens de spitsuren op haar netwerk van 

structuurwegen in het centrum (en daarbuiten: Heppen). Deze problemen worden afgezien van een tekort aan capaciteit mede in de hand gewerkt door een 

gelijkgrondse spooroverweg. Zonder structurele oplossing voor voornoemd probleem zal de stad ook in de toekomst daarmee geconfronteerd blijven, ondanks een 

mogelijk gunstige invloed van de realisatie van de Limburgse Noord Zuid verbinding.  

Omwille van de structurele verkeersproblemen in en het centrum (en Heppen) zou Leopoldsburg gebaat zijn met een ontwikkeling op Reigersvliet die het minste 

(bijkomende) verkeer genereert. 

Ongeacht de keuze van eender welk ruimtelijk scenario voor Reigersvliet, kan de verkeerskundige impact op het centrum gemilderd worden door een nieuwe 

westelijke ontsluitingsweg aan te leggen, parallel aan het spoor en aantakkend op de bestaande Craenenhoefweg. De spoorovergang wordt beveiligd, terwijl de 

Craenenhoefweg, gelet op haar woonkarakter, bij voorkeur voorzien wordt van zone-30 achtige maatregelen, terwijl de aansluiting met de N73Diestersteenweg met 

verkeerslichten uitgerust wordt. Om de verkeersdruk in de Craenenhoefweg te beperken en het sluikverkeer uit te schakelen, wordt de relatie met de Bivakstraat 

geknipt. Aan de oostzijde wordt de relatie met de N73-Hechtelsesteenweg geënt op de bestaande infrastructuur en mits realisatie van een kleine missing-link tussen 

de Zegeplaats en de Kon. Elisabethlaan naar de N73 geleid. De realisatie van het voorgaande vormt momenteel nog onderwerp van onderhandelingen met het Min. 

van Landsverdediging. 

De oostelijke en westelijke ontsluiting van Reigersvliet mogen geen doorverbinding vormen en bijgevolg geen verkeer aanzuigen van de huidige N73 door het 

centrum. Beide ontsluitingen staan borg voor een duurzame ontsluiting voor het gemotoriseerde verkeer. 
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De relaties vanuit Reigersvliet met het centrum en het noorden verlopen via de bestaande infrastructuur in het centrum, waarvoor bijgevolg de nodige hinder inzake 

afwikkeling/doorstroming geaccepteerd zal moeten worden. Het algemene snelheidsregime in Reigersvliet bedraagt 50 km/uur, doch de woonontwikkeling wordt bij 

voorkeur in een zone-30 of zone-30 achtige omgeving aangelegd. 

De te ontwerpen infrastructuur in de zone vertrekt van het STOP-principe met voorop de relaties van het langzame verkeer naar het centrum en het station. 

Ook de langzaam verkeerrelatie met de Adj. De Keyserstraat vraagt bijzondere aandacht en bescherming vanwege de schoolrelatie. Het voorzien van bijkomend 

openbaar vervoer die de ganse wijk bediend moet besproken worden met de diensten van De Lijn. Dit geldt overigens ook voor andere woongebieden, vermits 

Leopoldsburg weliswaar over verbindende maar geen ontsluitende buslijnen beschikt (bediening in de diepte). 

Het parkeren moet op een duurzame wijze aangepakt worden. Ook buiten Reigersvliet wordt de stad geadviseerd om werk te maken van de uitbouw van haar 

fietsroutenetwerk, door o.a. gebruik te maken van de SamenwerkingsOvereenkomsten in het kader van haar mobiliteitsconvenant.” 
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2.1.9 Provinciaal RUP afbakening KSG Leopoldsburg 

Het PRUP werd voorlopig vastgesteld door de provincieraad van januari 2015. 

Het PRUP werd opgemaakt door Grontmij Belgium nv in opdracht van de provincie Limburg. 

 

De 7 deelplannen van de afbakening zijn als volgt opgevat: 

- deelplan 1: in dit deelplan moet de afbakeningslijn van het KSG Leopoldsburg, zoals voorgesteld in de voorstudie, vastgelegd worden op perceelsniveau  

- deelplan 2: dit deelplan voorziet in de omzetting van stationsomgeving Leopoldsburg als zone voor gemeenschapsvoorzieningen naar stedelijk woongebied  

- deelplan 3: dit deelplan voorziet in de omzetting van woonuitbreidingsgebieden E11 naar stedelijk woongebied; 

- deelplan 4: in dit deelplan wordt voorzien in de omzetting van woonuitbreidingsgebied A12b (Strooiendorp) naar woonreservegebied  

- deelplan 5: dit deelplan voorziet in de omzetting van woonuitbreidingsgebied WUJ11 (Boskant) naar gedeeltelijk reservegebied voor wonen en gedeeltelijk 

stedelijk woongebied; 

- deelplan 6: Reigersvliet: omzetting militair domein naar gebied voor stedelijke ontwikkeling; 

- deelplan 7:het betreft de (partiële) herbestemming van KMO-zone Kanaalstraat/Tunnelstraat en agrarisch gebied i.f.v. een overstromingszone voor de 

Asdonkbeek. 
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Figuur 2-9 : grafisch plan, deelegbied 2,5 en 6 
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Figuur 2-10 : grafisch plan, deelgebied 3,4 en 7 

 

 

2.1.10 Masterplan Reigersvliet 

In het kader van het afbakeningsproces van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg heeft de provincie Limburg voor het strategisch project Reigersvliet een 

masterplan laten opmaken door het bureau Nero. 

