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Raamwerk

?

Transitie
participatie traject

“Een transitie is een structurele verandering
van de maatschappij, die het resultaat is van
op elkaar ingrijpende en elkaar versterkende
grootschalige technologische,economische,
ecologische,
sociaal-culturele
en
institutionele ontwikkelingen. Een transitie
is een procesinnovatie die een (deel van
de) maatschappij compleet verandert en
als vernieuwing de grenzen van organisaties
overstijgt.”
https://www.ensie.nl/duurzaam/transitie

Boek 2

Dit document bevat de neerslag van de
verkennende fase van het verkennend
ruimtelijk onderzoek viaduct B401.
Het document bestaat uit een inleidend
deel en de verkennende fase.
In de inleiding trachten we de
context van deze opdracht duidelijk
te schetsen. Dit door het formuleren
van de doelstellingen en ambities op
niveau van de stad en de buurten, de
spelregels, de noden van de stad en van
de omliggende wijken en het oplijsten
van een aantal belangrijke transities die
vandaag spelen in de maatschappij en
die een sleutelrol zullen vervullen in het
transitietraject voor de ruimte van de
B401.
In de verkennende fase wordt vanuit
een thematische en een ruimtelijke
invalshoek de mogelijkheden voor een
transitie van de ruimte van de B401
onderzocht. Ontwerpend onderzoek
werd hierbij ingezet als methodiek.
Ontwerpend onderzoek is een cyclisch
proces waarbij analyse en ontwerp in
een sterke wisselwerking met elkaar
staan. De eerder klassieke lineaire
methode van eerst analyse en dan
ontwerp wordt verlaten met het oog
op het verkrijgen van een rijker beeld
van de mogelijke toekomst voor
deze ruimte. Nieuwe mogelijkheden,
alternatieve
toekomsten
worden
gegenereerd waarbij een rationeel
analytisch denkproces én een intuïtieve
ontwerpbenadering elkaar bevruchten.
Het ontwerpend onderzoek tast daarbij
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Experiment

Boek 1

mogelijkheden af op allerlei vlakken:
het programma, de projectafbakening,
het ambitieniveau … Vanuit een
onderzoek naar mogelijke alternatieve
toekomsten kan het logisch zijn om
het projectgebied uit te breiden of in
te krimpen, programma toe te voegen
of weg te laten, het ambitieniveau op
te drijven of de focus te verleggen …
Dit met als doel een maximale synergie
en een genegotieerde oplossing
tussen de verschillende dimensies van
deze stedelijke ruimte te bekomen.
Ontwerpend
onderzoek
creëert
synergie en synthese en leidt dus tot
constructief samenspel.
De
verkennende
fase
vertrekt
vanuit een aantal sleutelvragen. De
probleemstelling wordt scherp gesteld.
De tegenstellingen worden geduid.
Vervolgens wordt kennis vergaard van
het gebied door de verkenning van een
aantal thematieken: het viaduct als
stadsnatuur, het viaduct als netwerk, het
viaduct als stedelijke plek, het viaduct als
gebouw en het viaduct als plaats voor
experiment. De narratieven (verhalen)
verbeelden drie sterk uiteenlopende
mogelijke toekomsten voor de B401 en
zijn omgeving: het narratief “lang park”
zet maximaal in op het vergroenen,
het narratief “stedelijk ensemble”
benut de strategische ligging door te
kiezen voor stedelijke verdichting, het
narratief “buurten” maximaliseert de
versterking van de omliggende buurten.
Dit boek vormt de neerslag van dit
proces. Parrallel aan deze verkennende
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fase werd, in samenwerking met het
mobiliteitsbedrijf,
een
verkennend
verkeerskundig onderzoek gevoerd.
Een samenvatting van dit onderzoek
werd toegevoegd aan dit boek.
Uit het onderzoek naar de verschillende
thematieken en de opgemaakte
narratieven
werden
een
aantal
concepten gedestilleerd. De laatste
stap van het verkennend onderzoek
omvat een aantal zooms. Aan de hand
van snedes en maquettes wordt er
ingezoomd op een aantal strategische
plekken om de ruimtelijke kwaliteit van
de verschillende mogelijkheden beter te
verbeelden. In de synthetiserende fase
worden op basis van het voorliggend
onderzoek en de input vanuit het
uitgebreide participatietraject cruciale
keuzes voorgelegd die een kwalitatieve
transformatie van de omgeving van
de B401 kunnen garanderen. De
missietekst omschrijft bondig waar
we naartoe willen met de ruimte
van de B401 en welke benadering
we hier bij volgen. Het raamwerk
omschrijft de ruimtelijke krachtlijnen.
Het transitietraject plaatst deze
transformatie in een tijdsperspectief:
geen bruuske en grootschalige ingreep,
maar een realistische benadering over
een langere termijn met ruimte voor
steeds nieuwe inzichten. Het actieplan
is een oplijsting van quick wins en
structurele ingrepen en mogelijke
partnerships
Deze volgende stap wordt uiteengezet
in “boek 1: verkennen”.

DOELSTELLINGEN EN
AMBITIES

Ruimteneutraal,
verweving, bicycle
urbanism
Gent klimaatrobuust
in 2030,
klimaatneutraal in
2050
Een nieuwe,
leefbare, leesbare
en groene stedelijke
ruimte

In deze inleiding wordt het kader
van het verkennend ruimtelijk
onderzoek op een bondige manier
geschetst. Het kader bestaat uit
volgende elementen.

Om een antwoord te blijven bieden aan de steeds
veranderende tendensen, opportuniteiten en
uitdagingen, was een nieuwe structuurvisie nodig:
Ruimte voor Gent. Een werk van vele handen: een
maatschappelijk debat, actieve communicatie
en een overlegstructuur die niet alleen alle
stadsdiensten actief betrok, maar ook, via
verschillende adviesraden, het Gentse middenveld.
Ruimte voor Gent schuift 3 vernieuwende,
inhoudelijke lijnen naar voor:

- Doelstellingen en ambities op
niveau van Gent
- Doelstellingen en ambities op
niveau van het projectgebied
- Concrete randvoorwaarden of
spelregels
	

maatschappelijke

	

Fiets en openbaar
stadsontwikkeling.

vervoer

als

basis

Binnen LedebergLeeft werd in 2006 gestart met
een grondige vernieuwingskuur voor Ledeberg. De
stad formuleerde zes doelstellingen voor Ledeberg
(Meer en mooier groen, hogere woonkwaliteit,
vlotter en veiliger verkeer, vernieuwde toegangen,
meer en actievere dienstverlening en meer ruimte
voor ontmoeten). Binnen de B401-ruimte resulteerde
dit in verschillende projecten:

Fietsbrug Stropkaai

	

Bouw van de Welzijnsknoop
	

Bouw van een parkeergebouw
	

Realisatie van het Botermarktpark en de clustering van
activiteiten onder de fly-over

Klimaat

Gent heeft de ambitie om anno 2050 klimaatneutraal
te zijn. Gent Klimaatstad, een stad met gezonde
lucht, voldoende groen om te ontspannen of te
verkoelen, een stad met ruimte om te spelen en
elkaar te ontmoeten, een stad met goed geïsoleerde
en comfortabele huizen, een stad waar niet de
mensen maar de windmolens en de zonnepanelen
overuren draaien, een stad die energieonafhankelijk
is.

The bicycle Snake - Dissing+Weitling - Kopenhagen

Mobiliteitsambities

Het mobiliteitsplan stelt duidelijk dat de primaire
verbindingsfunctie van de B401 tussen R4 en R40
behouden blijft. De betekenis van de B401 binnen
de Gentse wegenhiërarchie moet van hetzelfde
niveau zijn als de andere primaire verbindingen R4R40 (Drongesesteenweg en Afrikalaan). Binnen de
R40 is dit nog niet infrastructureel vertaald op niveau
van het kruispunt met de R40 (Sint-Lievenspoort) en
van het tracé langs het Koning Albertpark.

HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN GENT
Naar een kwaliteitsvolle en open stedelijke ruimte

	

Heraanleg van de Botermarkt – Hundelgemsesteenweg
	

Herinrichting van het Centrumplein
	

Realisatie van een fiets- en voetgangersbrug over de
Schelde

Structuurvisie 2030
STRUCTUURVISIE 2030

Ontwerp

In het bestek worden duidelijke ambities voor de
B401-ruimte opgelijst.






MOBILITEITSPLAN GENT






Gent klimaatstad
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MOBILITEITSPLAN GENT Strategische mobiliteitsvisie



Mobiliteit als motor voor een duurzame en bereikbare






stad
PARKEERPLAN GENT
Stad Gent 2014 (goedkeuring gemeenteraad)

Een nieuwe stedelijke structuur met aandacht
voor ontmoeten, leefbaarheid en beeldkwaliteit,
met een gevoelige uitbreiding van het Koning
Albertpark. Ook een verdere vergroening van deze
sterk stenige ruimte is een uitdrukkelijk onderdeel
van de ontwerpopdracht. Een transformatie naar
een nieuw, verbindend stedelijk weefsel, al dan
niet via de totale of gedeeltelijke afbraak van het
viaduct. Verbindingen tussen een aantal wijken en
met de binnenstad, waarbij de leefbaarheid en het
leefmilieu in de wijken wordt verbeterd.

De verdere uitwerking van deze doelstellingen leidde uiteindelijk tot de onderstaande figuur.

CIRCULATIEPLAN GENT
Stad Gent 2017
10

Gents Klimaatplan 2014-2019
Stad Gent 2014
Werken naar een klimaatrobuuste stad, Gents
klimaatadaptatieplan 2016-2019
WERKEN NAAR EEN KLIMAATROBUUSTE STAD
GENTS KLIMAATADAPTATIEPLAN
2016-2019

Stad Gent 2016

De bestaande situatie is een ruwe insnijding in het
stadsweefsel, met een zeer grote omvang. Door
zijn omvang biedt deze zone echter ook een diepe
zichtas naar de stad. Deze zichtas moet behouden
blijven, toegankelijk gemaakt worden en betekenis
krijgen.

Verschillende projecten werden reeds gerealiseerd.
Van andere wordt de realisatie nu voorbereid.

20

Welzijnsknoop

Parkeergebouw De Speurder - Bollinger + Grohmann, Haerynck
Vanmeirhaeghe architecten en L.U.S.T

Stad Gent - 2017




De
openbaarvervoersstudie
Gentse
regio
(Pegasusplan) uit 2003 heeft de ambitie om in de
Gentse regio 5 tramlijnen te realiseren. Momenteel
loopt het onderzoek voor de vertramming van buslijn
7 tussen Sint-Pietersstation en Dampoortstation.
Ook de doortrekking van tram 4 richting Merelbeke
wordt onderzocht.
De stad moet bereikbaar blijven, ook met de auto.
Dit betekent dat parkeermogelijkheden geboden
moeten worden, rekening houdend met de
verschillende soorten en types gebruikers. Gent
kiest voor een sturend parkeerbeleid (de autodruk
verminderen en duurzame verplaatsingen stimuleren
door het parkeeraanbod te limiteren), eerder dan
voor een vraagvolgend beleid. Park&rides vormen
hierin een belangrijke schakel: bezoekers plaatsen
hun wagens aan de rand van de stad en nemen
de tram, de fiets (P&B) of de boot (P&B) naar het
stadscentrum. Op termijn gebruiken ook bewoners
de P&R’s om hun wagen ‘vestiairegewijs’ te stallen.

Stad Gent - 2010
Ruimte voor Gent

Het maken van een leefbare en leesbare stedelijke
ruimte met aangepaste infrastructuur voor fietsers
en voetgangers, openbaar vervoer en autoverkeer.

voor

Het Mobiliteitsplan Gent 2030 bestaat, onder meer,
uit een parkeerplan (eerste helft 2016) en een
circulatieplan (ingevoerd op 3 april 2017). Het heeft
de ambitie om Gent bereikbaar en toegankelijk,
kindvriendelijk en aangenaam, gezond en schoon
en verkeersveilig te maken.

literatuur

ruimtelijk

Ruimtelijk structuurplan Gent

DOELSTELLINGEN EN
AMBITIES OP NIVEAU
VA N G E N T

Enthousiastelingen verenigden zich al in 2009 in
het Gents Klimaatverbond om te zoeken naar
allerlei manieren om onze impact op het klimaat
te verminderen. In 2014 ondertekende Gent het
Europese Burgemeestersconvenant Mayors Adapt.
De Gentse gemeenteraad keurde op 26 januari
2015 het Klimaatplan 2014-2019 goed. Het Gents
Klimaatadaptieplan 2016-2019 verzamelt acties en
maatregelen die van Gent een klimaatrobuuste stad
maken.

verkennend

DIENST STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE PLANNING

Verweving: Gent kiest radicaal voor verweving van
functies en zuinig ruimtegebruik.
	

Projectdefinitie
onderzoek B401

Ledeberg Leeft

Ruimteneutraal: Gent wenst dat er per saldo geen harde
bestemmingen bijkomen.

- Concrete noden op niveau van
de stad en op niveau van het
projectgebied
- Brede
transities

DOELSTELLINGEN
EN AMBITIES OP
N I V E A U VA N H E T
PROJECTGEBIED

Ruimte voor Gent

20

Figuur 10. Oorzaken en oplossingen van het stedelijk hitte-eiland effect

en oplossingen van hetvoor
stedelijk hitte-eiland
OorzakenFiguur 10.enOorzaken
oplossingen
het effect
hitte-eilandeffect
Klimaatadaptatieplan Gent
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R A N DVO O R WA A R D E N
OF SPELREGELS

Primaire verbinding
R4-R40 blijft
Realisatie De
Speurder en
buurtsporthal
Modal shift
Transitie op vlak
van mobiliteit en het
bestaande stedelijk
weefsel

Het
verkennend
ruimtelijk
onderzoek opereert binnen een
aantal vastgelegde spelregels.
Randvoorwaarden die vanuit de
Stad Gent werden opgelegd en
die de contouren vormen van de
transformatie van de ruimte van
de B401. Hieronder lijsten we deze
harde randvoorwaarden – die
ook in de projectdefinitie werden
neergeschreven – kort op.
De verbinding tussen de snelwegen
E17 en E40 met de stadsring R40
voor autoverkeer moet ook in de
toekomst behouden blijven. Deze
invalsweg werd in het mobiliteitsplan
vastgelegd als één van de drie
belangrijkste
invalswegen
voor
autoverkeer.

In de omgeving zijn een aantal
gebouwen gepland: de P&R aan de
Speurder en de buurtsporthal aan de
Botermarkt. Beide gebouwen zullen op
korte termijn worden gerealiseerd en
vormen dan ook een randvoorwaarde
op korte en middellange termijn voor
de mogelijke transformatie van de
ruimte van de B401.
De afbouw van de B401 voor
autoverkeer zal geleidelijk verlopen.
Er wordt ingezet op een transitie, een
stapsgewijze transformatie.
Ook voor het aanpassen van de
gebouwde omgeving wordt ingezet
vanuit het transitiedenken. Het
bestaande wordt als randvoorwaarde
meegenomen.

Hieronder trachten we de noden die
voortvloeien uit de doelstellingen,
uitdagingen en ambitie waar Gent
voor staat te concretiseren. Het
gaat over noden die op niveau van
de stad, maar ook op niveau van
de ruimte van de B401, een plaats
kunnen krijgen.
Wonen | Met het aantal bijkomende wooneenheden
binnen de geplande projecten, kan Gent de te
verwachten bevolkingsgroei opvangen. Er is dus
geen directe nood aan bijkomende woningen
tegen 2030. Maar in hoeverre zijn deze woningen
aangepast aan de noden van het verjongende,
vergrijzende en verdunnende Gentse gezin?
51% van de private huurwoningen in Gent voldoet
niet aan de minimale normen van de Vlaamse
Wooncode. Met een sociaal huurareaal van
ongeveer 14.900 huurwoningen, kan Gent niet
voldoen aan de vraag naar sociale woningen.
Bovendien heeft Gent een oud sociaal
woonpatrimonium: een derde van de sociale
woningen is aan vervanging toe en een ander
derde moet gerenoveerd worden. 17% van de
kinderen die geboren worden in Gent zijn of
dakloos of thuisloos of groeien op in een verkrotte,
ongezonde en/of onveilige woning die te klein is
of over onvoldoende nutsvoorzieningen beschikt.
Inzetten op andere vormen van wonen kan een
oplossing bieden voor de nood aan betaalbaar
wonen en aangepaste woonvormen voor de
veranderende gezinssamenstellingen.
Scholen en kinderopvang | Er is nood aan bijkomende
ruimte voor kinderopvang, basisonderwijs en
secundair onderwijs. Er werd reeds een eerste
inhaalbeweging gedaan wat betreft kinderopvang
en basisonderwijs. Nog niet wat betreft de
uitbreiding van bestaande en de bouw van nieuwe
secundaire scholen. Rond de B401-ruimte bevinden
zich verschillende basis- en secundaire scholen.
Ruimte voor jongeren | Er is nood aan bijkomende
speelruimte en verblijfsplekken gericht op
jongeren. Het uitbouwen en uitbreiden van de
jeugdinfrastructuur vraagt om multifunctionaliteit en
mogelijkheden tot gedeeld gebruik. Vooral Ledeberg
heeft een gebrek aan kwalitatieve publieke ruimte.
Het dense woonweefsel heeft nood aan bijkomende
ruimte voor spel en ontmoeting. Bovendien zijn de
routes naar de verschillende publieke plekken niet
veilig en comfortabel.

Sport | Ook sport vraagt, zeker met het groeiend
aantal Gentenaars, bijkomende ruimte. Voor
een aantal sporten is er nu al een tekort, andere
tekorten zullen ontstaan en aangroeien naarmate
Gent groeit. Watersport, sporthallen, bokssport,
basket, tennis, voetbal, padel, judo… Zowel in de
binnenstad als in Ledeberg is de ruimte voor sport
beperkt.
Werklocaties | Met een geschatte groei van 30.000
banen in het achterhoofd, moeten gedifferentieerde
arbeidsplaatsen worden ontwikkeld: maakindustrie,
kantoren, kenniseconomie, creatieve economie,
handel… Ledeberg worstelt met een relatief hoog
werkloosheidscijfer, in combinatie met een lager
geschoolde bevolking.
Publiek groen | De stad heeft de ambitie om iedere
Gentenaar te voorzien van een groenpool (ruimer
dan 100 ha) op maximaal 5 km, een wijkpark (groter
dan 1 ha) op maximaal 400 m en woongroen (kleiner
dan 1 ha) op minder dan 150 m van de woning. In het
algemeen is er een tekort aan openbaar recreatief
groen. Zowel in de binnenstad als in Ledeberg
en in de Stropwijk. Het Koning Albertpark heeft
nood aan uitbreiding om te blijven functioneren
als stads- en wijkpark. Ledeberg heeft zeer weinig
groene publieke ruimtes en de groenzones naast de
Schelde-oevers zijn moeilijk bereikbaar.
Natuur | Gent hanteert een stand-still van aanwezige
natuur, maar Gent heeft een grote achterstand t.o.v.
het Vlaamse gemiddelde. Om deze achterstand op
te halen tegen 2030, heeft Gent nood aan 310 ha
extra bos.
Onverharde ruimte | Groene, onverharde ruimte is
noodzakelijk om de klimaatambities van de stad
waar te maken: het bufferen en infiltreren van
hemelwater, verkoeling… Zowel functioneel groen
(wadi’s, wetlands, grachten, oppervlaktewater…)
als straat- en gevelgroen om het hitte-eilandeffect
te temperen. Ledeberg is de kern van een groter
warmtegebied. Dit is vooral te wijten aan de dense
bebouwing, hoge verhardingsgraad, beperkte
vegetatie en weinig open water in Ledeberg
zelf (met uitzondering van park De Vijvers). Het
verkoelend effect van de Schelde wordt doorheen
de zomer teniet gedaan door het tekort aan groen.
Duurzame energiebronnen | Gent moet in 2050
voldoen aan de Europese CO2-doelstellingen, een
CO2-reductie van 80 tot 95%. Om deze ambitieuze
reductie waar te maken, zal de stad voornamelijk
inzetten op wonen, de tertiaire sector, transport
en industrie. Er wordt ingezet op het verhogen
van de energie-efficiëntie en het aanspreken van
duurzamere energiebronnen.

NODEN

Gent groeit,
verjongt, vergrijst en
verkleurt
Diverse ruimtes
voor 30.000
bijkomende
werkplaatsen
Kwalitatieve en
betaalbare (huur)
woningen
Ruimte voor
onderwijs
Ruimte voor sport,
spel en ontmoeting
Ruimte voor publiek
groen, natuur en
ontharding
95% CO2 reductie
tegen 2050
literatuur

Ruimte

voor

Gent

Structuurvisie 2030
STRUCTUURVISIE 2030

Ontwerp

Stad Gent - 2017
Dashboard

Gent

https://gent.buurtmonitor.be/dashboard
Stad Gent - 2018
Onderzoek naar het stedelijk hitte-eilandeffect,

Figuur 9. Gemodelleerde stedelijk hitte-eiland effect
Figuur 8. Figuur
Satelliet
gebaseerde oppervlaktetemperatuur
Figuuroppervlaktetemperatuur
9. Gemodelleerde stedelijk hitte-eiland
Figuur 9. Gemodelleerde
effect
stedelijk hitte-eiland effect
8. Satelliet gebaseerde oppervlaktetemperatuur
Figuur 8. Satelliet gebaseerde
(luchttemperatuur)
augustus
2012 om middernacht
(luchttemperatuur)
op
19
augustus
2012
(luchttemperatuur)
om middernachtop
op 1919
augustus
2012 om middernacht
op
13
juni
2006
op 13 juni 2006
op 13 juni 2006
Stedelijk hitte-eilandeffect in Gent
- 0| 8 -

18

18

De resultaten, zowel van de metingen
De resultaten,
als via modellering,
zowel vantonen
de metingen
aan dat als
de Gentse
via modellering,
binnenstad
tonen aan dat de Gentse binnenstad
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gemiddeld een 3-tal graden warmer
is, met pieken
een 3-tal
tot 8°C
graden
op hete
warmer
avonden
is, met
enpieken
nachten
totmet
8°Cheldere
op hete avonden en nachten met heldere
De resultaten,
zowel van de gemiddeld
metingen
als
via
modellering,
tonen
aan dat de Gentse binnenstad
open hemel en typisch heel lage windsnelheden.
open hemel enHet
typisch
stedelijk
heel hitte-eiland
lage windsnelheden.
effect is het
Hetsterkst
stedelijk
na hitte-eiland effect is het sterkst na

Onderzoek naar het stedelijk hitte-eilandeffect,
studiegebied Gent

studiegebied Gent

Karel Van den Berghe

Promotoren: prof. dr. ir. Renaat De Sutter, prof. Luuk Boelens
Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van
Master in de stedenbouw en de ruimtelijke planning

18

Vakgroep Civiele Techniek
Voorzitter: prof. dr. ir. Peter Troch
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Academiejaar 2012-2013

UGent - Karel Van den Berghe - 2013

literatuur

M A AT S C H A P P E L I J K E
TENDENSEN

Superdiversiteit
De stad van de
nabijheid
Elektrisch en
autonoom verkeer

De elektrische fiets
Superdiversiteit
Een superdiverse maatschappij heeft nood aan
een publieke ruimte met een sterke cultureelmaatschappelijke verbeelding, een publieke
ruimte die, in een wisselwerking van gebruiker, een
overdracht van praktijken, gewoontes… stimuleert.
Een publieke ruimte waar de aanwezigheid van de
“ander” maatschappijvormend is en verder reikt
dan het louter tolereren. Enkel dan is er werkelijk
sprake van een toegevoegde waarde.

Klimaatmigitatie en
-adaptatie
20 tot 25%
Gentenaars
blootgesteld
aan weg- of
spoorweglawaai

“In 2017 brak de e-bike door als alternatief voor
privéverplaatsingen en woon-werkverkeer [...]
Professionelere cargo- of bakfietsen zijn het
populairst. [...] Het aantal Belgen dat een elektrische
fiets gebruikt, is in drie jaar tijd verdubbeld. Intussen
rijdt 10 procent van de Belgen met een e-bike.” De
Tijd
De e-bike en de speed-pedelec (met ondersteuning
tot 45 km/u) vergroot de radius voor pendelaars. Bij
grotere afstanden hebben zij nu ook een alternatief
voor de wagen. Dit vraagt echter een aanpassing
van de bestaande fietsinfrastructuur: bredere
fietspaden, grotere bochtstralen, opstelstroken
voor afslaande bewegingen, oplaadinfrastructuur…
De elektrische fiets heeft een veel groter
marktaandeel dan de elektrische wagen (10%
versus 1,6% - Cleantechrapport 2017). Bovendien
is de ruimte inname van elektrische fietsen veel
kleiner en zijn er voordelen voor het milieu en de
gezondheid van de pendelaar.

Gentenaars met een migratieachtergrond, verdeeld per leeftijd

Ruimte B401 | Met 43% inwoners van buitenlandse
herkomst, is Ledeberg één van de meest diverse
wijken qua herkomst van zijn bewoners: zowel EUburgers, Turken en Maghrebijnen, Afrikanen… Een
beduidend jongere bevolking en een groot aantal
eenoudergezinnen in vergelijking tot bijvoorbeeld
de binnenstad, zorgt voor meer diversiteit.
De stad van de nabijheid

“It’s no secret that the good days of the automobile
are over.” Jan Gehl.
Door het grote, en nog steeds groeiende, aantal
wagens en verplaatsingen is de bestaande
autoinfrastructuur over bevraagd. Extra ruimte blijkt
niet voorhanden: vooral in steden eisen steeds meer
andere ruimtevragen hun plaats. Bovendien heeft
het grote aantal verplaatsingen met wagens een
dramatisch effect op de leefbaarheid van steden
en van de aarde in het algemeen. De wagen als
bedreiging voor de volksgezondheid. Een recente
studie in de Lancet toont aan dat inwoners van dense
woongebieden (bijv. stadscentra) meer bewegen
dan bewoners van minder dense gebieden (het
buitengebied). Stadsbewoners wandelen en fietsen
meer, omdat wonen, werk en diensten dichter bij
elkaar liggen. Internationale experts, waaronder Jan
Gehl, pleiten voor een nieuwe organisatie van de
stedelijke ruimte. Een ruimte gericht op het publieke
leven, ervaringen, gericht op wandelen, fietsen
en openbaar vervoer. Nabijheid speelt hier een
belangrijke rol.
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De ruimte van de B401 | Rond de B401 komen
verschillende, bestaande fietssnelwegen samen.
De verbinding richting het zuiden (Merelbeke,
Zwijnaarde…) verloopt nu langs de Schelde-oevers.
Mooi als recreatieve route, maar als functionele
route minder interessant door het bochtig parcours.
Nieuwe vormen van stadsdistributie
Naast personenvervoer, is er ook voor het stedelijk
vrachtverkeer een belangrijke conversie te maken.
Op Europese schaal is ongeveer 8,5% van de
totale CO2-uitstoot toe te wijzen aan stedelijk
vrachtvervoer. Als we hierbij rekening houden
met het feit dat dit vervoer momenteel zeer
inefficiënt georganiseerd wordt, met vervuilende
vrachtwagens, valt ook hier een belangrijke
optimalisatie door te voeren. Urban Consolidation
Centers of stadsdistributie met aangepaste
voertuigen die veel minder CO2 uitstoten, kunnen
hierbij een oplossing aanbieden.
De ruimte van de B401 | De B401 vormt een
rechtstreekse link tussen het hoger (inter)nationaal
wegennet en het stadscentrum.

Zelfrijdende voertuigen
Zelfrijdende voertuigen worden al langer
aangekondigd. Technologisch (bijna) klaar om de
openbare weg te veroveren, hinkt het juridisch en
wettelijk kader nog achterop. Niettemin is dit een
evolutie die belangrijke consequenties zal hebben
op hoe we in de (nabije) toekomst doorheen de
stad zullen bewegen. Te veel parameters rond deze
evolutie zijn nog onbekend: zal de evolutie naar
zelfrijdende wagens betekenen dat het privaat bezit
van een wagen verdwijnt, terwijl collectieve (deel)
systemen de markt overnemen. Of bezit iedereen
zijn eigen, zelfrijdende wagen en neemt het aantal
wagens per inwoner niet af?
De ruimte van de B401 | De B401-ruimte als een
testruimte om deze evolutie vorm te geven. Nieuwe
P&R’s als platformen voor gedeelde zelfrijdende
wagens, publieke laadinfrastructuur…
Klimaatsverandering

worden dat keuzes die nu gemaakt worden, reeds
achterhaald zijn in de nabije toekomst. Dit pleit voor
zachte infrastructuur; niet inzetten op nieuwe, dure
infrastructuren met een lange afschrijftijd, maar
voor ingrepen die open zijn en technologische en
maatschappelijke veranderingen kunnen opvangen.
Om het samenleven in deze nieuwe steden
aangenaam te maken, moet ook rekening
gehouden worden met de mentale en geestelijke
gezondheid van deze stedelingen. De fysieke
woonomgeving speelt daarin een belangrijke rol.
Uit onderzoek blijkt dat zelfs het uitzicht op groen
vanuit de leefruimte van de woning van invloed kan
zijn op het welzijn (Kaplan, 2001; Van Herzele & De
Vries, 2012; Honold et al. 2015). Recentelijk hebben
Taylor et al. (2015) een verband aangetoond tussen
de lokale aanwezigheid van straatbomen en het
gebruik van antidepressiva in Londen. Groen, zelfs
op de kleinste schaal, heeft een belangrijk, positief
effect op de geestelijke gezondheid.

Physical activity in relation to urban environments in
14 cities worldwide: a cross-sectional study
Prof. James F. Sallis ea
Cleantechrapport 2017
I-cleantech Vlaanderen - 2017

10 redenen om een elektrische fiets te kopen
De Tijd - 2018

While public health and urban planning were closely linked
in the past, the relation has turned into a lock-in of two
procedurally interrelated, but in fact disconnected domains
of knowledge and action. In most cases, health intersects
with spatial planning processes only through obligatory
evaluations or restrictive environmental legislation. This
institutionalization of health criteria in most western
countries has difficulty in dealing with the rapidly changing
spatial conditions of our complex society, the growing
awareness of environmental impacts and the increasing
empowerment and engagement of citizens.
This dissertation aims to move beyond this lock-in and
explores new approaches to deal with environmental health
concerns in planning practice. Building on complexity
theory, an environmental justice framework is proposed
to localize environmentally unhealthy situations, and a
matrix of planning strategies is presented to address these
situations. To verify whether these theoretical insights
could help to solve urban environmental health conflicts, an
empirical research methodology was developed consisting of
interviews, spatial data analysis, documentary analysis and
a residents’ survey. This research framework was applied to
the city of Ghent (Belgium) in close collaboration with the city
administrations and a local citizen initiative. By combining
quantitative with qualitative results, case-specific and
general policy recommendations were formulated that can
lead to a more central place for health in urban planning.

Thomas Verbeek (1985) holds
a Master of Geography (Ghent
University, 2007) and a Master
of Urbanism and Spatial
Planning (Ghent University,
2009). From 2010 to 2016, he
worked as a research and
teaching assistant at the
Centre for Mobility and
Spatial Planning at Ghent
University, which provided
him with the opportunity to
carry out a PhD research
project. His research interests
include environmental health,
urban governance and spatial
justice.

Living Cities: Reconnecting
Environmental Health and Urban Planning

Welbevinden

De ruimte van de B401 | Deze plek is zeer dominant
op de auto gericht. De infrastructuur is ingericht
om het autogebruik maximaal te faciliteren.
Tegelijkertijd ligt deze plek zeer centraal in de stad
met een veelheid aan stedelijke functies in zijn
directe nabijheid. Het faciliteren van ruimte voor
voetgangers en fietsers, ten voordele van de auto,
kan hier een belangrijke impact hebben op het
verplaatsingsgedrag van de gebruikers en op de
gezondheid.

Thomas Verbeek

Gezond leefklimaat
in de stad

Stedelijke transformatie wordt
gestuurd vanuit een aantal brede
maatschappelijke
tendensen.
Deze vormen mee het kader
van het verkennend ruimtelijk
onderzoek en zullen mee bepaalde
ontwikkelingsperspectieven
aansturen. We lijsten hieronder
de voor deze opdracht meest
belangrijke tendensen op.

Thomas Verbeek

Living Cities: Reconnecting
Environmental Health
and Urban Planning
Levende steden: het herverbinden van
milieugezondheid en stadsplanning

Living Cities: Reconnecting Environmental Health and
Urban Planning
Thomas Verbeek - 2017
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Onderzoek naar het stedelijk hitte-eilandeffect,
Onderzoek naar het stedelijk hitte-eilandeffect,
studiegebied Gent

studiegebied Gent

Karel Van den Berghe

Ondertussen zijn de effecten van klimaatverandering
nauwelijks meer te ontkennen, maar toch worden
geen effectieve maatregelen genomen. In 2013
publiceerde MO Magazine een artikel over ‘de
klimaatverandering in België in 10 grafieken’. De
grafieken tonen duidelijk de invloed van de mens op
de aarde: de hoogste CO2-concentratie in 3 miljoen
jaar, ten opzichte van 1850 steeg de temperatuur
wereldwijd gemiddelde met 0,8 °C en in Europa
met 1,3 °C. België, met 2,3°C, warmt dus sneller op
dan andere landen. Klimaatdoelstelling van Europa
en ook van de VN is een maximale opwarming
van 2 °C. Sinds de jaren negentig is het aantal
hittegolven verdubbeld. Tegelijkertijd compenseren
het aantal droge jaren het aantal natte jaren niet
meer sinds het begin van de twintigste eeuw. Het
Belgisch weer wordt met 0,5 mm per jaar natter.
Bovendien is het aantal dagen met zware neerslag
geëvolueerd van 3 naar 6 per jaar in de laatste 6
decennia. Neerslag, in de winter, nam wel toe, maar
het aantal sneeuwdagen nam, door de opwarming,
juist af: van 30 aan het begin van de 20ste-eeuw

De ruimte van de B401 | 20 tot 25% van de
Gentenaars wordt blootgesteld aan hinderlijk weg- of
spoorweg lawaai. De luchtvervuilingskaarten tonen
aan dat ook de effecten van de luchtvervuiling op
de omwonende van de B401 niet te onderschatten
zijn. Vooral voor stikstofdioxide (NO2) en Black
Carbon (BC – roet door verbrandingsreacties) zijn
de waarden alarmerend hoog. Bovendien toont
de doctoraatsthesis van Thomas Verbeek aan dat
de zones die het meest te leiden hebben onder de
overlast, bevolkt worden door zwakkere groepen
uit de samenleving.
De ruimte van de B401 wordt nu vooral ervaren
als een te mijden ruimte: lawaaierig, vuil, druk…
Ingrepen moeten deze perceptie veranderen. Groen
speelt daarin een belangrijke rol. Restpercelen,
maar ook de structuur van het viaduct zelf, hebben
een grote potentie om van de B401-ruimte een
aangename verblijfsruimte te maken.

naar 20 sinds de jaren negentig. De zeespiegel
stijgt wereldwijd met ongeveer 3,4 mm per jaar, wat
in Zeebrugge resulteerde in een stijging met 13,3
centimeter sinds 1970.
De ruimte van de B401 | De B401-ruimte heeft de
potentie om bij te dragen aan een klimaatrobuuster
Gent: meer ruimte voor water(buffering), ontharding
om verdroging tegen te gaan, vergroening in al zijn
vormen verkoelt het hitte-eilandeffect, ecologische
structuren geven ruimte aan biodiversiteit.
Verkeer, groen en gezondheid
Tegen 2020 leeft 80% van de Europese bevolking in
steden. Dit stelt belangrijke eisen aan hoe we door
die nieuwe steden gaan bewegen. Technologische
evoluties (elektrisch rijden, zelfrijdende voertuigen…)
zullen een belangrijke invloed hebben en nieuwe
vormen van publiek of collectief vervoer zullen een
antwoord bieden op de veranderende vragen. Hoe
dit alles vorm krijgt, is nog onduidelijk. Bepaalde
tendensen zijn echter te ontwaren. Bij de keuze
voor nieuwe infrastructuren moeten voorkomen
- 0 | 11 -
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S L E U T E LV R A G E N
5 sleutelvragen formuleren de strategische beleidskeuzes die gemaakt
moeten worden. De elementen waar debat over nodig is. Waar een
afweging gemaakt moet worden. Deze sleutelvragen bouwen verder
op de analyse uit de thematische verkenning en geven richting aan de
concepten en transitieverhalen.

Sleutelvraag 1

Kan het viaduct, na het afbouwen van het verkeer op
de B401, via gehele of gedeeltelijke hergebruik, een
meerwaarde betekenen voor nieuwe en meer duurzame
vormen van mobiliteit binnen het lokale en/of regionale
netwerk?

Sleutelvraag 4

VIADUCT
ALS
NETWERK?
VIADUCT ALS STEDELIJKE PLEK?

Hoe kan de ruimte van de B401 meerwaarde krijgen
als een laboratorium voor de stad op het vlak van
stadslandbouw, energie, nieuwe economieën of …
binnen een transitieverhaal voor deze omgeving?
VIADUCT ALS LABO?

Sleutelvraag 2

Kan het viaduct deel uitmaken van een nieuwe
aantrekkelijke stedelijke ruimte of is het geheel of
gedeeltelijke behoud van het viaduct een obstakel om
een kwaliteitsvolle ruimte te realiseren?
VIADUCT ALS STEDELIJKE
VIADUCT ALS GEBOUW?

PLEK

?

Sleutelvraag 5

Sleutelvraag 3

Wat is de schaal van het publieke en/of ecologische
raamwerk? Kiezen we voor één continue ecologische
en/of publieke structuur met een stedelijke betekenis
of eerder voor een fijnmazig netwerk van groene en
publieke ruimtes met lokale betekenis?
VIADUCT
ALS
STEDELIJKE
VIADUCT ALS STADSNATUUR

Moeten we verdichten op de vrijgekomen ruimte of niet?

VIADUCT ALS STEDELIJKE PLEK?
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PLEK

STADSNATUUR

1. VERKENNEN

NETWERK

STEDELIJKE PLEK

LABO

FOTOATLAS

CASCO

THEMATISCHE VERKENNING

INSPIRATIEMARKT
LANG PARK

THEMATISCHE VERKENNING

? ?
?
SLEUTELVRAGEN

STEDELIJK
ENSEMBLE

OPEN ATELIER 1
BUURTEN

INSPIRATIEMARKT
OPEN ATELIER 1

FOTOATLAS

NARRATIEVEN

NARRATIEVEN
CONCEPTEN

STEDELIJKE BOULEVARD

FIETSSNELWEG

SHUTTLE ZUIDAS

KNOOPVERDICHTING
EN STEDELIJK PLATFORM

FIJNMAZIG PUBLIEK
RAAMWERK

LOKALE VERDICHTING

ONTDUBBELDE
GROENKLIMAATAS 4

OPEN ATELIER 2
MOBILITEIT

CONCEPTEN

TOONWEEKEND

FOTOATLAS
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KONING ALBERTPARK

E3 PLEIN

PARKEERTERREIN HUNDELGEMSESTEENWEG

UCO + ZUIDERPOORT

WARMOEZENIERSWEG

RESIDENTIE ESPLANADA
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FRANKLIN ROOSEVELTLAAN

WARMOEZENIERSWEG

KONING ALBERTPARK

ZUIDPARKLAAN

ACHILLES HEYNDRICKXLAAN

GUSTAAF CALLIERLAAN

SINT LIEVENSPOORT

SCHELDE + WARMOEZENIERSWEG

ZUIDPARKLAAN
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VISVIJVER

SCHELDE + FILIPS DEGOEDEKAAI

SCHELDE
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INSPIRATIEMARKT

De inspiratiemarkt ging door op vrijdagavond 20 en
zaterdagvoormiddag 21 oktober. In totaal werden 107
postkaarten verzameld over deze twee momenten.
De opmerkingen zijn redelijk evenwichtig verdeeld per thema, met een uitschieter bij
het algemene thema. Hier werden dubbel zo veel postkaarten ingevuld.
Als de verschillende reacties naast elkaar geplaatst worden, ontstaat een lijst van een
16-tal wederkerende opmerkingen. Deze 16 vallen uiteen in een zestal rode lijnen die
door de opmerkingen lopen:

15

-- het proces: worden alle stakeholders op tijd betrokken? wordt er wel rekening
gehouden met de afwikkeling van het verkeer in de omliggende wijken? niet alleen
de kernstad voelt zicht betrokken!

38
49

21
85

-- mobiliteit: vragen rond parking, maar ook opmerkingen rond veiligheid en vervuiling,
zeer veel vraag naar infrastructuur voor zwakke weggebruikers. Voorstellen rond
openbaar vervoer en meer futuristische alternatieven

33

49

“De ruimte onder het
viaduct gebruiken om
duurzame mobiliteit te
stimuleren: parking van
enkel autodelen, mooie
fietsstrook,
carpool
parkeerplaatsen, aparte
rijstrook voor mensen
die met minimum drie
personen in een auto
zitten om carpoolen te
stimuleren, fietswinkel,
deelmobiliteit er ook
plaatsen”

35
132

279

-- afbraak of behoud: moeilijk te distilleren op basis van termen, maar de meningen
lopen hier uiteen.

12

123

130

-- groene functies: een duidelijke vraag naar meer stadsgroen, met aandacht voor
stadslandbouw en korte keten.

65
22

139

-- andere publieke functies: verschillende voorstellen tot een experimenteerruimte,
allerhande ideeën voor invullingen, maar ook een duidelijke vraag naar een rustpunt
in de drukke stad.

48

36

11

Het viaduct als stadsnatuur

13

288 35

99

285

Het viaduct als labo?

4

53

31

18

24

23

39

284 32

16

39

Algemeen
viaduct
netwerk? op de bestaande werkomgeving
-- stedelijke
functies: vragen Het
rond
dealsinvloed
Het
viaduct
als
stedelijke
plek?
Het
viaduct
als
gebouw?
(handel), maar ook een duidelijke vraag naar
sociale infrastructuur.

“Wat met de nieuwe
Gentenaren
in
de
denkgroep?
Quid
kinderen?”

“Hoe meer groen in Gent,
hoe beter!

“Hoe meer groen in Gent,
hoe beter!

“Viaduct laten staan en
de zijarmen afbreken =
ruimte voor handel en
wonen onder het viaduct
+ ruimte voor groen en
recreatie ernaast”

“Lopen we niet het risico
dat, wanneer we de
auto’s van het viaduct
halen we die door het
centrum van Ledeberg
en de Brusselsesteenweg
sturen? Welke andere
mogelijkheden zijn er
voor de auto’s die nu op
het viaduct rijden en het
centrum willen bereiken?

17
26

37

25

5

Viaduct
als
stadsnatuur?
16

4
3
37

48
51

5

3

Algemeen
32

129

1

107

37

Viaduct
als
labo?
12

2
40

142

Viaduct
als
gebouw?
15

“Markt onder fly-over,
extra stadspark zouden
fantastisch zijn!”

23

71

274

66

Viaduct
als
stedelijke
plek?
14

Viaduct
als
netwerk?
18

1.Verbindingcreërenvoor
zwakke weggebruikers
tussen Ledeberg én het
centrum

80

14
Verdeling responsen per thema

42

143

3
271

2. Gebrek aan groen
in Ledeberg invullen
met groene strook die
continuïteit naar centrum
maakt”

Wonen en werken
Sociale infrastructuur

41

Recreatie
Rust, beleving
Experiment

81

Voedsel voor de stad
Groen

“Ruimte onder het viaduct
nu inzetten als skatepark
en plek voor jongeren.
Veel goede voorbeelden
in Melbourne, onder
bruggen en viaducten.”

“Gentsestadsboerderijop
het viaduct met schapen
etc. (cfr. Coupure)”

“Wij willen een groot
zwembad!”

“Alles is beter dan de
huidigetoepassing.Maak
er iets moois van bij
voorkeur kunstzinnig”

Afbraak
Behoud
Alternatieve vervoersmiddelen
Openbaar vervoer
Zwakke weggebruiker
Auto
Betrokkenheid
Niet enkel voordelen voor centrum!
Afwikkeling voor autoverkeer?
0

10

20

30

40

Structuren opmerkingen
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SLEUTELVRAGEN

THEMA’S

CONCEPT

NARRATIEF

THEMATISCHE VERKENNING

FIETSSNELWEG

STADSNATUUR

LANG PARK

GROENKLIMAATAS

NETWERK

SHUTTLE ZUIDAS

? ?
?
STEDELIJKE PLEK

STEDELIJK
ENSEMBLE

STEDELIJK PLATFORM EN
KNOOPVERDICHTING

LABO

STEDELIJKE BOULEVARD

CASCO

FIJNMAZIG PUBLIEK
RAAMWERK

LOKALE VERDICHTING

BUURTEN

De toon van de visievorming wordt gezet met een thematische
verkenning van de site en de opgave, een oefening die werd gestart in
de kandidaatstelling en wedstrijdvoorstel. In deze bundel krijgt ze een
gedetailleerde verdieping door een reeks mappings die het resultaat
vormen van een coproductie met de verschillende experten. Reacties van
omwonenden, mobiliteits-, gebouwtechnische en andere data werden
verzameld en vertaald in duidelijke tekeningen.
De onderzoeksvragen structureren het materiaal die daarbij de basis
maakt voor het open atelier. De thematische verkenning vormen zo een
stevige onderlaag voor het transitietraject. Ze zijn het vliegwiel voor het
ontwerpend onderzoek dat aan de basis ligt van de 3 transitieverhalen.
De randvoorwaarden en aandachtspunten verdiepen de thematische
verkenningen: bronmaterialen worden vergeleken, doorrekeningen
werden gemaakt. De randvoorwaarden en aandachtspunten bieden de
kans om nieuwe voorstellen af te wegen binnen een gelijkaardig kader.

V I A D U C T A L S S TA D S N AT U U R ?
Welke vormen van stadsnatuur kunnen zich (verder) ontplooien in de corridor
van de B401? Hoe kan deze stadsnatuur maximaal een bijdrage leveren aan
het verhogen van de biodiversiteit? Hoe kan ze ingezet worden om een meer
klimaatrobuuste stedelijke omgeving te creëren? Welke meerwaarden kunnen
ontstaan door het realiseren van een meer aangename leefomgeving?

V I A D U C T A L S S TA D S N AT U U R ?
Inleid in g
Met het oog op het verbeteren van
de kwaliteit en het functioneren van
de stadsnatuur heeft deze ruimte
verschillende potenties. Ten eerste kan
de site een rol spelen in het verhogen
van de lokale biodiversiteit ten aanzien
van flora en fauna. Dit door de
biodiversiteit van bestaande groene
ruimtes te verhogen en het areaal van
ecologisch waardevolle groene ruimten
binnen het gebied te verruimen. Een
inrichting afgestemd op het verschil in
abiotiek (geologie en hydrologie) van

de ondergrond is hierbij noodzakelijk,
wil men een duurzame ecologische
diversiteit creëren. Ten tweede kan de
site verschillende ecosysteemdiensten
op zich nemen. Naast biodiversiteit
gaat het dan om regulering van
lokaal
leefklimaat,
waterbeheer,
aangename leefomgeving voor de
mens. Een groene of groenblauwe
structuur die met deze focus wordt
gerealiseerd, creëert een meerwaarde
die in eerste instantie toekomt aan
lokale bewoners, werknemers en
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passanten. Deze meerwaarde vertaalt
zich echter ook terug op schaal van
de stad op het vlak van city branding
en het adaptatievermogen ten aanzien
van klimaatveranderingen. Voordelen
die niet louter vanuit een ecologisch
perspectief interessant zijn en die op de
lange termijn de initiële beheerskosten
van stedelijk groen zullen overstijgen.
Het klimaatplan van Stad Gent is een
belangrijk beleidsinstrument waarin
deze ecosysteemdiensten worden
verwoord.

VIJVER

RESTRUIMTES

Verborgen groene ruimte.
Vijver in de oksel van het spoorwegtalud als gevolg van
infrastructuurwerken.

Groene patches zonder ecologische of esthetische waarde.

RESTRUIMTES

BOMENRIJ

Niet toegankelijk groen dat vandaag hoofdzakelijk functioneert als buffer
tussen residentiële bebouwing en het viaduct.

Dreven die de omliggende wegen flankeren.

WATERAFVOER

PRIVAAT GROEN

Hemelwater wordt opgevangen en ondergronds afgevoerd zonder
meerwaarde voor het stadsweefsel.

Relatie met collectief groen vanuit het omliggend weefsel.
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DE ZUIDAS ALS GROENBLAUWE VINGER?
ONDERZOEKSVRAAG
Welke rol kan de transformatie van de ruimte van de B401 betekenen in het ontwikkelen
van de Gentse groenklimaatassen? Zijn er nog andere blauwgroene structuren op
schaal van de stad en regio die de ecologische connectiviteit kunnen verbeteren
waarvoor de ruimte van de B401 ondersteunend kan werken? Op welke manier
leveren deze blauwgroene structuren een bijdrage aan het aanpassen van de stad aan
klimaatsverandering?
BESCHRIJVING
De stedelijke groenpool Bourgoyen-Ossemeersen-Park Halfweg-BlaarmeersenSneppemeersen, samen met de 4 groenpolen - Vinderhoutse Bossen (260 ha), Parkbos
(320 ha), Gentbrugse Meersen-Damvallei (70 ha) en het Oud Vliegveld OostakkerLochristi (150 ha), fungeren als ‘groen voor de stadmens’ met één of ander vorm van
zachte recreatie. Het belang van de natuur binnen het functioneren van deze groenpolen
verschilt.
Het blauwe netwerk dooradert Gent. In het buitengebied krijgt en neemt water ruimte
in in de vorm van overstroombare gebieden. Die beschermen het centrum tegen
wateroverlast. Het Muink- en Koning Albert I park vormen hierop een opvallende
uitzondering. De Schelde speelt een belangrijke rol als landschappelijke, ecologische
en recreatieve ruimte in Gent. Ook als verbinding in het ecologisch netwerk is haar
waarde niet te onderschatten.
Als radiaalverbindingen tussen kernstad en buitengebied zijn de 8 groenklimaatassen
belangrijke, landschappelijk structurerende elementen. Zij vormen ook zachte
verbindingen (fietsers en wandelaars) en dragen bij tot het klimaatrobuust maken van
Gent.
Groenklimaatas 4 – Bovenschelde loopt vanaf de ringvaart tot aan de Krook, langs
de Boven- en Muinkschelde. De waarde van de Schelde als ecologische corridor en
klimaat-adaptieve figuur moet verder versterkt worden.
Naast de groenklimaatassen, creëert een groene, recreatieve ring rondom de kernstad
dwarsverbindingen tussen verschillende te beschermen en te versterken natuur- en
groengebieden. Het is een kralenketting van natuurlijke, landschappelijke en recreatief
aantrekkelijke groengebieden (zoals het Westerringspoor). Behalve een ecologische
functie, vervullen deze dwarsverbindingen een functie als fietsverbinding, waarop andere
voorzieningen aantakken. Ook de R4/ringvaart wordt beschouwd als een groene ring.
Zoekzones voor recreatieve en stadsregionale afzetmarkten voor stadslandbouw
worden gelinkt aan deze ringen.
In de binnenstad zijn bewoners van dense wijken aangewezen op de weinige groenruimte
die er is. Dit zorgt voor overbevraagde parken, waardoor het delicaat evenwicht tussen
mens-, natuur- en milieugerichte programmatie verstoord wordt.

Op welke manier leveren
groenblauwe structuren
een bijdrage op de
aanpassingvandestadt.a.v.
klimaatsverandering?

Langs de Muinkschelde is er weinig ruimte om de groenklimaatas verder uit te bouwen.
De B401-ruimte heeft de potentie om, complementair aan het uitbouwen van de
Muinkschelde, ruimte te geven aan groenontwikkeling, zachte verbindingen en het
klimaatrobuust maken van de stad.

LEGENDE
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VERSCHILLENDE BIOTOPEN?

RESTPERCELEN EN STADSNATUUR?

ONDERZOEKSVRAAG

ONDERZOEKSVRAAG

Welke biotopen die kunnen versterkt worden, zijn aanwezig in het gebied?
Welke nieuwe biotopen kunnen ontwikkeld worden in het gebied? Gedacht
vanuit verschillende dragers: de Schelde, de infrastructuur van de B401, de
bermen van spoorwegen en snelwegen? Gedacht als stapstenen in het stedelijk
landschap, in de vorm van kleinere groene of groenblauwe plekken in de stad?
Welke bijdrage leveren deze biotopen voor een meer klimaatrobuuste, stedelijke
omgeving? Welke sociale meerwaarden kan dit opleveren?

Welke rol kunnen de restpercelen in de ruimte van de B401 betekenen in het
versterken van de stadsnatuur? Zowel bestaande groene plekken als verharde
plekken, zowel onder het viaduct als naast het viaduct.

BESCHRIJVING

parkzone

restgroen

halfverharde restzones

biotoop onder viaduct

oeverbiotoop

randen infrastructuur

Infrastructuurlandschap
Ruimtes rond de knoop van de E17 en de B401. Ecologisch zeer rijke zone,
dankzij de verschillende bermen en struwelen. Het landschap heeft een
duidelijke ecologische meerwaarde en draagt bij tot de klimaatrobuuste stad.
Doorsneden door infrastructuur, is het landschap slecht bereikbaar en heeft
het een lage sociale meerwaarde.
Oeverbiotoop
Langs de oevers van de Boven-, Oude en Muinkschelde. De oevers aan
de Franse Vaart en aan de bocht aan de Toemaattragel hebben een hoge
natuurwaarde. De oevers aan de Warmoezeniersweg hebben de potentie om
aangepast te worden tot waardevolle biotopen. Het verder versterken van dit
oeverbiotoop versterkt de groenklimaatas en heeft een positieve invloed op
het stadsklimaat en -ecologie.
Randen infrastructuur
Rond de B401/E17 en de spoorweg zijn smalle stroken opgeschoten groen
ontstaan. Naast hun ecologische waarde, hebben zij ook een bufferende
(luchtvervuiling, lawaai, visueel) functie. Ze hebben de potentie om uit te
groeien tot ecologische corridors.
Parkzones
Het Koning Albert I park, Het Muinkpark, het E3-park en het Centrumplein in
Ledeberg werden, in verschillende tijdsgeesten, vormgegeven als publieke
parken. Er is een groot verschil in ecologische waarde van de parken.

BESCHRIJVING

verharde snippers

Met een totale oppervlakte van 22960 m² maken de restpercelen een belangrijk deel
uit van de B401-ruimte. Ze zijn sterk versnipperd, waardoor ze geen ecologische,
sociale of economische rol spelen. Het groeperen en verbinden van deze
restpercelen, aan elkaar en/of aan andere groenstructuren, is van groot belang om
een meerwaarde te kunnen betekenen.
Baanvakken, drempels, hoogteverschillen… maken van deze restruimtes eilandjes.
Ontsloten worden zij belangrijke schakels in een robuuste natuurstructuur, met
ecologische en sociale meerwaarde.
Groene snippers
Het 8-mei-plein, de bermen langs de H-F Orbanlaan en de G. Callierlaan, het E3plein en de rond parking De Speurder… Groenruimtes die door infrastructuur zijn
afgesneden van het geheel. Hoofdzakelijk kijkgroen met beperkte meerwaarde voor
de stad.
groene snippers

Verharde snippers
Parkings, parkeerplaatsen, verkeerseilanden… Restruimtes
halfverhard zijn. Hun meerwaarde voor de stad is zeer klein.

die

verhard

of

Snippers onder het viaduct
Door de bouw van het viaduct en de onderliggende infrastructuur
(Hundelgemsesteenweg, A.Heyndrickxlaan…) is een constellatie aan snippers
ontstaan. Deze snippers zijn sterk van elkaar gescheiden en niet bereikbaar. Het
viaduct zorgt voor een zeer specifiek biotoop, afgeschermd van regen, wind en
gedeeltelijk van zon.

