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Imme Vande Sompele
Locatieonderzoek Sinksenfoor – advies mobiliteit

Bereikbaarheidsprofielen
Het bereikbaarheidsprofiel werd bekeken vanuit het oogpunt van de vier grote vervoersmodaliteiten:
- Voetgangers
- Fietsers
- Openbaar vervoer
- Privaat vervoer
1.

Spoor Oost
Voetgangers
De grootste barrière voor voetgangers is de Singel. Er zijn oversteekplaatsen voorzien aan het
kruispunt met Schijnpoortweg en de bedrijvigheid naast het containerpark. Deze laatste
oversteekplaats is echter niet beveiligd met verkeerslichten en is bijgevolg niet veilig.
Er is een bundeling van openbaar vervoer aan Schijnpoort en aan de Turnhoutsepoort. De
loopafstand tot deze knooppunten bedraagt respectievelijk 350 en 420 meter. De
voetgangersverbinding met de achterliggende woonwijken is mogelijk via de Donkerpoort maar ook dit
ligt op een te grote wandelafstand. Indien de Sinksenfoor op deze locatie komt, zal er gezocht moeten
worden naar een mogelijkheid om de Singel op een verkeersveilige manier oversteekbaar te maken
en zal er tevens voldoende aandacht moeten zijn naar de toegang vanuit het achterliggende
woongebied
Fietsers
De huidige fietsinfrastructuur langsheen de Singel is onvoldoende, langs deze drukke auto-as is er
een aanliggend fietspad voorzien. Op dit moment zijn er bijkomende klachten van wagens die staan
aan te schuiven op het fietspad en dit om het containerpark op te rijden. Tevens zijn er conflicten
tussen wagens die de parkeerstrook op- en uitrijden. De oversteekbaarheid van de Singel voor
fietsers is ook hier de grootste barrière. De fietsontsluiting van de achterliggende wijk gebeurt via de
Donkerpoort of Schijnpoort. Langsheen de site zijn nergens fietsstalmogelijkheden voorzien op dit
ogenblik. Ter hoogte van de schijnpoortweg is er een velostation.
Openbaar vervoer
Op dit ogenblik rijdt enkel buslijn 38 (Zuidstation – Schijnpoort) langsheen de site. Deze buslijn rijdt
enkel in de spits en ook enkel op weekdagen. De belangrijkste openbaar vervoers-knooppunten zijn
de Turnhoutsepoort en de Schijnpoort. Vooral Schijnpoort is een belangrijk openbaar vervoer
knooppunt. De tramlijnen 12, 2, 3, 5 en 6 hebben daar hun halte. Het zijn allemaal lijnen met een zeer
hoge frequentie die ook de P&R’s bedienen.
Privaat vervoer
De locatie is gelegen langs de Singel en heeft via deze weg aansluiting op Ring. In het kader van de
Oosterweelverbinding zal een bijkomend op- en afrittencomplex gerealiseerd worden ter hoogte van
het huidige containerpark Borgerhout. Aansluiting op het lagere wegennet gebeurt via kruispunt
Turnhoutsepoort en Schijnpoort.
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Momenteel zijn de intensiteiten op en rond de Singel al zeer hoog. Tijdens evenementen in het
Sportpaleis en de Lotto Arena wordt de omgeving heel zwaar belast.
De huidige parkeermogelijkheden beperken zich tot het langsparkeren langsheen de Singel.
Daarnaast is er ook een parking van GAMMA vlakbij de site gelegen. Echter lopende gesprekken
naar dubbel gebruik van deze parking hadden een negatief resultaat na weigering van GAMMA.
Tijdens evenementen in Sportpaleis, Lotta Arena, Trix en Hof Ter Lo is er hoge parkeerdruk in de
omgeving. In de toekomst zal onderzocht worden of parkeren mogelijk is op de site van spoor oost.

2.