Het kwartier Reigersvliet bevindt zich in het zuiden van Leopoldsburg, tussen het centrum en de wijk Boskant. Dit kwartier, ook bekend als de K-blokken, maakt deel 

uit van het militair domein van het Kamp van Beverlo. Het masterplan geeft een antwoord op de vraag hoe het militair gebied zich op de meest verantwoorde manier 

kan integreren in het kleinstedelijk gebied. Hierbij is uitgegaan van drie hoofdthema’s: 
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- wonen: het ontwikkelen van een voorbeeldproject op provinciaal niveau (het masterplan voorziet minimaal 176 en maximaal 363 wooneenheden)  

- toerisme: op basis van het strategisch actieplan van Toerisme Limburg worden er drie toeristische accenten voorgesteld:  

o avontuurlijk toerisme (park)  

o natuurgericht toerisme  

o paardentoerisme (uitbouw paardensport: provinciaal centrum) 

- groen/landschap/wellness: ontwikkeling van een welnesscentrum in relatie tot groen- en landschapsbeleving. 

Enkel indien er een nieuwe ontsluitingsweg van 850 meter wordt aangelegd, is een ontwikkeling van een duurzaam lokaal bedrijventerrein (19.230 m² bedrijfsruimte 

en 4.800 m² kantoorruimte) mogelijk1 

 

Figuur 2-11 : Masterplan Reigersvliet, www.limburg.be  

 

                                                      
1 http://www.limburg.be/Limburg/gebiedsontwikkeling-Projecten/Reigersvliet.html 

http://www.limburg.be/
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2.1.11 Reigersvliet als mogelijke locatie voor nieuwe gevangenis 

Het gemeentebestuur van Leopoldsburg heeft haar principiële interesse getoond om in aanmerking te komen voor een nieuwe gevangenis. De locatie is gelegen op 

Reigersvliet, waar militair domein zal afgesloten worden door Defensie. Het militair domein is aan de oostelijke rand van de gemeente gelegen. De gevangeis zou 

550 mensen tewerkstellen en een capaciteit krijgen van 350 gedetineerden. 

In het masterplan Reigersvliet is een zone voor stedelijk reservegebied voorzien. De Regie der Gebouwen onderzoekt of dit een geschikte locatie is voor de 

gevangenis. Indien dit het geval is, wordt dit opgenomen in het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied. 

Op 18 maart 2015 werd het justitieplan openbaar gemaakt waarin wordt aangegeven dat Leopoldsburg één van de locaties is waar een nieuwe gevangenis zal 

worden gebouwd. 

 

2.1.12 Beschermde monumenten en landschappen 

Volgende monumenten en locaties zijn beschermd en geïnventariseerd als Onroerend en beschermd Erfgoed: 

- Britse militaire begraafplaats, gelegen in de Koning Leopold II  laan 

- Belgische militaire begraafplaats, gelegen in de Koning Leopold II laan 

- Parochiekerk “Onze-Lieve-Vrouw-Ten-Hemel-Opneming”, gelegen aan de Kastanjedreef 

- Postkantoor, gelegen op het Koning Albert I plein 

- Station Leopoldsburg, gelegen in de Nicolaylaan 

- Oorlogsmonument, gelegen op Koningin Astridplein 
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Figuur 2-12 : Beschermde monumenten en erfgoed – www.geopunt.be 

 

http://www.geopunt.be/
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2.1.13 RUP’s en BPA’s 

2.1.13.1 BPA Fourrage 

Het BPA Fourrage werd definitief aanvaard door de gemeenteraad op 22 februari 2005 en bij Ministerieel Besluit op 31 mei 2005 goedgekeurd. Deze BPA werd 

opgesteld voor de bouw van een rust- en verzorgingstehuis op het vroegere militair kolenpark. 

 

Figuur 2-13 : BPA Fourrage 
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2.1.13.2 RUP “Aan De Kom” 

Het gemeentelijk RUP “Aan De Kom”, opgemaakt door Libost group, werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 2 oktober 2013 en goedgekeurd door de 

deputatie op 12 december 2013. Het RUP is opgemaakt ter uitvoering van de strategische projecten van het GRS. 

 

Het projectgebied situeert zich aan de noordoostzijde van de kanaalkom, ten noorden van de kern van Leopoldsburg. 

Aan de kanaalkom bevindt zich een jachthaven met bijhorende botenherstelwerkplaats. De infrastructuur vormt een aaneengesloten geheel en bestaat uit 

verschillende soorten aanlegsteigers, een kantine, een parking, een evenementenweide en verschillende milieu-installatie.  

Verder voorziet de gemeente om hier een terrein in te richten als pleisterplaats voor mobilhomes. Momenteel bestaat reeds de mogelijkheid voor mobilhomes om 

hier te stationeren, gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen in de Drakar en om een chemisch toilet te reinigen. 

In eerste instantie gaat het hier om een kwaliteitsvol woonproject waarbij wonen aan het water voorop gesteld wordt. Dit zal vertaald worden in ruimtelijke 

concepten, een structuurschets en uiteindelijk een grafisch plan waarbij zoveel mogelijk woningen gericht zullen zijn op het water. Het kanaal mag geenszins 

afgebouwd worden met hoge bouwblokken, met uitzondering van het gedeelte aan de Kop van het Kanaal waar een hoger aantal bouwlagen zal worden toegelaten 

(landmark). Het aandeel water binnen het projectgebied moet vergroot worden om zo meer woningen naar het water te kunnen oriënteren. 
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Figuur 2-14 : RUP Aan De Kom, grafisch plan 
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2.1.14 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) 

Het GRS Leopoldsburg werd definief goedgekeurd door de gemeenteraad in mei 2008 (opgemaakt door iris consulting). 