Halfverharde restruimtes
Restruimtes onder of naast de B401 die halfverhard werden: verkeerseilanden
of -verdrijvers, tijdelijke of permanente parkings. Momenteel spreken zij weinig
tot de verbeelding: te klein, onbereikbaar… Zij vormen samen echter een
belangrijk aandeel van de open ruimte.

snippers onder het
viaduct

Restgroen
Restzones rond de B401 die niet verhard werden, maar door hun ligging
(afgesloten) of grootte niet gebruikt kunnen worden als verblijfsruimte. Om
een ecologische meerwaarde te betekenen zijn ze te gefragmenteerd. Samen
met de halfverharde restruimtes vormen zij een belangrijk deel van de B401rumite. Het toegankelijk maken, opent nieuwe perspectieven.
Biotoop onder het viaduct
Het viaduct loopt dwars door verschillende biotopen en heeft daardoor een
verbindende potentie. Van stadsrand tot binnenstad, tussen verschillende
zones. Maar de ruimte onder het viaduct heeft ook op zich potentie.
Afgeschermd, de verticale elementen... Het vormt een zeer specifiek biotoop.
Momenteel een ondergewaardeerde ruimte, maar door strategische ingrepen
kan een ecologische en sociale meerwaarde worden gecreëerd.

De
perforaties
van
de
bestaande
asfalt
creëren
vrije
ruimte
voor
bomen,
waterinfiltratie, grondorganismen,
plantgemeenschappen,
insectenhabitats.

Folly Forest: a Dancfloor for
100 Trees, Winnipeg - Straub
Thurmayer

infrastructuurlandschap

LEGENDE

Deze structuur onder de brug
is gebouwd om vleermuizen te
huisvesten. Vleermuizen in de stad
zijn een aanwinst, ze eten insecten
op zoals muggen etc.

LEGENDE

Vleermuisbrug, Monster - NEXT
Architects
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HET WATERSYSTEEM ALS DRAGER?
ONDERZOEKSVRAAG
Hoe kan de ruimte van de B401 een drager worden in het watersysteem van
de stad? Kan de transformatie van de ruimte van de B401 een aanleiding
vormen voor een andere manier van omgaan met water in de stad? Zowel
natuurlijke waterlopen als omgaan met regenwater? Welke uitdagingen rond
water in de stad kunnen hier een oplossing krijgen (wateroverlast, verdroging,
drinkwatervoorziening…)

Met welke uitdagingen rond water
moet er in de toekomst rekening
worden gehouden?

BESCHRIJVING

Het Albert I-park en
het Muinkpark als
overstromingsgebied

Tijdelijke poel achter
de Jenny Tanghestraat
als grote ecologische
meerwaarde op korte tijd.

De B401-ruimte valt binnen het zuiveringsgebied Gent. Afvalwater wordt
via de riolering afgevoerd naar waterzuiveringsinstallaties. Momenteel
wordt hemel- en afvalwater in een gemengd systeem afgevoerd, enkel in de
driehoek H. F. Orbanlaan-Keizervest-Sint-Lievensdoorgang, de Muilaardstraat
en de kantoorontwikkeling aan het Gelamco-stadion werd een nieuw stelsel
geplaatst. Bepaalde clusters vallen echter buiten dit centrumgebied: de
garages tussen de A. Heyndrickxlaan en de spoorweg, de volledige zone
tussen de B401, de Schelde en de E40. Voor bebouwing in deze zones is een
individueel systeem uitgewerkt. Het bufferen van regenwater in het publiek
domein voorkomt piekbelasting van het rioleringsnet en de waterlopen. Meer
ruimte voor water, in combinatie met groen, zorgt voor verkoeling, voorkomt
verdroging en waterschaarste. Via natuurlijke hemelwaterbuffering krijgt de
Schelde opnieuw meer ruimte. De tijdelijke poel aan de Jenny Tanghestraat
toont aan dat, op korte tijd, grote ecologische meerwaarde kan worden
gecreëerd.
De waterstructuur vormt meestal de basis van de groenklimaatassen: 5 van
de 8 groenklimaatassen hebben een rivier als drager. Het zijn blauwgroene
aders die vanuit het buitengebied de binnenstad binnen dringen. De
inspanningen om de waterkwaliteit van de Oude Schelde te verbeteren,
hebben hun vruchten afgeworpen. De waterkwaliteit is er de afgelopen 10 jaar
geëvolueerd van ‘verontreinigd’ naar ‘matig verontreinigd’. De laatste jaren
krijgt de Oude Schelde steeds meer een aanvaardbare kwaliteit. In de Gentse
binnenwateren bevindt zich een normale hoeveelheid vis. Het waterlichaam
scoort wel ontoereikend op de visindex. De ontwikkeling van het visbestand
wordt jammer genoeg afgeremd omdat de vissen zich hier weinig voorplanten
en er niet voldoende opgroeigebieden zijn. Samenhang, continuïteit en
differentiatie moet worden nagestreefd om de landschappelijke, natuurlijke
en ecologische waarde te versterken.
Oevers kunnen een grote, ecologische winst maken. Binnen het projectgebied
gaat het vooral over de Franse Vaart (al hoge natuurwaarde aanwezig), de
oever langs de Waarmoezeniersweg en de bocht van de Toemaattragel
(matige natuurwaarde). Het integreren van de Meierij, vergroot de potentie.

Het
vernieuwde
maaiveld
zorgt
voor
een
scheiding
tussen
voetgangers,
fietsers
en
het
autoverkeer.
Beide
verkeersstromen
worden
gescheiden door vegetatie die
ook regenwater (dat afloopt van
de straat) opvangt, buffert en
filtert.

Queens Plaza, New York City Margie Ruddick

Groene
restruimtes
werden
samen gekneed tot een nieuw
stedelijk park. Een netwerk van
paden en het heroriënteren van
een bestaande gracht geven
structuur aan deze groene
ruimte.
Punctuele
elementen
accommoderen een alternatief
gebruik van het park en dit in een
intense relatie met de natuurlijke
omgeving.

LEGENDE
Gentbrugse
Tractebel

rioolnet
natuurlijke overstromingsgebieden

Meersen,

Gent

-

oeverbiotoop
historische loop Muinkschelde
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V I A D U C T A L S S TA D S N AT U U R ?
a an v ullen d e inf ormatie

197 kg afval per
inwoner in 2022
Groenklimaatas 4
310 ha extra bos
2,3
hectare
restpercelen rond
de B401
Dynamisch beheer
van
robuuste
groenstructuren
B e p e r k t e
natuurwaarde,
beperkte ruimte voor
versterking
Oevers Franse Vaart,
Toemaattragel
en
Warmoezeniersweg,
ontdubbelen
groenklimaatas
water voor 1200
Gentenaars

1.

AFVAL EN ENERGIE

Het ‘Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en
gelijkaardig bedrijfsafval’ verplicht Gent om actie
te ondernemen rond de productie van huishoudelijk
afval: van 402 kg/inwoner in 2014 naar 197
kg/ inwoner tegen 2022. Voor afvalpreventie,
hergebruik, zwerfvuil, sluikstorten en bedrijfsafval
legt het uitvoeringsplan nieuwe Vlaamse doelen op.
Om tegen 2050 de CO2-uitstoot met 80 tot 95%
te reduceren, moet de resterende energievraag
maximaal ingevuld worden met hernieuwbare
energie. Voor wonen en de tertiaire sector biedt
energie uit wind, zon, bodem en restwarmte een
oplossing, met de energieproductie zo dicht
mogelijk bij de gebruiker.
2.

GROENKLIMAATASSEN

Water, groen en een vlotte, continue fietsverbinding
zijn de dragers van de groenklimaatassen.
De groenklimaatassen dragen bij tot een
klimaatrobuuste stad. Ze zorgen o.a. voor
verkoeling tot diep in het stadsweefsel. Hiervoor
moeten ze breed genoeg zijn en is een combinatie
van water en groen een belangrijke meerwaarde/
voorwaarde. Groenklimaatassen als kralensnoer.
Groene en publieke ruimtes vormen de kralen, de
fietsverbinding en het water het snoer.
De acht groenklimaatassen hebben, naast een
natuurlijke, ecologische en recreatieve functie,
een verbindende rol. Als verbinding tussen de
groenpolen en de stedelijke ruimte. Naast de vijftien
steenwegen ontstaan acht links tussen stad en
stadsrand. Aan deze open stroken zijn er ook vaak
verdichtingsmogelijkheden.
Groenklimaatassen
behouden echter een voldoende robuust ruimtelijk
profiel, zodat ze voor verkoeling zorgen.
Groenklimaatas 4 doorsnijdt de B401-ruimte. Niet
enkel planologisch wordt deze as vastgelegd (RUP
Groenas 4), maar ook op projectniveau zet de
stad in op het uitbouwen van deze as. Dit gebeurt
binnen verschillende kaders door de stad (Europese
projecten, ruimtelijke planning…).
3.

310 HA EXTRA BOS

Om de achterstand ten opzichte van het gemiddelde
van Vlaanderen in te halen, heeft de stad behoefte
aan 1260 hectare bos in 2030, 310 hectare meer
dan in 2014. Binnen het plangebied heeft de
Warmoezenierssite veel potentieel: momenteel is
dit reeds een zeer interessant gebied met een grote
biodiversiteit door de grote variëteit aan biotopen
(oevers, bermen, struwelen…).
4. GROENSTRUCTUUR
De stad Gent hanteert een classificatie binnen het
openbaar groen (Ruimte voor Gent):

ruimte voor water,
ontharden
en
vergroenen

-- Een
groenpool
maximaal 5 km van elke woning, ruimer dan
honderd hectare en samen een minimale
oppervlakte van 100 m² per inwoner vormen.
-- Een
wijkpark
op minder dan 400 m van elke woning, met een
oppervlakte groter dan 1 ha en met een minimale
oppervlakte van 10 m² per inwoner.
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-- Woongroen
op minder dan 150 m van elke woning, met een
oppervlakte kleiner dan 1 ha.
-- Groenklimaatas
De combinatie van het waternetwerk met
groenassen creëert groenklimaatassen. Het
zijn niet alleen verbindingen, ze brengen ook
verkoeling door ventilatiestromen, open water,
verdamping en schaduwwerking.
Een hiërarchisch verdeling, niet enkel naar grootte,
maar ook naar functionaliteit. Harmonisch park- en
groenbeheer gaat op zoek naar de juiste verhouding
tussen mens-, milieu- en natuurgerichte ingrepen.
Nieuw, openbaar groen moet goed gedefinieerd
zijn: overbevraagde parken leiden tot overgebruik
en kunnen daardoor geen ecologische of andere
meerwaarde leveren aan het stadsweefsel,
onderbevraagde parken lijden onder vandalisme
en vergetelheid. Dit heeft ook een ruimtelijk
aspect: te lange smalle ruimtes verliezen hun
potentie om verschillende functies te combineren
(recreatie,
ecologie…).
Monofunctionele
groenzones
worden
best
vermeden.
Er moeten ook duidelijke prioriteiten gesteld
worden: zones met de meeste potentie worden
eerst aangepakt.

1.
Natuurwaarde
Doordat voor elk watersegment de natuurwaarden
is bepaald, ontstaat inzicht in het percentage
oevervegetatie per deelgebied. Op basis van de
oeverstudies kan afgeleid worden dat de oevers in
de omgeving van de B401 een lage natuurwaarde
hebben, met uitzondering van de Franse Vaart en
de oevers langs het Muinkpark/Sint-Pietersabdij.
Daarnaast heeft de bocht aan de Toemaattragel
een matige natuurwaarde langs beide zijden, met
potentieel als het park t.h.v. de Meierij zou worden
meegenomen in het project.
2.

Doorvaarbreedte

technische uitvoerbaarheid

Groene verbindingen moeten robuust zijn.
Er wordt gestreefd naar verbindingen met
voldoende ruimte om een ecologische structuur
aan te zetten. Daartegenover staat dat zelfs de
minimaalste vergroening een positief effect heeft
op het welbevinden van bewoners. Enkele bomen
in het straatprofiel, pocketparkjes… leveren een
duidelijke meerwaarde. Bereikbaar groen dat
ervaren kan worden, vergroot het draagvlak voor
nieuwe parken en ingrepen. Groen voor en door
bewoners. Een goed evenwicht tussen al deze
ambities (mens-, natuur en milieugericht) zorgt voor
een gebalanceerde groenstructuur.

6. OEVERBIOTOOP
Binnen de oeverstudie wordt gekeken welke
oeversegmenten de grootste potentie hebben
om verder uitgebouwd te worden, volgens o.a.
volgende parameters:

Beleidsvisie - Water in de stad

Het viaduct, van het 8-mei-plein tot het landlichaam
aan de Warmoezeniersweg, inclusief de hellingen,
heeft een verharde oppervlakte van zo’n 4 hectare.
In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde jaarlijkse
neerslag ongeveer 760 liter per m². Een fractie gaat
verloren. De helft van het gemiddeld Vlaams verbruik
(110l/dag/persoon) kan voorzien worden door
regenwater. De B401 kan de vraag van ongeveer
1200 Gentenaars voorzien. Het andersoortige
inzetten van dit regenwater, zoals voor stadsnatuur,
stadslandbouw,... wordt ook onderzocht.

Tractebel i.s.m. OSA KULeuven & IMDC
Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve
richtlijnen voor ruimtelijke inrichting van gebieden
Tractebel
Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig
bedrijfsafval 2016-22
OVAM

Het
bufferen
van
regenwater
voorkomt
piekbelasting van het rioleringsnet en de waterlopen.
Via natuurlijke hemelwaterbuffering krijgt het
oeverbiotoop rond de Schelde opnieuw meer
ruimte. De tijdelijke poel aan de Jenny Tanghestraat
toont aan dat op korte tijd grote ecologische
meerwaarde kan worden gecreëerd. De Vlaamse
hemelwaterverordening voorziet 250m³/verharde
ha buffering (doorloopdebiet van 20l/s). Voor de
B401 betekent dat een buffervolume van 1000m³,
een oppervlakte tussen 600m² en 2.000m²,
afhankelijk van de diepte van het bekken/bekkens.
Fijn stof van wagens, lekken, maar ook strooizout
vervuilen het opgevangen regenwater. Een zuivering
is noodzakelijk.

klimaatadaptatieplan 2016-2019
WERKEN NAAR EEN KLIMAATROBUUSTE STAD
GENTS KLIMAATADAPTATIEPLAN
2016-2019

Stad Gent

Groenstructuurplan Gent

Stad Gent - Groendienst - januari 2012
Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke
Technisch achtergronddocument bij de gewestelijke
stedenbouwkundige verordening hemelwater

bestaande natuurwaarde

Aan de hand van de Europese CEMT klasses
is o.a. de minimale breedte van de watergang
bepaald. Aangezien de Schelde ter hoogte van de
Filips de Goedekaai en de Muinkschelde een te
beperkte bevaarbare breedte hebben, kan deze
zone niet worden ingezet voor vergroening
3.
Technische uitvoerbaarheid
De technische uitvoerbaarheid is het maatgevende
criteria voor de oeververgroening. De zone ter
hoogte van de Filips De Goedekaai en de oevers
van de Muinkschelde kunnen zeer moeilijk kan
worden aangepast.

De focus van het Gentse klimaatadaptatiebeleid
ligt op het stadsklimaat, met hittestress en het
stedelijk watersysteem, met zowel wateroverlast
als
verdroging
en
waterschaarste,
als
aandachtspunten. Stad Gent wenst vooral op
deze win-win maatregelen in te zetten en gaat in
hoofdzaak voor minder verharding in functie van
meer groen en ruimte voor water.
Daarom moet het openbaar domein verder vorm
gegeven worden volgens volgende principes:
Voorkomen
van
verdere
bodemafdichting
door
verharding
Vergroenen
van
de
stad
- Maximaal inzetten op het groen-blauwe netwerk
Ruimte
voor
water
creëren
- Sponswerking van de stad maximaliseren
- Verkoelende infrastructuur voorzien
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stedenbouwkundige verordening hemelwater

A

CIW Vlaanderen - 2016

september 2016 – versie 4

Waterwegwijzer bouwen en verbouwen
Let op!
Op 1 januari 2014 treedt
een nieuwe verordening over
regenwater in werking.
Bekijk de nieuwe regels
op www.vmm.be
of lees het addendum.

Vmm - 2014

Waterwegwijzer
bouwen en verbouwen

Visie op landbouw in de stedelijke omgeving van Gent
Visie op landbouw in de stedelijke
omgeving van Gent
Eindrapport

in 2030
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Natuurlijk!,
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de
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Paul de Graaf Ontwerp & Onderzoek
www.pauldegraaf.eu

oevers

in

Gent

conceptrapportage studie groene oevers voor de kernen binnenstad van Gent
Van strategische naar operationele doelstellingen
Van strategische
naar operationele doelstellingen voor de

Klimaatvoorspellingen geven aan dat intense
zomerse regenbuien steeds vaker zullen voorkomen.
Een regenbui die momenteel eens in de 20 jaar
voorkomt, zal in de toekomst misschien eens in de
5 of 2 jaar voorkomen.

Groenstructuurplan Gent

Stad Gent - Groendienst | januari 2012 | NOTA

8. KLIMAATADAPTATIE

STADSLANDBOUW

‘Ruimte voor Gent’ schuift een meer stadsgerichte
landbouw naar voor, met afzetmarkten als
verbindende elementen. Rond de knoop E17/E40
wordt een stadsregionale afzetmarkt voorgesteld.

HEMELWATER

Werken naar een klimaatrobuuste stad, Gents

%

Stadslandbouw zorgt voor voedselproductie in de
stad, maar in zijn breedste vorm (eetbare natuur,
boomgaarden, volkstuinen…) is het ook het medium
bij uitstek om bewoners te betrekken bij openbaar
groen. Bij de ontwikkeling van stadslandbouw moet
een duidelijk onderscheidt gemaakt worden tussen
professionele landbouw en hobby tuinieren. Beide
vragen, ook ruimtelijk, een heel andere aanpak.

7.

literatuur

Infiltratie
van
hemelwater
om
de
grondwatervoorraden aan te vullen, voorkomt
verdroging. De historische meersenbodem (klei) is
echter minder waterdoorlatend. Het ontharden van
het gebied rond de B401 (Meierij, wijken CentrumZuid, Ledeberg…) blijft echter van groot belang.

38,2

5.

De superpositie van deze aspecten toont aan
dat het versterken van de groenklimaatas 4
t.h.v. de Muinkschelde zeer moeilijk is. De
zones aan de Toemaattragel, de boord langs de
Warmoezeniersweg en de Franse Vaart de zijn wel
interessante zones.
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Gent

VIADUCT ALS NETWERK?

Hoe kan het viaduct en zijn directe omgeving ingezet worden om meer duurzame
verbindingen te leggen tussen verschillende buurten, wijken en stadsdelen?
Welke mogelijkheden bestaan er om deze ruimte op een kwalitatieve manier in
te richten voor voetgangers, fietsers en hoogwaardig openbaar vervoer? Welke
meer experimentele manieren om zich duurzaam te verplaatsen – mobjects,
pods … – kunnen een rol spelen in de transformatie van dit gebied? Hoe
kan het zich verplaatsen in deze ruimte, naast duurzaam en efficiënt, ook een
intense en unieke gebruikservaring genereren?

VIADUCT ALS NETWERK?
Inleid in g
Door de omgeving van de B401 te
herdenken, kunnen belangrijke kansen
worden gevonden om de ambities van
de stad op vlak van mobiliteit waar
te maken. Het autoluw maken van
het historisch centrum, de bouw van
verschillende multimodale hubs en
nieuwe tramlijnen zullen het wonen en
werken in de stad in de toekomst sterk
verbeteren. Tegelijkertijd stelt zich de
vraag hoe de bestaande infrastructuur,
net gerenoveerd en nog in degelijke
staat, een nieuwe rol kan spelen in het
nieuwe mobiliteitsmodel. Kan de zone
m.a.w. een drager zijn voor nieuwe
modi en gebruiken, op maat van de

stad van vandaag? Hoe kunnen de
gekende duurzame vervoersmodi
een prominentere rol krijgen in deze
ruimte? En hoe kunnen we nog een stap
verder gaan. Hoe kunnen opkomende
praktijken en nieuwe technologieën
ingezet worden om ervoor zorgen
dat de verschillende, harde en zachte
transportmodi naadloos in elkaar
kunnen overgaan? Kan het viaduct
bijvoorbeeld een drager worden voor
een innovatief experiment met een
nieuwe vorm van stedelijk transport:
kleinschalige, gedeelde voertuigen die
niet noodzakelijk vergeleken kunnen
worden met archetypische voertuigen?
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Deze plek moet de ambitie hebben
om een fundamentele verandering te
initiëren in het verplaatsingsgedrag
door het aanbieden van een naadloos
mobiliteitsmodel
waarin
iedere
schakel hoog performant is, stateof-the-art ontworpen en bijzondere
aandacht schenkt aan een intense en
unieke gebruikerservaring. En dit met
aandacht voor de specificiteit van
deze plek en de fysische realiteit van
de B401. Met andere woorden: het
duurzame verplaatsen moet op deze
plek efficiënt, hoogst aantrekkelijk en
uniek worden.

HOMOGEEN GEBRUIK

VERZADIGING

De wagen als dominant vervoersmodus in de omgeving van het viaduct.
Beperkte ruimte voor alternatieven.

Knooppunten waar de capaciteit van het verkeer zijn grenzen bereikt.

OPENBAAR VERVOER

GEDEELDE RUIMTE

Verbinden van de binnenstad met de 20ste eeuwse rand.

Voetgangers en fietsers die gebruik maken van dezelfde infrastructuur.

CONFLICT

STADSPOORT

De afwikkeling van diverse verkeersstromen zorgt voor conflict tussen
verschillende weggebruikers.

Het viaduct als toegang tot de stad.
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DE B401 ALS ÉÉN VAN DE TOEGANGEN
TOT DE STAD?
ONDERZOEKSVRAAG
Wat is de huidige rol van de B401 als je dit bekijkt op schaal van de stad? Welke
polen worden verbonden door de B401 en welke polen kunnen we extra met elkaar
verbinden door een nieuwe rol te geven aan de B401? Welke nieuwe rol kan de B401
vervullen binnen de stadsregio? Hoe kan een andere rol van de B401 inspirerend zijn
voor andere toegangen tot de stad?
BESCHRIJVING
Samen met de Drongensesteenweg en de Afrikalaan, is de B401 een primaire weg
die het hoofdwegennet (R4/E17/E40) met het stadscentrum verbindt, bovenop de
historische, vol gebouwde steenwegen.
-- De Drongensesteenweg verbindt de E40 (afrit 13 Drongen) met de R40. De
verbinding doorkruist daarbij Drongen/Hallewijn, kruist de spoorweg GentBrugge en de Ringvaart/R4. De afstand van het knooppunt R4-R40 bedraagt 1,5
km.
-- De verbinding R4-R40 via de Afrikalaan verloopt langs de Muide, een afstand
van ongeveer 3,3 km. Vanaf het aansluitingscomplex met de R4, volgt de route
de as John F. Kennedylaan-Vliegtuiglaan, om dan via de Pauwstraat, Muidepoort
en Voormuide aan te sluiten op de R40 aan het Neuseplein. De Verapasbrug, die
de R40, over het handelsdok, rechtstreeks zal verbinden met de Afrikalaan, zorgt
ervoor dat de Muide-Meulestede ontlast wordt.
De B401-ruimte evolueerde sterk: van Scheldemeersen over spoorweg naar lineair
park, naar autostrade. Maar steeds was ze de poort tot de stad: een efficiënte
manier om het Gents stadscentrum te bereiken. Gent breidt uit, de B401 is niet
langer enkel een toegang tot de stad, maar evolueert naar een stedelijke corridor:
druktebeelden tonen aan het aantal beweging stad inwaarts en uitwaarts gelijk
zijn. Een enquête in 2009 toont aan dat 50% van de chauffeurs aan de ingang van
de Zuidparking en op de Zuidparklaan een herkomst binnen een straal van 10 km
van het Woodrow Wilsonplein hebben, 40% zelfs binnen een straal van 5 km. De
B401 is een stedelijke corridor die wonen, werken en ontspannen verbindt. In het
circulatieplan blijft de huidige functie van de B401 behouden: een verbinding tussen
de R4/E40/E17 enerzijds en de R40 anderzijds.

Het duurzame verplaatsen
moet op deze plek efficiënt,
hoogst aantrekkelijk en uniek
worden.

De B401 veroorzaakt overlast in de directe omgeving. Luchtvervuiling en
geluidsoverlast vormen een bedreiging voor de zuidrand die volop aan het
verstedelijken is. De B401 biedt snelheid en grote tijdswinst aan automobilisten
en heeft, in combinatie met parkings (openbare en privé), een aanzuigeffect voor
autoverkeer. In die context kunnen de alternatieve vervoersmodi heel moeilijk
concurreren. De weginfrastructuur is een erfenis van een ander visie op de stad: de
“stad van de snelheid” (cfr. Jan Gehl). Die visie staat lijnrecht tegenover moderne
concepten zoals de “stad van de nabijheid”. De maatschappelijke kost voor
onderhoud, gezondheid en de ruimtelijke impact van deze infrastructuur is niet te
onderschatten.

LEGENDE
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Sint-Lievenspoort
parkeergebouw
De Speurder
A.Heyndrickxlaan Botermarkt

knoop B401 - E17

DE B401 ALS CORRIDOR ONTSLUIT DE
GENTSE ZUIDRAND?

DE RUIMTE DIE INGENOMEN WORDT DOOR
HET AUTOVERKEER IN DEZE STEDELIJKE
RUIMTE?

ONDERZOEKSVRAAG

ONDERZOEKSVRAAG

Wat is de huidige rol van de B401 in de zuidrand van Gent? Op welke manier kan de
B401 complementair zijn met de andere zuidelijke invalswegen (Brusselsesteenweg,
A. Pégoudlaan, Krijgslaan…)? Welke rol kan deze corridor in de toekomst opnemen
binnen de zuidrand?

Op welke manier kan de ruimte die ingenomen wordt door het autoverkeer (parkeren
en rijstroken) een mobiliteits- of andere invulling krijgen? Welke andere vervoersmodi
kunnen gebruik maken van deze ruimte (tram, bus, POD’s, mobjects…)? Hoe kan het
gebruik van deze modi meer gericht worden op een aantrekkelijke gebruikservaring?

BESCHRIJVING

BESCHRIJVING

De B401, samen met de Brusselsesteenweg, de Kortrijksesteenweg, de A. Pégoudlaan
en de E17, ontsluit de Gentse zuidrand. In tegenstelling met de “historische assen”,
ligt de B401 in een relatief open ruimte, met minder rechtstreekse overlast voor
bewoners en zorgt de ongelijkgrondse ligging voor meer verkeersveiligheid. Door
de ontwikkeling van de zuidelijke mozaïek bereikt dit wagen-georiënteerde systeem
zijn maximale capaciteit.

In Ledeberg is een zeer uitgebreid systeem van noord-zuid verbindingen ontstaan:
de Hundelgemsesteenweg, De Willem van Guliklaan, Bellevue en de Gaston
Crommenlaan. Allemaal verbinden zij de Burggravenlaan/A.Heydrickxlaan en de
Hundelgemsesteenweg met de R40. Al deze verbindingen komen samen aan de
Sint-Lievenspoort. De B401 loopt hier ongelijkgronds, maar is ook een noordzuidverbinding, zij het op grotere schaal.

De B401 als structurerende corridor met verschillende polen: Woodrow Wilsonplein,
Zuidpark, Zuiderpoort, UZ, Gelamco, eiland Zwijnaarde. Vooral de nieuwe
ontwikkelingen in de stadsrand zijn zeer monofunctioneel.

Binnen de R40 ligt een overdadige infrastructuur die, zeker in de toekomst,
overgedimensioneerd is. De H.F.-Orbanlaan en de G. Callierlaan fungeren als
lokale ontsluitingswegen, maar worden gecomplementeerd door het systeem
van de Franklin Rooseveldlaan en de Zuidparklaan. Dit zorgt op bepaalde snedes
voor een totaal van 6 rijbanen die de noord-zuidverbinding voorzien. De Jules de
Bruyckerdreef doorbreekt het Koning Albert I park op een zeer abrupte manier.

De hele zuidrand is hoofdzakelijk auto-gericht. Buslijnen 5 en 8, tramlijnen 2 en 4 zijn
momenteel de enige OV-verbindingen tussen het centrum en dit deel van de zuidrand.
Het wegensysteem dreigt in de toekomst overbevraagd te worden. Alternatieven
zijn een noodzaak om de bereikbaarheid van de zuidelijkrand te garanderen.
Een geoptimaliseerd, hoogwaardig openbaarvervoersnet, vertrekkende van de
bestaande lijnen, vraaggestuurde shuttles voor directe verbindingen, mobjects als
last-mile-verbinding. Ook de fiets is een belangrijk alternatief. Kwalitatieve en veilige
fietsverbindingen op deze schaal moeten versterkt worden. De e-bike vergroot het
belang van de bovenlokale verbindingen.
Het inplannen van P&R’s past zeer goed binnen het transitiekader: het einddoel is
dat mensen dichterbij vervoersknopen of in de stad gaan wonen. Dit vraagt tijd.
P&R’s zijn daarbij een midden-lange termijnsoplossing. In de omgeving van de B401
worden verschillende plaatsen voor P&R’s geïdentificeerd.

UZ

Niet alleen personenvervoer heeft nood aan een alternatief, ook vrachtvervoer rijdt
zich vast in de binnenstad. Inefficiëntie en onaangepaste vervoersmiddelen zorgen
voor een belangrijk aandeel van de luchtvervuiling. Met GentLevert heeft Gent
reeds een platform voor stadsdistributie en toont de stad haar ambitie.
Ghelamco

Interparking Gent Zuid
6 rijstroken (incl. bus)

New Zebra
4 rijstroken maaiveld

Bovengronds parkeren eist veel ruimte op. In Ledeberg gaat dit vooral over de parking
De Speurder, het langsparkeren aan de Hundelgemsesteenweg en de buurtparking
onder de B401. Binnen de R40 zorgt het langsparkeren langs de H.F.-Orbanlaan
en de G. Callierlaan voor een verder afscheiding van de woningen van het Koning
Albert I park. Ter hoogte van de Zebrastraat ligt er een parking onder het viaduct.
Publiek toegankelijk, ondergronds parkeren kan in de publieke parking onder
het Woodrow Wilsonplein. Private parkeergarages zijn hoofdzakelijk gelinkt aan
kantoorlocaties (New Zebra, Zuiderpoort). Het nieuwe parkeergebouw De Speurder
voegt een 550-tal nieuwe parkeerplaatsen toe.

4 rijstroken viaduct

Zuiderpoort
10 rijstroken maaiveld

Door een nieuwe modal split zal de ruimte ingenomen door de wagen krimpen. Met
de vrijgekomen ruimte kan op velerlei manieren worden omgegaan:

4 rijstroken viaduct
parking/parkeergebouw
De Speurder

-- Tijdelijk gebruik, minimale interventie: tijdelijk gebruik of een minimale interventie
vormt een voorafname op een mogelijke toekomst, een test van gestelde ambities
of een tussenstap in een ambitieuzere ambitie.

13 rijstroken maaiveld
4 rijstroken viaduct

-- Definitieve afbraak: wegenis wordt opgebroken en worden nieuwe publieke
ruimte of park. Delen van het viaduct worden afgebroken.

buurtparking Ledeberg
7 rijstroken maaiveld

-- Hergebruik: de vrijgekomen ruimte krijgt een nieuwe bestemming. Publieke
ruimte in de vorm van een stedelijk dak, stedelijk groen, een park. Een drager van
nieuwe vormen van duurzamere vervoersmodi: een fiets-autostrade, een shuttleverbinding… De bestaande parkeerfaciliteiten in de omgeving (Zuid, Zuiderpoort,
De Speurder), maar ook de bestaande P+R’s worden beter benutten om meer
(parkeer)ruimte vrij maken bovengronds.

eiland Zwijnaarde

6 rijstroken viaduct

LEGENDE

Mobjects
zijn
kleinschalige
zelfrijdende voertuigen die zich
gemakkelijk doorheen de stad
bewegen. Op de zijkant van de
mobjects kan je handige informatie
vinden zoals stadskaarten of
het weerbericht maar evengoed
entertainment
zoals
een
belangrijke
voetbalwestrijd,
reclame of een film.

Publipod
Driverless
GRANstudio
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Car

G.Crommenlaan

Park Shuttle Rivium, Rotterdam
en Capelle aan den Ijssel Connexxion

-
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Bellevue
Willem van Guliklaan

Een zelfrijdende shuttle die de
binnenstad en een park&ride aan
de rand van de stad verbindt. Zo
wordt het autoverkeer in de stad
verminderd, wat ook een positief
effect heeft op de luchtkwaliteit
van de binnenstad.

Woodrow Wilsonplein

HET NETWERK VAN VOETGANGERS EN
FIETSERS?

HET NETWERK VAN OPENBAAR VERVOER?

ONDERZOEKSVRAAG

ONDERZOEKSVRAAG

Waar zijn er missing links binnen dit netwerk? Hoe kunnen deze worden
opgelost? Welke nieuwe trajecten en wandelingen kunnen ontstaan? Hoe kan de
gebruikservaring voor fietsers en wandelaars worden opgewaardeerd?

Waar zijn er missing links binnen het openbaar vervoersnetwerk? Hoe kunnen deze
worden opgelost? Zijn bepaalde optimalisaties mogelijk?
BESCHRIJVING

BESCHRIJVING

Guldenspoorstraat

J. de Bruyckerdreef

Publieke parken (Koning Albert I park, Muinkpark, speelzone Ijzerweglaan en het
Centrumplein Ledeberg) en pleinen (Woodrow Wilsonplein en het marktplein van
Ledeberg) geven ruimte aan de voetgangers. In Ledeberg zijn langs de meeste
wegen voetpaden aangelegd. De Willem van Guliklaan vormt een grote barrière.
De twee netwerken (Bellevue en Ledeberg) zijn maar op twee punten met elkaar
verbonden: de G.Crommenlaantunnel en het kruispunt A.HeyndrickxlaanHundelgemsesteenweg. De historische buurtweg Chemin nr 9 startte aan de Schelde
en liep ter hoogte van de huidige Bellevuestraat, over de Gaston Crommenlaan
naar het historisch tracé van de Hundelgemsesteenweg richting Franse Vaart.
Binnen de ring lopen voetpaden langs de volledige gevellijn (F.Rooseveltlaan,
G.Callierlaan, H.F.Orbanlaan, Graaf van Vlaanderenplein). Oost-west doorsteken,
en aansluitingen op het park zijn beperkt. Er zijn lichtengeregelde oversteken t.h.v.
het AC op de F.Rooseveldlaan, aan de Jules de Bruyckerdreef (2 maal) en aan de
Sint-Lievenspoort. Andere oversteken zijn niet lichtengeregeld. Het Koning Albert I
park is bereikbaar vanuit het Woodrow Wilsonplein, de lichtengeregelde oversteek
aan het AC, een zebrapad t.h.v. de Guldenspoorstraat en de J. de Bruyckerdreef.
Veel assen uit het park lopen dood op wageninfrastructuur. De oversteek t.h.v. de
Guldenspoorstraat vormt hier een uitzondering op.

De B401 is momenteel geen volwaardige OV-as op schaal van de Gentse
zuidrand, ondanks de verbindende potentie. De OV-lijnen stoppen t.h.v.
Ledeberg. De ontsluiting van het gebied gebeurt via kruisende of tangentiële bus(5/8/7x/4x/3x/6x/9/20) en tramlijnen (2/4). Het bestaande aanbod is aantrekkelijk,
met goede frequenties en voldoende capaciteit. Naast de recente optimalisaties
(circulatieplan), worden op lange termijn vertrammingen (lijn 7) en verlengingen
(tram 4) gepland.
De traditionele visie rond HOV gaat uit van een zo constant mogelijke capaciteit.
Dit vraagt om dense ontwikkelingen met een gevarieerd programma rond haltes.
Zelfrijdende, vraaggestuurde shuttles of pods kunnen en antwoord geven op
piekvragen van monofunctionele polen (Gelamco-arena, UZ…). Kleinere units met
grotere frequentie sluiten beter aan bij het specifieke mobiliteitsprofiel van de polen.
Het strategisch verknopen van deze modi, maakt veelzijdig gebruik (verschillende
gebruikers, verschillende herkomsten en bestemmingen…) mogelijk. Dit verknopen
moeten dus efficiënt en comfortabel gebeuren.

Okapistraat

Sint-Lievenspoort

G. Crommenlaan

A.HeyndrickxlaanHundelgemsesteenweg

De Schelde (Bovenschelde en Franse Vaart) vormt de drager van de fietssnelweg die
van de Ringvaart (Merelbeke) aansluit op de Gentse stedelijke fietssnelwegring. Aan
de westelijke zijde van de Bovenschelde is deze fietssnelweg volledig uitgewerkt.
Langs de oostelijke oever voldoen verschillende segmenten niet aan de criteria
voor fietssnelwegen (profiel, materialisatie…). De fietssnelweg F2 Brussel-Gent zal
Merelbeke verbinden met Ledeberg via de spoorlijn Gent-Brussel. Verschillende
segmenten ontbreken echter nog, zoals de aansluiting op de het jaagpad ter
hoogte van de E17. De De Pintelaan maakt deel uit van de F7 Gent-Kortrijk-Lille. De
parkbosbrug ter hoogte van de R4/Ringvaart vormt hierin een belangrijke schakel.
De Burggravenlaan is een onderdeel van de F400 Gentse stedelijke fietssnelwegring
en is een directe verbinding met het Sint-Pietersstation. De verknoping van deze
verschillende fietssnelwegen gebeurt ter hoogte van de B401. Ruimtelijk is dit echter
minder leesbaar, met verschillende missing links (oversteken Schelde, aansluiting
De Pintelaan-Burggravenlaan).

Inzetten
op
kwalitatieve
fietsverbindingen
tussen
verschillende delen van de stad.
Bijvoorbeeld,
deze
fietsbrug
houdt tweerichtingsverkeer weg
van het maaiveld, waardoor de
voetgangerszone een minder
stressvolle omgeving wordt.

Cykelslangen, Kopenhagen

De Muinkschelde is een belangrijke lokale hoofdroute, die de fietssnelwegen
verbindt met de het Woodrow Wilsonplein. Oost-west kruist de hoofdroute
tussen de coupure richting Sint-Amandsberg, het Woodrow Wilsonplein. De
noordzuidverbinding over de Hundelgemsesteenweg en het fietspad langs
de Zuidparklaan is een lokale verbinding, met aantakkingen ter hoogte van de
Okapistraat en de Jules de Bruyckerdreef.
Het fietsnetwerk is relatief grootmazig en heeft nog verschillende missing-links,
vooral te wijten aan enkele moeilijk te overwinnen barrières: de Schelde, de spoorweg
en verschillende wegen. Deze missing links worden momenteel weggewerkt. De
Parkbosbrug aan de De Pintelaan is bijna gerealiseerd, andere projecten bevinden
zich bijna in uitvoering: de nieuwe stropbrug en de onderdoorgang aan de SintLievenspoort. Ter hoogte van de Meierij wordt een fietsbrug gepland, waarvoor
verschillende zoekzones zijn gedefinieerd in het RUP Groenas 4 en op de provinciaal
fietssnelwegenkaart. Verschillende bovenlokale verbindingen verknopen rond de
B401 met elkaar en met het lokale netwerk. De verknoping verloopt momenteel niet
optimaal, zowel naar efficiëntie (omrijafstanden) als naar comfort (materialisatie,
conflicten…). Het dek van de B401 werkt geen directe missing links weg, de
verbindingen zijn reeds aanwezig op het maaiveld. De B401 heeft bijvoorbeeld
wel een meerwaarde als fietsas als nieuwe bestemmingen op het dek worden
georganiseerd.
LEGENDE

Deze
recreatieve
ruimte
langsheen de Seine biedt de
bewoners en bezoekers een
ontspanningsruimte tijdens de
warme zomerdagen. Er vinden
culturele activiteiten plaats, er
zijn sportvoorzieningen en men
kan ook zwemmen. Voordien
waren de kaaien toegankelijk voor
autoverkeer, nu is het een publieke
promenade waar gewandeld en
gefietst wordt.

Paris Plage, Parijs

LEGENDE

De fly-over is een interessant element: het overwint verschillende barrières in de
zuidrand (R40, Schelde, spoorweg, autostrade…). Een kwalitatieve verbinding
tussen de twee maaivelden (traditioneel maaiveld en het dek van de B401) moet
worden voorzien. Voor fietsers en voetgangers zijn het aantal toegangen beperkt
en liggen ze ver uit elkaar.
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VIADUCT ALS NETWERK?
a an v ullen d e inf ormatie

Tussen
500
en
600 vtg/u/richting
centrum

B i j k o m e n d ,
watergebonden
distributiecentrum
rond E40/E17/R4

Huidig druktebeeld B401 (PAE)

Bovengronds (Oktober 2017)
maaiveld (Oktober 2015)

Hundelgemsesteenweg

OSP: 1902
ASP: 2035

OSP: 382
ASP: 627

OSP: 535
ASP: 369

OSP: 1641
ASP: 1533

OSP: 184
ASP: 121

B401

OSP: 336
ASP: 614

OSP: 341
ASP: 731
Dag: 7 091

8/10/2018

Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

Tellingen tonen aan dat elke dag zo’n 60.000 wagens
over de fly-over in Ledeberg rijden. Een 20.000
daarvan rijden nog over de infrastructuur binnen
de R40. Over een periode van 2 jaar zien we een
gestage afname van de intensiteiten: steeds minder
Gentenaars en bezoekers gebruiken de wagen voor
hun dagdagelijkse bewegingen. Ingrepen als het
parkeerplan, het circulatieplan hebben deze trend
geïnitieerd en ondersteund.
De B401 is een zeer performante infrastructuur: er
zijn weinig tot geen capaciteitsproblemen op de
B401, buiten een structurele file op de invoegstrook
op de E17 richting Kortrijk in de avondspits. Op
de aansluitende takken is er echter wel congestie,
zowel in avond- als ochtendspits. Niettemin is de
wagen 2 tot 3 keer sneller dan het OV en 1,5 keer
sneller dan de fiets voor enkele standaard routes.
2.

MODAL SPLIT

Een modal split voor heel Gent en voor de
Gentenaars is moeilijk te vertalen naar de B401.
De B401 is zeer autogericht en ongeveer 50% van
de bewegingen hebben een niet-Gentse herkomst.
Om een kader te scheppen werd daarom een modal
split opgesteld.
-- Deze modal split focust enkel op de huidige
autogebruikers en is dus geen modal split op alle
bewegingen op de B401.

mogelijke locaties

C

P+R AA Gent/E17

D

P+R UZ/rest ruimtes E17

E

P+R Artevelde Site

van

I

Bovenlokaal en lokaal Functioneel Fietsnetwerk

9m
6m

Provincie Oost- Vlaanderen

B

P+R aan de R40 (kant Centrum)
P+R Parking Ledeberg

5m
5m

6m

A
H

G

J
K

P+R

D

E

Parkeerstrook op fly-over

F

P+R Gentbrugge Arsenaal

duurzamere
P+R Gentbruggen onder viaduct

Bestaande HOV lijnen

J

K
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Mobiliteit als motor voor een duurzame en bereikbare

3.

THEORETISCHE
OEFENING
AFWEGINGSKADER

ALS

Om een afwegingskader te ontwikkelen, worden
twee theoretische oefeningen uitgevoerd: de B401
modal split wordt toegepast op autoverkeer dat
nu vanaf de afrit Gent-Centrum naar het Woodrow
Wilsonplein rijdt en op het verkeer dat zich op de
B401 bevindt ter hoogte van Ledeberg.
Hierdoor ontstaat een afwegingskader voor
mogelijke ontwikkelingen: zijn ruimtelijke voorstellen
haalbaar binnen de voorziene modal shift, of zijn
extra inspanningen noodzakelijk?
Voor gedetailleerde resultaten en berekeningen
wordt verwezen naar de mobiliteitsnota in bijlage,
maar als eerste voorlopige conclusies:

De doelstellingen van de openbaar-vervoerstudie voor de Gentse regio werden als volgt gedefinieerd:
1. Aangeven welke de hoofdassen zijn van het openbaar-vervoernetwerk in het Gentse stadsgewest en in
functie daarvan aangeven welke tramverlengingen er nodig zijn van bestaande tramlijnen:
 Motivatie selectie hoofdassen met terugkoppeling naar Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gent;
 Kosten – batenanalyse van de geselecteerde hoofdassen en verlengingen;
 Detailuitwerking van drie hoofdassen:
 Uitwerking van de exploitatievorm voor de hoofdassen;
 Tracéstudie (voorontwerp) van de gunstigste trajecten door uitwerking van dwarsprofielen en
stedenbouwkundige voorontwerpen;
 Maatregelen formuleren om doorstroming op bestaande delen van de hoofdassen te bevorderen
door gedetailleerde ontwerpen en concepten te ontwikkelen.
2. Aangeven wat de functie van de nevenassen is en hoe deze lijnen dienen te worden uitgebouwd:
 Doel en opzet van net van nevenassen;
 Relatie tussen nevenassen en hoofdassen;
 Functioneren van streeklijnen;
 Productdifferentiatie: spitsbussen, snelbussen, …
3. Aangeven welke de mogelijkheden zijn voor de integratie van het spoorwegennet in het openbaar
vervoer voor het Gentse stadsgewest.

-- Binnen de voorziene modal split kan het centrale
deel van de B401 als verbinding tussen het open afrittencomplex en het Woodrow Wilsonplein
afgesloten worden voor wagenverkeer.
-- Beide op- en afrithellingen ter hoogte van
Ledeberg en het kruispunt aan de SintLievenspoort volstaan om dit verkeer af te
wikkelen.

Voorstel Modalsplit

Regio Gent
Te Voet

Fiets

Buiten regio Gent
OV (Bus&Tram)

OV (Trein)

Auto

Goudappel Coffeng - Tritel

Januari 2003

THE WELL-TRAVELLED YOGURT POT

The well-travelled yogurt pot: lessons for new freight

7

The well-travelled yogurt pot:
Investigates what can be done to cater for the increase in freight transport on roads

Introduction

6.

Freight transport on roads has increased greatly over the
last few decades. But in general, the volume of road
freight expressed in tonnes is stagnating, whereas freight
transport activity (the product of weight and distance) is
increasing. This means that products are transported
over longer distances. Only the freight transport activity
follows the mainstream of economic development, and is
not the result of more production. It is the spatial
spreading and the intensity of exchange in the economy
that has grown, the quantity which is shipped has not
increased in the same manner as the distances (Hesse,
1991, p. 3).

STADSDISTRIBUTIE

Such structural changes, as shown here for the case of
the growth of road freight transportation, are also
decisive determinants of the environmental and social
impacts. Even today there are capacity limits which
become evident in the environmental field in the
destruction of natural resources and in the social field in
decreasing quality of life. Particularly environmentally
sensitive natural areas (e.g. the Alps), or towns and
conurbations suffer the main burdens of traffic and its
consequences.
At the same time the activity of road freight traffic will
increase dramatically: according to some forecasts, the
total volume will increase by more than 70 per cent in
Germany. The transfrontier volume, which depends on
freight transport in the Single European Market, is
expected to increase by even more than 100 per cent
(Whitelegg, 1990, p. 26).
But this forecasted growth, towards which all trends
point, is insupportable because there are physical limits.
In the economic sphere this is mainly the impossibility of
overburdening the infrastructure even more. Production
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Routes langs de Schelde
R4-route thv
verkeerswisselaars

bochtig, niet langs aangename
routes)

Het netwerk van bovenlokale fietsroutes verknoopt
rond de B401. Ruimtelijk is deze verknoping niet
duidelijk zichtbaar en bepaalde linken verlopen
weinig comfortabel. Ingrepen om deze situatie te
verbeteren zijn gepland of worden reeds uitgevoerd.
De Stropbrug verbindt de twee Scheldeoevers ter
hoogte van de Stropkaai, de onderdoorgang voor
fietsers zal de gevaarlijke oversteek aan de SintLievenspoort wegwerken. Een brug ter hoogte
van de Meierij, gepland in het RUP Groenas 4
en in het provinciaal fietsrouteplan, verbindt de
Meierij/Ledeberg met de fietssnelweg aan de
overliggende over en zorgt, via de doorsteek op
de herontwikkelde site Maes, voor een alternatieve
route richting Sint-Pietersstation.

INLEIDING

0.1. Objectieven openbaar-vervoerstudie Gentse regio

Stefanie Böge

-
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Openbaar-vervoerstudie voor de Gentse regio

1

Openbaar-vervoerstudie voor de Gentse regio – Samenvattend eindrapport

0.

lessons for new freight transport policies and regional
production

Slimme,
milieuvriendelijke
en
efficiënte
de transitieverhalen wordt deze afweging verder
stadsdistributie brengt op termijn zowel voor
verfijnd.
handelaars, vervoerders, shoppers als bewoners
een economisch, ecologisch en maatschappelijk
5. VOETGANGERS EN FIETSERS
voordeel met zich mee. Om hiertoe te komen,
Fiets – strategische aanpak
moeten we de totale logistieke keten omdenken.
Gebied 7,5 km van Wilsonplein (=30min fietsen)
- Meeste fietsassen zijn bochtige
De Stad Gent wil hierin een voortrekkersrol
routes goed voor recreatief
fietsen, niet voor functioneel
fietsen, bijvoorbeeld:
spelen en de stadsdistributie innoveren vanuit de
markt. Het stadsdistributieplatform GentLevert wil
- Route langs R4 is zeer
onaangenaam om te fietsen:
sensibiliseren, stimuleren en coördineren, maar
lawaai, slechte luchtkwaliteit,
lichthinder ( koplampen auto’s)
houdt ook voortdurend de vinger aan de pols.
- De Parkbosroute is efficiënt,
maar loopt niet langs
attractiepolen
in de zuidrand
GentLevert
is een samenwerking tussen de stad
(The Loop, Ardoyen)
Gent,
Bubble
Post, CityDepot, PUUR Gent en
- Fietsverbindingen
centrum
<->
attractiepolen (The Loop,
Ardoyen en Eiland Zwijnaarde)
Transport
zijn niet aantrekkelijk
(te ver, te en Logistiek Vlaanderen
5/10/2018

stad
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zuidelijke mozaïek.

MOBILITEITSPLAN GENT Strategische mobiliteitsvisie



Het dek van het viaduct heeft nu twee ‘toegangen’:
het hellingen vanaf het 8-mei-plein en de op- en afrit
Ledeberg. De afstand tussen deze twee hellingen
bedraagt ongeveer 860 meter. Om het viaduct een
betekenis te geven in het netwerk van wandelaars
(en fietsers), zijn meer en kwalitatievere toegangen
nodig die aansluiten op het huidige netwerk. Dit kan
in de vorm van trappen en liften.

I

C

Verlenging tram 4
P+R Gentbrugge restruimte complex E17
alternatieven en drempels voor het wagenverkeer
Tram 7
Mogelijk HOV Lijn
moeten een modal shift teweegbrengen. Ze richten
(Snelbus/shuttle, etc)
zich niet enkel op de occasionele bezoeker (> 15
km), maar ook voor de stadsbewoner die pendelt
plaatsen voor P&R’s geïdentificeerd. Een eerste,
tussen binnenstad, de 20ste -eeuwse rand en
conceptuele afweging werd gemaakt. Binnen

Type verkeer (distributie)
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Bestaande P+R (om te versterken)

B

H

Parameters

Regio Gent ( minder dan 10- Buiten regio Gent (meer 120%
15km)
dan 10-15km)
100%
50%
50%
80%
Modalsplit
Regio Gent ( minder dan 10- Buiten regio Gent (meer 60%
15km)
dan 10-15km)
40%
Te Voet
25% Te Voet
0%
20%
Fiets
40% Fiets
5%
0%
OV (Bus&Tram)
10% OV (via P+R)
25%
OV (Trein)
5% OV (Trein)
10%
Auto
20% Auto
60%
Alle
100% Alle
100%

9m

G

uitwerking

Gent

Stad Gent - 2017

Ontwerp

INTERNAL

Gent heeft de ambitie om tegen 2050 een klimaat
neutrale stad te zijn. Mobiliteit speelt hierin een
belangrijke rol. Een systemische transitie van de
stedelijke mobiliteit is noodzakelijk; een modal
shift naar meer duurzame vervoersmodi. In het
mobiliteitsplan wordt een modal-shift voorgesteld.
In 2020 gebeurt 41% van de verplaatsingen met de
wagen, tegen 2030 zal dit nog maar 27% zijn.

19 m

F

simultane

voor

Structuurvisie 2030

In de omgeving van de B401 werden verschillende

P+R Eilandje Zwijnaarde/ rest ruimte
-- We nemen aan dat we dezelfde modal split
op/afritten R4/afrit Ghelamco
toepassen op Gentse en niet-Gentse gebruikersParking Zuiderpoort

Een

6m

Ruimte

Centrum
Analyse P+R:

Ledeberg

17 m

STRUCTUURVISIE 2030

OSP: 1010 P+R
ASP: 941
Dag: 11 153 A

OSP: 586
ASP: 451

6m

Het afwegingskader voorspelt een nood aan een
2.200 tot 3.500 extra P&R-plaatsen, afhankelijk van
verschillende keuzes.

E17

OSP: 556
ASP: 576

literatuur

Belangrijk voor het succes van P&R’s is dat ze vlot
op het hoger verkeersnetwerk zijn aangesloten
(juiste doelgroep, aanzuigeffect op lokaal netwerk),
net als een vlotte aansluiting op HOV-assen.

Burggravenlaan

B401

P&R

INTERNAL

Toegang d.m.v. liften
en trappen

4.

VERKEERSINTENSITEITEN

INTERNAL

Centraal deel flyover redundant bij
voorziene
modal
split
2.200 tot 3.500 extra
P&R-plaatsen

1.

GentLevert wil innovatieve concepten voor het
leveren en ophalen van goeden in de binnenstad
van Gent stimuleren. De uitwerking van het concept
is tweeledig, namelijk op basis van pilootprojecten
én afstemming en conceptontwikkeling op niveau
van een overlegplatform.
Momenteel
werkt
GentLevert
met
2
stadsdistributiecentra: één ten noorden van de
stad (Afrikalaan) en één ten westen (Evergem).
Het is en blijft de grote doelstelling om in het
zuiden van de stad, aan de kruising van diverse
autowegen, -banen én waterwegen, een groot,
watergebonden stadsdistributiecentrum op te
richten (Eiland Zwijnaarde, UCB-gronden …). Dit
centrum is verbonden met de E40/E17/R4 en met
de Ringvaart/Schelde.

