
Motivering	  betreffende	  aanvraag	  wijziging	  ligging	  voetweg	  nr	  44	  te	  Klaterteer,	  
Herentals,	  Noorderwijk	  
	  
Geschiedenis	  
	  
Momenteel	  vertrekt	  de	  voetweg	  44	  ter	  hoogte	  van	  de	  Morkhovenseweg,	  verder	  over	  de	  
verharde	  wegen	  van	  verkaveling	  Tarwestraat	  en	  Roggestraat	  en	  dan	  over	  de	  onverharde	  
paden	  waar	  deze	  aanvraag	  over	  gaat,	  om	  dan	  verder	  aan	  te	  sluiten	  over	  de	  asfaltweg	  van	  
Klaterteer	  in	  de	  richting	  van	  Zandkapelweg	  en	  Hoogton	  ter	  hoogte	  van	  de	  school	  	  
"De	  Zandkorrel".	  
	  
Ter	  hoogte	  van	  de	  woning	  Roggestraat	  15	  is	  de	  betreffende	  voetweg	  zichtbaar	  in	  de	  atlas	  
der	  wegen	  op	  het	  huidige	  perceel	  146r,	  dwars	  over	  het	  perceel	  naar	  het	  hoekpunt	  van	  
perceel	  145c,	  	  dan	  verder	  met	  een	  rechte	  hoek	  	  tussen	  perceel	  145c	  en	  162f	  en	  dan	  
aansluitende	  aan	  de	  bestaande	  asfaltweg	  Klaterteer	  ter	  hoogte	  van	  woning	  Klaterteer	  
13.	  
	  
Bij	  het	  bouwen	  van	  de	  woning	  Roggestraat	  15	  	  is	  de	  voetweg	  rondom	  het	  perceel	  146r	  
gelegd	  langsheen	  perceel	  161k/2.	  (huidige	  toestand	  kadasterplan)	  
	  
In	  de	  atlas	  der	  wegen	  is	  nog	  een	  vertakking	  zichtbaar	  ter	  hoogte	  van	  Roggestraat	  15,	  
verder	  naar	  de	  huidige	  Verbindingsstaat	  toe	  tussen	  de	  percelen	  158a,	  	  158v2	  enerzijds	  
en	  	  	  161s	  en	  146p	  anderzijds.(tussen	  Verbindingsstraat	  25	  en	  27)	  
Deze	  verbinding	  is	  midden	  vorige	  eeuw	  verplaatst	  en	  ligt	  nu	  tussen	  de	  percelen	  161t,	  
146p	  enerzijds	  	  en	  161k/2	  anderzijds.	  (tussen	  Verbindingsstraat	  29	  en	  Zandkapelweg	  1)	  
Deze	  beiden	  verbindingen	  zijn	  niet	  zichtbaar	  op	  het	  huidige	  kadasterplan.	  
	  
Motivering	  
	  
Het	  doel	  van	  deze	  aanvraag	  is	  de	  regularisatie	  van	  de	  huidige	  toestand	  ter	  plaatse	  en	  
gelijktijdig	  ook	  een	  toekomstgerichte	  ontsluiting	  van	  het	  binnengebied	  waarbij	  de	  
huidige	  verbinding	  vanuit	  de	  Roggestraat	  naar	  enerzijds	  Klaterteer	  en	  anderzijds	  de	  
Verbindingsstraat	  blijft	  behouden	  voor	  een	  fiets-‐	  en	  wandeltracé	  met	  een	  aangepaste	  
breedte	  van	  2m,	  dit	  om	  de	  veiligheid	  te	  verhogen	  zodat	  het	  wisselen	  van	  	  
fiets-‐	  en	  wandelverkeer	  vlotter	  kan	  doorgaan.	  
	  
Verder	  is	  er	  een	  ontsluiting	  voorzien	  van	  dit	  binnengebied	  voor	  gemotoriseerd	  verkeer	  
aansluitende	  aan	  de	  bestaande	  weg	  Roggestraat.	  	  
Ter	  hoogte	  van	  deze	  ontsluiting	  is	  er	  een	  rooilijn	  van	  10m	  voorzien	  met	  achteraan	  een	  
keerpunt	  met	  rooilijn	  van	  18m;	  hierdoor	  kan	  het	  zacht	  verkeer	  en	  het	  gemotoriseerd	  
verkeer	  hier	  samengaan.	  
	  
Aansluitende	  blijft	  het	  veilige	  fiets-‐	  en	  wandeltracé	  tussen	  zone	  Morkhovenseweg/	  
Roggestraat,	  Zandkapel/Verbindingsstraat	  en	  basisschool	  vestiging	  Zandkorrel	  intact.	  
Om	  de	  veiligheid	  te	  verhogen	  zal	  de	  breedte	  van	  de	  voetweg	  op	  2m	  worden	  voorzien	  
zodat	  het	  wisselen	  van	  fiets-‐	  en	  wandelverkeer	  vlotter	  kan	  doorgaan.	  
	  
	  
	  



	  
Besluit	  
	  
Na	  realisatie	  van	  deze	  wijziging	  blijft	  de	  verbinding	  van	  voetweg	  44	  vanaf	  de	  
Roggestraat,	  enerzijds	  naar	  de	  Verbindingsstraat	  en	  anderzijds	  naar	  Klaterteer	  
behouden	  en	  zal	  deze	  met	  een	  nieuwe	  breedte	  van	  2m	  veiliger	  zijn	  voor	  het	  fietsverkeer.	  
De	  ontsluiting	  van	  het	  binnengebied	  tussen	  Klaterteer	  /	  Roggestraat	  /	  	  Zandkapelweg	  
wordt	  hierdoor	  ook	  gerealiseerd.	  
	  
	  
nota:	  zie	  rooilijnplan	  en	  foto's	  in	  bijlage.	  