Visie op wegencategorisering  

De gemeente is van mening dat een duurzame oplossing op bovenlokaal niveau kan leiden tot een afname van het doorgaand verkeer in het centrum. Binnen deze 

voorwaarde kan de gemeente werk maken van de noodzakelijke opwaardering van het openbaar domein in het centrum. Doorgaand verkeer wordt gebundeld op 

een beperkt aantal wegen.  

Suggesties betreffende bovenlokale elementen: 

- Categorisering N72/N73: de gemeente is van mening dat nieuwe infrastructuren ten noorden van Beverlo die de verbinding van de N72 naar de E313 tracht te 

verbeteren, nieuwe verkeersstromen zal aanzuigen. Deze zullen noodgedwongen door het centrum van Leopoldsburg rijden.  Dit is niet gewenst. Daarom wordt 

gesuggereerd om zowel de N72 vanaf de Craenenhoefweg/Acacialaan als de N73 vanaf de Koning Louisa Marialaan te selecteren als secundaire weg type II. 

Dit om de overlast optimaal te spreiden in functie van de bestemming. 

- Station als openbaar vervoersknooppunt: de gemeente wenst dat Leopoldsburg een belangrijk overstappunt voor het openbaar vervoer blijft. Het Spartacusplan 

voorziet een grotere rol voor Beringen; De gemeente is van mening dat aan elk station van elk kleinstedelijk gebied vlotte overstapmogelijkheden van bus naar 

treinen omgekeerd moeten mogelijk zijn. 

Beleid zwaar vervoer: 

- Uit het mobiliteitsplan blijkt dat 84% van het zwaar verkeer doorgaand verkeer is. Dit zorgt voor leefbaarheidsproblemen in het centrum. Dit probleem kan enkel 

op bovenlokaal niveau opgelost worden. 

- Een ondersteunende maatregel is het invoeren van een tonnenmaatbeperking op radiale wegen van en naar Leopoldsburg. 

Selectie van lokale wegen type I: 

- N18 Leopoldsburg-Balen 

- Leopoldsburgsesteenweg/Diestersteenweg van de Craenenhoefweg/Acialaan tot de Koningin Maria Louisalaan 

- N746 Leopoldsburg-Lommel 

- N141 Leopoldsburg Ham 

De selectie van lokale wegen type II zijn af te leiden uit onderstaande figuur. 
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Figuur 2-15 : Gewenste verkeers- en vervoersstructuur, GRS 2008 

 

Het GRS stelt voor een aantal RUP’s op te maken: 

- RUP centrale carrés 

- RUP Kruisstraat Heppen 

- RUP open ruimte filter tussen Heppen en Leopoldsburg 

- RUP Lokale bedrijventerreinen 

Ook de opmaak van een masterplan stationsomgeving en de herstructurering van  het kerkplein in Heppen behoren tot de acties van het GRS  
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2.2 Verkeersplanologische context 

2.2.1 Spartacusplan 

In het Spartacusplan van De Lijn blijft Leopoldsburg bediend worden 

met verbindende streeklijnen. Er werd echter wel aangegeven om de 

treinfrequentie op te trekken naar een half uurfrequentie. Tot op 

heden hebben er zich nog geen gesprekken voorgedaan tussen de 

NMBS en De Lijn. De Ministerraad van 19 december 2013 heeft 

echter wel een bijkomende budgettaire enveloppe goedgekeurd om 

regionale prioriteiten uit te voeren. Een hiervan is het ontdubbelen 

van het spoor tussen Balen en Zonhoven (lijn 15). 

 

 

 

  

 
Figuur 2-16: Spartacusplan - De Lijn 
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2.2.2 Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

Vanuit de kern van Leopoldsburg bestaan bovenlokale fietsroutes naar alle windrichtingen. In het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk worden volgende 

routes opgenomen: 

- Hoofdroutes: 

o N73 tussen de aansluiting met de N73 te Heppen en het spoor 

o N72 komende van Beringen tot de aansluiting met de N73 te Heppen 

- Functionele routes: 

o N18: Antwerpsesteenweg 

o N746 in het verlengde van de Kerkhovenweg richting noorden 

o N746: Nicolaylaan 

o De Vlaanderenlaan – Corspelsestraat – Boskantstraat richting zuiden 

o N141: Hamsesteenweg 

o N73: Hechtelsesteenweg – Stationsstraat – Koningsstraat - Jacoletstraat 
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Figuur 2-17 : Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
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2.2.3 Toeristisch Recreatief Fietsroutenetwerk 

De N73 ten oosten van Leopoldsburg vormt niet enkel een bovenlokale functionele fietsroute maar eveneens een recreatieve fietsroute. 

Verder vinden we nog fietsroutes rond de kernen van Leopoldsburg en Heppen en richting de Vallei van de Zwarte Beek, over gemeentewegen. Richting Ham en 

het Albertkanaal bestaat een recreatieve route, alsook richting Lommel en richting Olmen. 

-  

Figuur 2-18 : Recreatief fietsroutenetwerk  
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2.2.4 Ruiterroutenetwerk 

De aanwezigheid van de maneges “Dagen van het Paard”, “Kamp van Beverlo” en “De boskant” bevinden zich in Leopoldsburg enkele paardenroutes. Deze routes 

liggen in het zuiden van Leopoldsburg en worden aangeduid met gele pijlen met een zwart hoefijzer. De routes bevinden zich ten oosten van de Boskantstraat en 

begeven zich vooral over kleinere wegen. 