Er werd nagekeken in hoeverre de fly-over een rol
kan spelen in het verbinden van de verschillende
bovenlokale
fietsverbindingen.
Met
een
hoogteverschil van 13 m ter hoogte van de Meierij,
betekent dit hellingsbanen tussen de 700m en de
1.050 m. Deze omrijafstanden zijn te groot, rekening
houdend met de mogelijkheden op het maaiveld,
om een meerwaarde te kunnen betekenen voor
zowel het functioneel als recreationeel fietsverkeer.
De hoogteverschillen zijn echter van dien aard dat
verbindingen tussen het dek en het maaiveld enkel
overbrugbaar zijn d.m.v. liften.
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transport policies and regional production

concepts such as “just-in-time production” (in which
production-synchronized transportation takes place in
order to synchronize the production process) do not work
any more, because there is no longer any reliability in
road transport.
One suggestion to solve the problem in road freight
transport is to include the true costs in the transportation
costs. Today, large parts of transportation costs
are externalized. This means they are transferred to
the public infrastructure and natural environment.
These costs have to be paid by today’s society and by
those which follow. An adequate use of scarce means
of production (in this case the natural and human
environments) can only be achieved if all costs are taken
into consideration and if all these costs are included in the
supply prices. (Teufel, 1989; 1991, has estimated the
external costs of freight transport.)
As a result of the Single European Market and the
deregulation of transportation, the need to externalize
internal costs has become urgent. In Germany in
particular, the prices will mirror the actual costs less and
less. As a result, environmental and social impacts are
growing more and more. Even on straightforward
economic grounds, there are signs that the current system
is highly inefficient.
An environmentally sound and socially equitable
economy (including the transportation of goods) can
be realized only by the manufacturers themselves.
A prerequisite to this is the knowledge of the effects and
connections of production processes internal and external
to manufacturing as implemented by freight transport.
In this article, I shall describe how manufacturers can
document and evaluate the freight transportation of
goods. This methodology demonstrates how freight
transport can be organized in a way which is
economically efficient, environmentally responsible and
kind to human lifestyles.

Stefanie Böge
GentLevert - efficiënt geregeld, duurzaam geleverd
dankzij samenwerking en innovatie
vzw Stadsdistributieplatform Gent
Nº CL1_014

NAME OF CASE

CITYPORTO – Last mile deliveries in Padua

Bestfact Beste Practice Case Suick Info - Urban Freight

KeyWords:
Freight consolidation and transhipment; Clean vehicles ; Collaboration; Consultation; Innovative operational solutions; Access rules and restrictions of
urban areas

Case Logo or Picture:

Description:
Cityporto is an Urban Consolidation Centre (UCC) service operational in
Padua, Northern Italy, focusing on deliveries to the central area ‘Low
Traffic Zone’ of 830,000 m2. The manager is Interporto Padova S.p.A.,
which also manages the local freight village, a PPP whose major
stakeholders are the local public bodies (Municipality, Province,
Chamber of Commerce). Cityporto has been operating since 2004 and
performs more than 100,000 deliveries per year (2012), for 65
customers (most of the couriers and forwarders operating in the city).
The deliveries are performed by 11 LNG-powered vans.
The depot is a 1000 m2 wide urban consolidation platform located
within the freight village.

Benefits:

Starting Point/Objectives/Motivation:

The following key results were assessed from a survey over 485
operational days between July 2008 and June 2010:
• The introduction of Cityporto service led to a decrease of total
distance covered by Cityporto customers' vehicles by 727,920 km
• Considering the distance covered by Cityporto vehicles (166,478 km)
the net distance saved was estimated to be 561,442 km
• A net reduction of emissions of 219 tonnes of CO2, 369 kg NOx, 72
Kg SOx, 210 kg VOC, and 51 kg PM10.for this period
• The Cost-Benefit Analysis demonstrated a very beneficial outcome.

The motivation for the introduction of the Cityporto service was the
traffic congestion and pollution in Padua city centre. The congestion
was caused by the presence of many delivery vans in the narrow
streets of the city centre. The use of Cityporto service and its vans, that
operate with a much higher load factor, has helped to reduce
congestion.
The common practice for delivering goods in Padua city centre,
compared to the new one allowed by the implementation of Cityporto,
is represented by the following figures, which show ex-ante a practice
of multiple goods deliveries vs. a consolidated ex-post practice after the
implementation of the UCC-based model.
Ex-ante situation

Success Factors:
Cityporto is one of the most relevant and successful city logistics systems
in Italy, as is recognised as reflecting good practice.
Success factors are:
• The location of the consolidation centre, within the well established
freight village, well known among operators, near their logistics
platforms and sufficiently far from shops of the inner city
• The neutral role of Interporto Padova as UCC manager
• The development of a dedicated IT System for Cityporto services

Ex-post situation

Supported Strategic Targets:
•
•
•
•
•
•
•

Better utilisation of infrastructure
Competitive logistics and transport system
Acceptance and influence
Increased efficiency/productivity of logistics processes
Reduced greenhouse gas emissions
Reduced pollutants emissions
Reduced congestion due to consolidation of goods

The adoption of Cityporto service, following a Framework Agreement
with interested city stakeholders, has so far proven its effectiveness in
reducing congestion, energy consumption and pollution deriving from
freight traffic in Padua urban area.

CityPorto - Last mile deliveries in Padua
Bestfact

VIADUCT ALS STEDELIJKE PLEK

Hoe kan de stedelijke corridor van de B401 zich ontwikkelen tot een eigenzinnige
stedelijke ruimte die bijdraagt tot een samenhangende en vitale wijk en stad?
Hoe kan deze plek transformeren van grens- en restruimte naar een plek
waar nieuwe relaties en synergieën tot stand komen tussen de verschillende
complementaire buurten en plekken? Hoe kan deze stedelijke plek de aanwezige
verschillen intensifiëren en nieuwe verbindingen leggen in de stad? Hoe kan
op deze plek een unieke en plaatsgebonden mix gecreëerd worden van een
publieke ruimte met een eigen(zinnige) stedelijke programmatie?

VIADUCT ALS STEDELIJKE PLEK?
Inleid in g
De plek van het viaduct markeert een
uitzondering in het stadsweefsel aan
de zuidelijke stadsrand van Gent. Het
is een unieke stedelijk plek met een
duizelingwekkende ruimtelijkheid die
slechts enkelen aanspreekt. Deze
situatie mag niet betekenen dat bij
transformatie deze ruimte zich kost
wat het kost moet conformeren tot
het “gewone” stadsweefsel. Dit
is niet wenselijk en op deze plek

ook niet mogelijk. Deze plek wordt
zelf gekenmerkt door een sterke
heterogeniteit van stedelijke condities:
de tuinwijk, de Zuiderpoort, Ledeberg,
het Strop, de Schelde, het Zuidpark…
Het uitzonderlijke karakter van deze
plek – een uitzonderlijke ruimtelijke
en/of programmatorische structuur
– moet voor de toekomst opnieuw
verbeeld worden. Niet onder de vorm

van een stedelijke ruimte die isoleert
en fragmenteert, zoals vandaag het
geval is. Maar wel als een plek die
werkelijk iets toevoegt. Een plek
die nieuwe relaties en synergiën tot
stand brengt tussen de verschillende
complementaire buurten en plekken.
Een plek die de verschillen intensifieert
en verbindt. Een plek die bijdraagt tot
een samenhangend en vitaal stadsdeel.

ZUIDERPOORT

TUIN

Ruimte met hoge knooppuntwaarde, maar beperkte plaatswaarde.

Een rustpunt in de stad. Plek voor alternatieve stedelijke activiteiten.

RUIMTE IN TRANSITIE

VERBINDINGEN

Nieuwe vormen van gebruik vereisen nieuwe ruimtes. Iedere transitie laat
haar sporen na. Hier de afbraak van het Zuidstationsgebouw.

Verschillende sequenties van ruimtes met een gebrek aan onderlinge
connectie.

PALIMPSEST

PLEIN

Een rijke geschiedenis die morfologische blijvende sporen nalaat.
Het huidige Graaf van Vlaanderenplein, vroeger het stationsplein, nu een
belangrijke OV-knoop.

Pleinen als centraliteiten in de omgeving van het viaduct.
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DE STAD ALS EEN ARCHIPEL VAN
BIJZONDERE PLEKKEN?
ONDERZOEKSVRAAG
Hoe kan de ruimte van de B401 een bijzondere plek worden in de stad? Hoe kunnen
andere bijzondere plekken in de stad inspirerend zijn voor de ruimte van de B401? Is er
een bijzonder stedelijk programma – recreatief, educatief, … – dat een katalysator kan
zijn van deze stedelijke plek?
BESCHRIJVING
Gent als een archipelago van bijzondere plekken: de kuip van Gent, De watersportbaan,
het handelsdok, het Citadelpark… Plekken met een eigen karakter, een eigen logica.
Sommigen halen hun betekenis uit de aanwezige infrastructuur in relatie tot de
bebouwde ruimte (Watersportbaan, Oude Dokken…), anderen vinden dan weer hun
betekenis door hun specifieke organisatie en vormentaal van de bebouwde ruimte…
-- De Kuip is het historisch hart van Gent. Tot de 13e eeuw was het omringd door een
watergordel. Een gebied van 80 ha was in het noordwesten begrensd door de Leie,
in het noordoosten door de Ottogracht, in het oosten door de Schelde (Reep), in het
Zuiden door de Ketelgracht en in het Westen door de Houtlei.
-- De Watersportbaan was een groot urbanisatieproject, uitgevoerd in de oude Gentse
Neermeersen na de WOII. De huidige zwaaikom was destijds een vuilnisbelt die
zo volledig werd gesaneerd. Het project bestond uit sociale woningbouw, een
klein winkelcentrum, scholen met als centraal element de Watersportbaan. Met de
uitgegraven grond werden de moerassige meersen gedempt.
-- Het Handelsdok werd in 1829 aangelegd, samen met het Achterdok. Tegen het einde
van de 20e eeuw verlegde de havenactiviteit zich meer naar het noorden. De komende
jaren evolueren de Oude Dokken tot een geheel nieuwe woonwijk.
-- Het Citadelpark werd in 1875 aangelegd op de plaats waar eerder de citadel van
Gent stond. In 1913 heraangelegd, met gebouwen om de wereldtentoonstelling
te huisvesten. Bij de aanleg van het park werd gebruikgemaakt van de bestaande
natuurlijke hellingen en relicten van de vroegere citadel. Het Citadelpark is vandaag
een heterogeen geheel, maar het oorspronkelijke plan vormt nog steeds de
onderliggende en herkenbare structuur.
Rond de B401 ontstonden verschillende polen, die de ruimte haar specifieke karakter
geven. Het Woodrow Wilsonplein, het UCO-gebouw, het E&Y-kantoorgebouw, de
Gelamco-arena... Ook nieuwe ontwikkelingen (eiland Zwijnaarde, de Welzijnsknoop).
Een afwisseling tussen hoogbouw-ensembles, groene ruimtes en kleinschaliger
stedelijk weefsel. Het resultaat van een steeds meer uitbreidend Gent, de afbraak die
voorafging aan de aanleg van het spoor en de B401 en de (her)ontwikkelingen op de
vrijgekomen ruimtes. Een mix van wonen, werken (kantoren), diensten (UZ, belastingen,
stadsdiensten), onderwijs en recreatie (Gelamco, Schelde-oevers…).
De B401-ruimte vormt een link tussen de historische binnenstad en de nieuwe stad die
ontstaat in de zuidelijke mozaïek.
De B401 als een stedelijke corridor. De samenhang tussen de polen is vaak zeer
beperkt. De B401 werkt structurerend voor deze corridor, geeft vorm, maar vormt geen
verbinding tussen de verschillende polen.

Het uitzonderlijke karakter
van deze plek moet voor de
toekomst opnieuw verbeeld
worden.
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DE VERSCHILLENDE HISTORISCHE
LAGEN DIE DEZE STEDELIJKE PLEK
GEMAAKT HEBBEN?

DE RANDEN VAN DE B401 ALS RUIMTELIJKE
SEQUENTIE?

ONDERZOEKSVRAAG

ONDERZOEKSVRAAG

Welke rol spelen de verschillende historische lagen die zichtbaar of onzichtbaar
aanwezig zijn op deze plek in de nieuwe vormen die deze stedelijke plek zal
aannemen?

Moet een transformatie van het gebied de aanwezige ruimtelijke sequentie – een
geleding in drie grote deelruimten – ondersteunen? Of, moet er ingezet worden op
een eenheid van de ganse ruimte van de B401?

BESCHRIJVING

BESCHRIJVING

De twee kloosters (de Sint-Baafsabdij en de latere Sint-Pietersabdij) en het er
omheen ontstane dorp werden in de late middeleeuwen binnen de stadsomwalling
opgenomen (eind 9de-begin 10de eeuw). In de 13de eeuw breidde de stad Gent uit
en de stadsomheining reikte nu tot aan het Scheldeken, een van de verbindingen in
west-oostrichting tussen Oude Schelde en Nederschelde. De Vijfwindgatenpoort
werd hier de stadspoort. In de 14de eeuw werd de stad nog vergroot. De
stadsomwalling kwam nu nog een halve kilometer verder zuidwaarts te liggen.
Een verdedigingsgracht werd in 1378-1384 gegraven tussen de Oude Schelde en
Nederschelde: de Keizersvest. Hier kwamen nu twee nieuwe poorten, namelijk de
Keizerpoort en de Sint-Lievenspoort, opgericht in 1384. Door deze poort liep een weg
naar Sint-Lievens-Houtem, vroeger een belangrijke bedevaartsweg. De weg stak
het water over en sloot toen onmiddellijk aan op wat nu de Hundelgemsesteenweg
is. In de 16de eeuw werden de omwallingen op verschillende plaatsen uitgebouwd
en versterkt. De Sint-Lievens- en Keizerpoort kregen in 1578 een bolwerk en ten
westen van de Sint-Lievenspoort verdedigde het Leysenbastion de plaats waar de
Schelde de omwallingen binnenkwam. Aan het einde van de 18de eeuw werden de
omwallingen afgebouwd en in 1860 verdwenen ze helemaal.

De B401 snijdt door verschillende wijken, met hun eigen ontstaansgeschiedenis en
ontwikkeling.

18de eeuw
De Scheldemeersen vormen een groene vinger die tot diep in Gent doordringt. De
Muinkschelde, met grachten, loopt door het gebied: het typische meersenlandschap.
Ledeberg is een gehucht buiten de stadsmuren.
19de eeuw
De industriële revolutie in het landschap: de nieuwe spoorweg wordt aangelegd op
de drooggelegde meersen en het Zuidstation sluit Gent aan op het (inter)nationale
spoornet. Een deel van de Muinkschelde verdwijnt onder de grond. De Gentse zoo
als tijdverdrijf voor de nieuwe elite. Eind 19de eeuw werden de meeste straten van
de huidige stadring (R40) aangelegd als brede boulevards, vooral in het zuiden op
de plaats van de 16de -eeuwse omwallingen.
20ste eeuw
Tussen 1928 en 1930 wordt het Zuidstation gesloopt. Het station maakte van
de verpauperde buurt een bruisend nieuw stadsdeel: nieuwe woningen, het
Nieuw Circus, het Grand Palais Valentino. Er werd uitgegaan, gedanst, gebokst,
gerollerskatet. Na de afbraak bleef die sfeer hangen: op de sporen werd het Albert I
park opgericht met in het zuiden de Chalêt du Sud: tennisvelden, een rolschaatspiste
en een discotheek. De place-to-be.
In 1972 opende de B401: vanaf nu was Gent rechtstreeks verbonden met de E17
en E40. In Ledeberg werden grote delen van verkrot woonweefsel en fabrieken
weggeslagen. Modernistische gebouwen kwamen in de plaats.
Gent breidt verder uit: ontwikkelingen in de zuidelijke rand zorgen voor een nieuwe
oriëntatie van het stedelijke weefsel. Gent evolueert van een radiale naar een
multimodale stad.

LEGENDE

Park Am Gleisdreieck is een voormalig
vormingsstation voor treinen en
was daarvoor een blinde vlek in het
geheugen van de stadsbewoner.
Het nieuwe park speelt in op het
contrast tussen artificieel gebouwde
vegetatie en ongecultiveerde grond.
Verschillende poëtische scenes vormen
één groot landschap: de weides, het
bos, de boomkwekerij, grote terrassen,
sportpiste en het centrale plein.

Park am Gleisdreieck, Berlijn - Atelier
LOIDL
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Gent-Centrum-Zuid
Eeuwenlang een meersengebied, werd de buurt in de 19de eeuw ontwikkeld.
Beluiken werden gesaneerd, de Vlaanderenstraat en de Brabantdam als een
Hausmansiaanse ingreep. Het W. Wilsonplein, met verschillende publieke
gebouwen rond, vormt de noordelijke rand van de B401-ruimte, met een duidelijke
gevellijn.
Dierentuin
De Muinkparkwijk is ontstaan op de voormalige dierentuinsite. De
Kinepolis zorgt voor mobiliteitsdruk. Binnen de R40 vormen de 20ste-eeuwse
appartementsgebouwen een gesloten façade naar het park, met 7 tot 8
bouwlagen. Buiten de R40 vormen de oevers van de Schelde de rand met de
B401-ruimte.

Gent-Centrum-Zuid

Dierentuin

Brusselse Poort

Brusselse Poort
Ontstaan op een zandige hoogte tussen de Oude Schelde en de Nederschelde,
begrensd door de Zuidparklaan, de Visserij en de R40. De as Brusselsepoortstraat
– Lange Violettenstraat doorkruist de wijk. Verschillende onderwijsinstellingen
(lager, secundair en hoger onderwijs) ontwikkelde zich hier. Samen met het
Begijnhof, vormen deze campussen een uitzondering op het dense weefsel. De
woningen langs het park vormen een gesloten façade, met 7 tot 8 bouwlagen.

Keizerspark

Keizerspark
Wijk langs de Franse vaart, één van de drie 18de -eeuwse coupures. Door de bouw
van twee fietsbruggen is het Keizerpark een belangrijk knooppunt geworden. De
Laroche-Lechat fabriek (tussen Schelde en Franse Vaart, opgericht in 1877) werd
heringericht, waarbij delen van de fabriek en de schouw behouden werden. Het
Keizerpoortproject herbestemd een bedrijfssite tot nieuwe wijk. De bebouwing
langs de E.Pynaertkaai en het André De Smulpark vormen de rand van de B401ruimte.
Ledeberg-Centrum
Het huidige dense weefsel is een overblijfsel van de grote vraag naar
arbeiderswoningen uit de industriële bloeiperiode (rond 1900) van Ledeberg. Het
zeer diverse Ledeberg worstelt met een gebrek aan publieke ruimte en groen. De
Schelde-oevers zijn slecht bereikbaar. De Bellevuewijk is in volle ontwikkeling. Bij
de aanleg van de B401 werd een deel van het historisch weefsel weggeslagen. De
Benedictuspoort, de welzijnsknoop en het Speurdergebouw vormen nu de rand
met de B401-ruimte.
Heuvelpoort
Eind 19de, begin 20ste eeuw werd het Sint-Vincentius à Paulo opgericht. Samen
met de Farys-site (Zwembad Strop) en de Arteveldehogeschoolcampus ontstaat
een grootschalige stedelijk weefsel met een façade naar de Schelde en de B401ruimte. Ertussen ligt een dens weefsel van woningen.
Ottergemse Dries
De Ottergemse Dries bevindt zich tussen de campus van het UZ, de B401 en de
R40, doorsneden door de spoorweg. Vooral het zuidelijk deel is een relatief dense
woonwijk. Ten noorden van de spoorweg en langs de B401 ontwikkelde zich
grootschaligere programma’s (kantoren, bedrijvigheid). Langs de Toemaattragel
wordt de ex-Maessite herontwikkeld.
Eindeke
De wijk wordt begrensd door de Hundelgemsesteenweg en de Scheldevallei.
Gefragmenteerd weefsel, doorsneden door verschillende infrastructuren (B401,
de spoorweg en de E17). Ook functioneel zeer divers. De Meierij vormt een
eilandje, afgesloten van de stad. De Frans de Mildreef is de enige toegang. De
begin 20ste -eeuwse bedrijfssites langs de Frans de Mildreef zijn nu door een
mix van functies ingenomen, met een ondergewaardeerd achterzijde richting de
Scheldeoevers. Binnen het RUP wordt deze zone bestemd tot woongebied.

Ledeberg-Centrum

Heuvelpoort

Ottergemse Dries

Eindeke

Groothandelsmarkt

Groothandelsmarkt
In oktober 2006 werd het Gelamco-stadium gebouwd. Dit vormde het startschot
voor een ontwikkelingsgolf van grootschalige gebouwen en bijbehorende
infrastructuur. De bermen rond het knooppunt B401/E17 geven een groene rand
aan de B401-ruimte.
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DE RUIMTE VAN DE B401 ALS EEN SEQUENTIE
VAN STEDELIJKE FRAGMENTEN?

BETEKENISVOLLE PLEKKEN IN DE ZUIDAS?
ONDERZOEKSVRAAG

ONDERZOEKSVRAAG
Hoe reageert een transformatie van het gebied op de zeer heterogene opeenvolging van stedelijke
fragmenten – gebouwen, pleinen, groene ruimten … – in de ruimte van de B401? Welke stedelijke
fragmenten kunnen een basis vormen voor het realiseren van een nieuwe samenhang in het gebied?
BESCHRIJVING
Het Koning Albert I park werd in de jaren ’30 aangelegd in art deco-stijl, met een strakke geometrie,
met in het noorden een art deco postkantoor. Het karakter van het park veranderde sterk. Voor WO II
werd het park omzoomd door laagbouw, die langzamerhand vervangen werd door appartementen. Door
de aanleg van de B401 verdween het zuidelijke deel. Begin jaren ’90 sloot het nieuwe Administratief
Centrum het park af van het W. Wilsonplein en werden de aanplanting en de perken vervangen door
minder arbeidsintensieve plantsoenen. Bij de heraanleg in 2006 verdwenen de laatste art deco elementen.
Het Koning Albert I park verwatert richting Ledeberg. Het huidige 8-mei-plein heeft te weinig ruimtelijke
impact om het park een gedefinieerde rand te geven. De specifieke inrichting van het Koning Albert I park
verhindert alternatieve vormen van gebruik van de publieke ruimte.
De Bellevuewijk ontstaat, in tegenstelling tot Ledeberg, pas begin 20ste eeuw, op de plaats van een
overstromingsgebied van de Schelde. Initieel vindt hier vooral de uitbreidende, Gentse industrie een
plaats. In 1924 wordt het sociale tuinwijk Bellevuewijk gebouw. Bij de aanleg van de B401 wordt een deel
van het weefsel opgeofferd. Het UCO-gebouw en de residentiële blokken Esplanada-Scaldis-Belvedere,
Letha en Praetoria komen in de plaats. Zij vormen samen een grootstedelijk ensemble. In februari 2002
werden alle oude gebouwen uit de 19de eeuw gesloopt voor een kantoorproject, dat voorziet in 62.000
m² kantoorruimte en een ondergrondse parking.. Het project Zuiderpoort bestaat uit onder meer twee
nieuwe torengebouwen. Alle bestaande kleinschalige volumes rond de UCO-toren werden verwijderd.
In 2008 werd op de terreinen van de oude fabriek D’Hooge de nieuwe Bellevuewijk opgericht: ongeveer
200 woningen, appartementen of grondgebonden woningen in 8 blokken. Recent werd het speelplein G.
Crommenlaan heringericht, waardoor het kijkgroen rond de blokken wordt ingezet als wijkgroen. Door
de gefragmenteerde ontwikkeling van het gebied, ontbreekt de samenhang. De inrichting het maaiveld
verbindt niet, waardoor het geheel uiteenvalt in verschillende eilanden, versterkt door de zeer grote
schaalverschillen.
Het perceel opgespannen tussen de A.Heyndrickxlaan en de spoorweg is eigendom van de NMBS.
Dit perceel is in concessie gegeven aan de garages die zich er nu op bevinden. De bebouwing volgt de
kromming van de A.Heyndrickxlaan. Het grootste deel van het terrein wordt ingezet als parking.
Op 22 februari 2014 opende de Welzijnsknoop zijn deuren. In het gebouw werken een aantal diensten
van Stad Gent, OCMW Gent, Kind en Gezin en Jeugdpunt van Vzw Jong samen. Tussen de Welzijnsknoop
en het achterliggende woonblok is een ruime binnentuin voorzien, met een doorsteek voor zacht verkeer
naar het Centrumplein. De zone voor de Welzijnsknoop is momenteel zeer weinig kwalitatief ingericht:
wegen, parkeerplaatsen, onduidelijk statuut en weinig plaats voor fietsers en voetgangers.
Het Botermarktpark is momenteel niet specifiek ingericht als wijkpark. Het composteerinitiatief gebruikt
tijdelijk een deel van de ruimte, de fietskeuken is ingericht in een container. Het open huis heeft een
beperkte relatie met de open ruimte. Momenteel wordt het park ontworpen, samen met de buurtsporthal
en -parking. Hierbij wordt ook een voetgangerstunnel onder de spoorweg, richting Meierij, meegenomen.
De Meierij was de oude hof van Ledeberg. Dat was de oudste woonkern van Ledeberg. De wijk is
ontsloten langs de Ijzerweglaan en de Frans de Mildreef (onderdoorgang onder het spoor). In 1993 kocht
de stad de vijver naast de spoorwegberm aan. De groenzone ligt nu tussen 3 appartementsgebouwen,
die uitkijken over de Schelde en het nabijgelegen treinspoor. De Tuin van Heden, een buurtinitiatief rond
stadslandbouw en sociale cohesie, betrekt het oude gebouwtje langs de Schelde. De vijver was vroeger
een populaire trekpleisters voor zwemmers en vissers.
Het infrastructuurlandschap rond de knoop van de E17 heeft een hoge ecologische waarde. De open
ruimte, gecombineerd met hagen en struwelen zorgt hiervoor. De oevers van de Schelde hebben hier ook
de potentie om verder ecologisch versterkt te worden. Momenteel wordt een groot deel van de open
ruimte ingenomen door het jeugdcentrum van voetbalclub KAA Gent.
Het kantoorgebouw E&Y langs de Moutkaai richt zich naar de B40, maar ligt relatief slecht bereikbaar
vanaf de autostrade. Door een gebrek aan parkeerplaatsen op eigen terrein, wordt het omliggende publiek
domein overspoeld door geparkeerde wagens. Het schooltje ligt verscholen achter de groenberm. Aan
de overkant van de Moutstraat wordt de site Maes herbestemd tot woon- en kantoorsite. Een deel van
de Toemaattragel wordt geknipt voor wagens en er komt een rechtstreekse fietsverbinding met de De
Pintelaan.
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Hoe worden bestaande plekken ervaren en gedefinieerd? Wat zijn de bestaande
betekenisvolle plekken? Welke plekken zijn betekenisvol voor welke actoren?
BESCHRIJVING

Woodrow Wilsonplein

Rond de B401 is een confetti van verschillende plaatsen ontstaan. Bewust ontworpen
of ontstaan als restgebied van andere ruimtelijke ingrepen. Vele van deze plaatsen
hebben nog onontgonnen potentieel of worstelen met conflicten. Ze nemen een
plaats in in de mentale map van de dagelijkse gebruikers. Meestal worden ze
ervaren als minder aangename plaatsen, waar men niet lang blijft: te veel lawaai,
stank, luchtvervuiling, niet (veilig) bereikbaar. Niettemin hebben deze plaatsen ook
hun kwaliteiten: overdekt door het viaduct, directe link met de Schelde...
Andere plaatsen zijn dan weer zeer uitnodigend: het Woodrow Wilsonplein, het
Albert I park, Ledeberplein… Verschillende activiteiten worden georganiseerd in
deze publieke ruimtes.
Plein

8-mei-plein

Een verharde publieke ruimte, al dan niet gelinkt aan een gebouw met een publiek
karakter. Een geformaliseerde ontmoetingsplaats.
Koer

Parking thv Zebrastraat

Een verharde ruimte in open lucht, maar binnen (semi)-publieke gebouwen of
percelen. De toegang tot deze ruimtes is meestal geregeld door een vorm van
lidmaatschap of toetreding (school, cultureel centrum…).

Bermen thv
G.Callierlaan en

Lobby
Kop R40

Semi-publieke binnenruimte. Ogenschijnlijk open voor het brede publiek,
maar tegelijkertijd zeer sterk gelinkt aan het programma van het gebouw (patio
winkelcentrum, foyer NEST, foyer Zuiderpoort.

Schelde-oevers

Park
Bellevue-tunnel

Groene, publieke buitenruimte. Specifiek ingericht om ontmoeten en ontspannen in
een groen kader te faciliteren.

E3-plein

Tuin
restruimte onder viaduct

Groene buitenruimte die sterk gelinkt is aan een bepaald gebouw of functie, niet
zelden toegeëigend door bepaalde gebruikers.

Voorplein Welzijnsknoop

Voortuin

restruimte onder viaduct

Groene buitenruimte. Restruimtes van infrastructuur. Door de beperkte oppervlakte
en de slechte toegankelijkheid vooral functionerend als kijkgroen. Rond grote
infrastructuurknopen zijn waardevolle, natuurlijke biotopen ontstaan.

Oude spoorwegberm
en Botermarkt
restruimte onder viaduct

Berm
Groene stroken langs infrastructuur. Ontstaan op taluds en hellingen, opschietend
groen. Ecologische corridors en bufferende functie.

Spoorwegberm

Promenade
Structurerende as voor zachte weggebruikers.
Passage
Routes en doorsteken voor zwakke weggebruikers.
Voetpaden
Ruimte voor zwakke weggebruikers, informele ontmoetingsplaats.

LEGENDE
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WAT ZIJN PROGRAMMATISCHE NODEN
BINNEN DE RUIMTE VAN DE B401 EN GENT?

ONDERZOEKSVRAAG
Kan de ruimte van de B401 de vraag naar betaalbaar wonen opvangen? Kunnen
nieuwe woonvormen een plaats bieden aan een divers publiek? Welke andere noden
kunnen opgevangen worden? Maakplaatsen? Onderwijs? Kunnen gedifferentieerde
ontwikkelingen voor interessante kruisbestuivingen zorgen?
Brixton Station Road Market
wordt gerund door de handelaars
zelf. De markt is geen eigendom
van een private corporatie of van
een lokale autoriteit, wat ze uniek
maakt.

Brixton Station
Londen

Road

Market,

De Transitlager van BIG is een
complex met een reeks van
multifunctionele vloeren voor
kunst, commerce, werk en wonen
en wordt het centrum van het
nieuwe kunstdistrict in Basel. In
deze wijk is er bovendien ruimte
voor logistieke functies zoals
opslag en herstel.

Dreispitz, Basel

BESCHRIJVING
Bij deze onderzoeksvraag is de schaal zeer belangrijk. Wat zijn de noden op
Gents niveau en kan de B401-ruimte hierin een rol spelen. Wat zijn de noden van
de omliggende wijken een hoe kan deze stedelijke ruimte daarop een antwoord
bieden. Daarvoor kan er in eerste instantie teruggegrepen worden naar Ruimte voor
Gent, waarbij de Zuiderpoort is geselecteerd als stedelijke knoop. Daarnaast zijn
ook het Ledebergplein en de Welzijnsknoop geselecteerd als wijkknooppunt. Het is
belangrijk de differentiatie tussen de schaalniveaus te behouden. Het projectgebied
is gelegen in de kernstad en de binnenstad. In de kernstad ligt de nadruk op
herstructurering en verluchting.
De op stapel staande woonprojecten zorgen ervoor dat Gent de voorspelde
bevolkingstoename zal kunnen huisvesten. Enquêtes leren wel dat Gent er een
belangrijke nood is aan betaalbare woningen. Er heerst een sociale huurachterstand
die kan oplopen tot 8 jaar voor bepaalde gezinnen. Bovendien is de kwaliteit van
de huurmarkt ondermaats. Dit opent mogelijkheden voor alternatieve vormen van
woonontwikkeling.
In de nabije toekomst is er binnen Gent een nood aan secundair onderwijs. Ook
de hogescholen zijn nog steeds op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. Publieke
programma’s werken sturend, zowel ruimtelijk als programmatisch.
In de binnenstad staan maakplaatsen sterk onder druk: zij worden verdrongen door
economisch veel interessantere functies. Het expliciet voorzien van maakplaatsen
vangt deze verdringing op. Maakplaatsen brengen een ander publiek naar de
B401-ruimte, betrekken de omliggende wijken en maken kruisbestuivingen met
bijvoorbeeld onderwijs mogelijk;
Gent als klimaat-robuuste en inclusieve stad, die haar bewoners aanzet tot gezond
bewegen en eten door middel van een nieuwsoortige, groene publieke ruimte. Het
inbrengen van wijkgroen in functie van de dichtbebouwde wijken is daarbij een

De Thomas B. Thrige straat werd omgevormd van
een straat naar een nieuw stadsdeel. De straat
werd afgesloten en men leidde het verkeer af
langs de ring. Het nieuwe project omvat woningen,
kantoren en een voetgangersstraat en wordt
bediend door een lightrail, voet- en fietspaden.
Thomas B. Thriges Gade, Kopenhagen
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Binnenstad

VIADUCT ALS STEDELIJKE PLEK?
a an v ulle n d e inf orm at ie

Stedelijk knooppunt
Zuiderpoort
B401 als zichtas
17.699
extra
Gentenaars in 2030

Ruimte voor Gentse
maakindustrie

In ‘Ruimte voor Gent’ worden types knooppunten
gedefinieerd. Het Zuid als een bestaand
stadsregionaal knooppunt. De Loop toekomstig
stadsregionaal knooppunt.
Het gebied Gelamco-arena, R4, E40,E17 wordt
aangeduid als een toekomstig stedelijk transferium.
De overslag van de hoofdwegen naar een duurzamer
vervoer. Vooral handel, kantoren en bedrijvigheid
een plaatsen bij uitstek voor (nieuwe) p&r’s.
De Keizerspoort, de Zuiderpoort, het UZ, De Sterre
en de Arsenaal-site zijn stedelijke knooppunten. Een
plek met een sterk ontwikkeld mobiliteitsnetwerk en/
of bovenlokale stedelijke voorzieningen, aangevuld
met wonen. Ze bedienen stadsdelen.
Wijkknooppunten in de buurt van de B401 zijn het
Ledebergplein, de welzijnsknoop en het Rerum
Novarumplein. Zij zijn goed ontsloten en bedienen
vooral de omliggende wijk.
Types stadsontwikkeling, met een aantal bouwlagen,
worden gelinkt aan de knooppunten. De hiërarchie
in de knooppunten omgezet in stedelijk weefsel. Als
basisschaal worden 3 tot 4 bouwlagen genomen.
In wijk- en stedelijke knooppunten wordt naar 4 à 5,
maximaal 6 bouwlagen gestreefd. Een tussenschaal,
6 à 9, met een maximum van 12 bouwlagen, wordt
voorzien in de stedelijke knopen en de stedelijke
transferia. Hoogbouw, meer dan 12 bouwlagen,
moet passen binnen een overkoepelende visie
voor de Gentse skyline en zichten op bestaande
historische hoogbouw moet gevrijwaard blijven.

de B401 krijgt men doorkijken
tussen de woontorens en het UCO-gebouw
op achtereenvolgens de Boekentoren, de
Sint-Pietersabdij
en
de
Ledegancktoren.
Deze voor Gent markante verticale bakens geven
een boeiend, dynamisch beeld kenmerkend voor
het binnenkomen van Gent. Enkel ter hoogte van
het terrein van de autohandel (Heyndrikxlaan) is
nog een middelhoogbouw van 10 à 12 bouwlagen
mogelijk om de rij aan het viaduct te vervolledigen.”
Ruimte voor Gent
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In het gebied rond de B401 wonen nu zo’n 12.177
gezinnen. Wat zo’n 10% is van het totale aantal
Gentse huishoudens. Gent verwacht in 9.079
bijkomende gezinnen in 2030. Dat zijn zo’n 908
nieuwe gezinnen in de omgeving van de B401. In
2015 stonden 867 nieuwe wooneenheden gepland
in wijken binnenstad, Ledeberg en Nieuw-Gent UZ.
Enquêtes leren dat Gent er een belangrijke nood
is aan betaalbare woningen. Er heerst een sociale
huurachterstand die kan oplopen tot 8 jaar voor
bepaalde gezinnen. Bovendien is de kwaliteit van
de huurmarkt ondermaats. Dit opent mogelijkheden
voor alternatieve vormen van woonontwikkeling.
3.

ONDERWIJS

Uit de Gentse monitoring blijkt een tekort van
1.211 plaatsen in het secundair onderwijs tegen
2020. Rond de B401 bevinden zich verschillende
secundaire scholen. Ook de hogescholen en de
UGent werken aan hun patrimonium (renovatie,
uitbreiding, nieuwbouw).
4. WERKGELEGENHEID
In ‘Ruimte voor Gent’ worden de hoge Vlaamse
ambities rond werkgelegenheid doorvertaald naar
de Gentse context. In 2030 moeten er zo’n 15.000
extra banen bijkomen voor Gentenaars, 30.000
extra banen in de Gentse economie. Het verschil
met de verwachte groei is zo’n 10.000 banen.

5.

Structuurvisie 2030
Stad Gent - 2017
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LEVENSLOOPBESTENDIGE STAD
Wonen is en blijft een actueel thema in onze samenleving.
Of je nu koopt, bouwt of huurt, iedereen heeft recht op
een gepaste, betaalbare en kwalitatieve woning. Huren
heeft een lage instapdrempel en zorgt voor flexibel verhuizen, maar er is geen woonzekerheid zoals bij kopen.
Om te kopen/bouwen, heb je echter een startkapitaal
nodig. Momenteel bestaat er geen concept dat de voordelen van de private huur- en eigendomsmarkt verenigt.
Sinds 2011 werkt de streekintercommunale IGEMO
aan het concept ‘Hybride Woningmarkt’. Dit concept
situeert zich op een hybride wijze tussen de klassieke
private huur- en eigendomsmarkt. De Hybride Woningmarkt biedt een oplossing door huur met eigendom te
verenigen. Je huurt een woning van een (coöperatieve)

vennootschap, waarvan je mede-eigenaar bent. Als huurder kan je flexibel verhuizen, heb je een levenslange
woonzekerheid en hoef je je geen zorgen te maken over
eigenaarsonderhoud. Via je aandelen in de coöperatie
bouw je geleidelijk kapitaal op en heb je een rendement.
Dit zorgt voor betaalbaarder wonen.
In dit boek hebben de auteurs het nieuwe concept in al
zijn facetten ontleed en geanalyseerd. Na een uitgebreid
onderzoek van de juridische, fiscale en financiële haalbaarheid werden de mogelijke effecten voor bewoners en
overheid in kaart gebracht. Bovendien werd dit concept
vergeleken met de private huur- en eigendomsmarkt.
Ze schetsen het kader waarbinnen dit nieuw concept
haalbaar is en welke de volgende stappen zijn.
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PLAATS VOOR WERKGELEGENHEID IN STADSPROJECTEN

Plaats voor werkgelegenheid in stadsprojecten
Michiel Van Balen

Michiel Van Balen is de projectcoördinator van het project De Hoorn in Leuven en oprichter van ‘Miss Miyagi Placemaking’: een projectmanagmentbureau dat zich specialiseert in alternatieve vastgoedontwikkelingen rechtstreeks
voor eindgebruikers.
1

6. MAAKINDUSTRIE
De maakindustrie in Gent staat onder druk.
Maakplaatsen in het centrum worden steeds meer
herbestemd. Michiel Van Balen identificeert 3
belangrijk aandachtspunten. De eerste focus is de
integratie van productieprocessen in de secundaire
sector in stadsvernieuwing. De tweede focus ligt
bij de integratie van jobs met lage inkomens uit
alle sectoren in stadsvernieuwingsprojecten. De
derde focus omvat het stimuleren en integreren
van bepaalde (nieuwe) niches van werk die net
kunnen bestaan door de specifieke concentratie
aan ruimtelijke ingrepen, investeringen, nieuwe
bewoners,... in stadsvernieuwingsprojecten.
Tom Bergevoet en Maarten van Tijl onderscheiden
4 randvoorwaarden (het proces, de financiering,
het ruimtelijk ontwerp en de regelgeving) en drie
niveaus (vertrek uit het lokale, vanuit de concrete
vraag of behoefte en vertrek vanuit een stapsgewijze
ontwikkeling).

-

Het Zuidstation

3

An illustrated narrative on economy and city - Susanne Eliasson & Anthony Jammes (GRAU)
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https://gent.buurtmonitor.be/

De B401-ruimte als meersengebied - Ferrariskaart

De spoorweg- Vandermaelekaart

Gent

https://gent.buurtmonitor.be/dashboard

100

Gent wil een levensloopbestendige stad worden.
In ‘Ruimte voor Gent’ worden verschillende
aandachtspunten en aan te vullen noden
aangehaald:
bijkomende
speelruimte
en
spelprikkels, leuke verblijfsplekken, gericht op
jongeren in de binnenstad, skateplekken, ruimte
voor bokssport, basket, padel en judo.

Gent

STRUCTUURVISIE 2030

De Gentse werkloosheid daalt gestaag. Deze daling
Hoog geschoold
Middengeschoold
Laag geschoold
is echter minder duidelijk bij bepaalde groepen:
Hoog geschoold
Middengeschoold
Laag geschoold
De B401-ruimte bevindt zich in 3 verschillende
-25-jarigen, laaggeschoolden, langdurig werklozen
2017Die wijken zijn opgedeeld in statistische
wijken.
en personen met een arbeidshandicap.
sectoren.
WONEN

voor

DE HYBRIDE WONINGMARKT Verenigt huur met eigendom

30.000 extra banen
in 2030

KNOOPPUNTEN IN RUIMTE VOOR
GENT

31,4 %

Peter Van Cleemput & Dieter Somers

1.211 plaatsen in het
secundair onderwijs
tegen 2020

1.

33,4 %

Chalêt du sud
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VIADUCT ALS LABO

Hoe kunnen (aanwezige) lokale initiatieven worden ingeschakeld in het
verduurzamen van de stad in relatie tot nieuwe vormen van mobiliteit, voedsel
voor de stad, het omgaan met afval en recyclage, duurzame vormen van
energie, klimaat robuustheid, armoede bestrijding, samenleven en gezondheid?
Hoe kunnen al op korte termijn minimale interventies en tijdelijk gebruik werken
als katalysator van deze toekomstige veranderingen en ingezet worden om
deze eerder desolate plek om te vormen naar een vitale stedelijke ruimte? Hoe
kunnen deze acties cruciale ruimtelijke en socio-culturele dynamieken op gang
trekken?

VIADUCT ALS LABO?
Inleid in g
Het omvormen van deze stedelijke
ruimte is complex en vraagt de
mobilisatie van heel wat middelen
en stakeholders. Dit gegeven moet
ons er niet van weerhouden om snel
te starten met wat – hoe minimaal
ook – al kan gedaan worden. Er zijn
vandaag al heel wat ongebruikte
plekken, versnipperde zones en
restruimtes in en rond de projectzone
die de mogelijkheid tot activering
hebben. De passieve houding van
de afgelopen decennia moet worden
vervangen door een zoektocht naar
optimistische interventies. Dit vraagt
een verschuiving in het denken: in

plaats van het negatieve beeld moeten
opmerkelijke ruimtes onder en langs
het viaduct beschouwd worden als een
kans. Minimale interventies en tijdelijk
gebruik worden ingezet om reeds
vandaag de omvorming van desolate
parkeerplaats naar vitale stedelijke
ruimte, van woestenij tot brandpunt
met enthousiasme in te zetten. Nieuwe
vormen van stedelijke productie –
kunst, architectuur, voedsel … – krijgen
hier een plek. Op die manier worden
op korte termijn al cruciale ruimtelijke
en socioculturele dynamieken op gang
getrokken. Het open leertraject wordt
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ingezet. De dialoog tussen gebruikers
en ruimte opgestart. In dit proces
kan aangesloten worden op de reeds
aanwezige dynamiek in Gent rond het
activeren van transformatielocaties
voor tijdelijk gebruik. Door slim te
schakelen zouden deze verschillende
initiatieven ingezet kunnen worden
om minimale interventies en tijdelijk
gebruik op gang te brengen. En
kunnen hierdoor reeds op korte
termijn voelbare meerwaarden worden
gegenereerd voor de gebruikers van
het gebied, die een positieve bijdrage
leveren aan het alledaagse leven.

EXPRESSIE

GEBRUIK

Het viaduct op zoek naar een nieuwe interpretatie

Verschillende groepen die de ruimte eigen maken en naar hun hand
zetten.

BUURTPLEK

STENEN VLOER

Ruimtes met een specifieke betekenis en relatie tot de buurt

Een plaats voor multifunctioneel gebruik, ontmoeting, ...

TIJDELIJK GEBRUIK

INITIATIEF

Zoeken en testen van ondergewaardeerde plaatsen in de stad om te
komen tot maatschappelijke voordelen.

Burgerinitiatieven als katalysator voor de omgeving.
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(BURGER)INITIATIEVEN IN GENT?
ONDERZOEKSVRAAG
Wie kan er betrokken worden? Welke initiatieven kunnen een rol spelen in de
stedelijke transformatie van de ruimte van de B401? Welke strategische allianties
kunnen gesmeed worden?
BESCHRIJVING
Gent huisvest veel burgerinitiatieven. Een deel hiervan vindt zijn oorsprong in
private of semi-private initiatieven die op één of andere manier willen bijdragen aan
een betere stad: VZW Jong is particulier jeugdwelzijnswerk met deelwerkingen in
verschillende buurten van de stad en 19de -eeuwse stadsgordel, Bij de Vieze Gasten
heeft een lange geschiedenis als vormingstheater en verhuisde in 2000 naar de
Brugse Poort. Samen met VZW Trafiek vonden zij een plaats aan het Pierkespark.
Zij werken met en voor de Buurt. Andere initiatieven groeiden uit tot volwaardige
ondernemingen die nieuwe, meer duurzame vormen van ondernemen uittesten: De
Wassende Maan ontstond in 1979 als privaat initiatief en groeide ondertussen uit
tot een solide coöperatieve met 100 vennoten en 20 vaste medewerkers. Cambio
werd in 2000 opgericht in Aken. In Gent zijn zo’n 70 deelwagens beschikbaar.
DOK huisvest een groot aantal initiatieven in de oude industriegebouwen langs de
Schipperskaai. Een socio-culturele zone, een werfplek voor verpozing en creatieve
manoeuvres, die ruimte gaf aan verschillende start-ups.
Gent heeft ook een klimaat(adaptatie)plan en een voedselstrategie. Via Gent en
Garde wordt maximaal ingezet op burgerparticipatie en initiatieven van onderuit.
Hieruit is een brede waaier aan initiatieven ontstaan. Gent en Garde bundelt deze
initiatieven, rond voedsel voor de stad, fairtrade, afval… en geeft hen een platform.

Het project ‘Buurzame Stroom’ wil met een
proeftuinproject
in
Sint-Amandsberg-Dampoort
enkele
pistes
demonstreren
en
duidelijke
aanbevelingen doen over hoe we zonne-energie
zo goed en eerlijk mogelijk kunnen opwekken en
gebruiken in een stad. Vraag en aanbod van energie
in balans houden is een win-win voor iedereen.
Gent en Garde is een interactief forum van de Stad
Gent voor alle Gentenaars die ten strijde willen
trekken voor lekkere, lokale en duurzame voeding.

In dit proces kan aangesloten
worden op de reeds
aanwezige dynamiek in
Gent rond het activeren van
transformatielocaties voor
tijdelijk gebruik.

EnerGent is een coöperatie die geld van vennoten
investeert in projecten van energiebesparing en
hernieuwbare energie.

Avani is een privaat initiatief dat op zoek gaat naar
het oprichten van foodhubs in Gent, Antwerpen en
Leuven.

GentLevert wil innovatieve concepten voor het
leveren en ophalen van goeden in de binnenstad
stimuleren. De uitwerking van het concept is
tweeledig, namelijk op basis van pilootprojecten én
afstemming en conceptontwikkeling op niveau van
een overlegplatform.
LEGENDE
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DUURZAME
(BURGER)
INITIATIEVEN IN DE ZUIDAS?

TRAJECTEN IN EN ROND DE ZUIDAS?
ONDERZOEKSVRAAG

ONDERZOEKSVRAAG
Welke duurzame initiatieven kunnen we detecteren? Welke actoren
zijn hierbinnen actief? Welke strategische allianties zijn er denkbaar
tussen actoren om deze duurzame initiatieven in het gebied verder
te versterken? Welke minimale interventies en tijdelijk gebruik
kunnen een belangrijke rol spelen in het op spoor zetten van deze
initiatieven?
BESCHRIJVING
Rond de B401 bevinden zich verschillende scholen. Lager en
secundair onderwijs situeert zich hoofdzakelijk op 3 clusters
(omgeving Sint-Annaplein, Ledeberg, Sint-Lievenspoortstraat).
Hoger onderwijs situeert zich langs de as van de SintPietersnieuwstraat. Door deze onderwijsinstellingen samen te
betrekken in experimenten voor een duurzame stad, worden jonge
Gentenaars betrokken bij de stadsambities.
Verschillende buurtcomités opereren in de wijken rond de B401.
Zij brengen buurtbewoners samen, organiseren wijkfeesten,
speelstraten… Sommige comités hebben een zeer specifiek doel.
Betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid, stadslandbouw en
sociale cohesie zijn de belangrijkste thema’s. Er zijn verschillende
raakvlakken met de stadsambities rond klimaat en voedsel.

Op welke manier bewegen de stedelingen zich op een duurzame manier – te voet
en met de fiets – doorheen het gebied? Hoe verhouden deze trajecten zich tot de
betekenisvolle plekken?
BESCHRIJVING
Belangrijke, dagdagelijkse ontmoetings- en ontspanningsplekken zijn zeldzaam in
de B401-ruimte: het Woodrow Wilsonplein, het Zuidpark, het E3-park… De B401ruimte wordt vooral ervaren als een transit-ruimte. Nieuwe plekken verhogen het
verblijfskarakter van de B401-ruimte, de perceptie wordt gekeerd.
Straatinterviews geven een beeld over de verschillende trajecten door de B401ruimte. Op het W. Wilsonplein verknopen verschillende trajecten: de publieke functies,
het shoppingcenter, culturele activiteiten en horeca brengen buurtbewoners naar
hier. Door de OV-halte is deze plaats ook een goede uitvalsbasis om de rest van de
stad (en Ledeberg) te bereiken. De R40, maar ook de Franse Vaart/jaagpad langs
de Schelde vormt een belangrijke streng om vooral Ledeberg en de Zuiderpoort te
bereiken vanuit het centrum. De verbinding tussen Zuiderpoort/Ledeberg verloopt
vooral langs de Zuidparklaan: de tramlijn en het fietspad bundelen de trajecten.
De Zuiderpoort, vooral als werkplaats en het marktplein van Ledeberg zijn twee
belangrijke knooppunten op de verschillende trajecten. Vanaf de Zuiderpoort loopt
een shuttle die een verbinding verzorgt met het Sint-Pietersstation. Veel werknemers

Verschillende socio-culturele organisaties werken binnen de B401ruimte of in de directe omgeving. De Vooruit, VZW Springstof, De
Krook… zijn organisaties die het culturele veld in het centrum van
Gent mee vorm geven. In Ledeberg zijn enkele verenigingen ontstaan
uit een nood in de gemeenschap: Skaramouch brengt theater en
ambacht naar jongeren, de Ledebirds doet dat met muziek. Deze
verenigingen hebben een groot mobiliserend vermogen (zie het Flyover event op Gent autovrij).
Verschillende plekken huisvesten momenteel al tijdelijk activiteiten.
Het oude bibliotheekgebouw wordt opgesteld voor NEST,
een bruisend nest, vol creatieve pop-ups, startende bedrijfjes
en boeiende evenementen. In het Albert I park worden ieder
jaar verschillende evenementen georganiseerd: Jazz in ’t park,
Gentopia… Ook het viaduct zelf werd tijdens autoloze zondagen
het toneel van tijdelijke evenementen (Flyover-event). De tijdelijke
inname van de Stadaertsite in Ledeberg vormde het startpunt van
verschillende interessante, al dan niet tijdelijke, initiatieven. Een
deel van deze activiteiten zullen op termijn een permanente plaats
krijgen op de site, maar vinden nu plaats in het Botermarktpark: de
composteerders, de fietskeuken… Langs de Warmoezeniersweg is
een biologische moestuin ontstaan, met volkskeukens en andere
activiteiten.

Deze metaalwerkplaats is een
van de vele werkplaatsen (foto,
keramiek, media, hout, textiel) in
Zürich. Samen met het aanpalende
jeugdhuis zijn ruimtes voorzien voor
opleidingen en workshops in de
publieke ruimte.

LEGENDE

Dynamo Metallwerkstatt, Zürich phalt Architekten
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komen met de wagen. Zij die de fiets nemen, halen vooral de Schelde en de het
fietspad langs de Zuidparklaan aan als belangrijkste assen. Het rondpunt aan de
G.Crommenlaan en de J. Eggermontstraat is een kleinere knoop, het epicentrum
van het sociaal leven ligt op het marktplein van Ledeberg, met verschillende cafés
en restaurants, culturele en publieke functies. De tunnel wordt niet gezien als een
kwalitatieve verbinding tussen Ledeberg en Bellevue, de nieuwe soepbar op de hoek
van de J. Eggermonstraat zorgt wel voor een toenemend aantal werknemers uit de
Zuiderpoort die de oversteek wagen. De hoek van de Hundelgemsesteenweg is
een belangrijke aantrekkingspool: het wijkgezondheidscentrum, de welzijnsknoop,
het open huis, de soepkeuken… De publieke ruimte errond is zeer auto-gericht. Het
fijnmazig netwerk van Ledeberg maakt verschillende trajecten van en naar deze pool
mogelijk. De groenzone langs parking De Speurder wordt ervaren als een belangrijke
groenzone. Deze zal verdwijnen door de bouw van het parkeergebouw. In Bellevue
zijn de tracés veel geconcentreerde door het beperkt aantal oversteekplaatsen
(Hundelgemsesteenweg, spoorweg, Schelde). Het park langs de G. Crommenlaan,
het speeltuintje langs de Ijzerweglaan en aan de Vuurkruisstraat trekken vooral
bewoners van Bellevue aan. Ook voor bewoners van de Meierij zijn deze plekken
bereikbaar langs de Schelde.

De Scheldeoevers en het Koning Albert I park zijn één van de populairste trajecten bij
lopers. Fietsers concentreren zich vooral op de Scheldeoevers en het fietspad langs
de Zuidparklaan. De as De Pintelaan, Hundelgemsesteenweg, G.Crommenlaan
richting Franse Vaart is een populaire doorsteek. De Muinkschelde blijkt zeer in trek
voor waterrecreatie.
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VIADUCT ALS LABO?
a an v ullen d e inf ormatie

Energie-efficiëntie
en
hernieuwbare
energie
r e d u c t i e
voertuigkilometers
personenvervoer:

1.

GENT KLIMAATSTAD

Op 16 oktober 2014 ondertekende Gent het
Europese Burgemeestersconvenant Mayors Adapt.
Gent wil klimaatneutraal en -robuust worden.
Gent is op termijn klimaatneutraal en energieonafhankelijk door maximaal in te zetten op
energiereductie en duurzame, hernieuwbare lokale
energieproductie:
-- het
stimuleren
van
energie-efficiëntie,
energiezuinig wonen en het gebruik en productie
van hernieuwbare energie.
-- een voorbeeldfunctie op door zelfvoorzienend
te zijn op het vlak van elektriciteit (100% groene
stroom) en het energieverbruik van de stedelijke
diensten jaarlijks met 3% te reduceren.