Konijnenwei
Voetgangers
De grootste barrière voor voetgangers is de Singel (2x2) en de afrit van de R1. Er zijn
oversteekplaatsen voorzien aan het kruispunt met de Kolonel Silvertoplaan en aan de afrit van de R1
(5a). Beide oversteken zijn verkeerslichtengeregeld.
Ter hoogte van de afrit moet men komende vanuit de woonwijk echter 2 x oversteken. Vraag is of er
bij hoge voetgangersconcentraties wel genoeg opstelruimte is op het middeneiland. Dit is geen veilige
plek om te wachten.
Ook het kruispunt met de Kolonel Silvertoplaan is een complex kruispunt waar men afhankelijk van de
richting in meerdere keren zal moeten oversteken. Ook hier zal opstelruimte een probleem vormen bij
hoge voetgangersconcentraties.
De loopafstand naar het openbaar vervoer is behoorlijk goed:
- tram- en bushalte aan de Brederodestraat op +/- 200m
- tramhalte aan de Bolivarplaats op +/-350m
- toekomstige tramhalte in de Brusselstraat op +/- 50m
- bushalte aan de Brusselstraat op +/- 250m
Fietsers
Het fietspad langs de Singel is hier net volledig vernieuwd. Er ligt nu dus langs beide zijden een
vrijliggend verhoogd fietspad dat in de toekomst in beide richtingen kan gebruikt worden.
Fietsers maken eveneens gebruik van de twee verkeerslichtengeregelde oversteekplaatsen.
Bij deze oversteekplaatsen geldt ook voor de fietsers dezelfde problematiek als voor de voetgangers.
Momenteel zijn er nergens fietsstalplaatsen voorzien in de omgeving van de Konijnenwei.
Je hebt drie velostations in de nabije omgeving: Brederodestraat, Brusselstraat en Bolivarplaats.
Openbaar vervoer
Langs de Singel rijdt bus 13 (Polderstad – Eilandje). In de nabije omgeving heb je tramlijnen 4 en 24
(Brederodestraat) en tramlijn 12 (Bolivarplaats). De frequentie van deze lijnen is behoorlijk hoog. In de
toekomst zal er ook een tram rijden in de Brusselstraat met een zeer hoge frequentie en een halte
vlakbij de Konijnenwei. Op +/- 150m heb je ook het treinstation Zuid.
Privaat vervoer
De locatie is gelegen langs de Singel en is bereikbaar via de afrit 5a op de R1 of via het op- en
afrittencomplex op de Kolonel Silvertoplaan. Het wegrijden zal alleen kunnen gebeuren via de Kolonel
Silvertoplaan of via de Singel. Aansluiting op het lagere wegennet verloopt via de Singel en de Leien.
De omgeving kent nu reeds hoge verkeersintensiteiten.
De parkeermogelijkheden in de buurt zijn de volgende:
- Parking justitiepaleis van 350 parkeerplaatsen op +/- 550m
- Parking Zuiderdokken van 1567 plaatsen op +/-900m
- Parking Desguinlei van 350 plaatsen op 550m.
Al deze parkings kennen nu reeds een hoge bezetting. De parkeerdruk in de wijk Zuid en Brederode is
zeer hoog.

2/3

Grote Markt 1 – 2000 Antwerpen
college@stad.antwerpen.be

Mobiliteitsprofiel
De Sinksenfoor is een grootschalig evenement dat 5 weken lang open is voor het publiek. De kramen zijn
elke dag open van 12u tot 24u en op vrijdag en zaterdag tot 01u.
Op een weekenddag komen er meer dan 50.000 – 70.000 bezoekers en op een echte topdag zijn het
meer dan 100.000 bezoekers.
Over de vervoersmodi van de bezoekers is in het verleden nooit een onderzoek gedaan. Over dergelijke
cijfers beschikken we dus niet.
Wel kan aangenomen worden dat, door de late openingsuren, veel bezoekers met de wagen komen omdat
er een beperkter aanbod van openbaar vervoer is in de avonduren.

Conclusie
Beide locaties zijn gelegen langs de Singel en kennen vandaag de dag reeds hoge verkeersintensiteiten.
Door de ligging langs de Singel is er een grote barrièrewerking voor de voetgangers en de fietsers. De
huidige oversteekmogelijkheden zullen tijdens piekmomenten niet volstaan.
Het openbaar vervoersaanbod is het beste op de site Spoor Oost omdat hier een ruimer aanbod is aan
lijnen en omdat die lijnen ook de P&R’s bedienen.
Het parkeeraanbod is vandaag beter op de site Konijnenwei omdat er in de nabije omgeving parkings
aanwezig zijn. Maar de parkeerdruk op deze parkings is redelijk hoog. Op de site van Spoor Oost zal het
parkeeraanbod vooral afhangen van het al dan niet kunnen parkeren op eigen terrein.
Uit het mobiliteitsprofiel van de Sinksenfoor blijkt dat we nu over veel te weinig informatie beschikken om
een verantwoorde keuze te kunnen maken op vlak van mobiliteit. Het is absoluut noodzakelijk om een
evenementenvervoersplan op te stellen. Er moet een duidelijk beeld komen van hoe de bezoekers zich
verplaatsen en van waar ze komen. Op basis van deze modal split kan dan ook de afwikkeling van de
kruispunten beter onderzocht worden.
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