 

Figuur 2-19: Ruiterroutes - www.dagenvanhetpaard.com 
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2.2.5 Gemeentelijk mobiliteitsplan  

Het mobiliteitsplan van Leopoldsburg, opgemaakt door Vectris cvba, werd afgerond in oktober 2005. 

Categorisering der wegen: 

De gemeente Leopoldsburg suggereert om de weg die Leopoldsburg naar het hoofdwegennet ontsluit, hetzij via de N73-N72 Beringen, hetzij via de N73-N72 

Beverlo-nieuwe verbinding als secundaire weg type II te selecteren.  

 

Volgende wegen worden aangeduid als lokale I: 

- N18 richting Balen 

- N73 richting Hechtel-Eksel 

- N746 richting Lommel 

- N141 richting Ham 

- N72 Heppen-Beringen 

De volgende lokale wegen type I hebben een andere verschijningsvorm, waarbij de aandacht vooral gaat naar de verblijfsfunctie 

- Stationsstraat 

- Koningsstraat – Jacoletstraat 

- Nicolaylaan 

- Kolonel van Heesbekestraat 

 

De volledige categorisering der wegen is te zien in onderstaande figuur. Hierbij zijn ook de lokale wegen type II en III zichtbaar. 
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Figuur 2-20: categorisering der wegen, mobiliteitsplan 2005 

 

Het mobiliteitsplan geeft reeds aan dat er een groot aandeel doorgaand verkeer door Leopoldsburg en Heppen rijdt. Om dit te vermijden of te verminderen werden 

verschillende scenario’s uitgewerkt, waaronder een aantal scenario’s met omleidingswegen. 

De GBC ging akkoord met het inbouwen van een filter voor doorgaand verkeer op korte termijn. Een grote omleiding scoorde slecht en werd ongewenst geacht. De 

aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg naar de E313 daarentegen werd door alle actoren van de GBC en de PAC principieel gesteund en is verder te onderzoeken. 

In dit kader werd er reeds een onderzoeksveld aangeduid, ten zuiden van het centrum. 
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Figuur 2-21: Locatie zoekzone secundaire ontsluitingsweg 
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2.2.6 Uitzonderlijk transport  

De gewestwegen door de kernen van Leopoldsburg en Heppen vormen onderdeel van routes voor uitzonderlijk transport: 

- N73 Leopoldsburg – Hechtel-Eksel: max.180ton; hoogte >5m; categorie R2 

- N73 tussen kern Leopoldsburg en kern Heppen: max. 240Ton; hoogte >5m; categorie R2 

- N18: max. 240Ton; hoogte >5m; categorie R3 

- N72 tussen Beringen en Heppen: max. 90Ton; hoogte >5m; categorie R2 

- N141: max. 44Ton; hoogte <5m; categorie R2 

- De Generaal De Krahestraat, Koningsstraat, Jacoletstraat, Generaal Lemanstraat, Stationsstraat en de Nicolaylaan behoren tot dezelfde categorie als de N18 

en de N73. 

 

Figuur 2-22 : Uitzonderlijk vervoer 
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2.2.7 Vrachtroutenetwerk Limburg 

Leopoldsburg heeft geen bijzondere rol te vervullen inzake regionale bedrijvigheid en dient zich te beperken tot lokaal niveau. Het vrachtverkeer mag om deze reden 

uitsluitend beperkt zijn tot bestemmingsverkeer en kan niet worden geselecteerd als doorgaande vrachtroute I evenmin als een vrachtroute type III. Het stedelijk 

gebied, het lokale bedrijventerrein en het militair domein worden daarom best ontsloten met een vrachtroute II in noordwest en –zuidelijke richting. 

Selectie interlokale vrachtroute 

- N73 van Leopoldsburg tot N72 

- N73 van Leopoldsburg tot N74 

- N72 van N72 tot Beringen 

- Via de N18 Balen naar N71 te Mol. 

De huidige knelpunten zijn de volgende: 

- Doortocht centrum Leopoldsburg: zwaar vervoer doorheen woon- en winkelcentrum 

- Hamse steenweg N141: zwaar vervoer doorheen woonlint (lokale verbindindsweg) 

- Rotonde Heppen N72/N141: Zwaar vervoer centrum Heppen en schoolomgeving 

- Leopoldburgsesteenweg N73 Heppen 

- Beringersteenweg N72: zwaar vervoer van Beringen naar alle richtingen 

- Kanaalstraat: Sluipverkeer Balen en Lommel door woonbuurt 
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2.3 Lopende of geplande projecten 

2.3.1 Noord-zuid verbinding 

Op 6 februari 2015 werd het GRUP “Noord-zuidverbinding N74” principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering. Deze verbinding scheidt het lokaal en 

doorgaand verkeer in Houthalen-Helchteren met behulp van een westelijk omleidingstracé. Het doorgaand verkeer zal een 2x2-weg volgen met een snelheid van 

120 km/u en wordt vervolgens aangesloten op de E314. Op deze manier wordt er een vlottere doorstroming voorzien tussen Hechtel-Eksel en de E314. 

2.3.2 Geplande doortrekking N73 

Er is een plan-MER opgesteld in het kader van de geplande doortrekking van de N73 tussen N72 en N724 op grondgebied van gemeenten beringen en Ham.  Het 

plan-MER werd goedgekeurd op 7 april 2011. 

In het kader van de studie ’Streefbeeld en haalbaarheidsstudie primaire weg II en de doortrekking van de N73’ werd o.a. het in het RSPL aangeduide secundaire 

deel bestudeerd. Het ging hierbij over de doortrekking van de N73 van Tessenderlo tot Beringen met inbegrip van de Olmensesteenweg en Wasseven ter ontsluiting 

van het regionaal bedrijventerrein Ravenshout-Noord. 