- 9,5% tegen 2030

Op korte termijn wil de stad volgende doelstellingen
behalen:

- 3,7% tegen 2050

-- de CO2-uitstoot ligt in 2019 20% lager ten
opzichte van het referentiejaar 2007. In cijfers:
een uitstoot van 1.274 kton CO2 in 2019

r e d u c t i e
voertuigkilometers
vrachtvervoer:
- 5,35% tegen 2030
- 2,14% tegen 2050
20% congestie in
de stad is afkomstig
van stadsdistributie
Korte keten
Gezondheid, klimaat
en inclusie

-- het energieverbruik ligt in 2019 20% lager ten
opzichte van het referentiejaar 2007. In cijfers:
een energieverbruik van 5.409 GWh in 2019
-- de productie aan lokale hernieuwbare energie
dekt in 2019 15% van de huishoudelijke
energievraag
-- het energieverbruik in de stadsgebouwen en de
openbare verlichting daalt jaarlijks met 3%, (of
15% in de volledige legislatuur) t.o.v. het verbruik
in 2012
Op lange termijn (2050) willen we evolueren naar
een klimaatneutrale stad. Een stad waar je gezonde
lucht inademt, waar je voldoende groen hebt om te
ontspannen of te verkoelen in de zomer, een stad
met ruimte om te spelen en elkaar te ontmoeten, een
stad met goed geïsoleerde warme en comfortabele
huizen, een stad waar niet de mensen maar de
windmolens en de zonnepanelen overuren draaien,
een stad die energieonafhankelijk is. In 2050 wil
Gent zo’n stad zijn, zonder negatieve impact op het
klimaat.
Klimaatadaptatie vormt de tweede pijler van het
Gentse Klimaatbeleid, naast klimaatmitigatie. Gent
engageerde zich om tegen 2030 40% minder CO2uitstoot te realiseren. De CO2-uitstoot en daarmee
gepaard gaande klimaatverandering is echter een
verhaal op wereldschaal. Daarom is het belangrijk
dat Gent ook inzet op klimaatadaptatie en zich
weerbaar maakt tegen de klimaatverandering.
Mobiliteit neemt het grootste aandeel van de CO2emmissies voor zich. Voor 2011 wordt de uitstoot

ingeschat op 468 kton (32% van de totale Gentse
CO2-uitstoot). Ongeveer de helft van die uitstoot
is toe te schrijven aan het lokale wegverkeer, de
andere helft aan het verkeer op de snelwegen. Om
de klimaatneutrale ambitie waar te maken moet
er, bovenop de Europese inspanningen, minimaal
volgende inspanningen geleverd worden:

literatuur

-- tegen 2030: een reductie van de voertuigkilometers
met 9,5% voor personenvervoer en 5,35% voor
zwaar vervoer;

Ruimte

2.

EEN DUURZAAM VOEDSELSYSTEEM

Voeding draagt op heel wat manieren bij tot de
milieu-impact van een stad. De productie van
vlees heeft een belangrijke impact op de uitstoot
van broeikasgassen. Halvering van de vlees –
en zuivelconsumptie zou in de EU de uitstoot
van broeikasgassen al met 42% verlagen. Ook
het transport, de bewaring, de bereiding en de
afvalproductie drukken hun stempel op het milieu.
“Een duurzaam voedselsysteem garandeert het
recht op voeding, respecteert het principe van
voedselsoevereiniteit, maakt het iedereen ter wereld
mogelijk om tegen een redelijke prijs te beschikken
over gezonde voeding in afdoende hoeveelheden,
en zorgt ervoor dat de eindprijs van een product
niet alleen een weergave is van het geheel aan
productiekosten, maar daarnaast de externe
sociale en ecologische kosten internaliseert.”
Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

Structuurvisie 2030

3.

SPORTEN ROND DE B401

4.

PUBLIEKE EIGENDOMMEN

Het percentage publieke gronden in de directe
omgeving van de B401 is groot. Deze publieke
eigendommen
zijn
echter
verspreid
over
verschillende diensten: de stad Gent, Agentschap
Wegen en Verkeer, Agentschap Waterwegen
en Zeekanalen, De Lijn, Infrabel… Binnen de
B401-ruimte plant, in hoofdzaak, de stad Gent
verschillende werken. Het optimaliseren van
weginfrastructuur voor zwakke weggebruikers (A.
Heydrickxlaan, Sint-Lievenspoort, Hertstraat…),
infrastructuurwerken voor openbaar vervoer
(Halte Botermarkt …), nieuwe infrastructuur
exclusief voor zwakke weggebruikers (fietsbrug
Bellevue, onderdoorgang Sing-Lievenspoort)…
Agentschap Wegen en Verkeer plant de verdere
restauratie van het viaduct (onderzijde), maar stemt
deze af op nieuwe ontwikkelingen (buurtsporthal,
buurtparking De Speurder…). Door deze projecten
af te stemmen op de ambities klimaat en gezondheid,
kunnen deze plekken en projecten een extra sociale
meerwaarde genereren.
1.

KERNAMBITIE VOOR DE B401-RUIMTE

De kernambities voor de B401-ruimte. De B401ruimte als testcase en verbeelding van het Gent
van de toekomst: een klimaat-robuuste stad met
een bewust consumerende en gezonde bevolking,
open voor zowel jong als oud.

stedelijk vrachtvervoer (ongeveer 20% van alle
stedelijke congestie) uit de stad.

Lopers

Gezondheid: een samenwerking tussen de
verschillende scholen en bottom-up initiatieven rond
stadslandbouw, permacultuur, voedselstrategie…
Zelf de handen uit de mouwen in een productieve
publieke ruimte.
Klimaat: een samenwerking tussen de klimaat- en
groendienst van de stad met lokale stakeholders. Er
komt meer ruimte voor water en groen (verdroging
en stedelijk hitte-eilandeffect). Een stadsnatuur
met een grote ecologische waarde. Dit neemt niet
weg dat deze nieuwe ecologische ruimte wordt

Een duurzaam voedselsysteem heeft ook aandacht
voor sociale waarden: de afstand tussen productie
en consumptie wordt verkleind. Verspilling en
overproductie worden tegengegaan en samen
tuinieren verbindt buurten en mensen.

opgebouwd door, voor en met lokale bewoners:
eetbare bossen, toegankelijke parken, dynamisch
parkbeheer…
Fietsers

Watersport
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Stad Gent - 2017
Klimaatadaptatie en kwalitatieve en kwantitatieve
richtlijnen voor ruimtelijke inrichting van gebieden

De kaarten van Strava-lab tonen dat de B401ruimte een belangrijke plaats is voor de sportende
Gentenaar. De 3 coupures (de Coupure, de Visserij
en de Franse Vaart) zijn belangrijke looptrajecten
in Gent. Ook de Scheldeoevers en het Koning
Albertpark (meer nog dan bijvoorbeeld het
Citadelpark) zijn populaire trajecten. De oost-west
fietsverbinding tussen Coupure en de Zeeschelde
loopt via verschillende trajecten: langs de R40,
maar ook via de Plateaustraat-Lammerstraat-W.
Wilsonplein en dan via het Sint-Annaplein of via de
Tweebruggestraat naar de Visserij. Binnen de B401ruimte concentreren zich ook op de Scheldeoevers
en het fietspad langs de Zuidparklaan. De as De
Pintelaan, Hundelgemsesteenweg, G.Crommenlaan
richting Franse Vaart is een populaire doorsteek
vanuit het zuidwesten. De nieuwe parkbosbruggen
zullen deze connectie enkel versterken. De
Muinkschelde blijkt zeer in trek voor waterrecreatie.

“The last mile” in de voedselproductieketen
heeft
een
belangrijke
invloed
op
de
duurzaamheidsdoelstelling van de stad. Korte
ketens en een efficiënte distributie verlagen de
CO2-uitstoot en haalt een belangrijk deel van het

Een duurzaam voedselsysteem organiseert ook
een eerlijke keten: zowel producent als consument
kunnen aan betaalbare prijzen produceren en
toegang hebben tot gezonde producten.

Gent

STRUCTUURVISIE 2030

Ontwerp

-- tegen 2050 (bijkomend ten opzichte van 2030):
een reductie van de voertuigkilometers met 3,7%
voor het personenvervoer en 2,14% voor zwaar
vervoer.

voor

De CO2-uitstoot wordt teruggedrongen: niet alleen
personenvervoer, maar ook stadsdistributie wordt
op een duurzame manier georganiseerd.
Inclusief: de stad vergroent en vergrijst. Om
levenslang wonen in de stad mogelijk te maken,
moet de stad toegankelijk en leefbaar zijn voor al
haar inwoners. Een veilige stad, met voldoende
speelplekken maakt opgroeien in de stad
aantrekkelijk. Bereikbaarheid, ook voor minder
mobiele bewoners, maakt de stad aantrekkelijk
voor senioren. Een publiek domein dat nieuwe en
minder nieuwe inwoners actief betrekt bij het stadmaken.
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Tractebel
Van strategische naar operationele doelstellingen
Van strategische
naar operationele doelstellingen voor de

voor

VOEDSELSTRATEGIE
GENT EN
GARDE
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Het advies van de beleidsgroep

Het advies van de beleidsgroep

Werken naar een klimaatrobuuste stad, Gents
klimaatadaptatieplan 2016-2019
WERKEN NAAR EEN KLIMAATROBUUSTE STAD
GENTS KLIMAATADAPTATIEPLAN
2016-2019

Stad Gent
Gents Klimaatplan 2014-2019
Stad Gent
THE WELL-TRAVELLED YOGURT POT

7

The well-travelled yogurt pot:

The well-travelled yogurt pot: lessons for new freight

lessons for new freight transport policies and regional
production
Stefanie Böge
Investigates what can be done to cater for the increase in freight transport on roads

Introduction
Freight transport on roads has increased greatly over the
last few decades. But in general, the volume of road
freight expressed in tonnes is stagnating, whereas freight
transport activity (the product of weight and distance) is
increasing. This means that products are transported
over longer distances. Only the freight transport activity
follows the mainstream of economic development, and is
not the result of more production. It is the spatial
spreading and the intensity of exchange in the economy
that has grown, the quantity which is shipped has not
increased in the same manner as the distances (Hesse,
1991, p. 3).
Such structural changes, as shown here for the case of
the growth of road freight transportation, are also
decisive determinants of the environmental and social
impacts. Even today there are capacity limits which
become evident in the environmental field in the
destruction of natural resources and in the social field in
decreasing quality of life. Particularly environmentally
sensitive natural areas (e.g. the Alps), or towns and
conurbations suffer the main burdens of traffic and its
consequences.
At the same time the activity of road freight traffic will
increase dramatically: according to some forecasts, the
total volume will increase by more than 70 per cent in
Germany. The transfrontier volume, which depends on
freight transport in the Single European Market, is
expected to increase by even more than 100 per cent
(Whitelegg, 1990, p. 26).
But this forecasted growth, towards which all trends
point, is insupportable because there are physical limits.
In the economic sphere this is mainly the impossibility of
overburdening the infrastructure even more. Production
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concepts such as “just-in-time production” (in which
production-synchronized transportation takes place in
order to synchronize the production process) do not work
any more, because there is no longer any reliability in
road transport.
One suggestion to solve the problem in road freight
transport is to include the true costs in the transportation
costs. Today, large parts of transportation costs
are externalized. This means they are transferred to
the public infrastructure and natural environment.
These costs have to be paid by today’s society and by
those which follow. An adequate use of scarce means
of production (in this case the natural and human
environments) can only be achieved if all costs are taken
into consideration and if all these costs are included in the
supply prices. (Teufel, 1989; 1991, has estimated the
external costs of freight transport.)

transport policies and regional production

As a result of the Single European Market and the
deregulation of transportation, the need to externalize
internal costs has become urgent. In Germany in
particular, the prices will mirror the actual costs less and
less. As a result, environmental and social impacts are
growing more and more. Even on straightforward
economic grounds, there are signs that the current system
is highly inefficient.
An environmentally sound and socially equitable
economy (including the transportation of goods) can
be realized only by the manufacturers themselves.
A prerequisite to this is the knowledge of the effects and
connections of production processes internal and external
to manufacturing as implemented by freight transport.
In this article, I shall describe how manufacturers can
document and evaluate the freight transportation of
goods. This methodology demonstrates how freight
transport can be organized in a way which is
economically efficient, environmentally responsible and
kind to human lifestyles.

Stefanie Böge
Urban Food Planning and transport sustainability: a

Urban food planning and transport sustainability: A
case study in Parma, Italy
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VIADUCT ALS GEBOUW

Hoe kan het viaduct hergebruikt worden voor andere vormen van stedelijk
gebruik? Het viaduct als stedelijk platform, als stedelijk dak, als drager van
nieuwe vormen van mobiliteit (fiets, pod, mobject…), als groene ruimte, als
canvas, als klimmuur, als openluchtcinema … ? Hoe kan de stad hierdoor
geheractiveerd worden? Hoe kan dit hergebruik gekaderd worden binnen een
meer duurzame manier van omgaan met stedelijke transformatie door (deels)
te behouden van wat aanwezig is? Hoe kan het viaduct als gebouw bijdragen
tot een positieve beeldvorming van deze stedelijke plek en het meer toeëigenen
van deze infrastructuur en deze plek door de gebruikers?

VIADUCT ALS GEBOUW?
Inleid in g
Binnen een structurele herdenking van
de mobiliteitsknoop aan het Gentse
Zuid zal het viaduct zijn huidige
mobiliteitsfunctie (deels) verliezen.
Het viaduct is een grootschalig civiel
bouwwerk waarin heel wat materiaal
en middelen werden geïnvesteerd.
Ook het eventueel slopen van deze
structuur zal een zware investering
vragen qua kosten, energieverbruik,
verwerking afvalmateriaal…. Vanuit
het oogpunt van zowel socio-culturele,
ecologische
als
economische
duurzaamheid vraagt het functieverlies
van een dergelijke grootschalige
infrastructuur een reflectie over
een mogelijk – al dan niet deels –
hergebruik. Net zoals het vandaag ook
al gebeurt voor de haven gerelateerde
infrastructuur in de omgeving van het

Handelsdok. Hier krijgen de voormalige
grindbakken (project van Rotor), de
industriële kranen en de kades (bv.
het nieuwe houtdokpark) een nieuwe,
meer stedelijke invulling. Het viaduct
mag als mobiliteitsoplossing dan
wel achterhaald zijn, internationale
voorbeelden tonen aan dat ook dit
soort infrastructuur een tweede
leven kan krijgen en een katalysator
kan zijn voor een stedelijke transitie.
Cruciaal is hierbij de manier waarop
de diverse stedelijke spelers bij het
herontwikkelingsproces
worden
betrokken.
De
functionalistische
aanpak waarmee het viaduct destijds
werd ontwikkeld, maakt zo plaats
voor een veelzijdige aanpak met
aandacht voor stedelijke, ruimtelijke
en sociale thema’s. Het viaduct – of de
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geselecteerde delen van het viaduct
die behouden blijven - krijgt hier een
nieuw perspectief, als objet trouvé.
De brutalistische verschijningsvorm
van wat behouden blijft wordt tot op
zekere hoogte geaccepteerd en waar
mogelijk en nodig getransformeerd.
Ook de superpositie van deze
infrastructuur met een diversiteit van
stedelijk gebruik zal bijdragen tot
een meer positieve beeldvorming.
Het viaduct wordt stedelijk platform,
stedelijk dak, drager van nieuwe –
gezondere – mobiliteit, een groene
plek, een canvas en blackboard, een
klimmuur … Het viaduct transformeert
van één groot, moeilijk toe te eigenen
stedelijk object naar een stedelijke
ruimte met een veelheid aan plekken
en betekenissen.

DAK

MAAIVELD

Het viaduct als object dat een eigen soort ruimtelijkheid creëert.

Het versnipperd maaiveld heeft veel potentie.

OBJECT

PLATFORM

Het viaduct als identiteit in het stedelijk weefsel

Mogelijkheden tot meerlagig gebruik van een monofunctionele
infrastructuur.

CANVAS

OPTIMAAL GEBRUIK

Alternatieve vormen van gebruik zorgen voor toe-eigening

Zoeken naar efficiënt ruimtegebruik onder het viaduct.
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DE SEQUENTIE IN DE OPBOUW VAN DE B401?
ONDERZOEKSVRAAG
Welke specifieke mogelijkheden voor hergebruik bestaan er voor ieder segment van
de B401?
BESCHRIJVING
Het viaduct bestaat uit verschillende segmenten met elk een eigen structurele
logica. Met verschillende mogelijkheden naar hergebruik.
-- Op
grondlichaam:
tussen
8-mei-plein
en
Raveschotstraat/SintLievensdoorgang
en
ter
hoogte
van
de
Warmoezeniersweg.
Het viaduct ligt hier op een grondlichaam. Aan het 8-mei-plein opgesloten tussen
twee keermuren, ter hoogte van de Warmoezeniersweg op begroeide taluds.
Direct contact met volle grond is mogelijk. Het bestaande wegpakket kan worden
verwijderd. Onderliggende grond kan worden verrijkt en verschillende types
beplanting kunnen worden toegepast. Waterhuishouding heeft een beperkte
invloed op de structurele integriteit van de B401. Regenwater kan infiltreren.
Verdroging door de hoge ligging is een aandachtspunt.
-- Op
centrale
kolom:
tussen
Raveschotstraat/SintLievensdoorgang
en
de
spoorwegberm.
Het
viaduct
en
de
twee op- en afrithellingen staan elk op een eigen pyloon.
Grote
variëteit
in
het
segment.
Minimaal
6
meter
tussen
dek
B401
en
maaiveld.
Maximaal
12
meter.
Contact
met
volle
grond
enkel
mogelijk
bij
beperkte
hoogteverschillen.
In snede 3 parallelle structuren (centrale fly-over en op- en afrithellingen). Elk
ondersteunt door een centrale pijler. Doorbrekingen zijn mogelijk, maar houden
best rekening met het symmetrisch belasten of ontlasten van de pijlerstructuur.
Doorbrekingen vragen een portiekstructuur die het originele krachtenverloop
hersteld. Deze structuur kan niet ingewerkt worden in het bestaande pakket
en zal dus zichtbaar zijn boven of onder het viaduct. Volledige segmenten,
tussen twee pijlers, kunnen verwijderd worden zonder extra ondersteuning.
Waterhuishouding heeft een belangrijke invloed op de structurele integriteit van de
B401: regenwater vormt een belangrijke belasting die momenteel efficiënt wordt
afgevoerd. Bij het beplanten dient een systeem van irrigatie voorzien te worden.
Extra maatregelen moeten insijpelen van water in de structuur voorkomen.

De infrastructuur zou een
tweede leven kunnen krijgen
en hierbij een katalysator
vormen voor een stedelijke
transitie.

-- Portiekenstructuur: tussen spoorwegberm en oever Warmoezeniersweg.
Vanaf de samensmelting van de aanloophellingen en het centrale
viaduct wordt de B401 ondersteund door een portiekenstructuur.
De B401 is hier structureel opgesplitst in twee parallelle stroken.
Het hoogteverschil is ongeveer gelijk, 13 meter. Zes kolommen ondersteunen
een dwarse ligger. Daarop een systeem van liggers, afwisselend per segment
6 grote liggers of 20 kleinere liggers. Het wegdek is hier opgesplitst in twee
parallelle delen. Dit vormt echter geen probleem om verkeer te laten kruisen.
Doorbrekingen in het wegdek zijn mogelijk op verschillende plaatsen. Ook
doorbrekingen van de structuur zijn mogelijk. Verschillende technische ingrepen zijn
nodig om het krachtenverloop te herstellen. Of deze in te werken zijn in het bestaande
pakket is afhankelijk van de grootte van de doorbreking. Volledige segmenten, tussen
twee pijlers, kunnen verwijderd worden zonder extra ondersteuning te voorzien.
Ook hier speelt de waterhuishouding een belangrijke rol (zie op centrale kolom).
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DE RUIMTELIJKHEID OP EN ONDER
HET VIADUCT?

DE DRAAGKRACHT VAN HET VIADUCT?

ONDERZOEKSVRAAG

ONDERZOEKSVRAAG

Hergebruik in relatie tot de ruimtelijke context? Hergebruik in relatie tot de ruimte
van het viaduct en de omgeving?

Welk gewicht kan het viaduct dragen? Welke onderdelen van het viaduct – kolommen
en wegdek – kunnen welke belasting aan? Belasting van grond, objecten, mensen
…?

BESCHRIJVING
Om bij een herbestemming een relatie aan te gaan met de ruimtelijke context, moet
het viaduct bereikbaar zijn en moet de nieuwe ruimte voldoende kwaliteiten hebben
als verblijfsplaats.
De ruimtes op het viaduct:
Het verbinden van beide maaivelden gebeurt nu door de aanloophelling aan het
8-mei-plein en ter hoogte van de afrit Ledeberg. Deze verbindingen zijn uitsluitend
autogericht en de maaswijdte van de toegangen tot het dek zijn te groot (860
m tussen beide toegangen). Om het dek nieuwe functies te geven, zijn extra
toegangen nodig. Ter hoogte van de fietssnelwegen langs de Schelde (Meierij)
heeft dit fietshellingen met een lengte van ongeveer 700m tot 1.050m tot gevolg.
Ter hoogte van de landlichamen in contact met ‘volle’ grond mogelijk, belangrijk
voor het voorzien van vegetatie.
Het viaduct overwint verschillende obstakels. Hierdoor ontstaan verbindingen (zie
‘viaduct als netwerk?’), maar ook vistas. De B401 geeft een wijds zicht over de
Schelde aan de Warmoezeniersweg/Meierij, een uniek overzicht over Ledeberg en
een zicht op de Franse Vaart. De B401 zelf vormt een zichtas op de torens van
Gent: de UCO-toren, de Boekentoren en de Sint-Niklaaskerk, het Belfort en de
Sint-Baafskathedraal.

BESCHRIJVING
Vergelijkbare viaducten die werden gebouwd rond dezelfde periode als de B401,
werden ontworpen met een draagkracht van 2 ton/m². Verder onderzoek van de
rekennota’s moet uitwijzen met welke parameters de B401 werd ontworpen.
Als eerste oefening worden verschillende belastingen naast elkaar gelegd om zo
een eerste toetsingskader voor ruimtelijke ideeën te hebben.
-- Voetgangers- en fietsbrug: standaardbelasting 0,5 ton/m². De brug is voorzien op
een volledige bezetting (manifestatie, opstopping…) en occasionele passage
van voertuigen (onderhoud).
-- Stadsnatuur: een laag teelaarde van ongeveer 67 tot 75 cm kan egaal worden
uitgespreid over het viaduct. Dit is voldoende voor kleinere bomen en heesters.
Ook stadslandbouw is mogelijk. Een irrigatiesysteem is noodzakelijk.
-- Tram/bus/shuttle: de bestaande hellingsgraden zijn aanvaardbaar voor tram- en
busverkeer (< 4,9%). De belasting heeft wel grote implicaties op het viaduct.

Ruimte onder het viaduct
De ruimtes onder het viaduct zijn zeer gefragmenteerd en onbereikbaar.
Grofweg is het viaduct noord-zuid gericht. Dit betekent dat vooral de ochtend- en
avondzon kan toetreden onder het viaduct. De afstand tot omliggende gebouwen
en hun bouwhoogte speelt hierbij een belangrijke rol.

Het voormalige viaduct van de
metro van New York City werd
heringericht als een lineaire park
met zit- en ligplaatsen, en waar je
op verschillende momenten op en
af kan.

High Line, New York City - Diller
& Scofidio

De voormalige boogstructuur
van het viaduct is opgevuld met
commerciële functies zoals een
café,
restaurant,...
waardoor
de ruimte langs het viaduct een
publieke promenade wordt.

Im Viaduct, Zürich - EM2N
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De vorm van het viaduct
geeft aanleiding tot allerlei
speelse gebruiken en minimale
interventies, zoals dit zwembad
van 30cm diep.

Flyover Minhocao, Sao Paolo
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HET AFBRAAKMATERIAAL VAN HET
VIADUCT?
ONDERZOEKSVRAAG
Hoe kan het viaduct gesloopt worden? Uit welke onderdelen bestaat het afval van
het viaduct? Hoe kan het afval van het viaduct worden hergebruikt?
BESCHRIJVING
De hoofdmoot van het materiaal waaruit het viaduct bestaat kan worden hergebruikt.
Traditioneel wordt oud beton door betonbrekers omgezet in betongranulaat.
Machines verkleinen het beton tot een vooraf ingestelde korrelafmeting. Ook
grindkorrels worden verkleind. 98% van al dit granulaat wordt momenteel verwerkt
als fundatiemateriaal, 2% als grindvervanger in nieuw beton, maar dan is altijd meer
cement nodig voor vergelijkbare sterkte en betonkwaliteit.
Staal is 100% recyclebaar. En dat gebeurt ook met zo’n 95% van al het staal
dat na demontage (sloop) van gebouwen en bouwwerken vrijkomt. Naast
recyclebaar is staal herbruikbaar: op een gelijkwaardig of hoger niveau dan het
oorspronkelijk gebruik. Op dit moment worden warmgewalste balken (zoals
HE- en IPE-profielen) voor 51% hergebruikt. Dat kan op ‘bouwdeelniveau’, als
onderdeel van een nieuwe constructie, en op ‘gebouwniveau’, als blijvende
component van een constructie die zich opmaakt voor een ‘tweede leven’.
De energie die nodig is voor de staalproductie – de zogeheten embodied energy
– is afhankelijk van de hoeveelheid ingezet schroot en de deelprocessen die per
halffabrikaat (profiel, buis of plaat) zijn vereist.
Het huidige energiegebruik ligt tussen 7 en 21 MJ per kilogram. De benodigde
embodied energy neemt af, naarmate het staal vaker gerecycled wordt. Na vier
cycli is het energiegebruik al met 40% gedaald.
Teervrije (of niet-PAK-houdende) asfaltgranulaten worden soms in
asfaltcentrales hergebruikt bij de productie van nieuw asfalt (warm hergebruik).
Teervrije asfaltgranulaten worden echter vaker als bouwstof hergebruikt,
in (onder)funderingen voor wegen en verhardingen (koud hergebruik).
Het “koude” hergebruik van teerhoudende asfaltgranulaten (TAG) als bouwstof
wordt op termijn verboden. Vanaf 1 mei 2019 moet TAG “thermisch gereinigd”
worden: het moet afgevoerd worden naar een verbrandingsinstallatie waar het
teerhoudend bindmiddel vernietigd wordt en het overblijvende, zuivere, inerte puin
hergebruikt kan worden.

Het viaduct transformeert
van één groot, moeilijk toe
te eigenen stedelijk object
naar een stedelijke ruimte
met een veelheid aan
plekken en betekenissen.

Na onderzoek bleek het economisch voordeliger te zijn om een deel
van het viaduct af te breken in plaats van te renoveren. Men heeft
groene boulevards aangelegd langsheen de oude draagstructuur van
het viaduct. Meer recent heeft de stad Toronto een studieopdracht
uitgeschreven om de verschillende opties (behouden, afbreken,
hernieuwen) te onderzoeken voor andere segmenten.

East Gardiner, Toronto
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VIADUCT ALS

oorspronkelijke voorstel van de Dienst Stedenbouw niet kon worden aangehouden
Gmet
E Bvolgende
O U Wwijzigingen
?
tot gevolg:
3. DRAAGKRACHT
dient1. teLEEFTIJD
worden verschoven richting Hundelgemsesteenweg
(oorspronkelijkDe
was
hetopende
gebouwin voorzien
tussen de
de tweede rij herbestemmingen
B401
1972. Structuren
als eerste
deze en Verschillende
hebben
werden
ontworpen naar
voor de
een
levensduur
vantweede
verschillende
structurele eisen aan het viaduct.
pijlers en wordt
nu verschoven
zone
tussen de
en derde rij
ongeveer
75 jaar. In 2014 werd
een eerstedoor
deel van
Per voorstel
moet nagegaan worden wat de
pijlers). De nodige
veiligheidsafstand
(opgelegd
de brandweer)
tussen
het viaduct gerenoveerd. De volledige renovatie
mogelijkheden zijn en welke mogelijke optimalisaties
het gebouw en de betonnen steunpijlers kon niet worden gegarandeerd
staat nog gepland in de komende jaren. Dit moet
mogelijk zijn. Optimalisaties kunnen gaan over het
tussen de eerste
en
de
tweede
rij
pijlers.
Zie
schets
hieronder
metvandehet aantal overlappende functies,
de levensduur van het viaduct aanzienlijk verlengen.
beperken
verschuiving aangeduid
door rode
Ook alternatief
(lees pijl.
minder belastend) gebruik
of zware belastingen voorzien op of in de buurt

o het gebouw
a an v ullen d e inf ormatie

4.

ELEKTRISCH VERWARMINGSSYSTEEM

T o e g a n g e n
afstemmen
op
gebruikers
vistas op en licht
onder het viaduct

van uitvoeren om tot het beste resultaat te komen,
is hierbij van groot belang evenals het vastleggen
van het gehele sloopproces tot aan hoogwaardig
hergebruik.

van steunpunten. Ook het symmetrisch belasten
in het geval van de centrale pijler is een belangrijk
aandachtspunt.

-- Preventie: het voorkomen dat er afval ontstaat

6m

6m
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Toerisme
Gezondheid
Milieu

HOOFDSTUK 1
FIETSEN KAN WEER
1.1

De fiets: schakel in mobiliteitsbeleid

1.2

Het belang van een fietsvriendelijk beleid
Denk Fiets op elk beleidsniveau Beleidsinstrumenten
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-- Materiaalrecycling: hoogwaardig (recycling)
oorspronkelijke voorstel van de Dienst Stedenbouw niet kon worden aangehouden
met volgende wijzigingen tot gevolg:
o het gebouw dient te worden verschoven richting Hundelgemsesteenweg
(oorspronkelijk was het gebouw voorzien tussen de eerste en de tweede rij
pijlers en wordt nu verschoven naar de zone tussen de tweede en derde rij
pijlers). De nodige veiligheidsafstand (opgelegd door de brandweer) tussen
het gebouw en de betonnen steunpijlers kon niet worden gegarandeerd
tussen de eerste en de tweede rij pijlers. Zie schets hieronder met de
verschuiving aangeduid door rode pijl.

Openbare Werken
20170330_DO_INF_Nota haalbaarheid wijksporthal
Ledeberg

-- Materiaalrecycling: laagwaardig (downcycling)
o door de verschuiving van het gebouw zal het aantal parkeerplaatsen onder de
fly-over worden gereduceerd; deze plaatsen zijn niet vereist voor de
exploitatie van de buurtsporthal maar worden ingericht als buurtparking,
aangevuld met een aantal camperplaatsen.
o de vrijgekomen ruimte (tussen de eerste en de tweede rij pijlers) kan worden
ingevuld met buurtsportinfrastructuur (zie ook in bijlage aanvullend gedeelte
bij programma van eisen).
4 Aftoetsing met het Agentschap Wegen en Verkeer

-- Verbranding met energieterugwinning
-- Verbranding
-- Storten
Waar kan worden vrijgekomen materiaal hergebruikt
de werf zelf. Hierdoor wordt de CO2-uitstoot door
het vervoer van materiaal beperkt.

Bij de aanleg van de B401 werd een elektrisch
verwarmingssysteem voorzien in het wegdek.
Onder het wegdek werden lussen aangebracht. In
geval van vorst konden deze het wegdek opwarmen
en zo ijsvrij houden. Een ruimte voor de technische
installatie werd voorzien ter hoogte van de oprit
Ledeberg/Bellevue. Dit systeem werd echter
nooit gebruikt, wegens zeer energieverslindend.
Bij de renovatie werden de lussen uit het wegdek
verwijderd. De rest van de installatie bleef
behouden.
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9m
5m

PROVINCIES
Coördinatie bovenlokale
fietsroutenetwerken

VADEMECUM FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE 2005)
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GEMEENTEN
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duurzame sloop
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Verband tussen de verschillende beleidsactoren
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Het vademecum Fietsvoorzieningen

HOOFDSTUK 1 - FIETSEN KAN WEER (VERSIE 2005)

-- Producthergebruik: het hergebruiken van
volledige producten als deuren en wastafels

RANDVOORWAARDEN

Vanwege brand- en ontploffingsgevaar worden
geen stookruimtes toegestaan onder het
viaduct.

S.W.K N.V. Gent

www.watisduurzaamgesloopt.nl

draagkracht
van
2
ton/
m²,symmetrische
belasting bij pylonen
o door de verschuiving van het gebouw zal het aantal parkeerplaatsen onder de

Tram/bus/shuttle: hellingen voor trams worden
beperkt tot een maximale hellingsgraad van 4,9%.
De hellingsgraden van de B401 vallen hieronder
In het kader van de geplande buurtsporthal onder
(8-mei-plein:
1,9%, Ledeberg 3,8%). Een volle
fly-over worden
gereduceerd;
plaatsen zijn niet vereist
voor de
viaduct,
ter hoogte vandeze
de Hundelgemsesteenweg,
tram
(type
PCC)
door Agentschap
Wegen
en Verkeer
en als buurtparking, veroorzaakt een belasting van
exploitatie vanwerden
de buurtsporthal
maar
worden
ingericht
zo’n 22,16 ton per bogie. Dit komt ongeveer neer
verschillende randvoorwaarden
aangevuld metde
eenbrandweer
aantal camperplaatsen.
op de belasting per m². De nieuwe trams zijn nog
opgesteld voor het bouwen onder het viaduct.
o de vrijgekomen ruimte (tussen de eerste en de tweede rij pijlers)
wordenEen volle lijnbus weegt zo’n 18,7
ietskan
zwaarder.
ingevuld met buurtsportinfrastructuur
ook intebijlage
gedeelte
AWV vraagt voldoende(zie
afstand
houdenaanvullend
ton, wat
ongeveer 4,675 ton per wiel is. Om een
inspectie en onderhoud van het viaduct
tram- of buslijn aan te leggen op het viaduct zijn dus
bij programma vanom
eisen).
mogelijk te maken: 5 meter afstand tussen het
verstevigingswerken noodzakelijk.
bouwwerk en de pijlers en een vrije hoogte
4 Aftoetsing met het Agentschap
Wegen en Verkeer
Fietshelling: Volgens het fietsvademecum kan
tussen het nieuwe bouwwerk en de onderkant
voor een fietshelling die een hoogte overwint van
van het viaduct van 2 meter.
meer
10 m, een hellingspercentage van 1,3%
Op 14/10/2016 vond een overleg plaats met het Agentschap Wegen
endan
Verkeer
De brandweer vraagt een obstakelvrije
tot 2% genomen worden. Per 3m tot 5m stijgen
Oost-Vlaanderen (AWV). Aansluitend op dit overleg werden door het AWV na intern
doorgang tussen het nieuwe bouwwerk en de
is een horizontaal segment van 25m verplicht. Ter
overleg een aantal randvoorwaarden
vastgelegd voor de bouw van dehoogte
wijksporthal
pijlers van 6 meter.
van de fietsautostrades langs de Schelde
onder de viaduct van de B401. Deze randvoorwaarden werden integraal
opgenomen
bedraagt
het hoogteverschil ongeveer 13 meter.
Er bestaat het gevaar van vallende elementen
Fietshellingen worden dan 700 tot 1.050m lang.
in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper.
van het viaduct: toegangen dienen overdekt te
gebeuren.

Berekeningsnota’s

Het vertrekpunt is altijd dat een product zo
hoog mogelijk wordt teruggeplaatst conform
onderstaande voorkeursvolgorde:

Oefening
stadsnatuur:
Uitgaande van een belasting van voetgangers en
fietsers (0,5 ton/m³), een gemiddeld gewicht van
bosgoed van 0,15 ton/m² en het gewicht van natte
grond (1,8 tot 2 ton/m³), is een leeflaag van 67 tot 75
cm mogelijk. Deze laag is te ondiep voor bomen van
1ste grootteorde, maar kleiner bomen en heesters
(worteldiepte 50 tot 70 cm) zijn wel mogelijk. De
gemiddelde diepte voor de meeste teelten bij
stadslandbouw bedraagt ongeveer 30 tot 50 cm.
Uitdroging van de bodem speelt hier een belangrijke
rol: de beperkte dikte van de laag zorgt ervoor dat
de bodem maar een beperkte hoeveelheid water
kan opslaan. Een irrigatiesysteem is noodzakelijk.

2.

literatuur

Binnen duurzaam slopen geldt het streven naar een
zo hoog mogelijk percentage van hoogwaardig
hergebruik van de vrijkomende materialen. De wijze

Levensduur van 75
jaar, nu 46 jaar oud

verlengt de levensduur.

5. DUURZAME SLOOP

6m
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Op 14/10/2016 vond een overleg plaats met het Agentschap Wegen en Verkeer
Oost-Vlaanderen (AWV). Aansluitend op dit overleg werden door het AWV na intern
overleg een aantal randvoorwaarden vastgelegd voor de bouw van de wijksporthal
onder de viaduct van de B401. Deze randvoorwaarden werden integraal opgenomen
in het bestek voor het aanstellen van een ontwerper.

Stadsdiensten Gent

OPEN ATELIER 1

Het open atelier ging door op zaterdagnamiddag 21 oktober
2017. Een brede groep Gentenaars werd uitgenodigd. Zij
waren op één of andere manier betrokken bij het thema: vanuit
hun professionele activiteiten, als vertegenwoordigers van
buurten of wijken, als experten in een bepaald vakgebied.
Samen met het ontwerp- en projectteam werd in 3 tafels
gediscussieerd over de mogelijke transities van de B401ruimte.
De thematische verkenningen werden hierbij gebruikt als
onderlegger. De thematische discussies verdiepten de
verkenningen, het samentrekken van verschillende thema’s
onderzocht voor de eerste keer de mogelijke synergiën en
opportuniteiten die konden ontstaan.
De resultaten van deze werksessies werden samengevat
in schematische iconen. Zij vormden, samen met de
thematische verkenningen, de basis voor het opbouwen van
de narratieven.

5. VERKEERSAFWIKKELING

1. BARRIÈRES

Sleutelen aan de toekomst van auto’s
op het viaduct impliceert nadenken
over de verkeersafwikkeling tussen
de E17 en de stad Gent. Mogen
auto’s nog tot aan het Zuid?
Houdt een aansluiting met de ring
steek? Wat met een of meerdere
park&ride’s? Waar worden die
gepositioneerd en hoe sluiten deze
aan met de stad?

Op schaal van het gebouw kan
men beginnen vanop het viaduct
en vervolgens naar het maaiveld
afzakken. Op schaal van het gebied
gaat het eerder over eerst lokaal en
dan stedelijk.

17. NIEUW ECOSYSTEEM

9. STADSPARK

2. UNIEKE BELEVING

6. ONTSLUITING

De connecties tussen de stad en
Ghelamco, Universitair Ziekenhuis
en het aanpalende bedrijventerrein
moeten
worden
onderzocht.
Parallel moeten we nadenken over
de verkeersafwikkeling tussen de
snelweg en de stad. Essentieel hierbij
is nadenken in beide richtingen, van
de buitenstad naar de stad en vice
versa.

Een stadspark met recreatieve
voorzieningen voor de ruimte
van de B401 lijkt plausibel, maar
dan moet die wel complementair
zijn aan de omliggende parken.
Drie verschillende zones worden
geïdentificeerd, het Zuid, Ledeberg
en het achterliggend landschap.

Het gebied rond de Ghelamco
Arena ondervindt momenteel een
grote parkeerdruk. In de nabij
toekomst heeft het potentieel om
een laboruimte voor duurzame
mobiliteit te worden, waarbij men
moet nadenken over een park&ride
mogelijks aan R4, hoogfrequente
zelfrijdende kleine voertuigen, een
combinatie tussen spoorlijn en auto,
etc.

Het uitbouwen van een nieuw
uitgebreid ecosysteem om zo de
stad meer klimaatrobuust te maken.
Dit impliceert het inschakelen van
bepaalde
ecosysteem
diensten
zoals waterbuffering, waterinfiltratie,
luchtzuivering,
afkoeling
en
biodiversiteit.

3. TWEE MAAIVELDEN

Recreatieve voorzieningen zoals
openbaar zwemmen in of aan de
Schelde.
7. PUNTGEWIJS
TOEVOEGEN

AFBREKEN

ROND

FLY-

Door na te denken over de ruimte
van de B401 denken we ook na
over het viaduct van de E17 over
Gentbrugge. Hier zijn een aantal
parallellen te trekken zoals de
toegankelijkheid van het viaduct
en de doorwaadbaarheid van het
maaiveld onder het viaduct.

11. ANDERE WINSTBEREKENINGEN

Waar heeft het zin om elementen
toe te voegen en af te breken?
Kunnen stukken worden afgebroken
of werkt het viaduct als één lange
schijf? Men kan ook delen van het
viaduct versmallen of stukken eruit
halen om nieuwe landingsbanen of
fietsverbindingen te maken.

Het gebied van de B401 kan
ecologisch waardevoller worden
door in te zetten op ecologische
verbindingen tussen de bestaande
biotopen met behulp van een
steppingstonesysteem.

22. WATERSYSTEEM

Enerzijds interessant om na te denken
over korte keten voedseldistributie
van lokale producten. Anderzijds
biedt dit ook opportuniteiten op
sociaal vlak namelijk opvoeding
omtrent gezond eten, samen tafelen
met de buurt etc.
19. SOCIALE INFRASTRUCTUUR

15. NZ- EN OW-VERBINDING

De herontwikkeling van de B401 laat
toe om na te denken over connecties
in de stad, op verschillende
schalen en van verschillende types
(voetgangers, fietsers, auto’s,…).
Sociale infrastructuren zijn de
plaatsen, gebouwen, installaties,
meubels en dergelijke die interactie
tussen burgers mogelijk maakt en
stimuleert. Het zijn ‘infrastructuren’
die de sociale cohesie bevorderen.
20. KLIMAAT- EN MOBILITEITSAS

8. STAPSGEWIJZE TRANSFORMATIE
12. STEDELIJK WONEN

De ruimte rond de B401 kan een
hoogstedelijk karakter aan. Anders
en denser wonen is interessant
en daarom zijn vernieuwende
woonvormen
zoals
betaalbaar
wonen,
seniorenwoningen,
hoogbouw etc. een waardevolle
onderzoekspiste.
- Boek 2 | 78 -

Voor de stad Gent is het interessant
om na verloop van tijd zijn eigen
transport op stadsniveau te beginnen
organiseren.
Hierbij
kan
men
bestaande initiatieven gebruiken als
een eerste aanzet tot uitbreiding.

EN

Slimme financiering. Bijvoorbeeld,
dense verstedelijking met een
veelheid aan functies en programma
kan nieuwe publieke projecten
helpen financieren.

4. KENNISOPBOUW
OVERS

21. PATCHWORK VAN BIOTOPEN

18. VOEDSEL VOOR DE STAD

10. RECREATIEVE VOORZIENINGEN

14. GENTSE TRANSPORTCOÖPERATIE

Men kan het viaduct beschouwen
als een tweede maaiveld, wat een
unieke kans is om het maaiveld op
het gelijkvloers te herdenken en
opnieuw in te richten.

De ruimte van de B401 als een
nieuwe corridor met een dubbele
functie, een meer klimaatrobuuste
stad en een multimodale verbinding.

13. GHELAMCO ALS LABO

Momenteel overwint het viaduct een
aantal barrières zoals de Schelde,
spoorwegen en de ring rond Gent die
anders moeilijk oversteekbaar zijn.
Hiermee moet rekening gehouden
worden bij de (gedeeltelijke) afbraak.

Tijdens de autoloze zondag in
september werd duidelijk dat deze
langgerekte lineaire structuur een
unieke belevingswaarde heeft. Het
viaduct kan dienen als stadsdak en
-balkon waarop en -onder vanalles
kan gebeuren. De relatie met het
water en de lineariteit van het viaduct
zijn uniek.

het tijdelijk gebruik op of onder
het viaduct, zoals het event op
de autoloze zondag. Uiteindelijk
betekent dit het herorganiseren van
de restruimte op het maaiveld.

16. RUIMTE ANDERS GEBRUIKEN

In

eerste

instantie

betekent

dit
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Twee verschillende watersysteem
worden
geïdentificeerd:
het
natuurlijke watersysteem (Schelde,
hemelwater, stormwater) en het
stedelijke watersysteem (buffering,
infiltratie, zuivering en hergebruik).

NARRATIEVEN
De narratieven zijn een eerste, ontwerpmatige verkenning
van het complexe vraagstuk dat het Verkennend Ruimtelijk
Onderzoek is. Ze vormen een ruimtelijk coherente verbeelding
van een mogelijke toekomst.
In
dit
hoofdstuk
worden
de
drie
narratieven
overlopen,
zij
volgen
telkens
dezelfde
opbouw.
Eerst wordt beschreven hoe het narratief antwoord biedt
op de sleutelvragen. Daarna wordt het sociaal en ruimtelijk
verhaal achter het narratief geschetst. Vervolgens worden
zooms getoond die één mogelijke verbeelding zijn. Naast
deze zooms wordt een onderscheid gemaakt tussen
verschillende ruimtelijke ingrepen, zo zijn er optionele maar
ook voorwaardelijke ingrepen voor het succes van het narratief.

1. LANG PARK

ANTWOORDEN OP SLEUTELVRAGEN

NARRATIEF

1. Kan het viaduct, na het
afbouwen van het verkeer
op de B401, via gehele of
gedeeltelijke hergebruik, een
meerwaarde betekenen voor
nieuwe en meer duurzame
vormen van mobiliteit binnen
het lokale en/of regionale
netwerk?

Robuuste
ecologische versterken de connectie
aansluitingen
tussen
de
parallelle
groenklimaatassen.
Zo
kruist
de
ontdubbelde
De groenklimaatas 4 krijgt groenklimaatas
met
de
tussen de Krook en de Schelde en kunnen de
Meierij een ontdubbeling groene boulevards langs
in de vorm van het Lang het Muinkpark eenvoudig
Park. Dit narratief treft worden uitgebouwd.
radicale klimaatmaatregelen
waardoor ook de oevers
van de Schelde maximaal
worden
ingezet
als Herbebossing van het
ecologische
groenruimte. oude spoorwegtracé
Voor de uitvoering van de
ontdubbelde groenklimaatas
De
ontwikkeling
van
op het oude spoorwegtracé
het Lang Park creëert
zijn twee sterke, robuuste
opportuniteiten en kan een
ecologische
aansluitingen
trigger zijn om architecturale,
belangrijk.
Concreet
stedenbouwkundige relaties
betekent dit de aansluiting
maar
ook
menselijke
Ledeberg en Bellevue (1) en
relaties te herdefiniëren
de aansluiting Kuiperskaai
en versterken. De klimaaten Woodrow Wilsonplein
ambitie van de stad wordt
(2).
Om
hoogwaardige
aangepakt alsook lokale
ecologische
aansluitingen
noden en uitdagingen in de
te
realiseren
moeten
ruimte van de B401. Zo kan
volgende randvoorwaarden
het herbebossen van het
nauwkeurig
worden
oude spoorwegtracé een
afgewogen: de continuïteit
stadsproject worden met
van de aansluiting, de
een brede positieve impact.
randen van de aansluiting,
Een nieuwe grootschalige
een minimale breedte van 30
groene ruimte die zowel
meter, de aard en oriëntatie
voor
de
omwonenden
van
intern
programma,
een meerwaarde vormen
verhouding
bebouwing/
als op niveau van de stad
groenruimte,... Hoe slechter
een
aantrekkingspool
aan deze randvoorwaarden
kan
worden.
voldaan wordt, hoe fragieler
de ecologische verbinding.
1. Multifunctioneel gelaagd
Hoe
beter
aan
deze
hedendaags
stadsparkDe
randvoorwaarden voldaan
ontwikkeling van het Lang
wordt, hoe robuuster. Zo
Park als een reeks parallelle
wordt snel duidelijk dat de
strips die inzetten op ecologie,
bestaande toestand van
recreatie en mobiliteit. Om
beide
aansluitingzones
een robuuste ontdubbeling
niet voldoende zijn om een
te creëren, worden bepaalde
robuuste
verbinding
te
programma’s
naast
de
creëren. Om maximaal te
ecologische strip gelegd.
kunnen ontharden moet de
Zij vormen een parallelle
bestaande autoinfrastructuur
strip voor een alternatieve
herzien en/of ontmanteld
recreatieve groenbeleving.
worden. Extra verbindingen

Het autoverkeer op de B401
wordt afgebouwd en de
kans wordt gegrepen om het
viaduct te herbestemmen
voor een nieuwe en meer
duurzame vorm van mobiliteit,
namelijk de (elektrische)
fiets. De B401 wordt ingezet
als een deel van het netwerk
van
fietssnelwegen
dat
Gent, P+R’s en het hinterland
met
elkaar
verbinden.

2. Kan het viaduct deel
uitmaken van een nieuwe
aantrekkelijke
stedelijke
ruimte of is het geheel of
gedeeltelijke behoud van
het viaduct een obstakel om
een kwaliteitsvolle ruimte te
realiseren?
Het viaduct wordt ingezet als
onderdeel van een nieuwe
aantrekkelijke en kwalitatieve
stedelijke ruimte. Het viaduct
maakt onderdeel uit van een
lang park. Op het viaduct
wordt een recreatieve strip
ontwikkeld als complement
van een meer ecologisch
uitgebouwde
parkruimte
op het maaiveld. Het
spanningsveld tussen de
recreatieve en ecologische
dimensies van dit hedendaags
park wordt opgezocht door
toevoegingen op en onder
het viaduct. Bovenop het
viaduct kan men makkelijk
regenwater
recupereren
en genieten planten van
veel zonlicht. Hier vindt de
Gentenaar een ideale locatie
om zijn tomaten en andere
groenten te kweken. Onder
het viaduct is er ruimte
genoeg om de vruchten
van het eetbare bos te
verzamelen, een plaats die
kan uitgroeien tot een sociaal
platform waar de Gentenaar
kan leren over voeding
door zelf te proeven, over

ecologie door zelf de handen 5. Hoe kan de ruimte van de
uit de mouwen te steken. B401 meerwaarde krijgen
als een laboratorium voor
3. Moeten we verdichten de stad op het vlak van
energie,
op de vrijgekomen ruimte of stadslandbouw,
nieuwe economieën of …
niet?
binnen een transitieverhaal
voor deze omgeving?
De ruimte van de B401
wordt maximaal onthard en
vergroend. Het uitbouwen De ruimte van de B401
van een groenklimaatas is wordt een laboratorium waar
stadslandbouw,
prioritair. Slechts punctueel ecologie,
en enkel wanneer strategisch educatie en recreatie op
noodzakelijk wordt er een een unieke manier met
nieuw gebouw – bijvoorbeeld elkaar worden in verband
een school – toegevoegd.
gebracht. . De foodhub is
de kristallisatie van dit idee,
4. Wat is de schaal van het een plek waar verschillende
publieke en/of ecologische buurten en gemeenschappen
raamwerk? Kiezen we voor samenkomen rond de tafel.
één continue ecologische Aan de ‘Langste Tafel en/of publieke structuur met Kortste Keten’ kunnen zij
een stedelijke betekenis of de kookkunsten van de
eerder voor een fijnmazig Gentenaars bewonderen en
netwerk van groene en de resultaten van het eetbare
publieke ruimtes met lokale bos en de stadsmoestuinen
betekenis?
proeven.
De
foodhub
dient ook als verzamel- en
verdeelpunt voor producten
Een langwerpige continue
en kennis van lokale boeren.
groene parkruimte – met
bijzonder aandacht voor
opgaand groen – wordt
gerealiseerd.
Opgaand
groen heeft namelijk het
grootste effect op verkoeling,
infiltratie van water, zuiveren
van lucht... Deze parkruimte
vormt een ontdubbeling van
de groenklimaatas 4 langs
de Schelde. Er ontstaat een
ruime, gedeelde groene
ruimte voor Gent-Centrum,
het Zuid, Ledeberg en
Bellevue. Een ruimte die
tegelijkertijd werkt op niveau
van de stad en van de buurten.
Door
zijn
continuïteit,
grootte en koppeling aan
de groenklimaatas 4 creërt
het een sterke ecologische
meerwaarde
voor
Gent
als klimaatrobuuste stad.

Zoom 4
Zoom 2
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Zoom 3

wordt naar voor geschoven
als een structureel inzetbaar
mobiliteitsalternatief
door
de koppeling te maken met
randstedelijke P+R’s die
aan bestaande openbaar
worden
2.
Monofunctionele vervoerslijnen
a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n ontwikkeld.
aan
het
E3-plein
De kruising van het Lang Viaduct
Park en het E3-plein creëert
de mogelijkheid om de zone
Het
behoud
van
het
meer multifunctioneel te
viaduct is niet essentieel
maken, de bewoners een
voor dit narratief. Het
groene voortuin te geven,
viaduct wordt gebruikt om
de luchtkwaliteit en de
bepaalde
programma’s
oversteekbaarheid richting
(fietsverbinding,
Ledeberg
verbeteren.
stadstuinen,...)
los
te
koppelen
van
de
3.
Oversteekbaarheid ontdubbelde groenklimaatas
Bij het uitdenken van een en een unieke ruimtelijke
nieuwe
publieke
ruimte ervaring aan te bieden.
moeten ook dwarse zachte Deze programma’s kan men
verbindingen
worden moeiteloos naast elkaar
bedacht.
Wandelen
en organiseren op het maaiveld.
fietsen vanuit de wijken In Ledeberg en in het
Albertpark
kan
richting het Lang Park wordt Koning
een evidentie. Routes uit de het viaduct verdwijnen. In
wijk sluiten aan op paden eerste instantie moet één
door het park, oversteken of twee armen langs het
worden
kwalitatief viaduct worden behouden,
ingericht en missing links maar deze zouden in een
worden
weggewerkt. verre toekomst ook kunnen
verdwijnen. Het verwijderen
4.
Structureel
inzetbaar van beide zijarmen heeft
grote
impact
op
m o b i l i t e i t s a l t e r n a t i e f een
vermindering
van
Het
herbebossingsproject de
maakt duidelijk dat de auto autoinfrastructuur en andere
geen koning meer is in de stad. ruimtelijke mogelijkheden in
Een regionaal fietsnetwerk Ledeberg.
voor (elektrische) fietsen
Een derde strip zet in
op
een
hoogwaardige
fietsverbinding
van
de
Zuidrand die bovendien
ook unieke ervaring biedt.

Zoom 1

- Boek 2 | 85 -

ZOOM 1 & 2: ECOLOGISCHE AANSLUITING VAN GROENKLIMAATASSEN
Door een gebrek aan ruimte
wordt de groenklimaatas 4
ontdubbelt. Twee robuuste
groene
aansluitingen
verzekeren de ecologische
koppeling tussen deze twee
groenklimaatassen.
1. Aansluiting Ledeberg en Bellevue
De Volvo en Maserati garage hebben
een grote parkeerruimte om een
vlotte toegankelijkheid voor wagens
te verzekeren. De huidige functie van
deze gebouwen bemoeilijkt ontharding
en vergroening die noodzakelijk zijn om
een robuuste ecologische aansluiting
te maken. Een alternatief gebruik of
hergebruik dringt zich op. Vanuit het
perspectief van de herbebossing is het

2. Aansluiting Kuiperskaai en Woodrow
Wilsonplein
De
aanwezige
autoinfrastructuur
wordt gedowngrade om ruimte te
voorzien voor een onverharde groene
connectie tussen het Lang Park en de
Muinkschelde, voetgangers en fietsers.
De locatie van de tweede ecologische
aansluiting is geen toeval. Door het Lang
Park over het Woodrow Wilsonplein tot
aan de Kuiperskaai te trekken, komt
deze nieuwe groenruimte tot in het hart
van de stad te liggen.
Aangezien twee aansluitingen wenselijk
zijn hoeven de groene boulevards langs
het Muinkpark niet worden uitgebouwd,
dit is een optie.

zinvol om de garage in te zetten als
groeiserres voor bomen. Tegelijkertijd
kan deze groeiserre opengesteld worden
als een unieke publieke ruimte die doet
denken aan de sfeer van de Koninklijke
serres of het atrium van het voormalige
treinstation Gent-Zuid. Minder cruciaal is
de ontmanteling of het hergebruik van de
andere autogarages en -dealer langs de
Achilles Heyndrickxlaan. Een mogelijke
optie is dat het bermenlandschap langs
de sporen wordt opgenomen als een
robuuste ecologische uitbreiding van
het Lang Park, wat impliceert dat de
garages moeten ontmanteld worden of
anders worden ingevuld.
Ledeberg en Bellevue bevinden zich op
verzadigde grond in de Scheldevallei.
In deze brede aansluiting wordt
het landschap genaturaliseerd en
waterbuffering

Zoom 1: aansluiting Ledeberg en Bellevue

Zoom 2: aansluiting Kuiperskaai en Woodrow Wilsonplein
Optie: verder inzetten op hergebruik
en herdefinitie van autogarages als
combinatie van betaalbare woningen
en buurtvoorzieningen zoals een
school, crèche,...