De studie omvatte eveneens een voorstel van selectie als secundaire weg voor ontsluiting van het kleinstedelijk gebied Leopoldsburg met drie mogelijkheden: 

doortrekking N73 (via reservatiezone op gewestplan), doortrekken van N73 via de Zuidstraat of de N72 als ontsluiting voor het KSG Leopoldsburg voor het ENA. Bij 

de doortrekking van de N73 werd omwille van tegenstrijdige standpunten van de betrokken actoren (o.a. vanwege van het ontbreken van een afweging mens – 

natuur), enkel tot een korte termijn scenario besloten. Dit korte termijn scenario houdt in dat de N73 de ontsluiting verzorgt voor het ENA en de N72 voor het 

kleinstedelijk gebied. Uitgebreider onderzoek is bijgevolg noodzakelijk om tot een gefundeerde keuze van lange termijn scenario te komen. 

2.3.3 Leopoldspark 

In december 2013 werden de eerste werken gestart in het centrum van Leopoldsburg. Tegen midden 2015 zou dit project volledig afgerond zijn. Het project is 

gelegen tussen de vier belangrijkste winkelstraten (Stationsstraat, Koningsstraat, Nicolaylaan en Maarschalk Fochstraat) en omvat 3000m² winkels, een 

woonzorgcentrum, 31 appartementen en 203 ondergrondse parkeerplaatsen.  
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3 Analyse van de bestaande toestand 

3.1.1 Bestaande ruimtelijke en verkeerskundige structuur 

Leopoldsburg wordt doorkruist door 3 gewestwegen: De N746, komende van Lommel, de N18 komende van Mol en de N73 komende van Hechtel-Eksel. 

Op Figuur 3-2 is er zichtbaar dat de N73 het centrumgebied van Leopoldsburg en Heppen doorkruist. Binnen deze centrumgebieden zijn twee scholen gelegen, 

beveiligd met gemachtigde opzichters en een dynamische zone 30. Op de overige stukken geldt er een snelheidsbeperking van 50km/u (70km/u buiten de 

bebouwde kom).  

Langsheen de N73 bevinden er zich fiets -en voetpaden. In Leopoldsburg zijn deze fietspaden vrijliggend, gescheiden door een parkeerstrook. Deze configuratie 

wordt verder gezet tot aan de spoorwegovergang. Net voor de spoorwegovergang, ter hoogte van de school, wordt de rechterzijde een tweerichtingsfietspad. De 

voetgangersvoorzieningen zijn aanwezig langsheen heel de N73. Oversteekplaatsen concentreren zich voornamelijk in de centrumgebieden, meer bepaald ter 

hoogte van de scholen. 

Verder sluiten er verscheidene wegen aan op de N73. Deze verkeersafwikkeling wordt met een ondergeschikte voorrangsregeling geregeld. 
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Figuur 3-1: Ruimtelijke analyse N73 
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Figuur 3-2: Verkeerskundige analyse N73 
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Op onderstaande afbeeldingen worden de drie type dwarsprofielen weergegeven : een met aanliggende fietspaden en een met parkeerstroken en vrijliggende 

fietspaden. 

 

Figuur 3-3: Type dwarsprofiel aanliggende fietspaden 

 

Figuur 3-4: Type dwarsprofiel met parkeerstroken 

 

Op onderstaande afbeelding is het typedwarsprofiel weergegeven van de Koningstraat en de Stationsstraat. 
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Figuur 3-5: Typedwarsprofiel Koningstraat/Stationsstraat 

 

Naast de gewestwegen wordt Leopoldsburg doorkruist door spoorlijn 15 Hasselt-Mol. Op het grondgebied van Leopoldsburg bevinden zich 7 spoorwegovergangen 

(waarvan 1 ongelijkgronds). 
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Figuur 3-6: Noordelijke Spoorwegovergangen Leopoldsburg 
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Figuur 3-7: Zuidelijke Spoorwegovergangen  



 Pagina 62 van 102 BE0114001173 

be0114001173_rap001bijlagenbundel1_v23_07.docx 

3.1.2 Fotoreportage 

Op onderstaande kaart worden de locaties aangeduid waarop de foto’s zijn genomen. 

 

Figuur 3-8: Locaties foto's 
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Figuur 3-9: Rotonde te Heppen 
 

  

Figuur 3-10 : N73 te Heppen Figuur 3-11: N73 - Oudstrijdersstraat 
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Figuur 3-12: N73 - Halteren openbaar vervoer   Figuur 3-13: Afslaande bewegingen N73 

  

Figuur 3-14 : N73 - Berkenlaan Figuur 3-15: Filevorming N73 (8u26), Bremstraat 
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Figuur 3-16: Filevorming spoorwegovergang 13u19 Figuur 3-17: Schoolbegeleiding Sint-Michiel 

  

Figuur 3-18 : Verkeerssituatie thv Sint-Michiel Figuur 3-19 : Spoorwegovergang richting centrum  
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Figuur 3-20 : N73-Nicolaylaan Figuur 3-21 : Koningsstraat 

  

Figuur 3-22 : Rotonde N73-Generaal de Kahestraat Figuur 3-23 : Stationsstraat 



 Pagina 67 van 102 BE0114001173 

be0114001173_rap001bijlagenbundel1_v23_07.docx 

  

Figuur 3-24 : Stationsstraat - Nicolaylaan Figuur 3-25 : Nicolaylaan 

  

Figuur 3-26 : Nicolaylaan richting Quatre Bras Figuur 3-27 : Rotonde Quatre bras (N73-N746-N18) 
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Figuur 3-28 : Generaal de Krahestraat Figuur 3-29 : Brugstraat 

  

Figuur 3-30 : N746 Lommelsesteenweg Figuur 3-31 : N18 Antwerpsesteenweg 
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Figuur 3-32 : Kanaalstraat Figuur 3-33 : Stadenberglaan  

  

Figuur 3-34 : Stadenberglaan - Merkemlaan Figuur 3-35 : Omgeving Reigersvliet 
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Figuur 3-36 : Grootdonckstraat (omgeving) Figuur 3-37 : Stadenberglaan (omgeving) 

  

  Figuur 3-38:Omgeving spoor laadkaai Figuur 3-39: Adj. De Keyserstraat 
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Figuur 3-40 : Fernand Van Baelstraat Figuur 3-41 : Omgeving Adj. De Keyserstraat 

  

Figuur 3-42 : Craenenhoefweg Figuur 3-43 : Craenenhoefweg 
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Figuur 3-44 : Omgeving Craenenhoefweg Figuur 3-45 : Omgeving spoorovergang Craenenhoefweg 

  

Figuur 3-46 : Molenbergstraat Figuur 3-47 : Blackbox te Heppen 
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3.1.3 Lokale functies 

De bedrijventerreinen Leopoldsburg-kanaal en Olmendijk zijn gelegen in het noorden van Leopoldsburg, langs de N18 en het kanaal. Deze opereren veelal op 

lokaal niveau. 

Naast het centrum bevinden er zich nog drie gehuchten in Leopoldsburg: Immert, Strooiendorp en Boskant. Deze gehuchten hebben elk een aantal voorzieningen 

van bovengemeentelijk niveau, zoals een zwembad, scholen en een internaat. Daarnaast zijn er ook kleinere voorzieningen aanwezig, zoals een slagerij, bakker,[ 

De winkels bevinden zich voornamelijk in het centrum van Leopoldsburg, meer bepaald langs de Stationsstraat. Verder bevinden de meer verkeer aantrekkende en 

grootschalige handelspanden zich langs de Diestersteenweg (N73). In het mobiliteitsplan werd reeds aangegeven dat steeds meer handelszaken zich langs de N73 

en de N746 vestigen, wat leidt tot een verhoogd aantal afslag- en oversteekbewegingen. 

Andere diensten, zoals scholen, administratieve gebouwen, clusteren zich vooral in het centrum en de woonzones. Langsheen de N73 en de N746 bevinden zich 

gemende winkellinten. Onderstaande kaart geeft de ligging van deze functies weer, alsook de ligging van het bedrijventerrein. 

Een andere erg belangrijke functie is de Militaire Kazerne is het oosten van Leopoldsburg. Deze zorgt voor een groot deel van de tewerkstelling in Leopoldsburg. 
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Figuur 3-50: Locatie van diensten en bedrijven - www.geopunt.be 
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3.1.4 Groenstructuur 

De grootste groenstructuur is terug te vinden in het oosten van Leopoldsburg, namelijk gebied “militair domein”. Dit gebied behoort tot de categorie “zeer waardevol” 

en vormt een onderdeel van het habitatrichtlijnengebied. De zuidelijke grens van Leopoldsburg wordt gevormd door de Grote Beek en door het natuurgebied “de 

Natte Driehoek”, een gebied met uiterst waardevolle elementen. De Grote Beek wordt als structurerend hydrografisch element geselecteerd, waarbij herkenbaarheid 

en behoud van het element centraal staan. 

De westelijke zijde van Leopoldsburg wordt gekenmerkt door landbouwgronden en bosgebied. De Gerheserheide bestaat uit bossen, heidebegroeiing en 

stuifduinen. 

.  

Figuur 3-51: Groenstructuur (GRS 2008) 
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3.1.5 Ontsluitingswegen 

Op onderstaande kaart is de wegencategorisering zichtbaar van Leopoldsburg. Hierbij zijn de lokale wegen type II van belang, vanwege hun ontsluitende functie.  

De Kanaalstraat, een ontsluitende weg, krijgt, volgens de MOBER opgesteld door Grontmij, meer de functie van verbindende weg toegedeeld, vanwege zijn ligging 

tussen de N73 en de N18. Ditzelfde probleem wordt ook aangekaart voor de Berkenlaan. 

In het mobiliteitsplan wordt verder de suggestie gegeven om de N73 tussen Heppen en het centrum van Leopoldsburg als een secundaire weg type II te 

categoriseren. 

 

Figuur 3-52: Ontsluitingswegen (Mobiliteitsplan 2005) 
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3.1.6 Openbaar vervoer 

3.1.6.1 De Lijn 

Uit onderstaande kaart blijkt dat het station van Leopoldsburg als hoofdvervoersknooppunt fungeert, waarlangs alle lijnen passeren. Deze lijnen hebben een 

ontsluitend karakter, wat wil zeggen dat dit trage verbindingen. Verder is het opvallend dat de openbaar vervoerlijnen geen wijken aandoen. 

Het merendeel van de lijnen bevindt zich op de N73 en de Martelarenstraat.  