Noodzaak: ontmanteling of
hergebruik van Volvo en Maserati
garage, bijvoorbeeld als publiek
toegankelijke groeiserre.

GROENAS
GROENAS

GROENAS
GROENAS

voorzien, eerst wordt regenwater
verzameld om daarna langzaam door te
stromen naar de Schelde. Meer buffering
vermindert de kans op overstromingen.
Tegelijkertijd zorgt het water voor
verkoeling
voor de omliggende
buurten. De Gentbrugse Meersen is
een voorbeeld van naturalisatie van het
maaiveld. Groene restruimten werden
samen gekneed tot een nieuw stedelijk
park. Een netwerk van paden en het
heroriënteren van een bestaande gracht
geven structuur aan deze groene ruimte.

Voor

Na
GROENAS
GROENAS

Zoom 2

GROENAS
GROENAS

Groenklimaatas 4
Ontdubbelde groenklimaatas
Zoom 1
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Recreatief groen, zicht groen

LANG PARK

ZOOM 3: E3-PLEIN+
Door de modal shift kan het
tweerichting autoverkeer op één arm
worden gehouden. De arm aan de
kant van de Welzijnsknoop wordt
behouden. Zo komt er een maximale
hoeveelheid ruimte vrij voor het Lang
Park. Wanneer het autoverkeer naar het
maaiveld afzakt, sluit de arm aan op de
Hundelgemsesteenweg die doorloopt
naar de R40. Het verkeer kan dieper de
stad in langs de excentrische as van het
Koning Albertpark. Autoverkeer kruist
het Koning Albertpark niet. Zo kan het
Lang Park onafgebroken doorlopen, dit
verzekert de ecologische verbinding van
Schelde tot Schelde.
Wanneer het E3-plein en het Lang Park
raken ontstaat er een interessante
spanning tussen wonen en natuur.

Deze kans wordt gegrepen om de
monofunctionele appartementsblokken
te revitaliseren door de toevoeging van
nodige buurtvoorzieningen zoals een
school, crèche of een buurtwinkel.

A

Tegelijkertijd hebben buurtbewoners de
mogelijkheid om in de moestuinen op
het viaduct te werken en genieten zij van
het eetbare bos dat zich voor hun deur
ontwikkelt.

A’

P+R
Zelzate
Merelbeke

Voor

TRAM 21

Na

Zoom 3: E3-plein+

Ledeberg
Zwijnaarde

P+R
Zelzate
Merelbeke

Zoom 3
TRAM 21

Zwijnaarde

BUS/TRAM 7

LIFT

LIFT

BUS 8

LIFT

P+R

Viaduct als bovenlokale fietsverbinding
Aansluiten op bestaande fietsverbindingen
Bestaande OV-lijnen ontsluiten P+R+B’s

BUS 8

P+R

De Pinte

Gereduceerde wageninfrastructuur

De Pinte

Vlaanderenstraat

Kruispunt

Zoom 3

Categorie 1

J.Eggermondstraat

Zuidstationstraat

Hundelgemsesteenweg
Clarissenstraat

Categorie 1 (viaduct)

Vlaanderenstraat

Categorie 2
Categorie 3

Lammerstraat

Tentoonstellingslaan

Categorie 4 (as openbaar vervoer en fietsers)

A.Heyndrickxlaan

Categorie 5
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Snede AA’: De behouden arm van het viaduct wordt gescheiden van het E3-plein door begroeiing. De revitalisatie van de residenties op het E3-plein door het toevoegen van een publieke
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ZOOM 4: KONING ALBERTPARK+
Om de ontdubbelde groenklimaatas te
realiseren moet het Koning Albertpark
langs de zijde van de Rooseveltlaan
dens bebost worden, een strook met
een minimumbreedte van 30 meter.
Deze plek wordt een stadsbos. Hier kan
de Gentenaar eetbare vruchten vinden
en vanaf zijn/haar balkon genieten van
het groene uitzicht. Voor de jongere
generatie is het een avontuurlijke
speeltuin waar ze zonder zorgen lekker
hun ding kunnen doen.
Een interessant voorbeeld is Foodscape
Schilderwijk in Den Haag. Samen met
buurtbewoners en wijkorganisaties legt

kunstenaar Debra Solomon diverse
foodscapes
van
kruidengazons,
fruitbomen en bessenstruiken aan.
Samen tuinieren, onderhoud plegen en
koken wordt op ongedwongen wijze
verbonden met stadslandbouw en een
gedeelde zorg voor de openbare ruimte.
De bestaande straten rondom het park
worden gedowngrade, de voetgangers
en fietsers krijgen meer ruimte,

Voor

kruisingen met autoverkeer worden
geoptimaliseerd
en
comfortabel

uitgevoerd, de maaswijdte
wordt
verkleind.
De
nieuwe
Franklin
Rooseveltlaan heeft nog maar één
rijstrook voor de auto en wordt
voornamelijk gebruikt door openbaar
vervoer, lokaal bestemmingsverkeer en
fietsers.
Onder het viaduct, op het einde van het
Koning Albertpark, vinden we de ideale
locatie om een foodhub te organiseren
die het potentieel van het eetbaar bos
verder activeert.
Deze foodhub wordt een plaats waar
de sociale cohesie van de stad wordt
versterkt door mensen samen te
brengen rond ecologie en voeding.
Bovendien stimuleert deze infrastructuur
de korte keten voedselproductie door
een verzamelpunt en deelplatform te
zijn voor lokale (stad)landbouwers.
‘Vancouver Farmers Market’ is
een bestaand voorbeeld van een
dergelijke
foodhub
waar
lokale
geproduceerde
eetwaren
worden
verzameld, verkocht, lokale boeren
steunt en stadsbewoners aanmoedigt
om gezond te eten.

B

B’

LANG PARK

Na

LANDBOUW

FOODHUB

STADS
LANDBOUW

STAD

Snede BB’: Foodhub als een sociale infrastructuur onder het viaduct.
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OVERZICHTSBEELD

Zoom 4
Zoom 3

Zoom 1
Zoom 2
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2. STEDELIJK ENSEMBLE

ANTWOORDEN OP SLEUTELVRAGEN

NARRATIEF

1. Kan het viaduct, na het
afbouwen van het verkeer
op de B401, via gehele of
gedeeltelijke hergebruik, een
meerwaarde betekenen voor
nieuwe en meer duurzame
vormen van mobiliteit binnen
het lokale en/of regionale
netwerk?

Knoopverdichting als een maar
ook
menselijke
ontwikkelingsstrategie
relaties te herdefiniëren of
versterken.
Wanneer de shuttle van
de
Zuidas
kruist
met Viaduct
openbaar
vervoerslijnen
en fietsverbindingen wordt Het viaduct vormt de
er ingezet op verdichting. ruggengraat van dit narratief
Deze knopen staan in en
moet
grotendeels
connectie met de shuttle op behouden worden. Zo wordt
het viaduct. Ledeberg heeft het viaduct ingeschakeld als
een grote hoeveelheid open, stedelijk platform en dak en
ongedefinieerde
ruimte. definieert het de publieke
Deze knoop langs de Gentse ruimte in de leegte rond
Zuidas heeft het potentieel de B401. Echter, tussen
om een nieuw stadsdistrict Ledeberg en de knoop B401/
te worden. Gebouwen van E17 kan het viaduct worden
verschillende grootte en doorgeknipt en afgebroken,
schaal geven een nieuwe mits men een alternatieve
samenhang aan de publieke verbinding voor auto’s en
ruimte, een stedelijke ruimte shuttles (bijvoorbeeld over
gemaakt op maat van de mens de Schelde en onder het
en niet op maat van de auto. spoor) vindt.
De knoop B401/E17 ligt
buiten de stad. Daar is
voldoende ruimte om een P+R
te bouwen. Automobilisten
kunnen hun auto parkeren
en op de shuttle richting
hun kantoor of werkplaats
stappen. De ruimte rond de
knoop Koning Albertpark
is meer beperkt. Hier is
een
nieuw
stadsdistrict
bouwen niet aan de orde
maar gaat het eerder over
een punctuele toevoeging
die een programmatische
meerwaarde biedt voor de
buurt en de Gentse Zuidas.
De
ontwikkeling
van
deze
knopen
creëert
opportuniteiten en kan een
trigger zijn om architecturale,
stedenbouwkundige relaties

Het autoverkeer op de B401
wordt afgebouwd en de
kans wordt gegrepen om het
viaduct te herbestemmen
voor een nieuwe en meer
duurzame vorm van mobiliteit
voor personen en goederen.
De B401 fungeert als drager
van een collectief, zelfrijdende
shuttle (bus, tram of pod) dat
de Gentse Zuidas verbindt.
Hiernaast is ook ruimte voor
fietsverbinding tussen Gent
en het hinterland.

2. Kan het viaduct deel
uitmaken van een nieuwe
aantrekkelijke
stedelijke
ruimte of is het geheel of
gedeeltelijke behoud van
het viaduct een obstakel om
een kwaliteitsvolle ruimte te
realiseren?
Het viaduct draagt bij tot
een nieuwe aantrekkelijke
stedelijke ruimte doordat
het wordt ingeschakeld als
een stedelijk platform en
dak, opgespannen tussen
de Schelde en het Koning
Albertpark. Het stedelijk
platform staat in connectie
met
de
omliggende
gebouwen en het maaiveld.
Onder het viaduct wordt
ruimte geboden aan nieuwe
stedelijke
programma’s.

3. Moeten we verdichten
op de vrijgekomen ruimte of
niet?
De ruimte die vrijkomt door
de afbouw en reorganisatie
van het autoverkeer wordt
gebruikt
om
stedelijk
programma toe te voegen.
Rond de haltes van het
nieuwe
shuttlesysteem
wordt punctueel verdicht
door een menging van
woningen, maakateliers en

voorzieningen toe te voegen.
Individuele
moestuinen
op daken of collectieve
boomgaarden garanderen
ook de nodige kwaliteit van
de open ruimte in het gebied
en dragen bij tot de verhoging
van de leefbaarheid.

4. Wat is de schaal van het
publieke en/of ecologische
raamwerk? Kiezen we voor
één continue ecologische
en/of publieke structuur met
een stedelijke betekenis of
eerder voor een fijnmazig
netwerk van groene en
publieke ruimtes met lokale
betekenis?
Het
publieke
raamwerk
bestaat uit enerzijds het
viaduct als stedelijk platform
en anderzijds haaks daar op
een publieke ruggengraat
die de ruimte van het
viaduct verbindt met de
omliggende wijken. Op het
viaduct wordt vooral ingezet
op een multifunctionele
publieke
ruimte.
De
publieke ruggengraat is
een aaneenschakeling van
verharde en onverharde,
groene
open
ruimtes.

5. Hoe kan de ruimte van de
B401 meerwaarde krijgen
als een laboratorium voor
de stad op het vlak van
stadslandbouw,
energie,
nieuwe economieën of …
binnen een transitieverhaal
voor deze omgeving?
De maakindustrie en de
creatieve sector krijgen een
duidelijke plaats en vormen
de driver van deze unieke
plek in de stad. Interactie
tussen deze diverse sectoren
(technologie,
onderzoek,
maakbedrijvigheid) en een
zelfrijdend transportmiddel
voor personen en distributie
op
stadsregionale
schaal
biedt
unieke
ontwikkelingsmogelijkheden.

Zoom 1
Zoom 4

Zoom 2
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METROPOLITAN KNOOP

ZOOM 1: NIEUW STADSDISTRICT
Gent kent een tekort aan bepaalde
stedelijke programma’s. In Ledeberg en
Bellevue wordt een nieuw stadsdistrict
gebouwd dat focust op wonen én
werken. Punctueel worden programma’s
toegevoegd
zoals
maakateliers,
gedeelde werkruimtes voor de creatieve
sector, verschillende vormen van
wonen,... Dit nieuw stadsdistrict staat
in verbinding met de binnenstad en de
verschillende polen van de zuidelijke
mozaïek. Voor de Gentenaar komen er
werkplaatsen bij en tezelfdertijd wordt
het pendelen naar het werk makkelijker
en aangenamer. Zo kan een verpleegster
‘s ochtends de shuttle nemen van
Ledeberg
naar
het
Universitair
Ziekenhuis terwijl in omgekeerde richting
een meubelmaker met de shuttle van de
Brico aan de Ghelamco naar zijn atelier
in Ledeberg gaat. Voor de bewoners
van Ledeberg en Bellevue, en andere
Gentenaars die zich door het gebied
bewegen, heeft deze verandering een
postieve impact. Door de toevoeging
van nieuw programma wordt een
sterk publiek en ecologisch raamwerk
bedacht. Zo creëert een kralensnoer
van publieke en groene ruimtes een
nieuwe samenhang en een ongekende
doorwaadbaarheid op schaal van
de mens, niet de auto. Één van deze
publieke ruimtes is een promenade langs
het viaduct, opgespannen tussen de
nieuwe woningen aan de residenties en
de ateliers en kantoren aan de Schelde.

Onder het viaduct worden ateliers en
commerciële functies toegevoegd, zoals
cafetaria’s of koffiehuizen waarvan men
de glazen buitenwand in de zomer kan
openzetten.

goederen
stadinwaarts
gebracht.
Zo wordt fijn stof in de binnenstad
geminimaliseerd en de CO2-uitstoot
door vrachtverkeer verminderd.

C
ZWEMBAD

Door de modal shift kan het tweerichting
autoverkeer op één arm worden
gehouden. Wanneer het autoverkeer
naar het maaiveld afzakt verbindt de
arm met de Hundelgemsesteenweg die
verder loopt naar de R40. Stadinwaarts
rijden gebeurt via de Vlaanderenstraat,
staduitwaarts
rijden
gebeurt
via
de Kuiperskaai. Er zijn een aantal
dwarsverbindingen door het park
voorzien, al dan niet toegankelijk voor
autoverkeer. Zo kunnen de buurten aan
beide kanten van het park beter met elkaar
verbonden worden. Automobilisten,
voornamelijk niet Gentenaars, worden
aangespoord om hun auto in de P+R aan
de Schelde te parkeren en vervolgens
de shuttle richting binnenstad te nemen.
De introductie van een shuttle systeem
op de Zuidas creëert een belangrijk
potentieel voor goederentransport. Een
stadsdistributiecentrum op de kruising
van de Ringvaart en de E17 functioneert
als verzamelpunt, via shuttles op de B401
of kleine boten langs de Schelde worden

C’

Voor

P+R
Zelzate
Merelbeke

Ledeberg

TRAM 21

MOBJECTS

P+R
Zwijnaarde

MOBJECTS

Na

Zoom 1

Shuttle (bus, tram of pod) verbinden knopen

BUS 8

Mobjects verzorgen last-mile transport

P+R

Gereduceerde wageninfrastructuur

P+R

Bestaande fietsverbindingen
Bestaande OV-lijnen

De Pinte

Kruispunt
Zuidstationstraat

Zoom 1 J.Eggermondstraat

Clarissenstraat

Categorie 1

Hundelgemsesteenweg

Categorie 1 (viaduct)
Vlaanderenstraat

Categorie 2
Kuiperskaai

Categorie 3

Tentoonstellingslaan
Lammerstraat

Categorie 4 (as openbaar vervoer en fietsers)

A.Heyndrickxlaan

Categorie 5
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Snede CC’: Nieuwe volumes in Ledeberg en onder het viaduct.
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ZOOM 2: BERMLANDSCHAP
Het bermlandshap vervult twee functies,
enerzijds is het een complementaire
groene recreatieve open ruimte voor
de knoopverdichting in Ledeberg en
anderzijds een ecologische uitbreiding
van de groenklimaatas 4.
Om deze ruimte voldoende groot en
robuust te maken moet de Achilles

Om de ecologische waarde zo groot
mogelijk te maken is bewust gekozen
om de recreatieve functies aan de
bebouwde kant te plaatsen en de
ecologisch waardevolle ruimte tegen
de spoorwegberm te schuiven als
een soort van rugdekking. Wanneer
je jezelf op de rand van deze twee
stroken begeeft krijg je een beeld (zie
linksonder) dat gelijkaardig is aan het
Park Am Gleisdreieck in Berlijn.

ZWEMBAD

Noodzaak: verleggen van Achilles
Heyndrickxlaan en ontmanteling van
autogarages voor de aanleg van een
ecologische ruimte langs de Schelde.

Heyndrixcklaan verlegd worden. Ook
kunnen de autogarages niet blijven.
Enkel de Volvo en Maserati garages
kunnen blijven mits heroriëntatie naar een
zacht programma. Daarom wordt deze
structuur verbeeld als een parkhangaar,
vergelijkbaar met de hangaar in Park
Spoor Noord, Antwerpen. Een grote
beschutte ruimte die bovendien kan
ingevuld worden naargelang de vraag.

D

D’

Noodzaak: ontmanteling of
herbestemming van Volvo en
Maserati garages. Bij herbestemming
wordt een zacht programma zoals
een parkhangaar aangeraden.

WIJKGROEN

GROENAS
ZUIDPARK GROENAS

GROENAS
GROENAS

het nieuwe zuidpark

WIJKGROEN

PARKBOS
LEDEBERG-BELLEVUE

Muinkpark

Zoom 2
WIJKGROEN

ZUIDPARK

het nieuwe zuidpark

WIJKGROEN

PARKBOS
LEDEBERG-BELLEVUE

Groenklimaatas 4

Muinkpark

Robuuste groene ruimtesgroenklimaatas
Groene verbindingen
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Snede DD’: de recreatieve strook aan de linkerkant en de ecologische strook aan de rechterkant.
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ZOOM 2: PUBLIEKE VOORZIENINGEN
Langsheen de shuttle van de
Zuidas worden een aantal
publieke voorzieningen op
stadsniveau ingeplant die
makkelijk bereikbaar zijn.
1. Knoop B401/E17
Verkeerskundige
studies
hebben
uitgewezen dat de knoop B401/E17
een aantrekkelijke locatie is voor een
P+R. Enerzijds omdat de aanwezige
infrastructuur makkelijk te manipuleren
valt om een in- en uitrit te bouwen en
anderzijds omdat er voldoende ruimte is.
Deze P+R koppelen aan een shuttlehalte
maakt de auto achterlaten buiten de stad
eenvoudiger, maar nog niet optimaal.
Kritische reflectie heeft getoond dat
een P+R niet de meest kwalitatieve
oplossing biedt. Zo lichten we bij Zoom
2 van het narratief ‘Buurten’ toe hoe
de multimodale hub of ‘Park + Service’
een meer aantrekkelijke oplossing biedt
voor automobilisten én buurtbewoners.
Naast de bouw van een P+R, of nog
beter een P+S, wordt het bestaande
kantoorgebouw en de toekomstige
voetgangers- en fietsersbrug gebruikt
als hefboom voor verdere verdichting
van de knoop. Er wordt gezocht naar
een hybride bebouwde ruimte met
verschillende
types
werkplaatsen
en
voorzieningen.
Door
nieuwe
ontwikkelingen te realiseren kan ook
geïnvesteerd worden in kwalitatieve
publieke ruimte. Zo schuilt er potentieel
in de aanleg van een kaai langs de
Schelde in combinatie met een openlucht
zwembad. Door de voetgangers- en
fietsersbrug en de zachte verbindingen
langs de Schelde is deze plaats goed
bereikbaar. Aan de oevers van de Spree
in Berlijn heb je iets gelijkaardig, het
Badeschiff.

2. Knoop Koning Albertpark
Tijdens het eerste open atelier vertelde
een aantal senioren ons dat er vroeger
een taverne en roller disco in het Zuidpark
stonden. Elke zondag namiddag spraken
ze samen af om er iets te drinken en te
dansen. Dit heeft ons geïnspireerd om
in het Koning Albertpark een publieke
voorziening te implementeren die
bovendien goed bereikbaar is omdat de
shuttle kruist met een aantal openbaar
vervoerslijnen.
Op eerste intuïtie dachten wij een
volume over de ganse breedte van het
park te bouwen. De gevels lopen langs
de randen van de straat en springen op
een gegeven moment terug waardoor
een overdekte doorgang ontstaat
tussen beide kanten van het park. Op
het overdekte plein vind je verschillende
publieke en private ingangen. Een
referentieproject is het gebouw van
Herzog & DeMeuron op de Messeplatz
in Basel.

E

E’

Zoom 3: publieke voorziening (P+R) en ontwikkelingen aan de knoop B401/E17.

Zoom 4: publieke voorziening aan de knoop Koning Albertpark.

Noodzaak: wanneer verdicht wordt

Noodzaak: een goed bereikbare

moet men ook investeren in publieke

publieke voorziening zoals

ruimte, bijvoorbeeld een kaai langs

bijvoorbeeld een sportzaal met

de Schelde in combinatie met een

fietsenstalling, concertzaal,...

openlucht zwembad

METROPOLITAN KNOOP

ZWEMBAD

Snede EE’
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OVERZICHTSBEELD

Zoom 1
Zoom 4
Zoom 2

Zoom 3
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3. BUURTEN

ANTWOORDEN OP SLEUTELVRAGEN
1. Kan het viaduct, na het
afbouwen van het verkeer
op de B401, via gehele of
gedeeltelijke hergebruik, een
meerwaarde betekenen voor
nieuwe en meer duurzame
vormen van mobiliteit binnen
het lokale en/of regionale
netwerk?

NARRATIEF

De ruimte die vrijkomt door
de afbouw en reorganisatie
van het autoverkeer wordt
gebruikt om lokaal te
verdichten. Deze gerichte
lokale
verdichting
dient
om de bestaande buurten
te versterken doordat er
betaalbare woningen en
buurtvoorzieningen (scholen,
Het
viaduct
wordt sporthal, crèche, ateliers,...)
grotendeels afgebroken. Er worden bijgebouwd.
wordt niet ingezet op een
nieuwe vorm van mobiliteit 4. Wat is de schaal van het
maar de focus ligt op het publieke en/of ecologische
versterken van het bestaande raamwerk? Kiezen we voor
openbaar vervoersnetwerk één continue ecologische
(bus en tram). Bestaande en/of publieke structuur met
knooppunten, na de nodige een stedelijke betekenis of
studie en verificatie, worden eerder voor een fijnmazig
kwalitatieve
overstappen. netwerk van groene en
publieke ruimtes met lokale
2. Kan het viaduct deel betekenis?
uitmaken van een nieuwe
aantrekkelijke
stedelijke Een fijnmazig raamwerk zorgt
ruimte of is het geheel of voor zachte verbindingen
gedeeltelijke behoud van tussen de verschillende
het viaduct een obstakel om buurten. Deze groenblauwe
een kwaliteitsvolle ruimte te onverharde
vingers
realiseren?
voorzien ruimte voor zachte
verbindingen, groen, water
Het
viaduct
wordt en recreatie. Ze vormen
betekenisvolle
grotendeels
afgebroken. nieuwe
Enkel het deel van het viaduct plekken waar het buurtleven
dat kruist met de Schelde zich kan ontplooien en
aan de R40 wordtbehouden verhogen het welbevinden
als stedelijk dak en platform in de wijken. En ze verbinden
met uitzicht over de stad en de groenklimaatas 4 met de
de Schelde. De verbinding verschillende buurten. Zo
met de snelwegen wordt dragen ze bij tot een meer
gerealiseerd
door
het klimaatrobuuste stad. Hun
bouwen van een nieuwe impact op het ecosysteem
infrastructuur die over de is natuurlijk kleiner dan de
Schelde en onder de sporen continue groenstructuur van
gaat. Zo verdwijnt het gehele het Lang Park.
viaduct uit Ledeberg en
het Koning Albertpark. Het 5. Hoe kan de ruimte van de
viaduct maakt plaats voor B401 meerwaarde krijgen
een stedelijke boulevard als een laboratorium voor
als het verlengde van de de stad op het vlak van
Hundelgemsesteenweg naar stadslandbouw,
energie,
het Woodrow Wilsonplein. nieuwe economieën of …
Aan weerszijden van deze binnen een transitieverhaal
boulevard wordt de stedelijke voor deze omgeving?
ruimte opgewaardeerd door
het inrichten van de publieke De noden en verlangens van
ruimte en plaatselijk te de directe buurten worden
gecapteerd en vormen de
verdichten.
driver voor het laboratorium
3. Moeten we verdichten en de nieuwe ontwikkelingen
op de vrijgekomen ruimte of in de ruimte van de B401.
niet?
In
buurtateliers
komen
bewoners samen, er ontstaat

ruimte voor discussie en
experiment
gebaseerd
op directe vragen van de
buurten.
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Fijmazig publiek en
ecologisch raamwerk

trigger zijn om architecturale,
stedenbouwkundige relaties
maar
ook
menselijke
De overmaatse ruimte van relaties te herdefiniëren of
Ledeberg laat de aanleg versterken.
van
drie
groenblauwe
onverharde vingers toe. Door 1. Autoluwe wijken
voor meerdere fijne assen De combinatie tussen de
te kiezen wordt maximaal stedelijke boulevard die
ingezet op het verhogen van het lokale harde verkeer
de belevingswaarde van de organiseert en het fijnmazig
omgeving. Langs de Schelde raamwerk dat het lokale
is er weinig vrije ruimte voor zachte verkeer organiseert
ecologische
uitbreidingen laat toe om Ledeberg autoluw
te realiseren, dat was een te maken. Het straatbeeld
uitgangspunt
voor
de verandert sterk, zo worden
aanleg van de ontdubbelde stroken asfalt uitgebroken
groenklimaatas.
Opdat om rijen bomen te planten,
fietspaden
de groenblauwe vingers kwalitatieve
ook
een
ecologische aangelegd en voetpaden
meerwaarde bieden moeten verbreed. De straat kan
volgende randvoorwaarden toegeëigend worden door
nauwkeurig
worden de bewoners.
afgewogen: de continuïteit
van de ruimte, de randen 2. Oversteekbaarheid
de
zachte
van de ruimte, een minimale Wanneer
breedte van 30 meter, de verbindingen kruisen met de
aard en oriëntatie van intern stedelijke boulevard wordt
programma,... Hoe negatiever een veilige oversteekplaats
Wandelen
deze randvoorwaarden zijn, ontworpen.
hoe fragieler de ecologische en fietsen door het Zuid,
ruimte. Hoe positiever de Ledeberg en Bellevue wordt
randvoorwaarden zijn, hoe een evidentie. Routes uit de
robuuster de ecologische verschillende wijken sluiten
ruimte. Om voldoende ruimte op elkaar aan.
te hebben wordt de Achilles
Heyndrickxlaan verlegd tot Lokale verdichting als een
tegen de spoorwegberm. ontwikkelingsstrategie
Zo ontstaat er ruimte voor
vergroening en verdichting, De ongedefinieerde ruimte
twee
uitdagingen krijgt een statuut door aan
voor
de
stad
Gent. de appartementsgebouwen
De ontwikkeling van dit publieke plinten toe te voegen.
fijnmazig
raamwerk
fijnmazig raamwerk creëert Het
opportuniteiten en kan een loopt langs deze publieke

plinten en biedt bewoners
een heleboel diensten en
voorzieningen aan zoals
ateliers, een groenten- en
fruitwinkel, crèche, school,
wasautomaat,...
Door
de
Achilles
Heyndrickxlaan te verleggen
kan naast vergroening ook
verdichting plaatsvinden. Het
ontwikkelen van een nieuwe
wijk levert financiële middelen
om de nieuwe infrastructuur
die over de Schelde en onder
de sporen gaat te realiseren.
Door het viaduct uit het
Koning Albertpark weg te
halen en een nieuwe kop aan
de R40 te plaatsen, wordt ‘het
park als ingang van de stad’
herzien. Voor de auto wordt
het minder aantrekkelijk
terwijl hun weg naar de
binnenstad vinden over de
brede voet- en fietspaden.
Park + Service
Een park + ride kan
meer zijn dan enkel een
parkeergebouw. Wat als je
jouw auto niet meer zelf moet
parkeren, wat als een lift dat
voor je doet? Wat als je iets
anders kan doen terwijl je
auto wordt afgehandeld?
In Ledeberg combineert
een park + service een
stedelijke voorkant met een
een logistieke achterkant.
De perceptie van een
parkeergarage
verandert
volledig. Voor bewoners
van Ledeberg is de park +
service een multimodale
transporthub, een ruimte
met publieke voorzieningen.

Zoom 1

Zoom 4

Zoom 2

Zoom 3
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Daarbij kan de automobilist
die van buiten de stad
komt ook zijn of haar auto
stockeren
en
makkelijk
overstappen op openbaar
vervoer.
Viaduct
De
volledige
afbraak
van het viaduct is niet
essentieel aan dit narratief.
In
het
overzichtsbeeld
wordt duidelijk dat een
stukje viaduct aan de
Sint-Lievenspoort
wordt
behouden.
Gelijkaardig
aan het narratief ‘Stedelijk
Ensemble’ kan een stukje
viaduct
in
Ledeberg
blijven staan om ook daar
bij te dragen
aan een
kwalitatieve publieke ruimte
en tegelijkertijd de stedelijke
boulevard langs één kant
af te schermen. Zelfs de
nieuwe ontwikkelingen in
het Zuidpark kunnen op zo’n
manier bedacht worden
zodat een stukje van het
viaduct kan blijven staan.

ZOOM 1: LEDEBERG+
Ledeberg als een autoluwe wijk. Een
fijnmazig publiek en groen raamwerk
bestaande uit drie verbindingen die
kruisen met de stedelijke boulevard.
Tussen de dwarse verbindingen worden
recreatieve strips opgespannen.
De Willem van Guliklaan wordt een
stedelijke boulevard, een toegang
tot de stad. Deze ruimte organiseert
verschillende
verkeersstromen
en
incorporeert ook groene onverharde
ruimte. Een voorbeeld met een
gelijkaardige uitstraling is Rue Garibaldi
in Lyon. Voetgangers en fietsers krijgen
voldoende ruimte en zijn gescheiden van
het autoverkeer door een groene strook.
Buurtparkings
worden
langs
de
stedelijke boulevard georganiseerd,
in De Speurder of ondergronds. Met

behulp van de groene onverharde
paden, die missing links wegwerken,
wordt Ledeberg een autoluwe wijk.
Om tegemoet te komen aan de
klimaatdoelstellingen van de stad was
het noodzakelijk om de A. Heyndrickxlaan
te verleggen. Zo kan één van deze
verbindingen worden uitgebouwd tot
een betekenisvolle ecologische ruimte
langs de groenklimaatas.
De ongedefinieerde ruimte rond de
residenties aan het E3-plein moet
een duidelijker statuut krijgen. Door
de gelijkvloers van de residenties te
definiëren a.d.h.v. publieke plinten wordt
deze ruimte geactiveerd en duidelijker
gedefinieerd. Deze plinten zijn zo
gepositioneerd dat er verschillende
open en gesloten ruimtes ontstaan.
De open ruimtes zijn publiek en
worden gelezen als een verbreding
van de straat. Doorgangen, passages
en zichten verbinden deze open en
gesloten ruimtes. De gesloten ruimtes
hebben een semi-publiek karakter en
zijn bedacht vanuit het verlangen van de
bewoners van de residenties om een tuin

te hebben. Verder worden de publieke
plinten voorzien van voorzieningen op
wijkniveau, zo wordt het gebied meer
multifunctioneel wat een positieve
impact heeft op de leefbaarheid en
comfort van omwonende. Zo kan een
gepensioneerd koppel dat in Residentie
Belvédère woont voortaan op woensdag
namiddag de kleinkinderen ophalen.
Ze nemen de lift naar het gelijkvloers,
wandelen langs een weelderig groen
pad naar de ingang van de lagere school
en pikken de kleinkinderen op. Daarna
wandelen ze een beetje verder tot het
onverharde groene pad kruist met de
recreatieve strip. Terwijl de ouders
zonder zorgen tot ‘s avonds doorwerken
zetten de grootouders zich in de zon en
laten de kleinkinderen voetballen met de
andere kinderen uit de buurt.
Verder bepalen de publieke plinten ook
het beeld van de stedelijke boulevard.
De façades geven de boulevard een
stedelijke uitstraling en tegelijkertijd
bemiddelen ze tussen de verschillende
schalen van de residentie en mens.
Het IGLO project in Linkeroever,
Antwerpen is een mooi voorbeeld.
Door de toevoeging van een aantal
voorzieningen langs de straat ontstaat
er een tussen-schaal en wordt de zone
meer multifunctioneel.

BUURTEN
A

Optie: door de A.
Heyndrickxlaan te
verleggen komt er veel

A’

ruimte vrij, wat de exacte
balans tussen verdichting
en vergroening is valt te
bekijken.

Voor

Noodzaak: het verleggen
van A. Heyndrickxlaan
om een waardevolle
ecologische ruimte
langs de groenklimaatas
te maken als een
tegemoetkoming van de

WOONGROEN

Na
WOONGROEN

ZUIDPARK

klimaatdoelstellingen.

WOONGROEN

WIJKPARK

GROENE
VINGER

WIJKPARK

Zoom 1
WOONGROEN

WOONGROEN

ZUIDPARK

WIJKPARK

WOONGROEN

Groenklimaatas 4

GROENE
VINGER

Stadspark

WIJKPARK

Wijkpark
Woongroen
Groene, autoluwe verbindingen
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Snede AA’: Doordat de wijk autoluw wordt kan de straat vervangen worden door een recreatieve strip die tussen de dwarse groene verbindingen wordt opgespannen.
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ZOOM 2: OVER DE SCHELDE, ONDER DE SPOREN
Het viaduct kan onmiddellijk of na
verloop van tijd worden afgebroken.
Om de connectie met de R40 te
garanderen wordt een nieuwe compacte
infrastructuur gebouwd die over de
Schelde en onder de sporen gaat. Zo sluit
de B401 aan op de stedelijke boulevard
waarlangs een nieuwe multimodale hub
wordt gebouwd.
Na een eerste berekening hebben we
vastgesteld dat het mogelijk is om een
nieuwe compacte infrastructuur te
ontwerpen die over de Schelde en onder
de sporen gaat. Deze houdt rekening met
de vrije hoogte die boten nodig hebben
(5,5m) en de maximale toelaatbare
helling voor auto’s en vrachtwagens (zie
snede BB’). Qua mobiliteit integreert
de stedelijke boulevard verschillende
verkeersstromen en wordt het openbaar
vervoer versterkt en de verknoping
geoptimaliseerd.
De
stedelijke
boulevard wordt het verlengde van de
Hundelgemsesteenweg, loopt tot aan
het Zuid en kruist met de R40.
Vanaf de R40 wordt de stad inrijden
ontmoedigd door het straatbeeld te
veranderen, bijvoorbeeld door het
toepassen van een zone 30 en een
beperkt profiel (maximaal 2x1).
Wanneer de nieuwe infrastructuur
koppelt aan de stedelijke boulevard
wordt een multimodale hub of Park +
Service gebouwd. Hierbij denken we niet

meer aan een conventionele P+R waar
automobilisten zelf een parkeerplaats
zoeken en vervolgens via een weg die
liefst zo kort mogelijk is de uitgang
zoeken. De P+S doet eerder denken aan
een hotel lobby, zo wordt iemand zijn of
haar auto afgehandeld zoals iemands
koffer wordt afgehandeld. Het gebouw
levert een service waarbij de auto voor
jou wordt geparkeerd. De bestuurder
en passagiers zitten niet meer in de auto
waardoor het gebouw veel compacter
kan zijn, de vraag die overblijft is hoe je
auto’s zo efficiënt mogelijk stockeert.
Daarom zal een P+S er helemaal anders
uitzien dan een P+R.
De
parkeertoren
van
de
Volkswagenfabriek in Dresden is hier
een voorbeeld van. Het ‘tower parking
system’ bestaat uit een centrale lift

lobby en een achterkant die logistiek
is. Hierdoor kan een P+S niet enkel
iets betekenen voor automobilisten die
naar Gent komen maar kunnen publieke
voorzieningen zoals openbaar vervoer
worden geïntegreerd die ook een
meerwaarde creëren voor de inwoners
van Ledeberg.

B

die 360 graden kan draaien en op
verschillende
niveaus
auto’s
kan
stockeren. Dit systeem impliceert
dat het gebouw een voorkant die
publiek is zoals bijvoorbeeld een hotel

B’

TRAM 21
TRAM 21

P+R
P+R
TRAM 7
TRAM 7
BUS 8
BUS 8

Zoom 2
Bestaande OV-lijnen verknopen met P+R
P+R

Nieuwe lijnen (vertramming lijn 7) of
geoptimaliseerde lijnen versterken het netwerk

TRAM 7

Gereduceerde wageninfrastructuur

Zoom 2
Zuidstationstraat

7%

Kruispunt

4,5m

J.Eggermondstraat

Clarissenstraat

5.5 * 13

Categorie 1

Hundelgemsesteenweg

Categorie 1 (viaduct)

Vlaanderenstraat

Categorie 2
Tentoonstellingslaan

7%
4,5m

5.5 * 13

Categorie 3

Lammerstraat
A.Heyndrickxlaan

Categorie 4 (as openbaar vervoer en fietsers)
Categorie 5
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Snede BB’: boten hebben 5,5m vrije hoogte en de hellingsbaan voor autoverkeer is 7%.

0
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100m

ZOOM 3 EN 4: NIEUW ZUID EN ACHILLES HEYNDRICKXWIJK
Lokale verdichtingen versterken
de bestaande wijken aan het Zuid
en in Ledeberg. Deze diverse
ontwikkelingen anticiperen op de
groei van de stad. Er wordt vooral
ingezet op het aanbieden van
een divers woonaanbod en lokale
voorzieningen
(scholen,
crèche,
buurtwinkel …).

Het Nieuw Zuid en de Achilles
Heyndrickxwijk
zijn
nieuwe
ontwikkelingen die betaalbare
woningen combineren met ateliers,
werkplaatsen, buurtvoorzieningen zoals
een school, crèche etc.
Het Nieuw Zuid creëert twee nieuwe
fronten, aan het Koning Albertpark
en aan de R40. Door een front te
maken aan de ring wordt een nieuw
straatbeeld gecreëerd dat verkeer
richting de binnenstad ontmoedigd.
De snelle, eenvoudige verbinding voor
de auto richting het Zuid verdwijnt
doordat het gebied zone 30 wordt.
Daarentegen wordt voldoende plaats
voor voetgangers, fietsers en openbaar
vervoer voorzien (zie snede DD’).

D

Wanneer we nadenken over lokale
verdichting is een juiste balans tussen
verdichting en vergroening vinden
uiterst belangrijk. Zo hebben we in
beide ontwikkelingen gekeken wat de
rol van een groenblauwe figuur kon zijn
voor de bewoners en het ecosysteem.
Parallel met de Achilles Heyndrickxwijk
loopt een onverharde groenblauwe
ruimte die lokaal, zacht verkeer
organiseert en ook een ecologische
uitbreiding van de groenklimaatas 4 is.
In het Nieuw Zuid heb je groen op twee
niveaus. Elke blok heeft zijn patio, zijn
collectieve groenruimte. Tussen deze
blokken wordt een wijkpark aangelegd
en lost het de verlangens naar
groenvoorzieningen van omwonenden
in.

D’

C

C’

BUURTEN

Zoom 4: Nieuw Zuid

Zoom 3: Achilles Heyndrickxwijk

B
A
KOFFIE

R

Voor

Snede CC’: de Achilles Heyndrickxwijk als een nieuw stukje stad, woningen in combinatie met buurtvoorzieningen, werkplaatsen en groenruimte.
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Snede DD’: het Nieuw Zuid wordt een autoluw gebied met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer.
Bouwblokken met een groene patio, een collectieve tuin.
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Na

OVERZICHTSBEELD

Zoom 1

Zoom 2

DE
DE

ZUIDAS

ZUIDAS

Zoom 3

ALS

Zoom

4

ALS
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CONCEPTEN
Het scherpstellen van drie uiteenlopende narratieven voor de
toekomst van de ruimte van de B401 liet toe om verschillende
inzetbare ruimtelijke ideeën te destilleren. In dit hoofdstuk
worden deze concepten abstract geschetst en gelinkt
met onderzoeksvragen uit de thematische verkenning. In
de volgende, convergerende fase van het V.R.O. worden
deze ruimtelijke ideeën verder ruimtelijk verfijnd en in een
transitietraject gegoten.

O N T D U B B E L D E G R O E N K L I M A ATA S 4

F I E T S S N E LW E G

Langs de groenklimaatas van de Schelde
is er weinig ruimte om deze ecologisch
op te waarderen. Een koppeling met
een parallelle groenstructuur kan een
betekenisvolle toevoeging zijn aan de
ecologische ruimte van Gent en het
stroomgebied van de Schelde. Deze
parallelle groenzone schrijft zich in in het
groennetwerk van de stad, verbonden
met de groenklimaatassen, maar ook
met de verbinding tussen Boven- en
Benedenschelde.

Een netwerk van fietssnelwegen die Gent
Centrum, de bestaande en toekomstige
P+R’s langs de E17 en de E40 en de
buurtgemeenten verbinden. Voor het
opzetten van dit fietssnelwegennetwerk
worden lokale en regionale stakeholders,
waaronder buurgemeenten en de
provincie,betrokken.

DE

ZUIDAS

GROENBLAUWE

ALS
VINGER?

ZIE P. 1|20

De ruimte van de B401 bevat een aantal
historische lagen waaronder het oude
spoorwegtracé richting het station Gent
Zuid. De ontdubbelde groenklimaatas
volgt dit oude spoorwegtracé en
takt aan op twee punten van de
groenklimaatas 4. De eerste aantakking
gebeurt in Gent Centrum aan de
Kuiperskaai en de tweede aantakking
gebeurt aan de kruising tussen de
Schelde en de Achilles Heyndrickxlaan.
Aan de Sint-Lievenspoort ontstaat ook
de mogelijkheid om te verbinden met de
Schelde.
Voor de stad wordt de ontdubbelde
groenklimaatas
een
waardevolle
ecologische experimenteerruimte, een
openlucht tentoonstellingsruimte die
ecologisch en milieubewustzijn cultiveert
en bezoekers schoolt over bosecologie
zoals het ‘Metro Forest Project’ van LAB
in Bangkok.

DE

VERSCHILLENDE
GEMAAKT

HEBBEN?

ZIE P. 1|46

De effecten van klimaatverandering
zijn niet meer te ontkennen, maar toch
worden bijzonder weinig effectieve
maatregelen genomen. In de toekomst
kunnen groenklimaatassen in de
stad, idealiter vormgegeven als een
bos, cruciaal worden om de stad
klimaatrobuust te maken. Zo zorgen
bomen en planten voor de nodige
koeling, zetten ze CO2 om in zuurstof
en maken ze de grond meer poreus
waardoor regenwater makkelijker de
grond kan insijpelen.

ALS

ÉÉN

VAN

DE

1|32

In stedelijk weefsel is het belangrijk
dat
verschillende
niveaus
van
fietsverbindingen
efficiënt
en
comfortabel worden verknoopt, met
andere woorden lokale verbindingen
sluiten naadloos aan op fietssnelwegen.
Hierdoor ontstaat meerschalig gebruik
van de fietsinfrastructuur. Een goede
verknoping en verweving met het
omliggende weefsel draagt bij tot een
kwalitatieve fietsverbinding: het is voor
fietsers interessant om te kunnen stoppen
langs een versmarkt op weg naar huis.
Als de Stad Gent inzet op elektrische
fietsen, ondersteunt het twee belangrijke
veranderingen in mensen hun levensstijl.
Ten eerste zet men in op een meer
duurzame vorm van mobiliteit en ten
tweede zet men in op meer beweging
en sport.

HET NETWERK VAN VOETGANGERS
EN FIETSERS? ZIE P. 1|36

DE RUIMTELIJKHEID OP EN

DE

ONDER HET VIADUCT? ZIE P.

VAN

1|70
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B401

TOEGANGEN TOT DE STAD? ZIE P.
Opportune locaties om fietssnelwegen
uit te bouwen zijn ruimtes langs
treinsporen
of
waterwegen.
Het
viaduct leent zich momenteel niet tot
een ideale fietsverbinding omdat de
nodige hellingen om te dalen en te
stijgen te lang zijn. Anderzijds overwint
het viaduct een aantal barrières
zoals de spoorweg en de Schelde.

HISTORISCHE LAGEN DIE DEZE
PLEK

DE

ZIE P. 1|71
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DRAAGKRACHT
HET

VIADUCT?

KNOOPVERDICHTING

S T E D E L I J K P L AT F O R M

De ruimte van de B401 kent een groot
aantal stedelijke fragmenten: Koning
Albertpark,
8-mei-plein,
E3-plein,
Bellevuewijk, Welzijnsknoop,...
Via geconcentreerde ontwikkelingen
rond mobiliteitsknooppunten en de
aanleg van een publiek raamwerk
krijgen deze bestaande stedelijke
fragmenten een nieuwe samenhang. De
nieuwe ontwikkelingen en hun openbaar
domein zorgen voor verbindingen met
het omliggend weefsel. De publieke
ruimte wordt ontworpen als een
autovrije zone, op maat van fietsers en
voetgangers.‘Pre-car urbanism’ waarvan
de maatgeving aanvoelt zoals de Gentse
binnenstad. Vergroening binnen de
knopen en het versterken van bestaande
groene ruimtes gebeurt op strategische
locaties zodat de groenklimaatas 4
wordt ondersteund,complementair aan
andere delen van de open ruimte.

Het viaduct wordt gebruikt als een
verhoogd plein, een stedelijke leegte en
experimenteerruimte. Nieuwe volumes
langs en over het viaduct maximaliseren
het viaduct als stedelijk platform.

DE RUIMTE VAN DE B401 ALS EEN
SEQUENTIE VAN RUIMTELIJKE
FRAGMENTEN? ZIE P. 1|48

Om het stedelijk platform te activeren zijn
voldoende trappen en liften nodig, al dan
niet in combinatie met nieuwe volumes.
Aangezien er geen autoverkeer meer op
rijdt, kan men tegen het viaduct bouwen.
De variabele breedte geeft aanleiding
tot verschillende types gebruiken, maar
allen maken ze gebruik van de prachtige
zichten op de Scheldeoevers, Ledeberg
en Gent-Centrum.

DE RUIMTE VAN DE B401 ALS EEN
SEQUENTIE VAN RUIMTELIJKE
FRAGMENTEN? ZIE P. 1|48

Paley Park in New York City is een
mooi voorbeeld van een kleinschalige
omsloten rustplek in het midden van het
dense Manhattan.

VERSCHILLENDE

BIOTOPEN?

VERSCHILLENDE

ZIE P. 1|22

ZIE P. 1|22

DE RUIMTELIJKHEID OP EN

DE

ONDER HET VIADUCT? ZIE P.

RUIMTELIJKHEID

OP

EN

ONDER HET VIADUCT? ZIE P. 1|70

1|70
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- Boek 2 | 123 -

SHUTTLE ZUIDAS

LO K A L E V E R D I C H T I N G

De Gentse Zuidsas bestaat uit een
mozaïek van verschillende polen:
Woodrow Wilsonplein, Zuiderpoort,
UZ, Ghelamco en Eiland Zwijnaarde.
Momenteel maakt de B401 onderdeel
uit van de autogerichte ontsluiting van
de zuidelijke mozaïek. Alternatieve
vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld
een zelfrijdende, vraaggestuurde shuttle
zijn noodzakelijk om de bereikbaarheid
in de toekomst te garanderen. Maar
ook het uitbreiden van het bestaande,
traditionele OV netwerk en het verhogen
van de frequentie en het comfort op
de bestaande lijnen spelen daarin
PRT ‘Driverless Pod’
belangrijke rol.

De
ruimtelijke
verlangens
en
programmatorische noden van de
omliggende buurten en de stad krijgen
vorm in lokaal gerichte ontwikkelingen.

DE

Personal Rapid Transit

B401

VAN

ALS

DE

ÉÉN

TOEGANGEN

TOT DE STAD? ZIE P. 1|32

Mobject

Beide voorbeelden creëren ruimte voor
discussie en experiment, gebaseerd op
noden en verlangens van de buurt. In
de ruimte van de B401 vinden we een
heleboel plekken waarin gelijkaardig
potentieel schuilt.

Zij streven een ambitieuze graad van
compactheid en densiteit na. Het
spanningsveld
tussen
betaalbaar
wonen,
maakateliers,
scholen,
sporthallen etc. wordt opgezocht en
creëert interessante kruisbestuivingen.

DE

VERSCHILLENDE

HISTORISCHE LAGEN DIE DEZE
PLEK GEMAAKT HEBBEN? ZIE
P. 1|46

Bij
de
implementatie
van
een
alternatief op de B401 langsheen
de Zuidas is een kwaliteitssprong
in de gebruikservaring ten opzichte
van openbaar vervoer belangrijk.

Personal Rapid Transit

DE

B401

ALS

ONTSLUIT

CORRIDOR

DE

GENTSE

ZUIDRAND? ZIE P. 1|34

Verder moeten we opletten dat we geen
21ste-eeuws relikwie bouwen, zoals de
auto en de bijhorende infrastructuur een
relikwie van de 20ste eeuw zijn.
‘Soft infrastructure’ is een cruciale
onderzoekspiste. Het gaat over modi
die vrij bewegen en geen sporen of
bovenleidingen nodig hebben en
aanpasbaar zijn naargelang specifieke
vervoersvragen of technische evoluties.
Er bestaat een belangrijk potentieel
in de verbinding van de verschillende
programma’s van de Zuidas, maar de
shuttle ontsluit ook toekomstige P+R’s.
Net zoals in het concept ‘fietssnelwegen’
vormt het viaduct, als een overbrugging
van een aantal obstakels, ook hier een
meerwaarde. Verknoping gebeurt veel
punctueler, ter hoogte van strategisch
gekozen haltes.

(

B

U

R

INITIATIEVEN

G
IN

E

R

)

De leesbaarheid van de ruimte
krijgt voorrang ten opzichte van het
behoud van de ruimtelijke sequentie
(achterliggend landschap, Ledeberg
en Bellevue, Koning Albertpark). De
historische lagen dragen kennis en
herinneringen met zich mee. Voor een
nieuwe ontwikkeling in Ledeberg is
het bijvoorbeeld interessant om te
weten dat het gebied vroeger een
‘meers’ was. Een ‘meers’ komt van een
moeras of ‘laaggelegen weideland’.
Deze kennis stuurt landschappelijke
ontwerpbeslissingen zoals de ligging en

Betekenisvolle plekken in de Zuidas?
Zie p. 1|49

werking van waterkanalen, introductie
van bepaalde plantsoorten,... (Burger)
initiatieven
leveren
belangrijke
kennis aan die eerder sociologisch
en antropologisch van aard is.
In Zürich werd, naar aanleiding van
noden en verlangens van jongeren,
een werkplaats opgericht genaamd
Dynamo. Onderstaande foto toont één
van deze werkplaatsen, in dit geval werd
de koppeling tussen metaalbewerking
en
een
jeugdhuis
gemaakt.

Duurzame (burger))initiatieven in de
Zuidas? Zie p. 1|60

GENT?

ZIE P. 1|56

De
nodige
breedte
voor
de
implementatie van een shuttle (tram,
bus, pods,…) impliceert dat op zijn minst
de helft van de breedte van het viaduct
vrij is. Ook botst het implementeren van
traditionele OV-modi, zoals bijvoorbeeld
tram, op technische belemmeringen
(hellingsgraden, draagkracht...).

In Brussel namen buurtbewoners zelf
initiatief om een collectie ingrepen
(oven, groentenserre, lange eettafel,…)
te realiseren die werden samengebracht
onder
de
naam
Parckfarm.
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S T E D E L I J K E B O U L E VA R D

FIJNMAZIG RAAMWERK

De autoinfrastructuur in de ruimte van
de B401 wordt georganiseerd op het
maaiveld. De landing van het viaduct
wordt opnieuw bedacht, zo verdwijnen
de twee zijarmen in Ledeberg en komt
een nieuwe compacte infrastructuur die
over de Schelde en onder de sporen
gaat. In Ledeberg komt een stedelijke
boulevard te liggen die de connectie
maakt met de R40. Het gaat hier om een
aanzienlijke infrastructuur: zowel tram,
wagen, fiets, voetganger als water en
groen krijgen een volwaardige plaats in
het profiel. Gezien de randvoorwaarde
van deze studie, het behoud van de
connectie tussen de E17 en de R40, een
gelijkaardige (onder- of bovengrondse)
infrastructuur onvermijdelijk blijven!
Vanaf de R40 richting het Zuid verkleint
het profiel omdat de stadinwaartse
autostroom wordt beperkt. Tussen de
R40 en het Zuid blijft deze boulevard een
belangrijke as voor openbaar vervoer,
voetgangers en fietsers.
De stedelijke boulevard heeft een
aanzienlijke breedte en een significante
impact op de oversteekbaarheid en
dwarse verbindingen in Ledeberg en
Bellevue. Verder biedt de groenstructuur
ruimte voor waterinfiltratie en –buffering.
Bomen en planten filteren fijn stof,
verhogen de luchtkwaliteit en creëren
een
aangenamere
leefomgeving.
Hierdoor wordt een positieve impact op
de leefbaarheid en de gezondheid voor
QUEENS PLAZA
Queens, NY
de buurtbewoners verwacht.
Margie Ruddick

DE RUIMTE DIE INGENOMEN
WORDT

DOOR

AUTOVERKEER

IN

HET

Oost-west
verbindingen
voor
voetgangers en fietsers tussen de
verschillende buurten rond de B401
ontbreken.
Wageninfrastructuur,
verzwaart door alle mogelijke keeren draaibewegingen en redundante
verbindingen overheersen de publieke
ruimte onder en rond het viaduct.
Voetgangers, fietsers en ecologie
moeten meer ruimte krijgen. Een
fijnmazig raamwerk, dat reikt tot aan
de Schelde, wordt gearticuleerd als
een netwerk van zachte groenblauwe
verbindingen. Door deze verbindingen
kunnen bepaalde zones (geleidelijk)
autovrij worden gemaakt.

HET

NETWERK

VAN

VOETGANGERS EN FIETSERS?

DEZE

ZIE P. 1|36

STEDELIJKE RUIMTE? ZIE P. 1|35

Het voormalige Militair Hospitaal in
Antwerpen wordt ontsloten door
een groene ruimte voor voetgangers
en
fietsers;
wagens
worden
bewust aan de rand gehouden.
De bestaande restpercelen, een
uitgebouwd watersysteem en zachte
verbindingen dienen als dragers voor
het nieuwe publieke raamwerk.

HET

NETWERK

OPENBAAR

RESTPERCELEN

VAN

S T A D S N A T U U R ?

VERVOER?

ZIE P. 1|23

ZIE P. 1|37

De heraanleg van Queens Plaza in
Manhattan toont de veelzijdigheid
van een stedelijke boulevard. De
ontvlechting van de verkeersstromen
stromen verhoogt het comfort en de
veiligheid voor gebruikers. De groene
stroken tussen deze verkeersstromen
bufferen het overtollige water bij
regen- of sneeuwval. Verder kadreert
een combinatie van lage en hoge
begroeiing doorzichten op ooghoogte.
De groenblauwe stroken zijn ook breed
genoeg zodat ze kunnen dienen als
verblijfsruimtes.
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EN

HET

WATERSYSTEEM

HET AFBRAAKMATERIAAL VAN

ALS

DRAGER?

HET VIADUCT? ZIE P. 1|72

ZIE P. 1|24
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PA R KING
Dit concept biedt een antwoord op
de vragen rond toegankelijkheid en
parkeren van Gent-Centrum, Ledeberg
en (een deel van) de zuidelijke mozaïek.
De vraag naar parking en P&R’s wordt
specifiek gekoppeld aan het bestaande,
Gentse fiets- en OV-netwerk.
Binnen het ruime gebied rond de B401
werden verschillende locaties voor
mogelijke P&R’s geïdentificeerd. De
locaties werden geanalyseerd op
basis van hun auto-, fiets- en OVbereikbaarheid, hun impact op het
omliggende weefsel en de haalbaarheid.
P&R’s zijn een belangrijke tool in het
transitietraject naar een duurzamere
mobiliteit in Gent en Vlaanderen. Om
deze tools juist en efficiënt in te zetten
worden de verschillende locaties
gecategoriseerd op basis van hun
locatie en het doelpubliek waarop de
parking/P&R zich (hoofdzakelijk) richt.
Er wordt ook nagegaan hoe deze
gebouwen doorheen het transitietraject
kunnen evolueren en wat de grote
uitdagingen/potenties in de toekomst
zijn, rekening houdend met verschillende
technologische evoluties.
	
Grootschalige P&R’s: opgericht om op
een efficiënte manier grote hoeveelheden
wagens op een relatief grote afstand
van het centrum op te vangen. Rond de
E17 en de knoop E40/E17, aansluitend
aan het bovenlokaal wegennetwerk,
gericht op Gentgebruikers uit het ruime
buitengebied rond Gent (straal >15km).
Deze P&R’s worden ontsloten door een
efficiënt fiets- en OV-netwerk.
De P&R’s groeien of krimpen al naar
gelang de vraag. De zelfrijdende wagen
hertekent de organisatie van deze
gebouwen op een drastische manier.
Momenteel parkeren automobilisten
hun wagen en wandelen ze uit de
garage, rekening houdend met de
nodige infrastructuur (trappen, liften,
gangen…). De zelfrijdende wagen zet
de autogebruiker af op de gewenste
locatie en rijdt zelf naar de bestemde
P&R.

P&B&W&S&...: zeer specifiek opgericht
als tussentijdse maatregel in het
transitietraject.
Worden gebouwd in de 20ste -eeuwse
gordel. Binnen de R40 worden geen
nieuwe parkeergebouwen opgericht. Ze
worden ontsloten door het secundair
netwerk. Als tussenstap richten zij zich op
de wagengebruiker uit de ruime Gentse
regio. Deze P&R’s worden ontsloten
door een kwalitatief fietsnetwerk,
efficiënte OV-lijnen of alternatieven
zoals een zelfrijdende, vraaggestuurde
shuttle.
In de ontwerpfase wordt rekening
gehouden met een bepaalde flexibiliteit
en multifunctionaliteit. Het P&R-gebouw
is niet louter een goed ontsloten

parkeergebouw. Door een mengeling
van functies te voorzien, en niet enkel de
opslag van auto’s, dragen deze hybride
typologieën bij aan het omliggende
weefsel. Op langere termijn kan het
volledige gebouw evolueren naar een
alternatieve functie; flexibel vastgoed.
Een tweede mogelijkheid is om deze
P&R’s in te zetten als buurtparkings,
waardoor meer ruimte voor voetgangers
en fietsers vrijkomt en het straatbeeld
kan veranderen.
Buurtparking De Speurder neemt een
specifieke plaats in deze categorie:
het planningsproces is ver gevorderd
en drastische aanpassingen aan het
ontwerp zijn niet meer mogelijk. Enkel
door minimale ingrepen kunnen de
relaties tussen het gebouw en de
omliggende ruimte opnieuw worden
onderhandeld.

Bestaande parkings: zowel binnen de
R40 als in de 20ste-eeuwse gordel
vinden we verschillende en voornamelijk
ondergrondse
garages.
Hierbij
wordt enkel gekeken naar de publiek
toegankelijke garages, eigendom en/
of uitgebaat door publieke of private
stakeholders. Het doelpubliek van
deze parkings zijn buurtbewoners of
Gentgebruikers met een bestemming
rond
het
parkeergebouw.
Deze
parkeergebouwen
evolueren
gradueel van publieke parkings naar
buurtparkings d.m.v. abonnementen
voor buurtbewoners en werknemers.
Hierdoor komt meer plaats vrij op
het bovengrondse publieke domein.
Als de vraag naar buurtparkeren
verder afneemt, wordt gezocht naar
mogelijke
alternatieve
gebruiken
van deze ondergrondse ruimtes:
champignonkwekerijen, insectenfarms,
een escaperoom…

DE
VAN

B401
DE

ALS

ÉÉN

TOEGANGEN

TOT DE STAD? ZIE P. 1|32

HET NETWERK VAN VOETGANGERS
EN FIETSERS? ZIE P. 1|36

HET

NETWERK

OPENBAAR

VAN

VERVOER?

ZIE P. 1|37
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VERHOUDING TUSSEN CONCEPTEN
DE ONTDUBBELDE
GROENKLIMAATAS

DESTRUCTIEF

1.
Parking:
De
ontdubbelde
groenklimaatas is een fysieke neerslag
van de duurzaamheidsambities van
de stad Gent. Dit combineren met
P&R’s lijkt conceptueel eerder moeilijk.
P&R’s trekken extra wagenverkeer aan,
waardoor
voldoende
infrastructuur
voorzien moet worden. Om bepaalde
(bestaande) parkings en P&R’s te
ontsluiten, zal deze infrastructuur
doorheen de ontdubbelde groenklimaatas
moeten lopen. Deze onderbrekingen
kunnen de ecologische kwaliteiten van
de groenklimaatas te niet doen. Extra
aandacht (en eventueel bijkomende
infrastructuur
zoals
ecoducten,
tunnels…) is zeker nodig, zowel in planen ontwerpfase als in uitvoeringsfase.

ontdubbelde groenklimaatas x parking

groenklimaatas.
Deze
uitbreiding
verhoogt de ecologische waarde en
de belevingswaarde in de omliggende
buurten. Een symbiotische tussenvorm,
waarbij netwerk en klimaatas in elkaar
overlopen kan ontstaan. Ook een
sequentiële afwisseling (langs de
zuidas) kan ontstaan: daar waar de
ruimte beperkter is, komt de nadruk
meer op het fijnmazig netwerk te
liggen, daar waar meer ruimte is,
wordt een volwaardige as uitgebouwd.
5. Shuttle Zuidas: Bij de aanleg van de
shuttle (bus, tram, pod,…) wordt deze best
langs de zijkant van de klimaatas gelegd
om het ecosysteem zo weinig mogelijk te
verstoren. Deze combinatie is potentieel
destructief maar creëert tegelijkertijd
een toegevoegde belevingswaarde
voor de gebruikers van de shuttle.

ontdubbelde groenklimaatas x knoopverdichiting

ontdubbelde groenklimaatas x stedelijke boulevard

stedelijk platform x stedelijke boulevard

knoopverdichting x stedelijke boulevard

shuttle zuidas x stedelijke boulevard

ontdubbelde groenklimaatas x shuttle zuidas

ontdubbelde groenklimaatas x lokale verdichting
fietssnelweg x shuttle zuidas

knoopverdichting x lokale verdichting

ontdubbelde groenklimaatas x stedelijk platform

stedelijk platform x shuttle zuidas

lokale verdichting x parking

fijnmazig netwerk x stedelijke boulevard

stedelijk platform x parking
stedelijk platform x fijnmazig netwerk

shuttle zuidas x fijnmazig netwerk

fietssnelweg x stedelijk platform
stedelijke boulevard x parking
fietssnelweg x parking

shuttle zuidas x parking
fijnmazig netwerk x parking
stedelijk platform x lokale verdichting

fietssnelweg x stedelijke boulevard

knoopverdichting x stedelijk platform

knoopverdichting x parking

knoopverdichting x fietssnelweg

shuttle zuidas x lokale verdichting

lokale verdichting x fietssnelweg

ontdubbelde groenklimaatas x fietsnelweg
ontdubbelde groenklimaatas x fijnmazig netwerk

lokale verdichting x stedelijke boulevard
fijnmazig netwerk x lokale verdichting
CONSTRUCTIEF

knoopverdichting x shuttle zuidas
knoopverdichting x fijnmazig netwerk

fietssnelweg x fijnmazig netwerk

2. Stedelijke boulevard: Zowel de
ontdubbelde groenklimaatas als de
stedelijke boulevard hebben een bepaald
breedte nodig. De groenklimaatas moet
robuust genoeg zijn en heeft +/- 30 tot 50
meter nodig en de stedelijke boulevard
moet verschillende verkeersstromen
(bovenlokaal en lokaal verkeer, openbaar
vervoer, voetgangers en fietsers)
organiseren.
De
Sint-Lievenspoort
vormt een knelpunt door de beperkte
beschikbare breedte. In Ledeberg is er
voldoende ruimte voor deze combinatie.
Langs het Koning Albertpark is de
combinatie ook mogelijk omdat de
stedelijke boulevard versmalt (enkel
plaatselijk autoverkeer) vanaf de kruising
met de R40. Onderbrekingen door
straten voor autoverkeer bedreigen de
continuiteit van de klimaatas, waardoor
haar ecologische waarde verminderd of
teniet wordt gedaan. Deze combinatie
is potentieel destructief en vraagt om
parallelle conceptvorming en delicate
uitvoering. Deze groenblauwe ruimte
creëert een toegevoegde waarde voor de
gebruikers van de stedelijke boulevard.
3. Lokale verdichting: De lokale
verdichtingsstrategie moet punctueel
zijn zodat de nadruk ligt op ontharding
en vergroening, niet op verharding. Deze
combinatie is potentieel destructief als
men de richtlijnen van de biologen en
groendiensten niet voorzichtig opvolgt.
Door programma toe te voegen,
bewoners aan te trekken en sociale
controle te verhogen, verhoogt dit
type verdichting de aantrekkelijkheid
van de klimaatas. Het parkeergebouw
De Speurder en de Buurtsporthal zijn
een eerste aanzet. Hun integratie in de
groenklimaatas vraagt extra aandacht.
4. Fijnmazig netwerk: Deze combinatie
kan bijzonder constructief zijn aangezien
het fijnmazig netwerk een potentiele
uitbreiding is van de ontdubbelde
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6. Stedelijk platform: Deze combinatie
laat toe om extra programma toe te
voegen op het viaduct waardoor men het
ecosysteem van de klimaatas maximaal
kan vrijwaren van verstoringen. Net
zoals in ‘3. Lokale verdichting’ wordt er
programma toegevoegd. Aangezien dit
gaat over programma op een verhoogd
maaiveld, waardoor de kans op een
storend effect op het ecosysteem wordt
geminimaliseerd. Bovendien kan een
inhoudelijk link gezocht worden tussen de
groenklimaatas en het nieuwe programma
(stadslandbouw,
groeneducatie…).
Daarom wordt deze combinatie eerder
constructief dan destructief beschouwd.
7. Knoopverdichting: Dense verdichting
op verschillende knopen langsheen
de klimaatas kan het ecosysteem
bedreigen.
Anderzijds
vormt
de
klimaatas
een
complementaire
ruimte
voor
de
verdichting.
Momenteel wordt deze combinatie
als
destructief
gecategoriseerd.
8. Fietssnelwegen: Fietsverbindingen
langs of naast de klimaatas zijn
noodzakelijk om deze ruimte te
ontsluiten en te verbinden. Bovendien
biedt deze groene ruimte een extra
belevingswaarde voor fietsers.

FIETSSNELWEG
1. Parking: P&R’s steunen op een
efficiënt en comfortabel netwerk van
fiets- en OV-verbindingen. Zeker bij de
grootschalige P&R’s is het samengaan
van beide concepten primordiaal.
Ook in de uitbouw van het netwerk
ondersteunen beide concepten elkaar.
P&R’s als eerste attractiepolen voor
de fietssnelweg, die doorheen de tijd
worden aangevuld met bijkomende,
multifunctionele
ontwikkelingen.
Voor de P&B&W&S&... is de link minder
essentieel, daar er reeds een dens
lokaal fietsnetwerk aanwezig is of wordt
uitgebouwd. Dit neemt niet weg dat
een verbinding met de fietssnelweg
een
serieuze
meerwaarde
is.
2. Stedelijke boulevard: Hoewel een
stedelijke boulevard niet de uitgelezen
plaats is om een fietssnelweg langs
te bouwen, bestaan er voldoende
succesvolle gerealiseerde voorbeelden.
Voor fietsers dragen fietssnelwegen
langs waterwegen of groene ruimtes de
voorkeur, maar dit is natuurlijk niet altijd
mogelijk.
3. Lokale verdichting: Inzetten op
kwalitatieve
fietsverbindingen
bij
verdichting
moedigt
het
gebruik
van fietsen aan en draagt bij tot de
modal shift. Het is een essentiële
factor om tot autoluwe of zelfs
autovrije ontwikkelingen te komen;
bicycle-urbansim.
Het
ontsluiten
voor fietsers van het parkeergebouw
De Speurder en de Buursporthal
is hierin een belangrijke quick-win.
4. Fijnmazig netwerk: Het netwerk
bestaat uit groenblauwe, autoluwe
straten voor voetgangers en fietsers met
met een verbeterde luchtkwaliteit en een
verhoogde belevingswaarde. Hierdoor
vormt het fijnmazig netwerk een optimale
omgeving om als voetganger en fiets
door te bewegen. De relatie tussen lokaal
en recreatief fiets- en wandelverkeer
en bovenlokaal verkeer (elektrische
fiets,
speedelec…)
vraagt
een
doordachte inplanning en afstemming
van
de
verschillende
stromen.
5. Shuttle Zuidas: Het ene transportmiddel
sluit het andere niet uit. Om deze
combinatie constructief te maken moet
men nadenken waar en wanneer deze
twee transportmiddelen kruisen en
overstapmogelijkheden met voldoende
infrastructuur
(parkeerplaatsen,
trappen…)
worden
voorzien..
6. Stedelijk platform: Deze combinatie
speelt zich af op verschillende hoogtes,
de ene op het maaiveld en de andere
op het viaduct. Om een constructieve
combinatie te vormen moet men
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nadenken waar en wanneer de
fietsverbindingen kruisen met de liften en
de trappen naar het stedelijk platform. Zo
maken de fietsverbindingen het stedelijk
platform zichtbaar en toegankelijk.
7. Knoopverdichting: Inzetten op
kwalitatieve
fietsverbindingen
bij
verdichting moedigt het gebruik van
fietsen aan en draagt bij tot de modal
shift. Het is een essentiële factor om tot
autoluwe of zelfs autovrije ontwikkelingen
te
komen;
bicycle-urbansim.

KNOOPVERDICHTING

STEDELIJK PLATFORM

SHUTTLE ZUIDAS

FIJNMAZIG NETWERK

LOKALE VERDICHTING

STEDELIJKE BOULEVARD

1. Parking: knoopverdichting steunt
op het strategisch ontwikkelen rond
verknopingen van vervoersmodi. Tram,
bus, fiets… Ook P&R-locaties worden
multimodaal ontsloten. De concepten
ondersteunen elkaar. P&R’s kunnen
de aanzet zijn van een verder autovrije
ontwikkeling: wagens worden gestald in
een geïntegreerde P&R en zo geweerd
uit de rest van het weefsel.

1. Parking: Als een eerste, tijdelijke en
minimale interventie, kan een deel van
het viaduct worden ingezet als P&R. Dit
tijdelijk gebruik toont de ambities van
de stad Gent en stimuleert inwoners
en Gentgebruikers om alternatieve
vervoersmodi uit te testen. In een verdere
toekomst kunnen deze concepten verder
gecombineerd worden: ruimte die op het
maaiveld wordt ingenomen door de P&R,
wordt ‘teruggegeven’ op het viaduct.

1. Parking: en multimodale ontsluiting
is essentieel voor een P&R; tram,
bus, fiets… Een shuttle vormt hierbij
een bijkomende modi. De B401-as is
geen doorlopende OV-verbinding, de
verbinding loopt van het Woodrow
Wilsonplein tot aan halte Ledeberg
Hundelgemsesteenweg.
Om
P&Rlocaties verder zuidwaarts te ontsluiten,
kan de shuttle een essentiële factor zijn
(terreinen AA-Gent, Eiland Zwijnaarde…)

2. Stedelijke boulevard: Als men het
viaduct inzet als stedelijk platform
moet het verkeer op het maaiveld
georganiseerd worden. Om een vlotte
toegang tot het viaduct te garanderen
moet men de stedelijke boulevard langs
één zijde van het viaduct houden, anders
wordt de verbinding tussen de twee
niveaus te omslachtig en hoogdrempelig.

2.Stedelijke boulevard: Deze combinatie
is voor de hand liggend. Vandaag de dag
worden vaak shuttles of andere vormen
van collectief vervoer gecombineerd
met stedelijke boulevards. Bij deze
combinatie komen vragen bovendrijven,
wat is de impact van de shuttle op de
maximum en minimumbreedte van de
stedelijke boulevard? Het type shuttle
bepaalt de breedte van de boulevard.
Zo kan een zelfrijdende auto en een bus
zich mengen tussen het verkeer of een
‘dedicated lane’ nodig hebben. Een tram
heeft meer breedte nodig maar daarvoor
kan men gebruik maken van de bestaande
tramsporen? Hoe maken we futureproof beslissingen rond soft of hard
infrastructure? Welke infrastructuur is
noodzakelijk om barrières (bij afbraak van
het bestaande viaduct) te overwinnen.

1.
Parking:
Grootschalige
P&R’s
verkleinen de benodigde capaciteit in
Ledeberg en langs het K. Albert I-park,
waardoor meer ruimte vrijkomt voor het
fijnmazig netwerk. Bestaande parkings
evolueren naar buurtparkeren, waardoor
de ruimte voor straatparkeren kan
worden teruggedrongen. Door wagens
de beperken tot de P&R’s, kunnen
andere delen van het weefsel autoluw of
– vrij worden ingericht. Infrastructuur om
de P&R’s te ontsluiten vormt mogelijks
een knelpunt met het fijnmazig netwerk.

1.
Parking:
Grootschalige
P&R’s
verkleinen de benodigde capaciteit in
Ledeberg en langs het K. Albert I-park,
waardoor meer ruimte vrijkomt voor
lokale verdichting. De P&B&W&S&...
kunnen integraal deel uitmaken van een
verdichtingslocatie: parkeren (zowel P&R
als buurtparkeren) wordt gecombineerd
met bijkomende functies, gebaseerd
op de noden van de buurt. Bestaande
parkings worden geïntegreerd in de
verdichtingen en nemen gradueel het
straatparkeren op.

1.
Parking:
Grootschalige
P&R’s
verkleinen de benodigde capaciteit
in Ledeberg en langs het K. Albert
I-park. Hierdoor kan het profiel van de
stedelijke boulevard beperkt worden.
De
P&B&W&S&...
en
bestaande
parkings worden rechtstreeks ontsloten
op de stedelijke boulevard. Zo wordt
het omliggend weefsel gespaard van
bijkomende verkeersdruk. In een later
stadia kunnen wagens gelimiteerd
worden tot deze parkings en wordt het
omliggende weefsel autovrij.

2. Stedelijke boulevard: De overlapping
van de stedelijke boulevard met een
fijnmazige
verbindende
ruimte
is
interessant. In deze combinatie vormt
de oversteekbaarheid van de stedelijke
boulevard een struikelblok. Zo kan de
stedelijke boulevard, door bijvoorbeeld
een snelheidsregime van 70km50km/u
te introduceren, als een barrière in het
fijnmazig netwerk worden beschouwd. Bij
de conceptvorming moet er voldoende
aandacht worden besteed aan de
oversteekbaarheid van de stedelijke
boulevard door een laag snelheidsregime
(30km/u),
stoplichten
etc.

2. Stedelijke boulevard: Verdichten
langsheen de B401 door bijkomende
functies en diensten aan te bieden zal
de stedelijke boulevard aantrekkelijker
maken.
Het
beperken
van
het
wagenverkeer tot (de directe omgeving
van) de stedelijke boulevard is een
essentiële factor om tot autoluwe of
zelfs autovrije ontwikkelingen te komen.

2. Stedelijke boulevard: De stedelijke,
autoluwe boulevard langs het K.
Albertpark focust op OV, voetgangers
en fietsers. Het gedeelte in Ledeberg
maakt de verbinding tussen E17 en R40.
Men kan de relatie tussen de stedelijke
boulevard en de knoopverdichting
zo concipiëren dat de nieuwe (en
bestaande) ontwikkelingen autovrij zijn.
3. Lokale verdichting: Knoopverdichting
is een relatief dense verdichtingsstrategie
rond mobiliteitsknooppunten. Om deze
nieuwe ontwikkelingen aantrekkelijk
te maken voor de buurten waarin ze
worden geïmplementeerd kan men
makkelijk
lokaalgericht
programma
toevoegen, zoals bijvoorbeeld de
buurtsporthal die al gepland wordt.
Samen met de P&R vormen zij de
aanzet van de nieuwe knopen.
4. Fijnmazig netwerk: Een fijnmazige
groenblauwe open ruimte is een
interessante ruimtelijke tegenhanger
en ruggengraat voor verdichting.
5. Shuttle Zuidas: Een shuttle langs
of door verdichte zones passeert
en
een
waardige
alternatieve
ontsluitingsstrategie biedt voor de auto
is noodzakelijk, wil men de modal shift
bereiken. Zoals de combinatie met het
fijnmazig netwerk wordt gezien als een
waardevolle strategie voor de open
ruimte, is de combinatie met de shuttle
een waardevolle mobiliteitsstrategie.
6. Stedelijk platform: De knooppunten
bevinden zich op de as van de B401. Als
men verdicht rond het viaduct, met andere
woorden als er open ruimte verdwijnt,
wordt het viaduct als stedelijke leegte
een interessant ruimtelijke tegenhanger.

3. Lokale verdichting: Als men verdicht
rond het viaduct, met andere woorden
als er open ruimte verdwijnt, wordt
het viaduct als stedelijke leegte
een interessant ruimtelijk element.
Hierbij kunnen interessante relaties
ontstaan met nieuwe en bestaande
ontwikkelingen, zoals het (her te
bestemmen) P&R-gebouw De Speurder
en de Buurtsporthal.
4. Fijnmazig netwerk: Deze combinatie
speelt zich af op verschillende hoogtes,
de ene op het maaiveld en de andere
op het viaduct. Om een constructieve
combinatie te vormen moet men
nadenken waar en wanneer het fijnmazig
netwerk kruist met de liften en de trappen
naar het stedelijk platform. Zo maakt het
fijnmazig netwerk het stedelijk platform
zichtbaar en toegankelijk en vormt een
stedelijk platform een volwaardige
aanvulling op het fijnmazig netwerk
5. Shuttle Zuidas: Als de shuttle op het
viaduct rijdt wordt een snelle verbinding
langs de Zuidas gemaakt waarvoor
geen extra investeringen nodig zijn.
De haalbaarheid van deze combinatie
op het viaduct hangt af van het type
shuttle. Een persoon in de publieke
ruimte ervaart een tram fundamenteel
anders dan een zelfrijdende pod die
zich tussen voetgangers en fietsers
beweegt. Als de shuttle niet op het
viaduct rijdt dan speelt deze combinatie
zich af op verschillende hoogtes. Om
een constructieve combinatie te vormen
moet men nadenken waar en wanneer de
shuttle kruist met de liften en de trappen
naar het stedelijk platform. Zo maakt de
shuttle het stedelijk platform zichtbaar
en toegankelijk.

3. Lokale verdichting: Verdichting
langsheen de shuttle houdt vooral
steek op mobiliteitsknooppunten zodat
bewoners en gebruikers moeiteloos
het
openbaar
vervoer
nemen
combineren met andere dagdagelijkse
taken.
Bestaande
ontwikkelingen
(Buurtsporthal,
De
Speurder,...)
worden

uitgewerkt

als

3. Lokale verdichting: Een fijnmazige
groenblauwe open ruimte is een
interessante ruimtelijke tegenhanger
en ruggengraat voor verdichting. Door
de P&R (helemaal of gedeeltelijk) te
herbestemmen, sluit het gebouw aan op
de fijnmazige structuur. De buurtsporthal
en het omliggende Botermarktpark zijn
een aanzet van deze structuur.

knooppunt.

4. Fijnmazig netwerk: Om de meest
constructieve combinatie te maken
moet men de haltes van de shuttle en het
fijnmazig netwerk in parallel bedenken.
Zo werkt het fijnmazig netwerk als
een verdeler van het grootschaligere
shuttlesysteem.
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OPEN ATELIER 2

Op dinsdagavond 27 februari 2018 ging het tweede open
atelier door. Dit maakt deel uit van een reeks ateliers in
het kader van het verkennend ruimtelijk onderzoek B401.
In het tweede atelier werd gefocust op 7 ruimtelijke concepten
die ontstonden uit ontwerpend onderzoek in dialoog met
verschillende stadsdiensten.

Het doel van het atelier was de mogelijke antwoorden op de
sleutelvragen verkennen, zij vormen het kader van de studie,
en het draagvlak voor de verschillende concepten testen.
Tijdens de infomarkt werd geduid hoe zeven concepten
een antwoord bieden op de sleutelvragen. Daarop volgde
een werksessie waar de concepten werden besproken,
geëvalueerd en de eerste stappen naar een transitieverhaal
werden gezet.

• Lokale Verdichting

DE ZEVEN VOORGESTELDE CONCEPTEN
Ontdubbelde Groenklimaatas 4 | Lang
park

Het viaduct wordt als nieuw stedelijk
platform waar op bepaalde knopen
verder stedelijk wordt verdicht. Nieuwe
en bestaande gebouwen worden
verbonden met dit verhoogde stedelijk
platform. Op deze knopen wordt
• Knoopverdichting en Stedelijk Platformook de verbindende publieke ruimte
opgewaardeerd. Een sterkere link tussen
de wijken en deze gemengde stedelijke
programma’s wordt gerealiseerd.

CONCLUSIES
Lokale Verdichting | Buurten

Shuttle Zuidas | Stedelijk Ensemble
Lokale verdichting
Ontdubbelde groenklimaatas 4

• Fietssnelwegen

De groenklimaatas 4 langs de Schelde
kent veel verharding en is vaak
dichtbebouwd. Door ze te ontdubbelen
en af te leiden naar het projectgebied
van de B401 kan een lange ecologische
zone gerealiseerd worden op en onder
het viaduct. Ter hoogte van Bellevue
takt ze weer aan op de oorspronkelijke
groenklimaatas 4.

• Stedelijke Boulevard
Knoopverdichiting en stedelijkplatform / shuttle
Zuidas

Fietssnelweg | Lang park

Ontwikkelingen in de B401-ruimte
worden ingezet voor noden op lokaal
niveau. Dit concept bouwt verder op
de huidige sterktes en potenties van de
omliggende buurten. En dit zowel wat
betreft het ruimtelijke als het sociaal
kapitaal, zodat door de verdichting en
realisatie van nieuwe functies potenties
van onderuit (zoals burgerinitiatieven)
gestimuleerd worden.
Stedelijke Boulevard | Buurten

Het viaduct wordt herbestemd als
een drager voor nieuwe en duurzame
mobiliteit, waarbij een zelfrijdend
collectief
transportmiddel
P+R’s,
nieuwe en bestaande ontwikkelingen
verbindt. Dit concept gaat uit van
het overstappen op een ander
transportmiddel ter hoogte van de
nieuwe P+R aan de knoop B401/E17.

• Fijnmazig Raamwerk

Fijnmazig Raamwerk | Buurten

Fietssnelweg

Stedelijke boulevard

Een
snelle
fietsverbinding
van
Gent centrum naar de bestaande
en toekomstige P&R aan E17/E40,
buurgemeenten
en
attractiepolen
als Ghelamco en UZ. Het viaduct als
drager van de fietssnelweg overwint
een aantal obstakels. Fietsers fietsen
• Knoopverdichting en Stedelijk Platform
op een verhoogd pad door een bosrijke
omgeving.
Knoopverdichting & Stedelijke Platform
| Stedelijk Ensemble

Fijnmazig raamwerk

Dit concept wil de versnipperde
publieke ruimte herinrichten door
zachte
verbindingen
tussen
de
verschillende buurten te creëren en
het bestaande openbaar vervoer te
versterken. De zachte verbindingen
bieden plaats voor groen en water en
maken connectie met groenklimaatas.
Woonzones en groene verbindingen
worden zo veel als mogelijk autovrij
gemaakt.

Knoopverdichiting en stedelijkplatform / shuttle
Zuidas
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Het viaduct wordt afgebroken en
vervangen door een stedelijke boulevard
die start aan de Welzijnsknoop en eindigt
aan het Zuid. De boulevard verenigt
harde en zachte verkeersstromen met
onverharde stroken. De publieke ruimte
wordt vergroend, de oversteekbaarheid
verhoogd en de verkeersstromen
beter georganiseerd. Er langs is plaats
voor nieuwe gebouwen. Er wordt een
nieuwe, meer compacte infrastructuur
gebouwd die over de Schelde en onder
de sporen gaat.

Uit alle voorgaande input puurde het
ontwerpteam 5 conclusies. Ze vloeien
voort uit de 7 concepten, maar zijn
meer dan het verfijnen en schrappen
van concepten. Rekening houdend met
de opmerkingen en voorkeuren van het
open atelier, wordt gezocht naar relaties.
In die zin zijn zij niet enkel een conclusie
van het tweede open atelier, maar reeds
een stap voorwaarts in het proces.
De werklijnen als conclusies zijn in die
zin voorbarig dat ze geen rekening
houden met input vanuit andere
hoeken: ook stadsdiensten en politiek
wordt gevraagd naar reactie op
de 7 concepten, via verschillende
participatietrajecten wordt gepolst naar
reacties vanuit diverse doelgroepen.
Deze brede bevraging zorgt ervoor
dat een goede inschatting gemaakt
kan worden van het draagvlak voor
bepaalde keuzes.
De
conclusies
structureren
het
verder
ontwerpend
onderzoek:
randvoorwaarden worden gedefinieerd
en de haalbaarheid getest. Er wordt
gekeken welke stakeholders betrokken
worden voor de realisatie van transities
en ingrepen.
Dit onderzoek stoffeert de vervolgstap
van het verkennend ruimtelijk onderzoek,
waarin de verschillende toekomsten,
verbeeld in de transitienarratieven,
getrechterd
worden
tot
één
transitieverhaal, uitgezet in de tijd.
Lang park
De meerwaarde van een grote groene,
gedeelde ruimte tussen het Woodrow
Wilsonplein en Ledeberg wordt duidelijk
gezien als een belangrijke opportuniteit.
De vraag is wel wat de meerwaarde, op
ecologisch gebied is, van de versmalde
strook (+/- 25m) tussen het 8-mei-plein
en de R40. Dit vraagt verder onderzoek.

barrières (R40, spoorweg, Schelde...)
overwonnen moeten worden, moet
verder onderzocht worden.
Shuttle Zuidas
Er is wel draagvlak voor een shuttle op
de fly-over: een efficiënte verbinding
van het stadscentrum met de zuidrand.
Verschillende modi en infrastructuren
zijn hier nog mogelijk. Verder onderzoek
moet een duidelijk zicht brengen op
vraag-en-aanbod, mogelijke tracés en
verknopingen.

waarde van de 25m strook voor het lange park?

25m

• Ontdubbelde Groenklimaatas 4

Lang park
robuuste groene koppen maken aan de samenkomst van het fijnmazig netwerk en de schelde.
lokaal verdichten met attractie polen rond de dwars verbindingen en groene publieke ruimte.

Viaduct als pleisterplaats
Als het viaduct zijn functie als
verkeersdrager (gedeeltelijk) verliest,
wordt de vrijgekomen ruimte gezien
als een meerwaarde voor de stad. Een
ruimte die verschillende activiteiten
en
doelgroepen
kan
huisvesten,
veranderend in tijd.
Jongeren kunnen een ideale doelgroep
zijn: te oud voor speeltuinen, te jong voor
meer formeler gebruik van de publieke
ruimte (flaneren, terrassen…). Zij zijn op
zoek naar informele hoekjes met een
specifiek, experimenteel karakter.

Fijnmazig netwerk
gelijkvloerse fietsverbinding

Hoe dit vormgegeven? Hoe wordt
de fly-over bereikbaar? Wat met de
voorziene levensduur? Dit zijn vragen
die beantwoord moeten worden in
verder onderzoek.

Fietsverbinding
shuttle verbinding tussen de binnenstad en de rand over het viaduct.

Fijnmazig raamwerk
Groene, zachte verbindingen die de
afgesneden wijken terug met elkaar en
de Schelde verbinden, wordt gezien
als een belangrijke nood. Vooral in
Ledeberg wordt dit best gecombineerd
met puntsgewijze verdichting met
lokale programma’s. Binnen de R40
primeert het grote groene gebaar. De
aansluitingen van de verbindingen met
de Schelde moeten voldoende ruimte
krijgen, niet alleen als ecologische
knopen, maar ook als waardevolle,
publieke ontmoetingsruimte.

Shuttle Zuidas
het viaduct als pleisterplaats. het viaduct als een stedelijke leegte.

Fietssnelweg
Een fietssnelweg langs het tracé van de
B401 wordt gezien als een waardevolle
toevoeging
aan
het
bestaande
fietsnetwerk.
Om
voldoende
te
verknopen met het bestaande netwerk,
is het plaatsen van de verbinding op de
fly-over echter minder aangewezen. Hoe

Viaduct als pleisterplaats
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MOBILITEIT
Dit hoofdstuk vormt de samenvatting van het flankerend
mobiliteitsonderzoek, gevoerd in nauwe samenwerking met de
stadsdiensten. Voor meer uitgebreide onderzoeksresultaten wordt
verwezen naar de bundel in bijlage.
Het mobiliteitsonderzoek is een verkennend onderzoek. Op basis van
beschikbare tellingen en input werd een verkenning gemaakt van de
bestaande situatie. Tegelijk werden ook verschillende projecties uit het
ruimtelijk onderzoek onderzocht. Hierbij werden ambities uit het Gentse
mobiliteitsplan als basis genomen.
Dit was een iteratief proces, waarbij tussentijdse resultaten en conclusies
werden uitgewisseld. Deze wisselwerking maakt dat, binnen de scope
van dit verkennend onderzoek, duidelijk gefocust kon worden. Het
mobiliteitsonderzoek streeft geen volledigheid na, maar wil, net als het
ruimtelijk onderzoek, een verkenning, een startpunt zijn.
Het hoofdstuk is opgebouwd uit twee grote delen. In het eerste deel
wordt de mobiliteit op schaal van de Gentse zuidrand bekeken, waarbij
de potenties voor een alternatieve ontsluiting bekeken worden. De focus
ligt hier op openbaar of collectief vervoer, fiets en een eerste verkenning
van de potenties voor P&R.
In het tweede deel wordt ingezoomd op Ledeberg. De transitie uit het
ruimtelijk onderzoek wordt vanuit mobiliteitsoogpunt gevoed. Gevoed
vanuit het netwerk, de potenties voor het openbaar of collectief vervoer
en het netwerk van voetgangers en fietsers.
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Hetzelfde onderzoek toont een ander patroon voor
de staduitwaartse beweging. De B401 faciliteert
immers een snelle evacuatie van het autoverkeer in
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centrumparkings.
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Voetgangersstraat tussen 11 en 18 uur, enkel
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kaart circulatieplan

De verdere bereikbaarheid van het stadscentrum
verloopt vervolgens via de stadsring R40 waarlangs
verschillende “stadspoorten” toegang verschaffen
tot een in zones verdeelde binnenstad. Elke zone
heeft logische in – en uitgang.

De bestaande strategische visie stelt dat de betekenis
van de B401 binnen de Gentse wegenhiërarchie van
het zelfde niveau dient te zijn als de andere primaire
verbindingen R4 – R40 (Drongensesteenweg en
Afrikalaan). Maar binnen het gebied begrensd door
R40 mag de primaire structuur van de B401 geenszins
nog een vervolg kennen.
De laterale weginfrastructuur langs het Zuidpark mag
hoogstens nog ten dienste staan van de toekomstige
verkeerscirculatie van de Gentse Binnenstad, de juiste
categorie zal bepaald worden bij de verfijning van de
verkeersstructuur op niveau van de binnenstad.

Op langere termijn biedt het vooropgestelde
systeem van de tweeledige ringstructuur en de
gewijzigde context voor het E17 viaduct en de B401,
in combinatie met een ruimere autoluwe binnenstad,
de mogelijkheid om het verkeersnetwerk binnen het
gebied R4 gefaseerd te gaan herstructureren met
stedelijke boulevardtypes. Stedelijke boulevards laten

Herhaling Visie

Het gedeelte R40 – E17 is het voorwerp van een
planproces dat in 2014 is opgestart. De bedoeling is
⚫
om deze infrastructuur in de toekomst in ieder geval
te gaan koppelen aan een grote stedelijke P+R die
op zijn beurt gekoppeld is aan een sterke drager van
openbaar vervoer.

Wegencategorisering

Het mobiliteitsplan stelt een tweeledige ringstructuur
voor om de (wagen)bereikbaarheid van de binnenstad
te organiseren. De R4 wordt opgenomen als structuur
op primair niveau (Vlaams – regionaal) en de R40 op
secundair niveau om eerder lokale verkeersstromen
te gaan opvangen. Dit betekent concreet dat de R4
enerzijds als een volwaardige grootstedelijke ringweg
wordt uitgebouwd op primair niveau en zo veel mogelijk
(doorgaande) regionale verkeerstromen opvangt ten
voordele van de stedelijke verdeelcapaciteit op de
R40.

Herhaling Visie
Herhaling Visie⚫ Wegencategorisering
Herhaling Visie ⚫ Wegencategorisering

Herhaling Visie
⚫

Anderzijds betekent de optimalisatie van de R4 dat de
verdeelcapaciteit van de stadsring R40 kan versterkt⚫
worden, zodat deze binnenstedelijke ring en haar
kruispunten meer kunnen ingeschakeld worden ten
behoeve van de ontsluiting5/10/2018
van het centrumgebied.
Om dit systeem goed te laten functioneren werden
ook aanpassingen voorzien aan de R40 (Verapazbrug
+
optimalisatie
en
dynamische
aansturing
verkeersregelinstallaties).

Wegencategorisering

Wegencategorisering

INTERNAL

- Boek 2 | 140 -

MAD

ST

ST

VERZEKEREN VAN NABIJHEID

KARE
RIJM

AT
STRA

LST

OI

-

“Door de schaalgrootte en dominantie van de
infrastructuur overstijgt een toekomstvisie voor de B401
het louter kanaliseren en omleiden van verkeersstromen.
Dit vraagt een geïntegreerde benadering op het
niveau van nieuwe stadsontwikkeling, met daarin
een grootschalig vernieuwend mobiliteitsconcept.
Vanuit de wegencategorisering moeten hiervoor
de randvoorwaarden worden vastgelegd. Het
mobiliteitsplan van 2003 stelde al dat de primaire
verbindingsfunctie van de B401 slechts tot aan de
R40 meer mag lopen. Maar dit is infrastructureel
vooralsnog niet vertaald op niveau van het kruispunt
met de R40 (Sint Lievenspoort) of met het tracé
langs het Zuidpark, binnen de R40. Onderzoek in
kader van de circulatie binnenstad (zie hoofdstuk 6.5.
Netwerken – gemotoriseerd verkeer) toont aan dat
de B401 autoverkeer tot diep in het stedelijke weefsel

.

AA

ACACIAPARK

RIJ

Rond deze doelstellingen wordt een visie opgebouwd.
De visie schuift 4 streefdoelen naar voor:

GENT
VERSTERKT
HAAR
FIETSINFRASTRUCTUUR
IN
FUNCTIE
VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN EEN
STADSREGIONAAL
FIETSNETWERK.
INVESTEREN IN DE VEILIGHEID EN
KWALITEIT
VAN
HET
BESTAANDE
FIETSNETWERK BLIJFT ÉÉN VAN DE
PRIORITEITEN
IN
GENT.
NIEUWE
(RANDSTEDELIJKE) ONTWIKKELINGEN EN
KUNSTWERKEN CREËREN BIJKOMENDE
HOOFDSTEDELIJKE FIETSROUTES EN
DE FOCUS WORDT VERRUIMD NAAR
EEN
STADSREGIONAAL
NETWERK
DAT DE FIETSVERBINDINGEN MET DE
BUURGEMEENTEN VALORISEERT.

RSTR

ABRI

RA

DE

BINNEN EEN CO-CREATIEVE AANPAK
WERKEN WE SAMEN MET BURGERS EN
STAKEHOLDERS AAN EEN DUURZAAM
(UIT-)GEDRAGEN MOBILITEITSBELEID

-

Voor de B401 stelt het mobiliteitsplan specifiek:
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GENT WORDT EEN KINDVRIENDELIJKE
STAD EN ZET HIERDOOR ACTIEF IN OP HET
TEGENGAAN VAN MOBILITEITSARMOEDE
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GENT SPEELT DUURZAME MOBILITEIT
UIT ALS EEN TROEF VOOR ECONOMISCHE
ONTWIKKELING (UNIQUE SELLING POINT
USP)
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WE
GARANDEREN
DE
BEREIKBAARHEID
IN
VAN
EEN
KWALITATIEF
ACTIVITEITENPATROON

DE STAD GENT WIL EEN DUURZAAM
EN
LEEFBAAR ALTERNATIEF VOOR
DE BESTAANDE B401 EN HET E17VIADUCT IN GENTBRUGGE. DAARNAAST
WIL DE STAD EEN KWALITATIEVE
SIFFERVERBINDING IN HET NOORDEN.
BINNEN HET GEBIED BEGRENSD DOOR
DE R40 MAG DE PRIMAIRE STRUCTUUR
VAN DE FLY-OVER B401 GEEN VERVOLG
MEER KENNEN. HET STADSBESTUUR
AANVAARDT NIET DAT HET VIADUCT VAN
DE E17 IN GENTBRUGGE IN DEZELFDE
HOEDANIGHEID OP DEZELFDE LOCATIE
HEROPGEBOUWD WORDT, WAT NIET WIL
ZEGGEN DAT HET HUIDIGE TRACÉ EEN
PROBLEEM VORMT. EN IN HET NOORDEN
VAN GENT MOET DE GROOTSTEDELIJKE
RING R4 AFGEWERKT WORDEN.

R4
WESTERRINGSPOOR

MARIAKERKE
POST

HEE

-

-
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Hieronder zes thema’s die als strategische doelstellingen
beschouwd worden voor het Gentse mobiliteitsbeleid
van de komende jaren:

HET HISTORISCH CENTRUM WEERT
HET DOORGAAND VERKEER EN KRIJGT
EEN
GROTER VOETGANGERSGEBIED.
TE VEEL DOORGAAND GEMOTORISEERD
VERKEER
IN
DE
BINNENSTAD
BEMOEILIJKT
DE
BEREIKBAARHEID
VOOR FIETSERS, OPENBAAR VERVOER
ÉN BESTEMMINGSVERKEER PER AUTO.
DE BEREIKBAARHEID MOET BETER DOOR
HET KNIPPEN VAN DOORGAAND VERKEER.
WE WILLEN GEEN DOORGAAND VERKEER
BINNEN DE R40. OP DIE MANIER KAN
HET VERKEER DAT IN DIE BINNENSTAD
MOET
ZIJN,
VLOTTER
VERLOPEN.
EEN
UITBREIDING
VAN
HET
VOETGANGERSGEBIED EN EEN NIEUW
CIRCULATIEPLAN IS EEN DIRECTE AANZET
OM GENT
NOG AANTREKKELIJKER
EN LEEFBAARDER TE MAKEN VOOR
BEWONERS, KANTOREN, ONDERWIJS,
WINKELS, ENZOVOORTS.

NW
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-

Autoverkeer
vanaf R4
MOBILITEIT
FUNCTIONEERT
ALSdient juiste toegangsweg naar de stad te
- HET GENTSE PARKEERBELEID STUURT
basis
van de bestemming
MOTOR kiezen
VOOR op
EEN
DUURZAME
DE GEWENSTE STEDELIJKE MOBILITEIT.
LEEFEN
WERKOMGEVING.
GOED GEKOZEN PARKEERMAATREGELEN
GENT EVOLUEERT NAAR EEN STUREND
ZIJN ONDER MEER DOELTREFFEND
MOBILITEITSBELEID, MET EEN MOGELIJKE
OM Stand v an zaken
DE - analyses Mobiliteit
BINNENSTAD
5/10/2018
IMPACT OP EN WISSELWERKING MET
AUTOLUWER TE MAKEN EN MINDER
ANDERE
BELEIDSDOMEINEN
ZOALS
DOORGAAND
VERKEER
DOOR
RUIMTELIJKE ORDENING, ECONOMIE,
WOONSTRATEN TE STUREN. GENT
MILIEU EN WONEN. DIE STURENDE ROL
KIEST MET HAAR PARKEERBELEID VOOR
VAN MOBILITEIT LEIDT TOT EEN VLOT
EEN AANPAK OP MAAT VAN BEWONERS,
BEREIKBARE STAD WAAR HET GOED LEVEN
BEZOEKERS, PENDELAARS, HANDELAARS
IS, ONDER MEER DOOR IN TE ZETTEN OP
EN KLANTEN, TECHNISCHE EN MEDISCHE
AUTOLUWE WOONKERNEN.
INTERVENTIES, ENZOVOORTS.

EE
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De tijdshorizon van dit mobiliteitsplan ligt op 2030. De
nieuwe visie reikt voorbij de geografische grenzen van
Gent en benadert mobiliteit op stadsregionaal niveau.
Tegelijk verkent het plan ook de raakvlakken met andere
beleidsthema’s zoals economie, openbaar domein,
wonen en milieu. Een integrale aanpak is immers
noodzakelijk om de maatschappelijke uitdagingen van
vandaag aan te gaan.

-

BR
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INTERNAL

Dit mobiliteitsplan is het resultaat van de samenwerking
van de mobiliteitsactoren op verschillende niveaus:
diensten van Stad Gent, Vlaamse Overheid, VVM
De Lijn, NMBS, de Provincie OVL, etc.. Het plan
is sterk doordrongen van de nieuwe en duurzame
mobiliteitsambities die moeten waargemaakt worden.
Onderzoek toont namelijk aan dat de automobiliteit
blijft stijgen in de huidige economie. Dit ten nadele
van de levenskwaliteit (gezondheid, veiligheid…) Het
stadsbestuur schaart zich eensgezind achter dit nieuwe
mobiliteitsplan met als doel de levenskwaliteit in Gent
te verbeteren en de stad beter bereikbaar te maken.

Al in 2003 werden reeds drie invalswegen
geselecteerd waarlangs de verbinding vanuit de R4 –
hoofdwegennet naar de R40 zou moeten geschieden,
de zogenaamde primaire aantakkingen R4-R40; het
betreft:

CED

Hieronder worden de belangrijkste richtlijnen en
ambities weergegeven.

⚫ Mobiliteitsplan
Gent 2030 (2015)
VERLAGEN
VAN HET AANTAL OVERBODIGE
- GENT
FACILITEERT
EEN
VLOTTE
KILOMETERS
DOORSTROMING
VAN
HET
— “Stad van de nabijheid”
OPENBAAR
VERVOER
EN
DE
- VERSTERKEN VAN STAPPEN, TRAPPEN EN
BELANGRIJKSTE BUSLIJNEN WORDEN
OPENBAAR—
VERVOER
Visie voor de wegen
OMGEVORMD
TOT
TRAMLIJNEN.
HET OPENBAAR VERVOER MOET NOG EEN
- VERSCHONEN VAN VERVOERSMIDDELEN
- Stedelijke ringboulevard
STUK AANTREKKELIJKER WORDEN DOOR
R40
EEN en
SNELLERE
DOORSTROMING
VAN
- Lokaal verbindende
verzamelende
functie
De grote toename van het aantal mobiliteitsgebruikers
BUSSEN EN TRAMS, EEN MODERNISERING
in Gent stelt de stad voor enorme uitdagingen om de
VAN
BESTAANDE
TRAMASSEN,
DE
Regionaal
verbindende
en verzamelende
functie
mobiliteit op een veilige, leefbare en-duurzame
manier
R4
VERTRAMMING VAN DE BUSLIJNEN 7 EN
te organiseren. Binnen het nieuwe
- Mobiliteitsplan
Toegang geven tot
de stad
3 (EN DAARNA DE ANDERE STAMLIJNEN)
Gent is daarvoor een geïntegreerde, strategische
EN HET ACTIEF INSPELEN OP NIEUWE
visie ontwikkeld, met onderliggend
volgende verbinding R4-R40 (zoals N466 en N424)
- dePrimaire
STADSONTWIKKELINGEN
WAAR
HET
B401 worden de krachtlijnen
tien krachtlijnen. Hieronder
- Verbindende functie
eindigt
aan
R40
OPENBAAR VERVOER CRUCIAAL IS VOOR
relevant voor het V.R.O. weergegeven:
EEN GOEDE ONTSLUITING.
-

SLINKE MOLENSTRAAT

Het Verkennend Ruimtelijk Onderzoek Viaduct B401
werkt binnen het bestaande beleidskader van Gent. Dit
flankerend mobiliteitsonderzoek baseert zich bijgevolg
vooral op het Mobiliteitsplan 2030 van stad Gent,
“strategische mobiliteitsvisie, mobiliteit als motor voor
een duurzame en bereikbare stad” uit 2015.

STAAKSKENSTRAAT

Herhaling Visie

LEGENDE

Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

Wegencategorisering
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MOBILITEIT STADSREGIONAAL
De B401 heeft als toegangsader tot de stad een invloedssfeer die verder
reikt dan enkel de B401-ruimte zelf. Als op- en afrit van de autostrade en als
rechtstreekse verbinding tussen de binnenstad en de Gentse zuidrand. Het
transitietraject voor de B401 is een hefboom voor dit gebied.
De Gentse zuidrand bruist van de activiteiten: universiteitscampussen,
wetenschapsparken, een universitair ziekenhuis, het nieuwe Arteveldestadium… De zuidrand ontwikkelt ook: Tech Lane Ghent, Eiland Zwijnaarde…
Deze verschillende activiteiten generen grote mobiliteitsstromen. Momenteel
is de voorziene infrastructuur voornamelijk auto-gericht en overbevraagd. Een
alternatieve ontsluiting dringt zich op.
Daarnaast worden ook verschillende verlangens vanuit de B401-ruimte op de
zuidrand geprojecteerd: regionale fietsverbindingen, P&R-gebouwen zo ver
mogelijk buiten de stad…
Door middel van een kaart met een stadsregionale zoom, worden de
mogelijkheden voor de Gentse zuidrand verkent. De kaart neemt het
stadscentrum als noordgrens, in het zuiden wordt Zwijnaarde, Eiland Zwijnaarde
en Merelbeke als grens genomen. De B401 is één van de drie verbindingen
tussen de R40 en het hogere wegennetwerk (zie mobiliteitsplan). In het oosten
en het westen wordt de invloedssfeer van de B401 als grens van de kaart
genomen. De voorstellen op de kaart zijn verkennend en willen vooral het
debat voeden. Een volledig ruimtelijk en mobiliteitsonderzoek valt buiten de
scope van deze studie.
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T
T

T

De Gentse Zuidrand slipt langzaam dicht op mobiliteitsvlak.Tr
Nieuwe ontwikkelingen
T
zijn monofunctioneel en zeer Tautogericht. Alternatieven voor de wagen dringen zich
op. De studie hangt een stadsregionaal verhaal op aan 3 belangrijke pijlers.

T

B
Ledeberg
en een
van werkdag
Ledeberg naar
— Evolutie maandgemiddelde intensiteit per
uur
voor
T
Zuidpark
T
Fiets: fiets heeft de potentie om uit te
groeien(vtg/u)
tot een volwaardig
alternatief
T
B

T
T

T

T

S

B
B

B

T

T
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B

T
T
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T

S

S

T

T

B401

T

T

OSP
S

ASP

T

D A G
(24u)

1

440

771

8.017

2

T
B401
B Gent-Centrum - E17 richting E40

1.158

1.546

20.423

3

E17 Antwerpen - B401 Gent-Centrum

645

420

7.518

4

E17 Kortrijk/E40
- B401 Gent-Centrum
B

1.681

1.250

21.721

B

T

T

B

De verkeersintensiteit van/naar E17 Kortrijk/

3
1

richting E40/R4 gaat het hier over een groot
420
7518
aandeel Gentenaars die
B401 gebruiken
Tr de645
B
B
om in de Gentse zuidrand te gaan werken.

2

1681

B

1250

Tr

4

21721

B

Iedere paragraaf bestaat uit een kaart, waarbij de belangrijkste elementen voor die
T
paragraaf worden
aangeduid. Dit wordt gecombineerd met een korte beschrijving
van de voorstellen en een samenvatting van het onderzoek dat gebeurde in het
S
kader van het mobiliteitsonderzoek.

B

S

T

T

S
T

B401/E40)
Met de bus: 29min (bus 78/76)
– Frequentie: 4x/u
Met de fiets: 18min (via
S
Kortrijksesteenweg)

S

De Pinte → Gent Zuid
Met de auto: 12 tot 18 min
naargelang verkeersdrukte
(via E17/B401)
Met het OV: 29min (trein +
bus) – 3 treinen/uur
Met de fiets: 35 min (via N60,
vanaf 2018 korter door
Parkbosbruggen))

Zuid → Technologiepark
Met de auto: 8 tot 14 min
naargelang verkeersdrukte (via
B401/R4)
Met de bus: 37min (bus 70/71) –
Frequentie: 1x/2u
Met de fiets: 18min (via
Zwijnaardsesteenweg)
Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

Ochtendspits:

| MOBILITEITSMILIEU

Van Zuid naar KBC Toren (The Loop)

| MOBILITEITSMILIEU

Kaart stadsregionale schaal

MOGELIJKE LOCATIES P&R

TRAM BESTAAND

S

SHUTTLE T.O.
KNOOP T.O.

TRAM BESTAAND
TRAM T.O. KORTE TERMIJN

FIETSNET BESTAAND
FIETSNET T.O. KORTE TERMIJN

-

auto: 6-9 min

-

bus: 29 min - 4x/u

-

fiets: 18 min

Van Zuid naar Technologiepark

T

BUSLIJN 8

B

BUSHALTES

S

SHUTTLE T.O.
KNOOP T.O.

Melle → Gent Zuid
Met de auto: 12 tot 18 min
naargelang verkeersdrukte(via
R4/B401)
Met de OV: 25 tot 32min (bus of
bus+tram)
Met de fiets: 23 min (via
Brusselsesteenweg)

FIETSNET BESTAAND

-

auto: 8-14 min

-

bus: 37
min8 - 1x:2u
BUSLIJN

FIETSNET T.O. KORTE TERMIJN

-

B

BUSHALTES

fiets: 18 min

Van De Pinte naar Gent Zuid
-

auto: 12-18 min

-

OV: 29 min (trein + bus) - 3
treinen/u

-

fiets: 31 min

van Melle naar Gent Zuid
-

auto: 12-18 min

-

OV: 25-32 min (bus of bus+tram)

-

fiets 23 min

De auto is 2 tot 3 maal sneller dan het OV en 1,5 maal sneller dan de fiets. De B401 speelt
hierin een belangrijke rol. Voor de fiets moet ook nog opgemerkt worden dat een deel van de
gekozen tracés niet comfortabel zijn.
- Boek 2 | 145 -

INTERNAL

Dit verkennend ruimtelijk onderzoek heeft de ambitie om potenties en knelpunten te
expliciteren en verbeelden. Dit betekent ook dat voorstellen en conclusies gebaseerd
zijn op een eerste, verkennend onderzoek. Diepgaand onderzoek valt buiten de
scope van het verkennend ruimtelijk onderzoek. Vervolgstudies voor verschillende
onderdelen zullen hypotheses verder moeten onderbouwen of bijstellen.