De N73 Diestersteenweg wordt bediend door: 

- Lijn 14: Maaseik – Leopoldsburg 

- Lijn 17a: Diest – Mol/Leopoldsburg 

- Lijn 58: Lommel – Beringen 

- Lijn 302: Maaseik – Geel 

De N73 Hechtelsesteenweg wordt bediend door: 

- Lijn 14: Maaseik – Leopoldsburg 

- Lijn 302: Maaseik – Geel 

De N746 Lommelsesteenweg wordt bediend door: 

- Lijn 58: Lommel – Beringen 

De N18 Antwerpsesteenweg wordt bediend door: 

- Lijn 15c:Leopoldsburg - Geel 
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Figuur 3-53: Routenetwerk De Lijn 
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3.1.6.2 NMBS 

Het treinstation van Leopoldsburg wordt bediend door de lijn 15 Hasselt-Mol. Op weekdagen stoppen er twee treinen per uur, één in elke richting.  

Dit aantal wordt in de weekends gereduceerd tot 1 trein per uur, afwisselend naar Mol en Hasselt. Verder rijden er 4 goederen treinen op dinsdag en donderdag. 

Tabel 3-1: Uurregeling NMBS - www.railtime.be 

Weekdagen Weekenddagen 

Richting Hasselt Richting Mol Richting Hasselt Richting Mol 

6u19 6u41 7u19 8u41 

A [ 9u19 10u41 

A [ [ [ 

22u19 22u41 21u19 22u41 

3.1.7 Fietsstructuur 

In Leopoldsburg is er zowel een functioneel als een recreatief fietsroutenetwerk aanwezig. Deze bevinden zich vooral langs de gewestwegen en doorkruisen op 

deze manier het centrum. 

De fietspaden in Leopoldsburg zijn voor het grote deel aanliggende enkelzijdige fietspaden, op enkele locaties zijn de fietspaden vrijliggend, gescheiden door een 

parkeerstrook. 
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Figuur 3-54: Beoordeling Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
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3.2 Beschikbare onderzoeksgegevens 

3.2.1 Ongevalsgegevens 

Uit onderstaande grafiek blijkt dat Leopoldsburg een gelijkblijvende tendens ondergaat op het vlak van verkeersveiligheid. Diezelfde tendens is ook terug te vinden 

in Vlaanderen. 

In het grillige patroon van de verkeersongevallen bij fietsers is er geen echte tendens te onderscheiden maar kan er gesteld worden dat de verkeersveiligheid voor 

de fietsers toch een blijvend aandachtspuntje is. 

 

Figuur 3-55: Evolutie ongevallencijfers - www.lokalestatistieken.be 
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Figuur 3-56: Evolutie ongevallencijfers van fietsers - www.lokalestatistieken.be 
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De ongevallen met fietsers en motorvoertuigen concentreren zich vooral op de gewestwegen en de centrumstraten van Leopoldsburg. Dit geeft nogmaals aan dat 

de verkeersveiligheid in het centrum een hekelpunt is. 

 

Figuur 3-57: Ongevallen (geaggregeerd) 2009-2011; BMV-Limburg 
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Figuur 3-58: Fietsongevallen (geaggregeerd) 2009-2011; BMV-Limburg 
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3.2.2 Verkeerstellingen 

3.2.2.1 Verkeerstellingen 2000 

In het jaar 2000 (woensdag 4 oktober) werden er in het kader van het mobiliteitsplan verkeerstellingen verricht in het centrum en de gewestwegen van Leopoldsburg 

en Heppen. Dit onderzoek werd uitgevoerd om de onleefbaarheid van de centrumstraten aan te kaarten. Uit onderstaande verkeerstellingen kwam er duidelijk naar 

voor dat de N73 een oost-west relatie invult. Verder bestond het verkeer uit een groot aandeel vrachtwagens, waarvan 82% geen bestemming had in Leopoldsburg. 

35% had zelfs geen bestemming in de ruime omgeving. 

  

Figuur 3-59: Verdeling intensiteiten en aandeel vrachtverkeer - Mobiliteitsplan 2005 Figuur 3-60: Bestemming vrachtverkeer - Mobiliteitsplan 2005  
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Figuur 3-61:Verkeerstellingen avondspits 2000 - Mobiliteitsplan 2005 
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3.2.2.2 Verkeerstellingen 2012-2013 

In het kader van de MOBER voor het opstellen van de planMER “Kleinstedelijk gebied Leopoldsburg” werden er in 2012-2013 doorsnedetellingen uitgevoerd op de 

belangrijkste assen, de gewestwegen. Deze tellingen vonden plaats tussen 8u-9u en tussen 16u en 17u en de resultaten worden in pae weergegeven. 

Hieruit bleek dat de N73 de drukste weg vormt van Leopoldsburg, waarbij de verkeersdrukte op de N18 en de N746 aanzienlijk beperkter is 

 

 

Figuur 3-62: Ochtendspits verkeerstellingen 2012-2013; MOBER ksg Leopoldsburg 
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Figuur 3-63: Avondspits verkeerstellingen 2012-2013; MOBER ksg Leopoldsburg 
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3.2.2.3 Herkomst-bestemmingsonderzoek “Studie naar grensoverschrijdend verkeer Bree-Weert” 

Bij dit onderzoek, lopende van 2011 tot 2013, zijn twee waarnemingsposten relevant, namelijk de post in Hechtel, gelegen op de N73, en de post op de N141 te 

Ham. Uit deze gegevens bleek dat ongeveer 7% van Ham, via Leopoldsburg, naar Hechtel reed en dus als doorgaans verkeer werd gezien.  

 

Figuur 3-64: Doorgaand verkeer tussen N141 en N73 (richting oosten) 
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Figuur 3-65: Doorgaand verkeer tussen N73 en N141 (richting westen) 
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3.2.2.4 Verkeersanalyse Kamperbaan 

In juni 2015 voerde de gemeente Hechtel-Eksel een verkeersonderzoek uit op de N73 Kamperbaan. De intensiteiten in beiden richtingen lag op piekmomenten rond 

de 500-600 voertuigen per uur. Dit komt overeen met de eerdere tellingen, uitgevoerd in het kader van de MOBER. 

Een opvallende conclusie is het hoog aandeel zwaar verkeer. Dit lag rond de 15% wat duidt op een intensief gebruikte route op bovenlokaal niveau. 

 

 

Figuur 3-66: Locatie Verkeersanalyse Kamperbaan 
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3.2.2.5 Provinciaal verkeersmodel Limburg 

Dit verkeersmodel, opgesteld ter ontwerp van de planMER, toont de situatie in 2020 indien alle deelplannen, behalve deelplan 6 Reigersvliet, worden uitgevoerd. 

Verder werd er rekening gehouden met de doorgroei van alle socio-economische gegevens volgens de algemene en generieke patronen. De verkeersnetwerken 

werden verder ook aangepast: de N73 werd doorgetrokken in Beringen, de Noord-Zuid wordt als gerealiseerd beschouwd en het Spartacusplan is volledig 

uitgevoerd. 

De resultaten van dit model voorspellen geen rooskleurige toekomst voor Leopoldsburg: er wordt een algemene verkeersstijging verwacht, met name op de N73. 

Ook de kleine binnenwegen, waarvan wordt aangegeven dat deze gebruikt worden door sluipverkeer, kennen een significante stijging. 

 

 

Figuur 3-67: Verschilplot met 2013 ;  MMM-L volgens BAU2020-scenario (links ochtendspits, rechts avondspits) 
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Op basis van deze gegevens werd er een toetsing van de restcapaciteit van de belangrijkste kruispunten uitgevoerd. Hieruit blijkt dat, vooral in de avondspits, de 

kruispunten afwikkelings- en doorstromingsproblemen zullen krijgen. 

 

Figuur 3-68: Overzicht verzadigingsgraad kruispunten - PlanMER 

  

De impact van de Reigersvliet is afhankelijk van de invulling, maar het staat reeds vast dat dit project voor extra doorstromingsproblemen zal zorgen in het centrum 

van Leopoldsburg.  

Een grote kanttekening dient gemaakt te worden. Deze voorspellingen zijn gebaseerd op een verkeersmodel, en houdt steeds een bepaalde grootte van 

onzekerheid in. 
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3.2.2.6 Verkeersmodel ontsluitingsweg Mobiliteitsplan 2005 

In het mobiliteitsplan van 2005 werden er reeds enkele verkeersmodellen opgesteld, gebaseerd op een omleidingsweg.  

De eerste variant bestaat uit een grote omleidingsweg, aansluitend op de E313, zonder verdere maatregelen in het centrum van Leopoldsburg. Deze oplossing zou 

weinig effect hebben op de verkeersdrukte in het centrum van Leopoldsburg en Heppen. 

 

Figuur 3-69: Veschilplot grote ontsluitingsweg - Mobiliteitsplan 2005 
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Een tweede variant bestaat uit een zuidelijke randweg, aangesloten op de Nicolaylaan. Op deze manier wordt de N73 in het centrum ontlast. 

 

Figuur 3-70: Model zuidelijke randweg - Mobiliteitsplan 2005 
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De derde variant onderzoekt een zuidelijke randweg, maar waarbij de spoorwegovergang op de Diestersteenweg (N73) afgesloten is. De Craenenhoefweg zou op 

deze manier een grotere verkeerstroom te verwerken krijgen, net zoals de Martelarenstraat. 

 

Figuur 3-71: Model zuidelijke omleidingsweg, sluiting spoorovergang - Mobiliteitsplan 2005 
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3.2.3 Geluidsgegevens 2011 

Op onderstaande kaarten is de geluidsbelasting zichtbaar voor de gewestwegen in Leopoldsburg. Hierbij valt het vooral op dat de N73 tussen Leopoldsburg en 

Hechtel een hoge geluidsbelasting heeft. 

 

Figuur 3-72: Geluidsbelasting (Links: overdag, Rechts: nacht) - www.geopunt.be 
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3.2.4 Verkeersleefbaarheidsindex Koningsstraat 

In het Mobiliteitsplan van 2005 werd de VLI berekend van de Koningsstraat. Hieruit bleek dat vooral de geluidshinder, de verkeerssnelheid en de 

verkeersonveiligheid tot de belangrijkste pijnpunten horen. Met een score van 60/100 scoort de Koningsstraat een voldoende maar dienen er verdere ruimtelijke- en 

verkeersmaatregelen genomen te worden. 

 

Figuur 3-73: VLI Koningsstraat - Mobiliteitsplan 2005 
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3.2.5 Sluitingstijden 

Op basis van de sluitingstijden van donderdag 12 maart 2015, werd onderstaande grafiek bekomen. Deze gegevens zijn representatief voor een donderdag en dus 

ook voor de dag waarop het verkeersonderzoek plaatsvond (19 maart 2015). Er moet echter steeds rekening gehouden worden met storingen die van dag tot dag 

verschillen.  

Tabel 3-2: Sluitingstijden spoorovergang N73 - Infrabel 
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3.2.6 Leegstand  

Leegstand wordt aanzien als een indicator voor de leefbaarheid en de vitaliteit van een centrumgebied. In 2012 voerde Unizo een onderzoek uit naar de leegstand 

in Limburgse gemeenten. Uit dit onderzoek blijkt dat 13.9% van alle winkel-verkooppunten in Leopoldsburg leegstaat. Dit is ook meteen het grootste aandeel 

leegstand in Limburg. 
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