S

| MOBILITEITSMILIEU

T

3 T E17 Antwerpen - B401 Gent-Centrum

T

- Boek 2 | 144 -

S

S
B401 Gent-Centrum - E17 richting Antwerpen

T

TRAM T.O. KORTE TERMIJN

T

Huidig druktebeeld B401 - Verkeersstromen

B

B

T

T

De kaart wordt per modi verder verdiept, maar het belang van de complementariteit
→ Verkeersintensiteit van/naar E17 Kortrijk / E40 Brussel, Oostende
S niet genoeg
B
Typische
herkomst-bestemmingen
B401
/ naar R4 West
= 2x verkeersintensiteit
van/naar E17 Antwerpen
tussen de verschillende netwerken kan
benadrukt worden. Om tot een
volwaardig combimobiel systeem te komen, moet voldoende aandacht gaan naar
Typische
Herkomst-Bestemmingen B401
Zuid → KBC Toren (The Loop):
5/10/2018
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Met de auto: 6 tot 9 min
een naadloze verknoping tussen verschillende modi.
naargelang verkeersdrukte (via

Tr

MOGELIJKE LOCATIES P&R

Tr

Maart 2017

S

B

T
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T

De bestaande en geplande fietssnelwegen vormen de hoofdstructuur van het
T
fietsnetwerk inT de Gentse Zuidrand.
B

B

S

B

T

Op de kaart worden ook alle onderzochte locaties voor de Park and rides
weerkgegeven. T
4 E17 Kortrijk/E40 - B401 Gent-Centrum

B
B

de

S

T

B
B

S

T

T

van

De bestaande en geplande
tramlijnen
zijn de hoofdlijnen
van het Gentse openbaar
T
T
E40 Brussel Ten Oostende/
naar R4 is dubbel
B
B
B
DAG
T
groot als de verkeersintensiteit
vervoersnet. Buslijn 7 wordt opgenomen
omdat de vertramming van deze lijn(en)Maartzo
2017
OSP ASP van en
B
(24u)
T
een belangrijke uitbreiding van het tramnetwerk
vormt en een missing link tussen T naar E17 Antwerpen. S
B
B401 Gent-Centrum - E17 richting
T
1
440
771
8017
B
Dampoort en Sint-Pietersstation wegwerkt.
Ook de verlengingen van tramlijn
Antwerpen
Opvallend is hoe de intensiteiten van en naar
4 zijn opgenomen.T Buslijn 8 werd ook opgenomen.
Momenteel is dit de meest
de stad ongeveer gelijk zijn. Dit betekent
S
dat
evenveel
mensen
in de
stad1546
wonen
en
2
B401
Gent-Centrum
- E17
richting E40
1156
20423
rechtstreekse verbinding tussen de zuidrand (Arteveldestadium) en het Woodrow
B
B
buiten de stad werken en omgekeerd.
Vooral
Wilsonplein.

T

T T
T

evolutie

Dit deel is opgebouwd aan de hand van deze kaart. •Collectief
vervoer,
fiets en park naar
Verkeersstromen
over de
S
van knooppunt
“Gent-Centrum”
Ledeberg
richting Gent-Centrum
B
(stadinwaarts)
B
and ride worden telkens uitgelicht.
B

T

B
B

de

B
een werkdag
bekeken.

5/10/2018
De kaart geeft de belangrijkste
groenzones, werklocaties en het gebouwde
weefsel
B
T
B
rond de B401 weer.
T

T

werd

T
T
T
T knooppunt
Als onderlegger werd de kaart met stadsregionale
zoom
opgemaakt.
DeGent-Centrum
kaart
— B401
nabij
B B
T
B
combineer bestaande en geplande
toestand en voorstellen
Tr Tworden hierop
B
Tr
Svan Ledeberg naar knooppunt “Gent-Centrum” richting E17 (staduitwaarts)
•
T
geprojecteerd.
T
T
B B
B
(data van
database ontbreekt
2016)
T van 2014 tot B

T

T

T

Hierbij

T
maandgemiddelde
intensiteit
perT uur voor
• van Ledeberg
naar Zuidpark richting
Gent-Centrum
(stadinwaarts)
B

T

Tr

T
de
B401 bij het knooppunt
GentB

INTERNAL

T

T

T

B

T

T
B

-

T
⚫ Twee meetlocaties:
B
Centrum,
van Ledeberg naar
T
T
Park and ride: zijn een belangrijke tussenstap in een transitie naar
een duurzamer
knooppunt (hier ontbreekt data van
T
T — B401 fly-over
2014
tot 2016) en van Ledeberg
B
mobiliteitsmodel Tvoor de stad.
Binnen de het
onderzoeksgebied en de Gentse
B
T
B
B richting Gent-Centrum.
T
zuidrand zijn verschillende locaties.
• van
Zuidpark
naar
Ledeberg
richting
E17/E40
(staduitwaarts)
T

--

T

T

S

T

T

T

T

T

voor wagens. Woon-werk verkeer.
B
T

T

T

T
Het collectief vervoer.
Bus en tram,
maar ook meer experimentele modi, zoals
T
T
⚫ Databank Verkeerscentrum
(2015 – 12/2017): T
T
T
T
shuttles.
- deB B401fly-over
S van Zuidpark naar

--

T

Tr

De analyse is gebaseerd op data uit de

T

meetlocaties:

--

Tr
T

T

T

huidig druktebeeld B401

databank van het Vlaams Verkeerscentrum,
Huidig druktebeeld B401
met cijfers uit 2015 en 2017 en dit op twee

T
T

T

Tr
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ACHTERGRONDINFO

De ambitie is het optimaliseren van de bereikbaarheid van de Gentse zuidrand door
de uitbouw van een OV-net in de B401-ruimte.

Bestaande ov-lijnen/frequenties en conclusies

In het mobiliteitsplan zijn uitbreidingen van het bestaande OV-net opgenomen.

De OV-frequenties op de bestaande lijnen, in
de spits, zijn aantrekkelijk.

HET VERLENGEN VAN TRAM 4.

-

-

OVER DE OTTERGEMBRUG VERBINDT HET EILAND ZWIJNAARDE MET
HET STADSCENTRUM.
OVER HET MOSCOU-VIADUCT VERBINDT MERELBEKE/MELLE MET HET
STADSCENTRUM.

Naast dit beslist beleid versterken bijkomende ingrepen het netwerk.
BUSLIJN 8
Buslijn 8 verbindt het Arteveldestadium en de UZ-campus met het Woodrow
Wilsonplein. Het tracé loopt over de Zwijnaardsesteenweg, het Sint-Pietersplein en
de Sint-Pietersnieuwstraat.

-

-

Momenteel is het B401-tracé buiten de R40
geen OV-lijn.

EEN VERLENGING OVER DE OTTERGEMBRUG ONTSLUIT OOK DE
DOMO-SITE EN HET EILAND ZWIJNAARDE. DE BRUG IS AANWEZIG,
ENKEL HALTES MOETEN VOORZIEN WORDEN.

Terreinobservatie
toont
aan
de
er
restcapaciteit is op de belangrijkste OVassen (Lijnen 1,2,4,8).
Er is nog ruimte om de frequentie op alle
lijnen te verhogen.

Spits

Van tot

Vtg/u/ri

Tram 1

Evergem - Wondelgem- Gent Sint-Pieters - Flanders Expo 10

Tram 2

Melle Leeuw - Zwijnaarde

8

Tram 4

Gent UZ - Gentbrugge Moscou

8

Bus 70/72/76/77/78 GSP-Dampoort

9

Bus 41/43

Gent Blaarmeersen - Merelbeke /Bootelare

2

Bus 42/44/48

Gent Zuid - Merelbeke - etc

5

Bus 8

Gent Arteveldepark - AZ Sint-Lucas

5

Bus 65/67

Gent Arteveldepark - Ekklo - Zomergem/Ursel

2

Bus 9

Mariakerke Post - Gentbrugge Groeningewijk

4

Bus 20

Gent Zuid - Melle

1

Bus 27/28

Gent - Wetteren - Dendermonde

4

Bus 94/96

Gent - Aalst

3

Hoogwaardig openbaar vervoer en shuttles

Analyse
OVmobiliteitsplan
routes wordt
In het

LANGS HET VOLLEDIGE TRACÉ KUNNEN OPTIMALISATIES
AANGEBRACHT WORDEN DIE DE DOORSTROMING VERBETEREN.

SHUTTLE

voorgesteld
om grote bussen te weren uit het historisch
centrum en streeklijnen te laten stoppen in
Bestaande
HOV lijnen
stedelijke
hubs, zoals Gent Zuid. Reizigers
stappen
over op stedelijke tram.
Verlenging
tram daar
4
Nieuwe
7
In tram
Ruimte

voor Gent verdwijnt de E17 in zijn

vorm en wordt een HOV-as voorzien
Het tracé van de B401 wordt momenteel niet ingezet als een OV-lijn, ondanks het Bus 8:huidige
te versterken
langs de E17 en de B401, tussen UZ en
feit dat het de meest direct verbinding vormt tussen de zuidrand en het Woodrow Mogelijke
HOV Lijn op het
centrum.
viaduct/langs
het tracé van het
Wilsonplein.
viaduct (Snelbus/shuttle, etc)

Snel-HOV

en verbindingen
met P+R
Traditionele
HOV-modi

hebben voldoende
passagiersaantallen nodig om socioeconomisch rendabel te zijn. Daarom moet
stedelijke dichtheid langs het tracé en op de
HOV-knooppunten gestimuleerd worden.
Zelfrijdende voertuigen hebben lagere
gebruikersaantallen nodig om rendabel te
zijn o.w.v. grotere flexibiliteit (op vraag in
daluren, koppelen van voertuigen in de spits)
en kleinere
exploitatiekosten.
5/10/2018

De juist modi (de frequentie, de grootte, het type, uitstraling en
gebruiksgemak van verschillende bestaande en nieuwe modellen) voor
deze nieuwe lijn wordt bepaald door een experiment met de shuttle. De
shuttle biedt een snelle verbinding tussen het Woodrow Wilsonplein,
Ledeberg, de UZ-campus, het Arteveldestadium, Domo, Eiland Zwijnaarde.
HOV – Versterking bus 8
Met beperkte middelen kan een eerste route met vrije baan tussen de UZ-campus en
het Woodrow Wilsonplein worden aangelegd. In een latere fase kan de lijn verlengd
worden tot Eiland Zwijnaarde. Hierbij zijn grotere infrastructuurwerken nodig.
HOV – Versterking bus 8
⚫ Reistijden bus 8

HOV – versterking
bus 8
Tram 4
Bus8

= 22min
⚫ in
Mogelijke
De inzet van de shuttle is belangrijk voor een duurzamere modal split, zeker
relatie ingreep:
10min
6min
Optimalisaties buslijn 8 OSP: 6min
⚫
=
16min
⚫
Reistijden
bus
8
4min
Daluur:
6min
tot nieuwe Park and rides in de Gentse zuidrand. Voor de ontsluiting van bepaalde
6min
— Toegankelijke
haltes ingrepen
met centrale
om
Mogelijke
om berm
de doorstroming
van
= 22min
⚫ Mogelijke ingreep:
10min
6min
Park and ridelocaties is de shuttle essentieel (bv. ruimte in afslagcomplex E17).
OSP: 6min
“virtuele busstrook”
te creëren
bus 8 te optimaliseren
zijn:
= 16min
Daluur: 4min
6min
6min
—
Corneel
Heymanslaan:
filegevoelig
as
— Toegankelijke haltes met centrale berm om
Tegelijkertijd opent een daling van het wagenverkeer de deur naar het hergebruik
— Busstrook waar- mogelijk
en
nodig
“virtuele
busstrook” te creëren
toegankelijke haltes, met centrale
van bepaalde delen van de bestaande infrastructuur. Het shuttlenet evolueert
— Busstrook
waar mogelijk busstrook
en nodig
berm
om
“virtuele”
te
— Circulatieplan maatregelen
(Geen
toegang—
met Mogelijkheden
om alternerende busbaan
doorheen het transitietraject (verplaatsen, groeien...).
creëren

Bus 8 – lokale ingrepen

1

Circulatieplan
uitzondering bussen &—fietsers)

maatregelen (Geen toegang met
uitzondering bussen & fietsers)

2

ingrepen in de (wijk)circulatie; geen
toegang met 5/10/2018
uitzondering Standvoor
v an zaken - analyses Mobiliteit
bussen en fietsers
5/10/2018
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Voorbeelden van ingrepen zijn:

3. shuttle langs C.Heymanslaanbrug, Ottergemsesteenweg en over Ottergembrug.
knoop E17/E40 wordt vermeden. Vanaf C.Heymanslaanbrug is er geen ruimte
voor een ‘dedicated lane’.
bestaande OV-verbindingen/ (geplande) uitbreiding

⚫

Bus 8 – lokale ingrepen

-

het voorzien van een alternerende
— Zwijnaardsesteenweg
busbaan op de middenberm van de
C. Heymanslaan (filegevoelige as).
• Busstrook richting heuvelpoort (Tak aan kruispunt Heuve
met integratie van de busstrook aan soorteer strook
de rotonde met VRI’s.

-

een busstrook richting Heuvelpoort
op de Zwijnaardsesteenweg (tak
aan kruispunt Heuvelpoort) i.p.v.
voorsorteerstrook.

2. shuttle langs C.Heymanslaanbrug, E17, R4 tot aan Trambrug Zwijnaarde
de knoop E17/E40 wordt gemeden. Het Technologiepark Zwijnaarde wordt ook
ontsloten. Grote omrijdafstand.

LEGENDE

HOV – versterking bus 8

-

INTERNAL

1. shuttle langs C.Heymanslaanbrug, E17 en over knoop E17/E40
shuttle kan gebruik maken van bermen en/of pechstrook E17. De knoop E17/E40
vormt een knelpunt.

integratie bus strook aan rotonde met VRI

Voorzien van een busstrook waar
mogelijk

INTERNAL

3

-

Er wordt gewerkt langs twee lijnen: het hergebruiken van de bestaande infrastructuur,
al dan niet gemengd met het wagenverkeer, of de aanleg van nieuwe infrastructuur
in bermen of restruimtes. In de studie werden verschillende mogelijke tracés
onderzocht. Hiervan werden drie weerhouden:

5/10/2018

Stand v an za

OV/Shuttle-verbinding over B401-tracé

Verder onderzoek moet uitsluitsel geven over het te ontwikkelen shuttletracé. De
nog uit te voeren mobiliteitsstudie voor de zuidelijke mozaïek levert hierbij belangrijke
input.

haltes

Optimalisatie OV-verbindingen in de Gentse zuidrand

- Boek 2 | 146 -
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F I ETS

5. Vanuit de stad wordt momenteel gewerkt aan de link tussen de Ottergemsesteenweg
Zuid en de Schelde-oevers via de Proeftuinstraat. Langs de terreinen van IVAGO
kan zo een link gemaakt worden met het fietspad langs de spoorlijn.

OMSCHRIJVING
De optimalisatie van het fietsnetwerk in de B401-ruimte zet in op de fiets als
alternatief voor de wagen als eerste keuze voor het woonwerk-verkeer in de
zuidrand. Daarbij wordt vertrokken van het bestaande netwerk en de door de stad
geplande aanvullingen.
BINNEN R40

Twee nieuwe verbindingen over de Schelde worden voorgesteld.
-

Een verbinding ter hoogte van de spoorweg Gent-Brussel.

-

Een verbinding ter hoogte van het Liedemeerspark.

Enquete studie P+R Ledeberg 2009
2 nieuwe verbindingen over of onder de E17 worden voorgesteld:

De uitbouw van een kwalitatief voetgangers en fietsersnetwerk vraagt om
voldoende comfortabele en veilige oversteekplaatsen. Ook worden de voetpaden
verbreed, waardoor conflicten tussen voetgangers en fietsers (op de fietsas langs
⚫
de Zuidparklaan) vermeden wordt.

-

Een verbinding langs de spoorweg Gent-Brussel. Hierbij worden bruggen
voorzien langs de spoorwegbrug.

Bevraging automobilisten aan ingang parking Zuid en op de
- Een verbinding in het verlengde van de Leebeek. Hierbij wordt een
een zaterdag
fietsonderdoorgang onder de E17 gecombineerd met een eco-passage

LEDEBERG

voor de Leebeek.

⚫ Vragen over
Schelde-oevers aan de

Een fietsverbinding tussen de Sint-Lievenspoort en de
Meierij zorgt voor een short-cut langs de fietssnelweg. Het is een verderzetting
van het fietspad langs de Zuiderparklaan en sluit aan op de fietssnelweg richting
Merelbeke/Melle langs de Schelde.

herkomst en bestemmingen (stad en adres in het

ACHTERGRONDINFO

Herkomst-bestemming B401-gebruikers

In 2009 werden de herkomsten van
automobilisten bevraagd aan de ingang
van parking Zuid en op de Zuidparklaan,
Dwarse, zachte verbindingen verbinden Ledeberg met de Meierij. Deze verbindingen
op dinsdagBezoekers
en zaterdag. Hieruit bleek dat
Afstand herkomst
versterken ook het lokale weefsel in de 19de-eeuwste gordel, met bijvoorbeeld
ongeveer 50% van de bevraagden uit een
Gent
(Dinsdag)
alternatieve routes naar Gent-Sint-Pieters en Dampoort.
straal van minder dan 10 km kwamen. In
Aantal
deze groep%is een groot potentieel om de
overstap
OV te maken.
<5km
139naar fiets of 38%

ZUIDRAND

<10km

35

10%

H e r k o m s t Aantal
In de Gentse zuidrand wordt verder gebouwd op het bestaande frame dat
ontstaat
Bezoekers
<15km
25
7%
door de fietssnelwegen F400 Gentse fietsring, de F404 Gent-Merelbeke langs
5km
139
>15km
165
45%
de Schelde-oevers de F40 Grote Fietsring langs de ringvaart en de De Pintelaan,
10km
35
Totaal
364
100%
onderdeel van de F7 Gent-Kortrijk. Dit frame heeft een maasbreedte van ongeveer
15km
25
Lokaal
verkeer →Modal shift?
2km. Dit past binnen de ambities die de stad zelf naar voor schuift
in haar
>15km
165
fietsnetwerk.
Totaal
364
-

-

2

4

5

Er wordt ingezet op de bereikbaarheid van attractiepolen. De UZ-campus,
het Artevelde-stadion, Eiland Zwijnaarde... zijn niet allemaal optimaal
verbonden met het frame.
Er
wordt
ingezet
op
oost-west
verbindingen.
Deze verbindingen zorgen voor fietsverbindingen doorheen de Gentse
zuidrand, tussen de wijken achter Gent-Sint-Pieters en Merelbeke Flora.
Hierbij vormen de Schelde en de E17 belangrijke obstakels.

Om dit te realiseren worden verschillende missing links weggewerkt
De stad neemt hierin reeds verschillende initiatieven, deze studie doet daarbij nog
bijkomende aanbevelingen:
1. De route parallel aan de E17 wordt reeds voor een deel gepland (segment tussen
UZ-campus en de voetbalvelden aan de Muilaardstraat). Een verbinding naar het
noorden sluit aan op de R4-fietspaden. Noordwaarts kan de bufferruimte rond de
E17/B401 ingezet worden om de verbinding met de Schelde-oevers te realiseren.
Zo ontstaat een noord-zuid-fietsas.

1
3

2. Een oost-west-verbinding langs de spoorweg Gent-Brussel. Hierdoor ontstaat
een rechtstreekse link tussen Gent-Sint-Pieters en Merelbeke.
3. De Leebeekroute loopt in het westen langs de Leebeek, kruist de E17 en verbindt
dan het Artevelde-stadion met de Schelde-oevers. Een nieuwe fietsbrug maakt
de link met het Liedemeerspark en Merelbeke Flora. De route fungeert ook als
een kwalitatief alternatief voor de fietssnelweg langs de R4 (ontvlechting). Fietsen
langs de R4 is weinig kwalitatief (luchtvervuiling, geluidsoverlast...). Door ook de
Steenakker uit te werken als volwaardige fietsroute, wordt ook de UZ-campus
kwalitatief verbonden met het frame.
4. De fietsinfrastructuur langsheen de C.Heymanslaan werd voor het grootste deel
recent vernieuwd. Ook langs de Ottergemsesteenweg Zuid is een vrijliggend
dubbelrichtingsfietspad aangelegd. Over de Ottergembrug ontstaat zo een
fietsverbinding met de zuidrand (Eiland Zwijnaarde). Verder zuidwaarts kan deze
verbinding verder worden uitgebouwd.

5/10/2018

Bestaand netwerk

- Boek 2 | 148 -

bovenlokale fietsroute

uitbouw gepland

lokale fietsroute

uitbouw studie

38%
10%
7%
45%
100%

Fiets – strategische aanpak
Stand
v anvan
zakenWilsonplein
- analyses Mobiliteit(=30min fietsen
Gebied 7,5
km

De meeste fietsassen zijn bochtige
routes, wat voor omrijd-afstanden zorgt
(routes langs de Schelde en R4-route t.h.v.
verkeerswisselaars).
De route langs de R4 is oncomfortabel door
lawaai, slechte luchtkwaliteit, lichthinder...
De Parkbosroute is efficiënt, maar loopt niet
langs attractiepolen.
De fietsverbinding tussen de attractiepolen
en het centrum zijn niet optimaal (te ver, te
bochtig, comfort...)

5/10/2018

Stadsregionaal fietsroutenetwerk 2030
Het
stadsregionaal
fietsroutenetwerk
is een sterk structurerend netwerk,
geënt op sterke ruimtelijke dragers en
ontwikkelingsgebieden. De ambitie is om
niet alleen bestaande fietsersstromen te
faciliteren, maar om het fietsen als een
primair,
concurrentieel
stadsregionaal
vervoerssysteem uit te bouwen en daarvoor
de juiste randvoorwaarden te creëren.
De maaswijdte van het netwerk in het
grootstedelijk gebied ligt voornamelijk
tussen de 0,5 en 1km. We zien dat in de
omgeving van de Ottergemse steenwegzuid de maaswijdte rond de 2km schommelt.
Het zijn meestal de tangentiële verbindingen
rondom de Gentse kernstad die hier minder
aanwezig zijn. Dat maakt dat verbindingen
van (deel)gemeentelijke kernen onderling
hier dus minder ondersteund worden.

LEGENDE
fietssnelwegen

%
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Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

PARK AN D R I D E
OMSCHRIJVING

ACHTERGRONDINFO

Een graduele transformatie van het huidige parkeeraanbod dringt zich op. In de stad
gelegen publieke parkings transformeren waar mogelijk naar bewonersparkings of
krijgen zelfs een andere functie. In de B401-ruimte bevinden zich volgende parkings:
de Zuidparking, de New Zebra Parking en de Zuiderpoortparking.

Analyse bestaande P&R en capaciteitsberekening

Concept parking

aansluiting op E17/E40

P&R The Loop/Expo

168

Nee via B402

24 min

P&R Gentbrugge

150

Nee via E17

23 min

P&R Gentbrugge Arsenaal

250

Nee via E17

25 min

P&R S-Pietersstation

300

Ja

via B401 en V. Vaerwyckweg

15 min

P&R De Speurder

400

?

P&R-functie behouden?

11 min

De gewenste modal-shift 2017-2030 uit het
mobiliteitsplan wordt als basis genomen.
Er wordt uitgegaan van een afname van
de dagelijkse verkeersstromen op de B401
van ongeveer 11.000 bewegingen. De
afname van het autoverkeer wordt verdeelt
over fiets of OV. Er wordt aangenomen dat
50%van de afgenomen bewegingen wordt
opgevangen door het OV. Aangenomen dat
al deze bijkomende OV-gebruikers ook P&R-

H
J
K

B

I

C

Nieuwe P&R’s worden opgevat als randparkings en verknopen met de E40 en de
E17. Het gaat hierbij over grootschalige P&R’s die wagens uit het centrum houden.
Om te kunnen inspelen op de diverse oorsprongen en bestemmingen, wordt
voorgesteld om met meerdere, eventueel kleinere P&R-gebouwen in de corridor van
de B401 te werken. De voorziene parkings zijn future-proof (evoluerend vastgoed,
houden rekening met zelfrijdende wagens, elektrische wagens...). Hun capaciteit
kan af- en toenemen al naargelang de vraag.
Nieuwe parkeergebouwen in de 19de-eeuwse gordel vragen specifieke aandacht.
Zij zijn een tussentijdse maatregel, waarbij ze initieel kunnen ingezet worden als
P&R’s, maar op termijn evolueren naar buurtparken en multifunctioneel gebruik.
Multifunctioneel gebruik vormt het uitgangspunt bij het ontwerp van het P&Rgebouw. Hierbij wordt ook rekening gehouden met technologische evoluties
in het wagenpark. Zelfrijdende wagens zullen de lay-out van parkeergebouwen
volledig veranderen. Gebruikers zullen toekomen in een lobby, waarna de
wagen zichzelf parkeert in uiterst efficiënte parkeergebouwen. Deze lobby krijgt
bijkomende functies en kan zich zo ook openstellen naar het omliggende weefsel.
Het De Speurder parkeergebouw is een voorbeeld van dit type parking.

E

€?

In dit onderzoek wordt een eerste
capaciteitsoefening gemaakt. Deze is
gebaseerd op enkele aannames.

A

D

# pp

Binnen het bestaande systeem van P&R’s zijn
een beperkt aantal parkeerplaatsen voorzien.
Bovendien tonen terreinobservaties aan dat
de huidige P&R’s verzadigd zijn. Oneigenlijk
gebruik als bv. buurtparkeren speelt hierin
een rol.

parking

G

Naam

gebruikers zijn, zorgt dit voor een nood aan
5.500 bijkomende parkeerplaatsen.
De maximale capaciteit hangt af van de
ruimtelijke context, maar voorbeelden leren
dat de capaciteit rond de 500 à 1.000
parkeerplaatsen ligt. Uitzonderingen (Uithof
in Utrecht) gaan tot 2.000 parkeerplaatsen.
De impact van het bijkomend verkeer (zowel
HOV als wagenverkeer) moet hierbij in de
afweging worden genomen. In de Gentse
zuidrand-context wordt voorgesteld om op
verschillende locaties P&R-gebouwen te
voorzien.
Naast het voorzien van bijkomende capaciteit
kan ook het oneigenlijk gebruik op de
bestaande P&R’s worden teruggedrongen
door de P&R’s betalend te maken om de
parkeervraag te reguleren.

Doelpubliek
In een transitie naar een duurzamer
mobiliteitsmodel voor Gent, zijn bewoners
en Gentgebruikers uit de Gentse stadsregio
een belangrijk doelpubliek. Zij wonen in
een straal van maximaal 15 km rond het
stadscentrum (zie pg.11). De wagen is
nog steeds een belangrijke vervoersmiddel
richting attractiepolen in het rond het
Gentse centrum (historisch centrum,
zuidelijke mozaïek…). P&R’s hebben maar
een beperkte houdbaarheid als tool in deze
specifieke mobiliteitstransitie:

-

de totale reisafstand is relatief beperkt,
waardoor overstappen op een andere
modi snel als zinloos wordt ervaren

-

herkomsten en bestemmingen zijn zeer
divers.

Voor dit doelpubliek moet maximaal ingezet
worden op volwaardige alternatieven voor
de wagen: fiets, tram, bus, shuttle, trein
(voorstadsnet)…

Analyse P&R
Enkele buitenlandse voorbeelden leren dat
P&R’s best worden ingepland vlakbij en
aansluitend op grote verkeersaders. Dit zorgt
voor aantrekkelijke reistijden en voorkomt
belasting van lokale wegen.
Door P&R’s aan te sluiten op HOVassen, wordt een vlotte verbinding met
het stadscentrum gerealiseerd. Een hoge
frequentie en stiptheid zijn hierbij belangrijk.

De hoge kostprijs vormt een bedreiging.
P&R-gebouwen zijn duur in bouw en
onderhoud, waardoor de opbrengst laag tot
onbestaande is.
P&R-gebouwen
nemen
interessante
ruimte in (op HOV-knopen, in ecologische
interessante gebieden...).
Oneigenlijk gebruik zorgt ervoor dat de P&Rcapaciteit niet optimaal ingezet wordt voor
de juiste doelgroep.

Parkeergebouwen binnen de
R40

De optie om een nieuwe P&R-gebouw
te voorzien binnen de R40, werd niet
weerhouden in het V.R.O.

F

-

-

Parkeren in de Gentse zuidrand

- Boek 2 | 150 -

naar Korenmarkt

- Boek 2 | 151 -

In Ruimte voor Gent wordt een
duidelijke keuze voor een leefbaar
stadscentrum gemaakt. Meer ruimte
voor wagens binnen de R40 lijkt hiermee
in strijd. Ook in het bestuursakkoord,
geciteerd in de projectdefinitie, wordt
een duidelijk standpunt ingenomen:
“Verder ontwikkelen we de nodige
beleidsinstrumenten om het aantal
parkeerplaatsen en garages in de
binnenstad niet langer te laten toenemen.
De bestaande parkeerinfrastructuur
komt in de eerste plaats ten goede
van de bewoners uit de onmiddellijke
omgeving.”
P&R’s trekken lokaal extra, ongewenst
verkeer aan. Dit zorgt voor overlast
(veiligheid, geluidshinder, luchtvervuiling)

in de dicht bewoonde wijken. Een P&R
zou de verkeersoverlast juist buiten die
woonwijken moeten houden.
-

Binnen de dichtbevolkte wijken spelen
verschillende, meer urgente ruimtevragen.
Hierdoor
worden
P&R-oplossingen
bovendien zeer duur (ondergronds,
kleine percelen…)

-

P&R’s zijn vlot bereikbaar voor wagens.
Dit betekent dat zij best ‘voor’ de
knelpunten/files worden ingeplant. Enkel
zo ontstaat een significante tijdswinst
voor de gebruiker. Door P&R’s in te
planten binnen de R40, staan gebruikers
alsnog in de file. Bovendien zorgt het
relatief korte na-traject ervoor dat de
P&R niet als een volwaardig alternatief
wordt gezien (waarom stoppen aan de
R40 en de tram nemen, als ik rechtstreeks
kan doorrijden naar de Zuidparking?).

Daarom worden geen nieuwe
opgetrokken in de binnenstad.

P&R’s

AFWEGING

Multicriteria analyse

A

B

C

P+R aan de R40 (kant
Centrum)

P+R A. Heyndrickxlaan
Ledeberg

P+R AA Gent/E17

Auto bereikbaarheid

‐ na congestiepunt (R40
kruisen conflicteert met
mogelijk afbraak viaduct)

OV‐bereikbaarheid

‐ via tramlijn 4: 4min van Zuid; 9min van de
Korenmarkt

‐ Via tramlijn 4: 7min van Zuid, 13min van de
‐ Rechtstreekse toegang via
Korenmarkt
de B401/E17: voor
‐ Tramtracé 4 te optimaliseren: Halte aan
congestiepunt
welzijnsknoop

‐ Toegang via de E17: voor
congestiepunt

Fiets bereikbaarheid

‐ Goed via vrijliggend
fietspad Zuidparklaan

‐ Goed via vrijliggend
fietspad

‐ Geen HOV‐Lijn in de buurt
‐ Goed langs de
‐ Nieuw aanbod gewenst (snelbus/shuttle via B401?) ‐
Schelde/Stropkaai
‐> Verbinding te onderzoeken

Leefbaarheid

Technische haalbaarheid

Ecologie
biologische waarderingskaart

‐ Naast dichtbewoonde buurt
‐ Te dicht bij het centrum (verkeer moet door Ledeberg
rijden)
‐ Terrein kan vrij komen na afbraak fly‐over complex van biologisch minder waardevolle en
‐ Toplocatie voor woning/kantoren alsook ruimte voor
of fly‐over als inrit tot parking
waardevolle elementen. Kastanjebomen langs
groen
‐ Bestaande OV‐lijn
F.Olaan wel ecologisch waardevol
‐ Brengt luchtvervuiling (fijnstof, stikstofdioxide en Black
Carbon) en geluidsoverlast naar dense wijken (dierenuin
en Sint‐Lievenspoort.
‐ Risico op verkeer op lokale wegen
‐ Ruimtegebruik in conflict met buurtparking en sporthal
‐ Op en afritten van de B401 moeten
‐ Brengt luchtvervuiling (fijnstof, stikstofdioxide en Black
voorzien worden
Carbon) en geluidsoverlast Ledeberg Botermarkt, maar
‐ Beperkte ruimte
Botermarktpark vormt buffer. Invloed op mogelijke
nieuwe bebouwing op terreinen langs A.Heynderickxlaan

Conclusie
bereikbaarheid, leefbaarheid, haalbaarheid en ecologie

categorisering Concept
parking

ontsluiting voor wagens na congestiepunt, ontsluiting via fly‐over conflicteert met
mogelijke afbraak. Goed ontsloten voor fiets en OV.
Veel impact op leefbaarheid woonbuurten

A

P+R aan de R40 (kant
Centrum)

‐ geen extra parking binnen
R40

technisch haalbaar

B

P+R A. Heyndrickxlaan
Ledeberg

‐ P&B&W&S&…

C

P+R AA Gent/E17

‐ grootschalige P&R

D

P+R aan UZ/restruimtes E17
‐ grootschalige P&R
(uitrit 9 - UZ GENT)

E

P+R aan Arteveldesite (ong.
‐ grootschalige P&R
1000 pp)

F

P+R R4 afrit Ghelamco

goede toegankelijkheid voor wagens en fietsers. OV of shuttlelijn moet
uitgebouwd worden. Zeer veel ruimte voor handen
Geen invloed op leefbaarheid woon‐werkclusters, wel in mogelijks conflict
uitbouw GKA4

Impact op concepten

‐ de P&R blokkeert groene ruimte van W.Wilsonplein tot Sint‐Lievenspoort.
‐ bijkomend verkeer in Ledeberg, al dan niet over maaiveld.
‐ Fijnmazige verbindingen moeten langs bijkomend verkeer.
‐ andere, meer prangende ruimtevragen bij nieuwe bebouwing.

Impact op raamwerk

combinatie met buurtpark zeer destructief
Stedelijke boulevard centrum beperken tot 2X1 voor wagens moeilijk combineerbaar met
bijkomend verkeer

+ goed ontsloten door OV en/of shuttle

ontsluiting via bestaand dek of via nieuwe infrastructuur vanaf B401. Fiets‐ en OV
bereikbaarheid te optimaliseren. Shuttlehalte moet gebouwd worden

bestaande groenruimte wordt ingenomen.
Ecologische waardevolle zone langs
In conflict met andere ruimtevragen (buurtsporthal, buurtpark, ecologische
spoorwegberm, met loofhoutaanplant. Eén van
spoorberm…)
de weinige, bereikbare groenzones.
meerwaarde in combinatie met ecologische zone spoorwegberm?

‐ Zeer weinig impact
‐ Luchtvervuiling en geluidsoverlast hebben beperkte
‐ Nieuwe op‐ en afritten van de E17 moeten
Biologisch waardevolle struwelen langs
invloed (geen aanliggende woonconcentraties). Enkel
gebouwd worden (gemiddelde complexiteit)
infrastructuur. Zowel loofaanplant als populier
kantoorgebouw E&Y, maar bermgroen vormt hier buffer. ‐ Grote oppervlakte

Multicriteria analyse

‐ momenteel niet goed ontsloten voor fiets, maar bijkomende zachte verbindingen mogelijk.
‐ optimalisatie tracé tram 4 noodzakelijk
+ kan ook adres krijgen op dek viaduct
+ kan deel uitmaken van lokale ontwikkeling

‐ site is zoekzone voor bijkomend stadsbos en vormt zo een versterking van de GKA4
+ goede bestaande ontsluiting voor fiets, mogelijkheden voor ontwikkeling shuttle
+ link met E&Y en nieuwe ontwikkeling Maessite

Uitbouw spoorwegberm mogelijk met nieuwe P&R, maar interactie tussen beide lijkt beperkt.
Nieuwe ontwikkelingen binnen raamwerk kunnen gelinkt worden aan nieuwe P&R
Rechtstreekse aansluiting op Stedelijke boulevard is complex door nieuwe infrastructuur.
Bijkomend verkeer maakt 2X1 op infrastructuur mogelijks te weinig.

Combinatie met uitbouw GKA4 te onderzoeken.
Interessante locatie in com:binatie met experiment shuttle en latere OV‐as.
Ontsluiting via fietslink Ledeberg en fietsbrug over Schelde

nieuw te bouwen aansluitcomplex t.h.v. E17, maar beperkt complex.

D

P+R aan UZ/restruimtes E17 ‐ Toegang via de E17: voor
(uitrit 9 - UZ GENT)
congestiepunt

‐ verlenging van tram 4: 35min tot aan de
Korenmarkt
‐ Nieuwe HOV‐buslijn via B401?
‐ Bus 8: 15min tot aan Zuid

E

P+R aan Arteveldesite (ong. ‐ Toegang via de R4:
1000 pp)
verzadigde as

‐ Bus 8: 20min tot aan Zuid (zonder files)
‐ Verlenging van tram 4: 40min tot aan de
Korenmarkt
‐ Nieuwe HOV‐buslijn via B401? (met zware
infrastructuur aanpassingen aan E17 complex)

F

P+R R4 afrit Ghelamco

‐Toegang via de R4:
verzadigde as

‐ Bus 8: 20min tot aan de Zuid (zonder files)
‐ verlenging van tram 4: 40min tot aan de
Korenmarkt
‐ Nieuwe HOV‐buslijn via B401? (met zware
infrastructuur aanpassingen aan E17 complex)

G

H

Parking Zuiderpoort

Parkeerstrook op fly-over

‐ Voor R40 maar wel na
congestiepunt

‐ Toegang via de E17: voor
congestiepunt

‐ Via tramlijn 4: Grote loopafstand van en naar de
tramhalte

‐ Via tramlijn 4: Grote loopafstand van en naar de
tramhalte ( veiligheid/toegang?)

via Heymanslaan

‐ Weinig impact door ligging in "bedrijvenzones"
‐ Luchtvervuiling en geluidsoverlast hebben beperkte
invloed (geen aanliggende woonconcentraties).
Omliggend groen buffert mogelijke overlast.

via Heymanslaan

‐ Weinig impact door ligging in "bedrijvenzones"
‐ Luchtvervuiling en geluidsoverlast hebben beperkte
invloed (geen aanliggende woonconcentraties). Wel
werklokaties…

via Heymanslaan

‐ Weinig impact door ligging in "bedrijvenzones"
‐ Luchtvervuiling en geluidsoverlast hebben beperte
invloed (geen aanliggende woon‐ of werkconcentraties)

‐ infrastructuur aanwezig

‐ De parkeerinfrastructuur bestaat al voor
voetbalsupporters (1000pp)

‐ sluit aan op rond punt

gedeeltelijk parking
berm langs E17 biologisch waardevol ‐
loofhoutaanplant (excl. populier), opslag van
allerei aard.
Rond helipad complex aan biologisch
waardevolle en zeer waardevolle elementen ‐
vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem

goede toegankelijkheid voor wagens. Fiets en OV te optimaliseren, maar aanwezig.
Shuttlehalte kan aan bestaande infrastructuur
Beperkt impact op leefbaarheid, onderzoek naar ecologisch waardevolle zones.

‐ missing links in fietsnetwerk, maar wel bereikbaar.

Technisch niet complex, meeste infrastructuur aanwezig.

ontsluiting via R4 (verzadigd), uitbreiding OV‐ en fietsinfrastructuur noodzakelijk,
shuttlehalte op wandelafstand
de infrastructuur is reeds aanwezig.
Rond R4 en viaduct E17: biologisch waardevolle Beperkte impact op leebaarheid,combineerbaar met biologisch waardevolle
bermen en persceelsranden… met rietland en elementen
andere vegetaties van het rietverbond
infrastructuur is reeds aanwezig, vooral optimalisatie ontsluiting (vooral op vlak
van OV)
ontsluiting via R4 (verzadigd), uitbreiding OV‐ en fietsinfrastructuur noodzakelijk,
shuttlehalte aansluitend
biologisch waardevol gebied. Ruigte of
pioniersvegetatie
Beperkte impact op leefbaarheid, maar biologisch waardevol gebied

‐ grootschalige P&R

‐ Goed via Schelde en
vrijliggend fietspad
Zuidparklaan

Rechtstreekse verbinding
met Centrum, niet met
Ledeberg

‐ Weinig impact
‐ Brengt luchtvervuiling (fijnstof, stikstofdioxide en Black
Carbon) en geluidsoverlast naar dense wijken (Ledeberg
en Bellevue). Maar gaat om een tijdelijke maatregel.

ontsltuiing na congestiepunt (kruispunt in Ledeberg/stedelijke boulevard)
parkeergebouw bestaat al

impact op woon‐ en werkweefsel, bijkomend verkeer op lokale wegen.

G

Parking Zuiderpoort

‐ bestaande parkings

Bestaande parking, tarifiëring aanpassen
Ontsluiting wagens via B401, voor bestaande OV trappen toe te voegen. Fiets via
bestaande helling.

‐ Zeer goedkoop en past in transitietraject

geen bestaande groenzone wordt ingenomen

Impact op woon‐ en werkweefsel (tijdelijk en op hoogte). Wel moeilijk
combineerbaar met andere (tijdelijke) invullingen van het dek.

H

Parkeerstrook op fly-over

‐ tijdelijke interventie

I

J

K

P&R Gentbrugge Arsenaal

P&R Gentbrugge onder
viaduct

Toegang via de E17: voor
congestiepunt
‐ ontsluiting via lokaal
netwerk (Steenvoordelaan)

Toegang via de E17: voor
congestiepunt
P&R Gentbrugge restruimte ‐ mogelijkheid om
complex
rechtstreeks aan te sluiten,
maar infrastructuurwerken
noodzakelijk

‐ Via tramlijn 2

‐ Via tramlijn 2

‐ Via tramlijn 2

Brusselsesteenweg/Park
de Vijvers

Brusselsesteenweg/Park
de Vijvers

Brusselsesteenweg/Park
de Vijvers

‐ momenteel reeds P&R aanwezig.
Optimalisatie door P&R‐gebouw.
‐ complexe onstluiting via lokaal net

‐ ontsluiting vanaf Steenvoordelaan, bijgevolg impact
van luchtvervuiling (fijnstof, stikstofdioxide en Black
Carbon) en geluidsoverlast langs Land van Rodelaan.
Geen woningen langs dit segment en viaduct vormt
buffer, waardoor impact beperkt

‐ Momenteel reeds P&R aanwezig.
Mogelijke optimalisaties moeten rekening
houden met eisen door viaduct en stelplaats
DeLijn
volledig verhard
‐ ontsluiting via Land van Rodelaan en
Steenvoordelaan. Optimalisatie door dichter
bij complex te leggen.

-

grotendeels verhard

Beperkte overlast (luchtvervuiling en geluidsoverlast) op Brusselsesteenweg
(enkele woningen aan één zijde het relatief kort segment).

Het is nog onduidelijk hoe de bereikbaarheid in de Gentse zuidrand in de
toekomst georganiseerd zal worden. Keuzes hierin zullen de wenselijkheid
en haalbaarheid van P&R-locaties beïnvloeden.
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‐ bijkomend verkeer moet gecombineerd worden met groene as en fijnmazig netwerk. Dit vraagt bijkomende
ontwerpaandacht.
‐ geen rechtstreekse halte voor shuttle of OV, maar wel op wandelafstand
Ontsluiting voorzien via stedelijke boulevard.
Op termijn evolutie naar straatparkeren of herbestemming. Ter ondersteuning van autoloze
+ Fietsontsluiting via Schelde
wijken
+ reeds dense knoop met verschillende functies (wonen, werken, handel en diensten)

‐ moeilijke ontsluiting voor fietsers en voetgangers
‐ tijdelijke maatregel, die bijkomende infrastructuur (trappen en liften) vraagt.
‐ combineerbaarheid met andere gebruiken op het viaduct (stedelijk platform, shuttle...)

Tijdelijke gebruik van viaduct in transitietraject.
Moeilijk combineerbaar met andere (tijdelijke) ruimtevragen op het viaduct (shuttle, publieke
ontmoetingsruimte…)

I

P&R Gentbrugge Arsenaal

‐ grootschalige P&R

+ bestaande fietsverbinding (park de vijvers)
+ mogelijkheden voor verdere ontwikkeling ‐ zie ruimte voor Gent

Interessante locatie, maar buiten studiegebied.
Impact op raamwerk beperkt

J

P&R Gentbrugge onder
viaduct

‐ grootschalige P&R

+ bestaande fietsverbinding (park de vijvers)
+ mogelijkheden voor verdere ontwikkeling ‐ zie ruimte voor Gent

Interessante locatie, maar buiten studiegebied.
Impact op raamwerk beperkt

Restruimtes biologisch waardevol
‐ loofhoutaanplant (exclusief populier)
thv nieuw bufferbekken: complex van biologisch
waardevolle en zeer waardevolle elementen ‐
mesofiel hooiland. Vermoedelijk gedeeltelijk of
geheel verdwenen door aanleg bufferbekken.
‐ restruimte zijde arsenaal: biologisch
waardevol ‐ soortenrijk, permanent
cultuurgrasland ‐ mesofiel hooiland

K

P&R Gentbrugge restruimte
complex

‐ grootschalige P&R

+ bestaande fietsverbinding (park de vijvers)
+ mogelijkheden voor verdere ontwikkeling ‐ zie ruimte voor Gent

Interessante locatie, maar buiten studiegebied.
Impact op raamwerk beperkt

ontsluiting via lokale wegen. Toegang dichter bij kruispunt vergroot de
leesbaarheid. Fiets en OV ontsluiting aanwezig.
beperkte impact (luchtvervuiling en geluidsoverlast) op woonweefsel wegens
beparkt aantal woningen langs kort segment.
Bestaande P&R. Uitbouwen tot parkeergebouw mogelijk complex in combinatie
met viaduct.
ontsluiting rechststeeks vanaf E17, maar af‐ en oprit nog aan te leggen. Doorboring
talud is daarbij vermoedelijk noodzakelijk.
Beperkte impact op woon‐of werkweefsel door afstand tot woon‐ en werklokaties.
Restruimtes wel biologisch waardevol...
Nieuwe aansluiting op op‐en afrittencomplex. Eerder complex door eventuele
doorboring van talud.

Belangrijke uitgangspunten kunnen wel al sturend zijn voor het vervolgonderzoek:

Bepaalde randvoorwaarden zijn momenteel nog niet duidelijk, maar hebben een
grote invloed op de locatiekeuze:

Interessante combinatie met experiment shuttle en latere OV‐as

Bestaande P&R, geen technische complexiteit

‐ door rechtstreekse ontsluiting vanaf E17, geen invloed ‐ nieuwe aansluiting op op‐ en
(luchtvervuiling en geluidsoverlast)op omliggende
afrittencomplex. Eerder complex door
woonconcentraties
eventuele doorboring van talud.

In deze afweging worden deze locaties vergeleken voor verschillende parameters.
Dit gebeurt op basis van gekende kencijfers en algemene kennis van de context.
Een definitieve afweging kan op basis van het bestaande materiaal in de scope van
deze opdracht niet gemaakt worden. Hiervoor is verder onderzoek noodzakelijk.

Interessante combinatie met experiment shuttle en latere OV‐as

ontsluting voor wagens complex aan Brusselsesteenweg, fiets‐ en OV aanwezig.

‐ ontsluiting via Brusselsesteenweg, waardoor
bijkomende luchtvervuiling (fijnstof, stikstofdioxide en
Black Carbon) en geluidsoverlast langs bewoning langs
Brusselsesteenweg wordt geleid. Het gaat echter over
een zeer kort stuk, met maar weinig woningen langs.

Binnen dit onderzoek wordt een inventarisatie van verschillende mogelijke P&Rlocaties uitgevoerd.

‐ momenteel complexe ontsluiting voor fietsers (Ottergembrug)
‐ in knoop E40/E17. Beperkte ruimte voor bijkomende ontwikkelingen

+ Ontsluiting OV aanwezig, wel trappen/liften nodig
+ geen interferentie met ontwikkelingen (groen, recreatie...) op het maaiveld

Geen technische complexiteit, enkel plaatsen van (tijdelijke) trappen en liften

Toegang via de E17: voor
congestiepunt
‐ ontsluiting via lokaal
netwerk. Complex

+ reeds dense knoop met verschillende functies.
+ nu reeds met fiets bereikbaar, missing links wegwerken ter optimalisatie
+ ontsluiting met OV vraagt beperkte aanpassingen en potentie voor shuttle (halte op wandelafstand)

Interessante combinatie met experiment shuttle en latere OV‐as

+ ontsluiting met OV vraagt beperkte aanpassing en potentie shuttle‐halte

aansluiting op rondpunt R4 is technisch niet complex
‐ Toegang via lokale wegen
‐ Te dicht bij het centrum (verkeer moet door Ledeberg
‐ Openbare parking bestaat al
rijden eerst)
‐ Tarifering aanpassen om aantrekkelijk te
‐ Brengt luchtvervuiling (fijnstof, stikstofdioxide en Black
maken voor langparkeerders
Carbon) en geluidsoverlast naar dense wijken (Ledeberg
en Bellevue)

+ ontsluiting via OV bestaat, potentie voor shuttle
+ verdere uitbouw campus UZ

-

Er worden geen nieuwe grootschalige park and rides voorzien in of vlak bij
woonweefsel. Hierdoor worden locaties als de Sint-Lievenspoort (A) en de
Zuiderpoort (G) niet weerhouden.

-

Er wordt uitgegaan van meerdere P&R’s in de Gentse zuidrand. Door de
spreiding wordt de druk (wagenverkeer en OV/fiets) gespreid over de
infrastructuur.

-

Nieuwe park and rides worden zo veel als mogelijk ontsloten vanaf het
hoger netwerk, in casu E17/E40/R4. Hierbij moet wel meegenomen worden
dat de R4 in de Gentse zuidrand reeds maximaal belast wordt en bijkomend
verkeer (door nieuwe park and rides) niet gewenst is.

Enkele tussentijdse conclusies moeten verder verfijnd worden:
-

Om de vlotte link tussen de park and rides en het centrum te garanderen,
zijn bijkomende investeringen in OV of collectief vervoer noodzakelijk. De
shuttle en de verschillende mogelijke trajecten kunnen hier een belangrijke
rol spelen.

-

Verschillende locaties zijn ecologisch waardevolle gebieden. Het
introduceren van een park and ride zal hierbij een invloed hebben op
de ecologische waarde. Onderzoek naar het behoud van ecologische
elementen en eventueel compenserende maatregelen moet site per site
gevoerd worden.
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MOBILITEIT IN LEDEBERG
In dit deel wordt ingezoomd op Ledeberg. Daarbij wordt het transitietraject
dat voorgesteld wordt in het ruimtelijk onderzoek, getoetst aan de bestaande
situatie en de ambities voor de Gentse mobiliteit.
In een eerste stap worden de ruimtelijke mogelijkheden van het wegennet
verkend. In tweede instantie wordt gekeken hoe deze verschillende organisaties
kunnen worden ingeschakeld in het voorgestelde transitietraject. Hierbij worden
de ruimtelijke mogelijkheden verkend. Dit gebeurt op basis van bestaand
materiaal. Verder, diepgaand onderzoek is noodzakelijk. In een volgende stap
wordt gekeken hoe openbaar of collectief vervoer en voetgangers en fietsers
zich verhouden tot het transitietraject.
De opsplitsing in modi en hun volgorde in dit deel heeft de leesbaarheid van
de resultaten als doel. In het onderzoek werd de organisatie van voetgangers,
fietsers, OV/collectief vervoer en wagens tijdens de transitie als één verweven
geheel bekeken.

I N LEIDING

BESTAANDE TOESTAND

TOEKOMSTPROJECTIES

Wagenintensiteiten

Wegennet

Sinds 2015 zien we een dalende trend in het aantal
auto’s op de B401. Deze daling is op zich beperkt,
maar wel tekenend voor de mobiliteitstransitie die zich
langzamerhand op gang trekt.

In het Gentse mobiliteitsplan is een shift naar een
duurzamere modal-spit opgenomen. Die vertrekt van
het huidige verplaatsingsgedrag van de Gentenaar
(OVG Gent - enquête 2012) en projecteert een
Doelstellingen Mobiliteitsplan 2030
geleidelijke transitie tot 2030.
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De bovenlokale stroom vanuit de B401 komt samen
ZP
met de stroom vanuit Melle/Merelbeke/Ledeberg
en vanaf het Sint-Pietersstation ter hoogte van
het E3-plein. Het kruispunt A.Heyndrickxlaan x
Hundelgemsesteenweg en de Sint-Lievenspoort zijn
lichtengeregelde kruispunten.
DS
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In 2015 organiseerde fietsberaad de fietstelweek,
waarbij gegevens over fietsverplaatsingen intensief
bijgehouden werden over heel Vlaanderen. Dit zowel
door 420 tellocaties als GPS tracking van ongeveer
ZP
5000 ‘FietsTelApp gebruikers’ . De resultaten hiervan
kunnen geraadpleegd worden via een heatmap.
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Via de ex-Maessite, de ontwikkeling Alides,
wordt
een missing link tussen de Schelde-oevers en de De
Pintelaan weg gewerkt.
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Er zijn momenteel weinig capaciteitsproblemen op de
B401. Enkel op de invoegstrook op de E17 richting
Kortrijk/Brussel in de avondspits en op de afritten
richting R40 in de ochtend- en avondspits. Op het
lokaal netwerk rond de B401 zijn er wel vertragingen, al
zijn die eerder beperkt.

Netwerk: Fiets
SOCIALE WOONWIJK

Een bijkomende brug tussen de twee Schelde-oevers
t.h.v. de Meierij is reeds opgenomen in het geldende
BPA. In het BPA worden drie mogelijke locaties
aangeduid. Het provinciaal fietsrouteplan voegt
hier
ZP
nog een vierde optie aan toe, t.h.v. de Moutstraat.
LEDEBERGPLEIN

Tram 4 is de belangrijkste noord-zuidlijn die Ledeberg
verbindt met het stadscentrum, met haltes aan halte
ZP Buslijn 20
Hundelgemsesteenweg en Ledebergplein.
verzorgt hetzelfde tracé, maar rijdt verder door naar
Melle.
Achilles Heyndrickxlaan
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Lokaal niveau: BPA
Buslijn 9 verbindt Ledeberg met het Sint-Pietersstation
DS de Schelde
fietsbrug over
BENEDICTUSPOORT
WELZIJNSKNOOP

LEDEBERGPLEIN

Buslijn 27,28,41,43,65,67,94 en 96 verbinden, via de
Botermarkt, het Sint-Pietersstation met Merelbeke en
Melle.
Achilles Heyndrickxlaan
SOCIALE WOONWIJK
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BELLEVUE

E17

⚫

Hundelgemsesteenweg

Voor de B401 betekent dit dat het aandeel wagens in
2012 ongeveer 55% was. In 2017 bedroeg dit 46% en
tegen 2030 zou dat aandeel nog 27% mogen bevatten.
Dit is een zeer ambitieuze daling. In het onderzoek
wordt een correctie op basis van deZP te verwachten
bevolkingsgroei toegepast. Op basis daarvan wordt
een geschatte daling van 35% t.o.v. de huidige situatie
aangenomen.
Achilles Heyndrickxlaan

BELLEVUE

R40

in de ene richting en Genbrugge in de andere. Deze
lijn heeft haltes aan de G.Crommenlaan, halte
Hundelgemesesteenweg en het Ledebergplein.

R40

Hundelgemsesteenweg

BENEDICTUSPOORT
WELZIJNSKNOOP

10000

De reductie van het wagenverkeer (modal shift) en de
reductie van de infrastructuur versterken elkaar. Het
reduceren van de infrastructuur laten afhangen van
een dalende modal shift leidt tot een passieve aanpak
die de transitie naar een duurzamere bereikbaarheid
overlaat aan een voluntaristischeZP
gedragsverandering.
Het reduceren van de infrastructuur zonder
rekening te houden met huidige en toekomstige
verkeersintensiteiten leidt tot files en opstoppingen.
Ook dit is nefast voor de transitie. Een wisselwerking
DS
tussen beide vormt de basis voor een gedragen
transititetraject.
Achilles Heyndrickxlaan
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0

Een zoom van het plangebied toont het belang van
DS
de noord-zuidverbinding, die in Ledeberg/Bellevue
opsplitst langs de Hundelgemsesteenweg en de
G.Crommenlaan. Ook de fietsring rond Gent (Franse
Vaart en A.Heyndrickxlaan/Bruggravenlaan) komt
sterk naar voor. De Hundelgemsesteenweg is ook
voor fietsers een belangrijker verbinding richting
Merelbeke/Melle. De lokale hoofdfietsroute langs de
Muinkschelde komt minder sterk naar voor. Het
effect
ZP
van het recent inrichten van een deel van de Muinkkaai
als fietsstraat en de nog te bouwen Stropbrug zijn
nog niet merkbaar.
Hundelgemsesteenweg

BENEDICTUSPOORT
WELZIJNSKNOOP

Evolutie etmaalintensiteiten richting Gent – (vtg/dag
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E3-PLEIN

Opmerkelijk: meer verkeer in de ASP dan in de OSP richting E17-R40

5/10/2018

Hierbij is het belangrijk om aan te geven dat deze
cijfers een kader vormen en geen voorwaarde voor
ruimtelijke ingrepen. Het V.R.O. vertrekt van de stelling
dat de reductie van infrastructuur de leefbaarheid
verhoogt. Het zorgt voor meer vergroening,
ontharding, ontmoeten, verblijven. De grote
hoeveelheid infrastructuur biedt automobilisten een
ZP
uitgebreide waaier aan mogelijkheden. Vertrekkend uit
de Zuiderpoortparking, heeft een automobilist maar
liefst 4 mogelijkheden om richting Antwerpen te rijden.
De reductie van de infrastructuur zal het aantal opties
verminderen, maar verhoogt de DS
leesbaarheid.
Achilles Heyndrickxlaan
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Voor dit onderzoek werd een eerste vingeroefening
gemaakt die een kader vormt voor het parallel lopend
ruimtelijk onderzoek.
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→ Cijfers 2018 alleen voor de
verplaatsingen van de Gentenaren
→ Visie 2020 en 2030 voor alle
gebruikers
→ Modal shift auto van 55% naar 27%
➔ Autogebruik wordt gehalveerd
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van knooppunt Gent-Centrum tot
Ledeberg richting Gent-Centrum
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Huidig druktebeeld B401 (2017)

van Zuidpark tot Ledeberg richting E17

R40

INTERNAL

Gebaseerd op cijfers van 2017, zien we dat zo’n 10.000
wagens per dag, per richting het viaduct gebruiken
binnen de R40 (tussen Sint-Lievenspoort en Koning
Albertpark). Ter hoogte van Ledeberg gaat het over
ongeveer 30.000 wagens per dag, waarvan 1/3 richting
Antwerpen en 2/3 richting Kortrijk/E40/Brussel rijdt.
Opvallend is dat het aantal bewegingen per richting in
de ochtend en avondspits nagenoeg gelijk is. Evenveel
mensen verlaten ’s morgens het centrum om in de rand
te gaan werken als mensen die vanuit de rand naar het
centrum komen. Bovendien is een groot deel van de
afgelegde
afstanden
Huidig druktebeeld
B401beperkt
(2017) tot een straal van 10 km.

DS

R40

DS

Hundelgemsesteenweg

Bij de berekening van de toekomstige druktebeelden
(zie verder in transitie) wordt voor de eenvoud een
lineaire daling van het autoverkeer tussen 2017 en
2030 verondersteld.
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BENEDICTUSPOORT
WELZIJNSKNOOP

LEDEBERGPLEIN

LEDEBERGPLEIN

Achilles Heyndrickxlaan

ZP

BELLEVUE

ZP

- Boek 2 | 156 -

- Boek 2 | 157 -

E3-PLEIN

E17

E17

I

R40

R40

WEGENNE T

OPBOUW AFWEGING
configuratie

ruimtelijke uitwerking

transitie
M1

M2

M3

De mobiliteitstransitie op en rond de B401-ruimte
opent de mogelijkheid om de ruimtelijke configuratie
van de ruimte tussen Ledeberg en Bellevue grondig
te herorganiseren. De potentie om de publieke ruimte
om te vormen van een infrastructuurruimte naar een
verblijfsruimte. Om drastisch te ontharden en maximaal
te vergroenen.
Niettemin blijven bepaalde mobiliteitseisen gelden
binnen deze ruimte: de B401 blijft de belangrijkste link
tussen R40 en R4, de Hundelgemstesteenweg en de
A.Heyndrickxlaan blijven belangrijke verkeersassen
binnen de stad(sregio). Belangrijke attractiepolen in het
gebied moeten ontsloten blijven: de Zuiderpoort met
ondergrondse parking, de nieuwe De Speurderparking,
Ledebergplein, De Sint-Benedictuspoort.
Op strategisch niveau wordt gekeken welke voor- of
nadelen verschillende configuraties op mobiliteitsvlak
hebben voor de leefomgeving (relatie tussen overlast
en bewoning, werkplaatsen…), bereikbaarheid (hoe
worden attractiepolen ontsloten) en fiets/OV (welke
mogelijkheden/knelpunten ontstaan voor de uitbouw
van beide netwerken). Welke stromen worden langs
waar geleid en welke effecten hebben die nieuwe
tracé’s. In eerste instantie wordt nog abstractie
gemaakt van tracé’s voor openbaar vervoer, shuttles,
fietsers...

M4

M5

In een tweede stap wordt gekeken hoe deze
configuraties ruimtelijk vorm gegeven kunnen
worden. Hierbij komen de relatie met de bestaande
situatie en de ambities uit het ruimtelijk onderzoek
naar boven. Nieuwe of bestaande kruispunten,
ventwegen... Er ontstaan verschillende subvarianten
en -uitwerkingen. Deze varianten sluiten elkaar niet
uit. Zij kunnen elkaar opvolgen in het transitietraject.
Deze afweging wordt aangevuld met de resultaten van
het ontwerpend onderzoek. Tijdens dit ontwerpend
onderzoek werden de ruimtelijke potenties verder
verfijnd.
In de laatste fase wordt een transtietraject in 5
momenten uitgezet. Dit traject ontstaat complementair
aan het transitietraject uit het ruimtelijk onderzoek.
Verschillende mogelijke scenario’s worden nog
opengelaten en een eerste scan van mogelijke
opportuniteiten en knelpunten wordt gemaakt.
Ook ruimtelijke vingeroefeningen (hellingsgraden,
(halfondergrondse) tunnels..

Op basis input vanuit de stadsdiensten, de expertise
van het ontwerpteam en overleg met het projectteam
wordt een stelling ingenomen.
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De schema’s geven twee opties weer. Een optie waarbij de op- en afrit Ledeberg over
de bestaande armen behouden blijft en een optie waarbij een nieuwe aansluiting
(zuidelijker) voorzien wordt.
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De centrale as kan gecombineerd worden
verknopen met lokale als bovenlokale verbindingen. Openbaar vervoer maakt
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lokaal IIb structurerende as voor OV en fietsers
lokaal
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DSniet structurerend

lokaal I verbinden
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eiland,
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door
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STELLINGNAME
Dit resulteert in een stellingname voor de optie ‘centrale as’. De centrale as wordt
uitgebouwd tot een stedelijke boulevard die fiets, OV, shuttle en wagenverkeer
combineert met ruimte voor groen en water. Het centraliseren van het verkeer
centraal in de B401-ruimte laat toe om de fronten van Ledeberg en Bellevue uit
te bouwen tot kwalitatieve verblijfsruimtes. De afstand tot de infrastructuur vormt
tegelijkertijd een buffer voor overlast en vervuiling. Op schaal van de volledige
B401-ruimte vormt de stedelijke boulevard een structurerende figuur.
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2. Eén bijkomend kruispunt

RUIMTELIJKE UITWERKING
De verschillende varianten voor de ruimtelijke uitwerking van de centrale as worden
uitgezet. Hierbij worden enkele achterliggende uitgangspunten meegenomen.
De reductie van infrastructuur verhoogt de leefbaarheid. Ze zorgt voor meer
ruimte voor vergroening, ontharding, ontmoeten, verblijven. De grote hoeveelheid
infrastructuur in Ledeberg/Bellevue biedt automobilisten een uitgebreide waaier
aan mogelijkheden. Een automobilist die vertrekt uit de Zuiderpoortparking, heeft
maar liefst 4 mogelijkheden om richting Antwerpen te vertrekken. De reductie van
de infrastructuur zal het aantal opties verminderen, maar verhoogt de leesbaarheid.
De reductie van het wagenverkeer (modal shift) en de reductie van de infrastructuur
versterken elkaar. Het reduceren van de infrastructuur laten afhangen van een
dalende modal shift leidt tot een passieve aanpak die de transitie naar een
duurzamere bereikbaarheid overlaat aan een voluntaristische gedragsverandering.
Het reduceren van de infrastructuur zonder rekening te houden met huidige en
toekomstige verkeersstromen leidt tot overdadige files en opstoppingen. Dit is op
lange termijn ook nefast voor de transitie. Een wisselwerking tussen beide vormt de
basis voor het later voorgestelde transititetraject.

1. Enkel Sint-Lievenspoort
In het onderzoek werd de eerste optie, namelijk geen bijkomende kruispunten en
het verkeer enkel afwikkelen via de Sint-Lievenspoort niet weerhouden.

Er wordt één kruispunt naast de Sint-Lievenspoort voorzien. Hierbij ontstaan
2 varianten, elk met hun eigen subvarianten. Eén variant waarin het bestaande
kruispunt A.Heyndrickxlaan x Hundelgemsesteenweg behouden blijft en één waarbij
het bijkomende kruispunt wordt ingericht t.h.v. de G.Crommenlaantunnel.

Een deel van het verkeer wordt afgewikkeld op het omliggende wegennetwerk.
Vanuit Melle/Merelbeke zal een deel van het verkeer via de Brusselsesteenweg en de
Keizerpoort aansluiten op de R40. De capaciteit op de Brusselsesteenweg werd met
de hernieuwde aanleg recent verminderd. Het verkeer vanaf het Sint-Pietersstation
en de wijken daar achter nemen de Kortrijkse- of Zwijnaardsesteenweg.

In de eerste variant wordt het bestaande kruispunt A.Heyndrickxlaan x
Hundelgemsestaanweg heringericht: de infrastructuur wordt op maat gebracht.
Het verleggen van het tracé van de A.Heyndrickxlaan zorgt voor ruimtelijke
opportuniteiten (zie transitietraject).
De G.Crommenlaantunnel kan ingezet worden om het resterende kruispunt
te ontlasten (tunnel voor wagens) of om her in te richten als voetgangers en
fietserstunnel. Ook een mengvorm, waarbij zowel wagens als zachte weggebruikers
gebruik maken van de tunnel is mogelijk.

De bijkomende capaciteit op het Sint-Lievenspoortkruispunt verhindert het
ruimtelijk verkleinen van de infrastructuur daar. Bepaalde verkeersbewegingen
zouden de doorstroming en het ruimtebeslag van het kruispunt hypothekeren. De
360°-keerbeweging om vanaf Ledeberg naar het station te rijden heeft een zeer
grote ruimtelijke impact. Dit heeft een negatief effect op andere ambities voor de
Sint-Lievenspoort, zoals een verbeterde oversteekbaarheid voor voetgangers en
fietsers en het uitbouwen van een multimodaal platform.

Lokaal verkeer en de ontsluiting van de park and ride wordt georganiseerd via de
bestaande lokale wegen of via een ventwegensysteem. Het inzetten van bestaande
wegen (G.Crommenlaan en Hundelgemsesteenweg) hypothekeert het autovrij
inrichten van het front van Ledeberg en de tussenruimte in Bellevue.

De varianten en subvarianten worden geclusterd rond het aantal bijkomende
kruispunten op de centrale as.

Deze variant is mogelijk op middellange termijn. De variant vraagt in de meeste
gevallen een beperkte aanpassing van de infrastructuur, maar gaat wel uit van
een modal shift. De parkeergarages Zuiderpoort en De Speurder worden nu
ontsloten doorheen de verblijfsgebieden. Dit lijkt niet aangewezen met de huidige
gebruiksintensiteiten. Bij een evolutie naar een andere functie of buurtparkeren, lijkt
de aansluiting meer aangewezen.

Een 50km/u-regime, gecombineerd met de kruispunten, verhoogt de leefkwaliteit
in Ledeberg en Bellevue, in tegenstelling tot de autostrade-atmosfeer die nu op en
onder het viaduct heerst. Het verlagen van de maximumsnelheid verlaagt drastische
de luchtvervuiling. De breedte van de profielen wordt teruggebracht, waardoor de
hoeveelheid verharding verminderd wordt.
De functie en categorisering van de wegen (primaire verbinding tussen E17/E40/
R4 en R40 en lokale verbindende functie tussen Merelbeke/Melle en de R40) vraagt
niettemin dat een gegarandeerd niveau aan doorstroming. Een verlaging naar een
30km/u-regime zou de oversteekbaarheid nog kunnen verhogen, maar dit is in deze
context niet haalbaar. Oversteken voor voetgangers en fietsers worden dus ofwel
lichtengeregeld ofwel ongelijkgronds aangelegd.
De afstand tussen kruispunten is een belangrijke factor in de afweging tussen
verschillende uitwerkingen. Overslag, waarbij opstelrijen voor het ene kruispunt het

Kruispunt t.h.v. het huidige kruispunt A.Heyndrickxlaan x Hundelgemsesteenweg

voorliggende kruispunt blokkeren, moeten vermeden worden. De fysieke afstand
tussen twee kruispunten en de te verwachten verkeersstromen zijn belangrijke
parameters. De te verwachten verkeersstroom evolueert in de tijd (modal
shift). Uitwerkingen zijn dus afhankelijk van het moment in het transitietraject.
In dit geval is de combinatie van een bijkomend kruispunt en het SintLievenspoortkruispunt potentieel problematisch, met een tussenafstand
van ongeveer 130m. Bij de stad-inwaartse stroom bestaat de kans dat
de opbouw voor de Sint-Lievenspoort overslaat op het nieuwe kruispunt.
Voor de staduitwaartse stroom bestaat de kans dat de opbouw voor
het nieuwe kruispunt overslaat op de Sint-Lievenspoort. Dit vormt een
belemmering van een belangrijke verkeersknoop en moet vermeden worden.
Om een duidelijk beeld te krijgen van deze potentiële knelpunten is een microsimulatie noodzakelijk. Deze is niet opgemaakt in het kader van deze studie.
Indien er een kans bestaat op overslag, kan dit worden weggewerkt door het
afstemmen van verkeerslichten of het opdrijven van de opstelcapaciteit voor het
kruispunt.

In de tweede variant wordt een nieuw kruispunt t.h.v. de huidige G.Crommenlaantunnel
aangelegd. De bestaande tunnel wordt ingericht voor voetgangers en fietsers. Een
ongelijkgrondse kruising (tunnel) t.h.v. het bestaande kruispunt A.Heyndrickxlaan x
Hundelgemsesteenweg ontlast eventueel het kruispunt van wagenverkeer tussen
Melle/Merelbeke/Ledeberg en Sint-Pietersstation en omliggende wijken.
Lokaal verkeer wordt georganiseerd via de bestaande lokale wegen of via een
ventwegensysteem. De ontsluiting van de P&R’s gebeurt rechstreeks vanaf
het nieuwe kruispunt. Het inzetten van bestaande wegen (G.Crommenlaan en
Hundelgemsesteenweg) hypothekeert het autovrij inrichten van het front van
Ledeberg en de tussenruimte in Bellevue.
Delen van deze varianten kunnen worden toegepast op korte tot middellange termijn.
Er wordt een nieuw kruispunt aangelegd. Dit laat echter toe om de bestaande tunnel
in te richten voor voetgangers en fietsers (een quick win voor de leefbaarheid van
Ledeberg en Bellevue). Het verkeer tussen Melle/Merelbeke en R40 wordt langs
lokale wegen of ventwegen geleid.

Er wordt geen definitieve afweging gemaakt tussen de verschillende uitwerkingen
en hun subvarianten. Wel worden de belangrijkste kenmerken opgelijst.

LEGENDE

Kruispunt t.h.v. G.Crommenlaan: een ondertunneling verbindt de twee wijken. D.m.v.
ventwegen worden wijken ontlast
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primaire verbinding E17/R40

lokale, structurerende as

R40

lokaal, niet structurerende as

lokale as, verbinden met R40

3. Twee bijkomende kruispunten

Het bestaande kruispunt A.Heynderickxlaan x Hundelgemsesteenweg wordt
opnieuw ingericht. Een kruispunt aan de G. Crommenlaantunnel wordt toegevoegd.
De centrale as clustert hierbij alle verkeersbewegingen en via de kruispunten is een
uitwisseling in alle richtingen mogelijk.
De P&R’s worden rechtstreeks ontsloten vanop de centrale as. Hierdoor is geen
bijkomende infrastructuur in de wijken nodig. De wijken kunnen hierdoor autoluw
of- vrij ingericht worden, zonder in te boeten aan bereikbaarheid.
Mogelijke overslag tussen de verschillende kruispunten vormt hier een bedreiging.
Het kruispunt ter hoogte van de G.Crommenlaantunnel wordt relatief complex,
met bewegingen van en naar de P&R’s, naar het centrum, weefbewegingen… Het
behoud van de bestaande tunnel in combinatie met een T-kruispunt zou hierbij
een oplossing kunnen vormen. Het aantal afslagbewegingen wordt beperkt.
In een ander subscenario kan het kruispunt t.h.v. de G.Crommenlaan enkel toegang
geven tot de P&R Zuiderpoort, de P&R De Speurder wordt ontsloten via de
Hundelgemsesteenweg. Deze optie gaat uit van een evolutie van de De Speurder
Park and ride naar een lokale buurtparking.
Twee bijkomende kruispunten. Het behoud van de bestaande tunnel zorgt voor een
optimalisatie van het kruispunt.

Deze varianten worden best uitgevoerd op lange termijn. Het clusteren van zowel
lokaal, bovenlokaal als doorgaand verkeer maakt dat de centrale as voorzien moet
zijn op al deze stromen. Bovendien worden de kruispunten relatief complex, zeker
als ook openbaar vervoer, voetgangers en fietsers mee in de lichtenregeling worden
opgenomen. Door deze varianten achteraan in het transitietraject te situeren, is
reeds een belangrijk deel van de modal shift doorlopen en zijn de wagenintensiteiten
afgenomen.

LEGENDE
primaire verbinding E17/R40

lokale, structurerende as

R40

lokaal, niet structurerende as

lokale as, verbinden met R40
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Huidig druktebeeld B401 (PAE)

TRANSITIE

Moment 3

Burggravenlaan

2024
In een laatste stap wordt een transitietraject uitgezet. Hierbij wordt rekening
gehouden met de modal shift die werd uitgewerkt in samenspraak met de
stadsdiensten.

Dit traject is richtinggevend. Per moment worden ambities voorgesteld. Deze
ambities rond leefbaarheid, bereikbaarheid, publieke ruimte, ecologie... werden op
verschillende fora getoetst en hebben een groot draagvlak.
Het transitietraject is hypothetisch. De voorstellen die geformuleerd worden in dit
onderzoek zijn gebaseerd op het materiaal voorhande. Verder onderzoek moet de
haalbaarheid van bepaalde opties verder bepalen. Ook de huidige randvoorwaarden
kunnen veranderen, zowel op technisch als beleidsniveau.

Fiets: Parkbosbruggen, Stropbrug, fietsonderdoorgang Sint-Lievenspoort
en spooronderdoorgang aan Meierij zijn gerealiseerd. In Ledeberg wordt de
verbinding tussen de Sint-Lievenspoort en de spoorwegonderdoorgang t.h.v. de
activiteitenstrip uitgewerkt.

E17
B401

Hundelgemsesteenweg

OV: Bus 8 wordt geüpgraded tot een efficiënt en betrouwbare buslijn vanuit
Ghelamco (of zelfs Eiland Zwijnaarde) tot aan Zuid d.m.v. minimale ingrepen
(kwalitatieve haltes, busstroken waar nodig en mogelijk…).
Intensiteiten op B401 vanuit E17 zijn afgenomen van 2300 vtg/u (of 29 250
vtg/d) in de ochtendspits in 2018 tot ongeveer 1900 vtg/u (of 24 400 vtg/d) in
de ochtendspits. Hierdoor ontstaan mogelijkheden om een ‘dedicated lane’ voor
de shuttle op het viaduct te organiseren. Deze shuttles verbinden het centrum en
Ledeberg met nieuwe Park and rides die worden aangelegd in de Gents zuidrand.

8/10/2018

Moment 4

De overgedimensioneerde wageninfrastructuur wordt terug op maat gebracht.
Het aantal rijstroken wordt verminderd. Een optimalisatie van de verkeerslichten
bevordert de oversteekbaarheid van belangrijke verkeersassen.

2026
Fietsers: een nieuwe fietsbrug t.h.v. Meierij verbindt twee oevers van Schelde en
verbindt zo de Sint-Lievenspoort met de fietssnelweg. Zuidwaarts worden missing
links in het fietsnetwerk verder weggewerkt (zie kaart grote schaal). Hierdoor wordt
de fiets een volwaardig woon-werkalternatief in de Gentse zuidrand.
Onderdoorgang van de G. Crommenlaan wordt autovrij gemaakt en heringericht
als zachte groene verbinding.

OSP: 336
ASP: 614

Centrum
OSP: 1010
ASP: 941
Dag: 11 153

OSP: 586
ASP: 451

Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

Intensiteiten op B401 vanuit de E17 zijn verder afgenomen van 1900 vtg/u (of 24 400
vtg/d) in ochtendspits tot ongeveer 1800 vtg/u (of 22 900 vtg/d) in ochtendspits.
Huidige afrit wordt afgebroken, huidige oprit organiseert verkeer richting E17/E40,
op voorwaarde dat Sint-Lievenspoort voldoende capaciteit biedt.

2022

2030

Burggravenlaan

E17
B401

Hundelgemsesteenweg

OSP: 511
ASP: 530

OSP: 1749
ASP: 1871

OSP: 351
ASP: 577

OSP: 492
ASP: 339

OSP: 1509
ASP: 1410

OSP: 169
ASP: 111

B401

OV: na experiment met shuttle wordt gekeken welke vorm van openbaar of
collectief vervoer het best beantwoordt aan de vervoersvraag van Gentse Zuidrand.
Benodigde infrastructuur wordt verwerkt in stedelijke boulevard en in nieuwe
compacte infrastructuur over Schelde en onder spoor.

Centrum
OSP: 929
ASP: 865
Dag: 10 257

OSP: 539
ASP: 415

Ledeberg

Schema moment 1

Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

Druktebeeld B401 2022 (PAE)

Afsluiten fly-over
Bovengronds (Oktober 2017)
Maaiveld (Oktober 2015)

Burggravenlaan

E17
B401

Hundelgemsesteenweg

OSP: 482
ASP: 499

OSP: 1943
ASP: 2396

OSP: 626
ASP: 1176

OSP: 463
ASP: 320

OSP: 2296
ASP: 2143

OSP: 1043
ASP: 920

B401

OSP: 291
ASP: 532

Centrum

OSP: 508
ASP: 391

Ledeberg

8/10/2018

Schema moment 2
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Druktebeeld B401 2026 (PAE)

Verkeer E17 via één op-/afrit
Bovengronds (Oktober 2017)
Maaiveld (Oktober 2015)

Burggravenlaan

E17
B401
OSP: 422
ASP: 437

OSP: 1702
ASP: 2099

OSP: 549
ASP: 1031

OSP: 406
ASP: 280

OSP: 2012
ASP: 1878

OSP: 906
ASP: 806

Centrum

Hundelgemsesteenweg
OSP: 255
ASP: 466

OSP: 445
ASP: 342

Ledeberg

8/10/2018

Schema moment 4

Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

Druktebeeld B401 2030 (PAE)

Stedelijke boulevard
Bovengronds (Oktober 2017)
Maaiveld (Oktober 2015)

Burggravenlaan

E17

OSP: 1348
ASP: 1928

OSP: 1462
ASP: 1803

OSP: 471
ASP: 885

OSP: 1841
ASP: 1741

OSP: 1728
ASP: 1613

OSP: 778
ASP: 692

Centrum

Hundelgemsesteenweg
OSP: 219
ASP: 400

OSP: 382
ASP: 294

Ledeberg

8/10/2018

Schema moment 5

INTERNAL

Intensiteiten op B401 zijn verder afgenomen van 1800 vtg/u (of 22 900 vtg/d) in
ochtendspits tot 1200 vtg/u (of 15 600 vtg/d) in ochtendspits. Nieuwe stedelijke
boulevard krijgt 2x2 profiel dat ook het lokaal verkeer verzameld. Optie om
verbinding E17/E40 (half)ondergronds uit te voeren wordt onderzocht. Aan SintLievenspoort moeten ongeveer 1400 vtg/u vanuit stedelijke boulevard afgewikkeld
worden.

OSP: 309
ASP: 565

OSP: 314
ASP: 672
Dag: 6521

INTERNAL

Fietsers: een gescheiden fietsverbinding zorgt een rechtstreekse verbinding van
Schelde tot aan Woodrow Wilsonplein. Er wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn
om de Sint-Lievenspoort conflictloos (bijvoorbeeld fietsbrug) te kruisen.

Onveranderde situatie
Bovengronds (Oktober 2017)
Maaiveld (Oktober 2015)

INTERNAL

Tram 4 garandeert een hoogwaardige OV verbinding tussen het stadscentrum en
de Zuidrand en ontsluit de Park and rides. Het onderzoek evalueert ook voor een
eerste het experiment met alternatieve shutlles.

Moment 5

Intensiteiten
op
middenste
deel
van
het
viaduct
richting
Zuid
zijn 1010 vtg/u (of 11 153 vtg/d)
in ochtendspits in 2018 en kan
dalen tot 900 vtg/u (of 9 930 vtg/d) in ochtendspits tegen 2022.
In lijn met doelstellingen mobiliteitsplan en in relatie met bevolkingsgroei.

OSP: 184
ASP: 121

OV: de doortrekking van tram 4 richting Eiland Zwijnaarde wordt onderzocht.

Moment 2

Het centrale deel van de B401 wordt definitief autovrij. Verkeer tussen het centrum en
de R4/E17/E40 neemt voortaan de afrit Ledeberg en komt via de Sint-Lievenspoort
op de R40. De Sint-Lievenspoort kan deze bijkomende capaciteit opvangen door
de optimalisaties die reeds werden doorgevoerd. Doorgaand verkeer richting Zuid
wordt geclusterd op Zuidparklaan.

OSP: 1641
ASP: 1533

INTERNAL

2020.

De bestaande capaciteit op de B401 tussen het 8-mei-plein en de Sint-Lievenspoort
is 2.200 p.a.e./uur. Op dit moment zijn de intensiteiten daar beperkt tot 1.000 p.a.e./
uur richting centrum in de ochtendspits. Dat is een overcapaciteit van 55%. Eén
rijstrook per richting op het viaduct is mogelijk.

OSP: 535
ASP: 369

Druktebeeld B401 2020 (PAE)

8/10/2018

plein, waardoor de groen voortuin significant kan uitbreiden.

OSP: 382
ASP: 627

B401

Schema bestaande situatie

Moment 1

Langs de F.Rooseveltlaan en de Zuidparklaan wordt gekeken waar parkeerplaatsen
en rijbanen kunnen vervallen. In Ledeberg wordt de Ijzerweglaan beperkt tot het E3-

OSP: 1902
ASP: 2035

Ledeberg

In Ledeberg wordt het kruispunt Hundelgemsesteenweg x A.Heydrickxlaan
aangepakt. Door de nieuwe verbinding komt ruimte vrij voor groenontwikkeling en
publieke ruimte.

Geplande ingrepen, zoals de werken aan de Sint-Lievenspoort (extra afslagstrook,
nieuwe markering en wegnemen oversteek voetgangers en fietsers), verbeteren de
doorstroming. De heraanleg van de Hundelgemsesteenweg en de A.Heyndrickxlaan
verbeteren de situatie voor de fietsers in Ledeberg.

OSP: 556
ASP: 576

OSP: 341
ASP: 731
Dag: 7 091

INTERNAL

Het transitietraject wordt uitgezet in 5 momenten. Deze 5 momenten lopen parallel
met de momenten in het ruimtelijk onderzoek. In het ruimtelijk onderzoek wordt
gekozen voor één optie per moment. In dit onderzoek wordt een bredere waaier
aan mogelijkheden onderzocht.

De mobiliteitstransitie komt op volle kracht.

Bovengronds (Oktober 2017)
maaiveld (Oktober 2015)

LEGENDE

Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

Bovengronds (basiscijfermateriaal oktober 2017)
Maaiveld (basiscijfermateriaal oktober 2015)
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E

TRUM

P

Bellevue
E3-plein

SCHELDE

SPOORWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG

P

Welzijnskoop

de speurder

LEDEBERG

MEIERIJ

P

MOMENT 1

Ledeberg

MEIERIJ
FRANS DE MILDREEF

R40

IJZERWEGLAAN

IJZERWEGLAAN
200m

100m

130m

200m

200m

W. VAN GULIKLAAN

E17

E17

P

P

de speurder

de speurder

SPOORWEG

FRANS DE MILDREEF

HUNDELGEMSESTEENWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG

J.EGGERMONTSTRAAT

SCHELDE

SCHELDE

LEDEBERG

maaiveld

CENTRUM

CENTRUM

W. VAN GULIKLAAN

SCHELDE

130m

BELLEVUE

BELLEVUE

FRANS DE MILDREEF

R40

G.CROMMENLAAN

G.CROMMENLAAN

200m

P

BELLEVUE

zuiderpoort

zuiderpoort

FRANS DE MILDREEF

P

de speurder

Ledeberg

BELLEVUE

100m

zuiderpoort

E3-plein

SCHELDE
Welzijnskoop

BESTAANDE TOESTAND

P

Bellevue

zuiderpoort

SPOORWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG

SCHELDE

LEDEBERG

maaiveld

MOMENT 0

J.EGGERMONTSTRAAT

MOMENT 1
MEIERIJ

BELLEVUE

FRANS DE MILDREEF
100m

A.HEYNDRICKXLAAN

G.CROMMENLAAN

200m

200m

R40

MEIERIJ

BELLEVUE

FRANS DE MILDREEF

130m

A.HEYNDRICKXLAAN

100m

HUNDELGEMSESTEENWEG

SCHELDE

viaduct

P

R40

G.CROMMENLAAN
IJZERWEGLAAN
100m

200m

200m

130m

BELLEVUE

P

Per moment worden verschillende subscenario’s voorgesteld. In het kader van dit
mobiliteitsonderzoek wordt geen specifieke keuze voor een scenario gemaakt.
In deze fase worden
verschillende ruimtelijke voorstellen getest. Dit gebeurt op basis
de speurder
In het ruimtelijk onderzoek wordt wel één mogelijk transitietraject verbeeld. Voorvan kengetallen, beschikbare opmetingen en expert opinions. De haalbaarheid en
FRANS DE
MILDREEF
en nadelen van de verschillende subscenario’s worden
aangegeven
en er wordt HUNDELGEMSESTEENWEG
de juiste ruimtelijke inpassing is onderwerp van verder onderzoek.
aangegeven welke mogelijke vervolgstappen aansluiten op het scenario of worden
uitgesloten door het scenario.
SCHELDE
SPOORWEG
HUNDELGEMSESTEENWEG
J.EGGERMONTSTRAAT
SCHELDE
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LEDEBERG

LEDEBERG

In de eerste fase wordt de overmaat aan infrastructuur omgezet in (tijdelijk) groen.
MEIERIJ
In Ledeberg komen de restruimtes rond het kruispunt Hundelgemsesteenweg/A.
DE MILDREEF
Heyndrickxlaan in aanmerking voorFRANS
vergroening.
Aan het E3-plein wordt de verbinding
wordt de Bellevue-verbinding gesupprimeerd. Terwijl de appartementsblokken
IJZERWEGLAAN
bereikbaar blijven, worden het Bellevuepark, de voorruimte van het E3plein en de
restruimte onder het viaduct verbonden tot één grote groenstructuur.
100m

P

BELLEVUE

zuiderpoort

G.CROMMENLAAN

200m

200m

Op het viaduct worden delen of de volledige fly-over tijdelijk, op evenementbasis
afgesloten voor wagenverkeer. De frequentie hiervan neemt gradueel toe. In deze
fase kan ook telkens 1 rijstrook per richting gesupprimeerd worden.

130m

BELLEVUE
W. VAN GULIKLAAN

P

Afweging
In deze eerste fase blijft de bestaande circulatie grotendeels ongewijzigd,
uitgezonderd de ingrepen aan de Bellevuestraat.
FRANS DE MILDREEF

SCHELDE

SPOORWEG

R40

CENTRUM

Het transitietrajec is een hypothese. De verschillende scenario’s stellen ingrepen
voor op een bepaald moment in het transitietraject. Het is mogelijk om ingrepen
W. VAN GULIKLAAN
vroeger of later in te plannen in het traject. Dit is afhankelijk van verschillende
parameters (modal shift, planningskaders, ambities, onderhoudscycli...).

CENTRUM

Aan de hand van stroomschema’s worden scenario’s per moment in het
transitietraject uitgewerkt. De stroomschema’s zorgen voor een conceptuele van

SCHELDE

Interventies

zuiderpoort

E17

HUNDELGEMSESTEENWEG

E17

BELLEVUE

FRANS DE MILDREEF

het transitietraject.

SPOORWEG

viaduct

MEIERIJ

130m

SCHELDE

LEDEBERG

Aanpak

200m

E17

E17

SPOORWEG

200m

R40

CENTRUM

CENTRUM

SCHELDE

G.CROMMENLAAN

de speurder

HUNDELGEMSESTEENWEG

zicht op de huidige Bellevue-verbinding. Door deze verbinding te supprimeren ontstaat
ruimte voor vergroening.

HUNDELGEMSESTEENWEG
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J.EGGERMONTSTRAAT

SCHELDE

MEIERIJ

P

BELLEVUE

zuiderpoort

FRANS DE MILDREEF

R40

G.CROMMENLAAN
IJZERWEGLAAN

100m

200m

200m

130m

BELLEVUE

CENTRUM

P

E17

BellevueW. VAN GULIKLAAN zuiderpoort

MOMENT 2

E3-plein

P

P

Bellevue

zuiderpoort

E3-plein

de speurder

FRANS DE MILDREEF

MEIERIJ

HUNDELGEMSESTEENWEG

BELLEVUE

FRANS DE MILDREEF

SCHELDE

A.HEYNDRICKXLAAN

SPOORWEG

G.CROMMENLAAN

HUNDELGEMSESTEENWEG

100m

J.EGGERMONTSTRAAT

200m

200m

Welzijnskoop

P

MOMENT 3

de speurder

LEDEBERG

MOMENT 2

R40

SCHELDE
130m

E17

CENTRUM

P

BELLEVUE

zuiderpoort

FRANS DE MILDREEF

FRANS DE MILDREEF

R40

G.CROMMENLAAN

100m

IJZERWEGLAAN

200m

E17

P

MEIERIJ

G.CROMMENLAAN
200m

J.EGGERMONTSTRAAT

G.CROMMENLAAN

130m

R40

R40

200m

SPOORWEG

200m

E17

200m

130m

HUNDELGEMSESTEENWEG

SCHELDE

E17

viaduct

200m

130m

CENTRUM

E17

G.CROMMENLAAN

CENTRUM

LEDEBERG

maaiveld

A.HEYNDRICKXLAAN

100m

SCHELDE

SCHELDE

200m

A.HEYNDRICKXLAAN

R40

BELLEVUE

100m

130m

200m

BELLEVUE

G.CROMMENLAAN

CENTRUM
CENTRUM

HUNDELGEMSESTEENWEG

200m

A.HEYNDRICKXLAAN

MEIERIJ

R40

HUNDELGEMSESTEENWEG
100m

SPOORWEG

FRANS DE MILDREEF

SCHELDE

100m
FRANS DE MILDREEF
MEIERIJ
FRANS DE MILDREEF

A.HEYNDRICKXLAAN

BELLEVUE

130m

LEDEBERG

BELLEVUE

de speurder
FRANS DE MILDREEF

SCHELDE

MEIERIJ

R40

HUNDELGEMSESTEENWEG

BELLEVUE
W. VAN GULIKLAAN

FRANS DE MILDREEF

SPOORWEG

Ledeberg

MOMENT 3

130m

CENTRUM

MOMENT 2

200m

de speurder

E17

200m

G.CROMMENLAAN

200m

SCHELDE

100m

A.HEYNDRICKXLAAN

P

E17

MEIERIJ

Welzijnskoop

MOMENT 3

Ledeberg

FRANS DE MILDREEF
100m

A.HEYNDRICKXLAAN
200m

SCHELDE

G.CROMMENLAAN

HUNDELGEMSESTEENWEG

MOMENT 2

200m

SCHELDE

R40

SPOORWEG

130m

LEDEBERG

E17

BELLEVUE
MEIERIJ

FRANS DE MILDREEF
G.CROMMENLAAN

A.HEYNDRICKXLAAN

100m

E17

E17

200m

SCHELDE

SPOORWEG

130m

SCHELDE

In het gebied ten noorden van de Sint-Lievenspoort wordt onderzocht welke vorm
de Parklaan Zuid aanneemt: wat is de breedte van de verschillende infrastructuren,
hoe wordt ruimte voor groen en water gecombineerd met de bestaande structuur
van de Zuidparklaan en het Koning Albertpark?
HUNDELGEMSESTEENWEG

SCHELDE

200m

SPOORWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG SCHELDE
SCHELDE

A.HEYNDRICKXLAAN

SPOORWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG

SCHELDE

LEDEBERG

SCHELDE

200m
130m

BELLEVUE

FRANS DE MILDREEF

G.CROMMENLAAN

200m

A.HEYNDRICKXLAAN

MEIERIJ

R40

FRANS
DE MILDREEF
100m

200m

BELLEVUE

A.HEYNDRICKXLAAN

200m

G.CROMMENLAAN

G.CROMMENLAAN

R40

R40

130m

130m

100m

200m

200m

130m

E17

CENTRUM
CENTRUM

CENTRUM

E17

SCHELDE

MEIERIJ

SCHELDE

SPOORWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG

SCHELDE

SCHELDE

LEDEBERG

LEDEBERG

De optimalisatie van het huidige kruispunt Hundelgemsesteenweg x
A.Heyndrickxlaan zorgt voor bijkomende ontharding en bevordert de
MEIERIJ
oversteekbaarheid. Ventwegen worden geschrapt. Samen met een
meer orthogonalere inrichting, maakt dit het kruispunt leesbaarder.
Een nieuw tracé geeft ruimte aan groen en nieuwe ontwikkelingen. De brug over de
Schelde en de nieuwe buurtsporthal vormen de harde randvoorwaarden.

BELLEVUE

FRANS DE MILDREEF

A.HEYNDRICKXLAAN

100m

200m

G.CROMMENLAAN

200m

R40

130m

E17

CENTRUM

SCHELDE

HUNDELGEMSESTEENWEG

R40

HUNDELGEMSESTEENWEG

Voor het verleggen van de A.Heyndrickxlaan zijn verschillende opties. Er kan namelijk
gekozen worden om de bestaande garages langs de A.Heyndrickxlaan al dan niet
te behouden. Indien de garages behouden blijven is de ruimtelijke optimalisatie
beperkter.

SPOORWEG

LEDEBERG

CENTRUM

SPOORWEG

SCHELDE

viaduct - shuttle over centraal viaduct

BELLEVUE

200m

SCHELDE

SCHELDE

SCHELDE
HUNDELGEMSESTEENWEG

SPOORWEG

A.HEYNDRICKXLAAN

G.CROMMENLAAN

E17

200m

R40

130m

stedelijke boulevard centrum - centraal - oost - west

100m

100m

200m

LEDEBERG

FRANS DE MILDREEF

FRANS DE MILDREEF

G.CROMMENLAAN

130m
200m

100m

LEDEBERG

LEDEBERG

Een centrale as sluit centrisch aan op de Sint-Lievenspoort, wat de leesbaarheid van
MEIERIJ
het kruispunt bevordert. Dit betekent wel dat deMEIERIJ
fly-over hier direct moet verdwijnen.
BELLEVUE
De oostelijke variant sluit aan op de huidige Zuidparklaan. Dit is het historisch
tracé, voor de B401 liep hier al een ‘autoweg’. De bestaande laanstructuur met
de historische platanen moet hier gecombineerd worden met het nieuwe profiel.
De westelijke variant loop over de huidige Dierentuinlaan/G.Callierlaan. Hier zijn
geen bestaande (laan)structuren aanwezig. De aansluiting aan het Woodrow
Wilsonplein wordt complexer, het Koning Albertpark moet namelijk overgestoken
worden. In het ruimtelijk onderzoek wordt niet weerhouden.
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In de tweede fase wordt het centrale deel van het viaduct definitief afgesloten
MEIERIJ
MEIERIJ
BELLEVUE
voor wagenverkeer. Wagens zullen voortaan via af of oprit Ledeberg het centrum
of de E17/E40 bereiken. De capaciteitsverhoging die al werd doorgevoerd op het
kruispunt Sint-Lievenspoort zorgt er voor dat de invloed op het verkeer beperkt is.
FRANS DE MILDREEF
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E17

Interventies
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HUNDELGEMSESTEENWEG
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SPOORWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG

Nieuw tracé A.Heyndrickxlaan en Hundelgemsesteenweg sluit aan op bestaande situatie:
Optie doorheen garages of optie waarbij garages behouden worden.

SPOORWEG

HUNDELGEMSESTEENWEG

Afweging
In Ledeberg zelf worden geen grote veranderingen doorgevoerd aan de circulatie.
De optimalisatie van kruispunt Hundelgemsesteenweg x A.Heyndrickxlaan zorgt
voor quickwins naar oversteekbaarheid en vergroening. In een latere fase zal het
kruispunt moeten worden aangepakt om aan te sluiten op de stedelijke boulevard.

Interventies

Afweging

Een experiment met shuttles test de potenties van een verbinding tussen het
Woodrow Wilsonplein en de UZ-campus, op termijn uitbreidbaar naar de rest van
de zuidrand. Draagvlak, maar ook type shuttle wordt getest. Vraag-gestuurde kleine
shuttles die aan hoge frequentie of traditionele bussen die op vaste tijdstippen
haltes aandoen.

De tracékeuze voor de shuttle heeft geen rechtstreekse implicatie op het verdere
transitietraject. In het transitietraject wordt gekozen om de shullte op de centrale
fly-over te laten rijden. Dit vraagt bijkomende investeringen in (tijdelijke) trappen
en liften, maar de dedicated lane laat toe om een brede waaier aan zelfrijdende
shuttles uit te testen. Het valt te verwachten dat de zelfrijdende technologie nog
niet ver genoeg staat (in moment 3) om ook zelfrijdende voertuigen in gemengd
verkeer te organiseren.

VERVOLGSTAPPEN IN HET TRANSITIETRAJECT, REKENING HOUDEND MET DE BEREIDBAARHEID
VAN NIEUWE HELLINGEN.

Nieuw tracé A.Heyndrickxlaan en Hundelgemsesteenweg sluit aan op stedelijke boulevard:
Optie doorheen garages of optie waarbij garages behouden worden.
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SCHELDE

viaduct - shullte over op- en afrit Ledeberg

Bij het experiment kan gekozen worden om de centrale fly-over of om de hellingen
in Ledeberg in te zetten. Bij een shuttle over het centrale deel wordt geen
capaciteit afgenomen van de op- en afrit Ledeberg, waardoor deze optie sneller te
implementeren is. Om de halte (op de fly-over) te verbinden met Ledeberg, moeten
trappen en liften worden voorzien.

HET MEEST ZUIDELIJKE TRACÉ (GARAGES VERDWIJNEN) IS HET MEEST OPTIMAAL VOOR DE

LEDEBERG
LEDEBERG

SCHELDE

LEDEBERG

SCHELDE

IN HET TRANSITIEVERHAAL IN HET RUIMTELIJK ONDERZOEK WORDT GEKOZEN
OM DE SHUTTLE OVER HET VIADUCT TE LATEN RIJDEN EN TESTEN MET
ZELFRIJDENDE SHUTTLES MOGELIJK TE MAKEN.

Bij de tweede optie moeten of de verkeersintensiteiten sterk zijn afgenomen,
zodat een dedicated lane kan worden voorzien op de hellingen. Of de shuttle
kan ook gemengd rijden met de wagens. In deze variant kan de halte aan de SintLievenspoort voorzien worden op het maaiveld en zijn geen trappen en liften nodig.
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Interventies

Afweging

Om zo snel mogelijk in het transitietraject een duidelijke verbetering van het leefklimaat
in Ledeberg en Bellevue te creëren, kan ook drastischer ingegrepen worden in
de bestaande infrastructuur. Hierbij is van belang dat nieuwe infrastructuur een
geïntegreerd kan worden in vervolgstappen in het transitietraject en dat bestaande
infrastructuur maximaal hergebruikt wordt.

Beide ingrepen gaan uit van een beperkte modal-shift. Het aantal baanvakken op
de B401 en de Willem van Guliklaan blijven behouden, aan de kruispunten wordt
voldoende ruimte voorzien voor opstel- en voorsorteerstroken. Dit maakt dat deze
infrastructuur op zich zeer ruim bemeten is. Dit geldt vooral voor het aan te leggen
talud, maar dit kan op langere termijn heringericht worden als groene berm, buffer...

Het nieuwe kruispunt t.h.v. de G.Crommenlaantunnel komt ten zuiden
van de tunnel te liggen. Het kruispunt versimpelt de aansluiting van de
Zuiderpoort(parking) en Ledeberg op de B401 en maakt de bestaande
tunnel overbodig. De tunnel kan worden ingericht als voetgangers- en
fietserstunnel en vormt zo een kwalitatieve verbinding tussen de twee wijken.
Door de Willem van Guliklaan op talud te leggen, kan het lokaal, doorgaand
verkeer hier gebundeld worden. Het lokaal verkeer wordt sneller naar
de B401-hellingen gebracht. Hierdoor ontstaat een weefstrook die het
mogelijk maakt om voldoende uitwisseling te krijgen tussen de verschillende
verkeersstromen. Het binnengebied van Bellevue (G.Crommenlaan) en het
front van Ledeberg (Hundelgemsesteenweg) kunnen autoluw gemaakt worden.
Een surplus van het talud is dat een bijkomende, ongelijkgrondse voetgangers- en
fietserskruising kan worden voorzien. Deze verbindt de E3-blokken met de voorzijde
van de Benedictuspoort.

De verschillende sub-scenario’s die voor de stedelijke boulevard die in moment 5
worden ontwikkeld, kunnen gecombineerd worden met het talud. Er kan gekozen
worden om de stedelijke boulevard over het talud te laten lopen. Hierdoor komt
de boulevard boven het maaiveld te liggen. Dit is vergelijkbaar met de huidige
situatie aan het rondpunt in Ledeberg en aan de voorzijde van de UCO-toren.
Er kan ook gekozen worden om het talud terug te verwijderen. Om het talud aan
te leggen rond het bestaande viaduct, zullen funderingsplaten voorzien moeten
worden rond de bestaande fundering van de pilaren. Dit om te vermijden dat
bijkomende belasting op die funderingen wordt afgewikkeld. Deze funderingsplaten
en de grondwerken die gepaard gaan met het talud zullen terug afgebroken moeten
worden.

bestaande situatie voor UCO-toren

profielen talud

In het transitieverhaal in het ruimtelijk onderzoek wordt gekozen om deze stap
niet uit te voeren en een latere stap in het ontwerp af te wachten, waardoor
infrastructuurinvesteringen beperkt kunnen worden.

bestaande situatie rondpunt Ledeberg
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Tijdens deze fase kan het verkeer tussen de E17 en de R40 afgewikkeld worden op
1 arm van het viaduct. Er wordt gekozen om de westelijke arm te behouden (huidige
oprit). Deze ligt verder vanMEIERIJ
de het dense Ledeberg en ook tot de woonblokken van
het E3-plein blijft voldoende afstand. De andere arm kan worden afgebroken. Het
FRANS DE MILDREEF
kruispunt aan de G.Crommenlaantunnel wordt nu uitgevoerd, waardoor de tunnel
definitief en exclusief voor voetgangers en fietsers gebruikt
wordt. Het kruispunt
IJZERWEGLAAN
aan de Sint-Lievenspoort blijft ongewijzigd.

De subscenario’s gaan uit van een daling van het verkeer, zodat 1 arm van het
viaduct definitief gesupprimeerd kan worden.
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OM HET TALUD AAN TE LEGGEN. DE INFRASTRUCTUURINGREEP WORDT
HUNDELGEMSESTEENWEG
BEPERKT TOT 1 ARM, I.P.V. DE VOLLEDIGE WILLEM VAN GULIKLAAN.
HUNDELGEMSESTEENWEG

B

SPOORWEG

yn
He

SCHELDE

S

U

FRANS DE MILDREEF

U

S

In het tweede scenario wordt de Willem van Guliklaan op een talud gelegd, vergelijkbaar
met het subscenario in moment 3. Door de beperktere verkeersintensiteiten moet
echter een kleiner talud worden ingericht.

200m

Bij het aanleggen van het talud wordt dezelfde afweging gemaakt als in moment 3.
Het talud is hier kleiner, waardoor minder ‘verloren’ investeringen worden gemaakt.
Dit scenario laat toe om het front van Ledeberg en de tussenruimte in Bellevue
definitief in te richten als autoluwe zone (raamwerkcomponenten ‘Front van
Ledeberg’ en ‘Bellevuepark 2.0’.

CENTRUM

In het eerste scenario wordt het lokale,
doorgaand verkeer
100m
200m (Merelbeke/Melle/
Ledeberg/R40) afgeleid naar de G.Crommenlaan en de Hundelgemsesteenweg
(front Ledeberg).
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Het subscenario dat de bestaande
infrastructuur gebruikt, vraagt beperkte
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infrastructuurinvesteringen (enkel het nieuwe kruispunt),R40
die bovendien passen in
G.CROMMENLAAN De Willem van Guliklaan worst vergroend (raamwerkcomponent:
het transtietraject.
‘eco-strip’), het front van Ledeberg en de centrale ruimte in Bellevue blijven
autogericht.
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huidige situatie Meierij - voorstel activiteitenstrip met aanduiding nieuwe infrastructuur
stedelijke boulevard t.h.v. de activiteitenstrook in de Meierij.
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viaduct - shullte over op- en afrit Ledeberg

Interventies

georganiseerd, is het niet mogelijk om de stedelijke boulevard langs 1 zijde van de
bestaande pilaren te organiseren (op het bestaande brugdek). Detailonderzoek is
nodig.

In de volgende scenario’s worden verschillende ruimtelijke uitwerkingen van de
stedelijke boulevard getest. Dit zijn eerste vingeroefeningen, gebaseerd op het
beschikbare materiaal. Vervolgonderzoek moet een duidelijke afweging tussen de
verschillende opties maken.

Aan de zuidzijde zorgt een nieuwe infrastructuur voor de verbinding met de knoop
E17/E40/R4. De studie stelt voor om een nieuwe brug over de Schelde en een
tunnel onder het bestaand spoorwegtalud aan te leggen. Deze infrastructuur is veel
slanker dan het huidige viaduct: een 2x1 baanvak voor wagens en een vrije baan
voor openbaar of collectief vervoer.
- Boek 2 | 176 -

In de eerste optie wordt een
stedelijke
boulevard aangelegd
vanaf de
FRANS
DE MILDREEF
A.HEYNDRICKXLAAN
buurtsporthal tot aan de Sint-Lievenspoort. De boulevard heeft een 2X2-profiel
en heeft twee kruispunten (A.Heyndrickxlaan x Hundelgemsesteenweg en t.h.v.
G.Crommenlaantunnel. Via deze lichtengeregelde kruispunten worden voetgangersen fietsoversteken beveiligd. Groene100m
middenbermen zorgen200m
voor opstelruimte aan
de kruispunten.

P

In een variant kan het kruispunt aan de G.Crommenlaantunnel uitgewerkt worden
zuiderpoort
als een T-kruispunt. Dit maakt dit kruispunt minder complex. De De Speurderparking
wordt dan ontsloten via het front van Ledeberg. Maar er wordt dan vanuit gegaan
200m
130m
dat deze hoofdzakelijk voor buurtparkeren bestemd is.

CENTRUM

In deze fase wordt ook het Sint-Lievenspoortkruispunt ruimtelijk geoptimaliseerd.
Eerste inschattingen tonen aan dat het mogelijk is om deze optimalisatie op het
bestaande brugdek te doen. Het al dan niet behoud van (een deel van) het viaduct
is bepalend voor de mogelijkheden. Als de shuttle ook op het maaiveld wordt

De nieuwe infrastructuur heeft een duidelijke impact op de situatie
aan de Meierij. Momenteel worden de woonblokken ontsloten langs
de Frans de Mildreef vanuit het oosten en de Ijzerweglaan in het
westen ontsloten. Het jaagpad wordt uitgebouwd tot fietssnelweg.
De nieuwe infrastructuur doorsnijdt al deze verbindingen. De fietsverbinding langs
het jaagpad kan vermoedelijk onder de nieuwe brug doorgetrokken worden. De
bereikbaarheid van de Meierij vraag verder studiewerk

BELLEVUE
Indien
in vorige stappen gewerkt is met een talud, kan er gekozen worden om de
stedelijke boulevard
ook op een talud aan te leggen.
G.CROMMENLAAN
R40

De verkeerslichten, in combinatie met een snelheidsregime van 50 km/u, werken
Afweging
als een duidelijke filter; voor de automobilist is het duidelijk dat hij vanaf de
IN
HET
TRANSITIEVERHAAL
IN
HET
RUIMTELIJK
ONDERZOEK
WORDT
Meierij het Gentse stadscentrum binnenrijdt. Mogelijke overslag tussen de
GEKOZEN OM DE STEDELIJKE BOULEVARD OP HET MAAIVELD AAN TE LEGGEN.
kruispunten, door de beperkte afstand, moeten nader onderzocht worden.
Deze stedelijke figuur structureert de ruimte tussen Bellevue en Ledeberg. Een veilige
de speurder
De Meierij ontsluit via de Frans de Mildreef en de Ijzerlaanweg. Deze verbindingen lopen
en comfortabele oversteekbaarheid wordt gegarandeerd door verkeerslichten
dood op de nieuwe infrastructuur, zij dienen enkel het lokaal bestemmingsverkeer.
geregelde oversteken langs de kruispunten. Binnen het profiel van de stedelijke
Dit resulteert in een zeer stedelijke situatie. De stedelijke boulevard wordt een
boulevard worden ook groenbermen voorzien. Aan de kruispunten laten zij toe om
publieke ruimte, met fiets- en wandelpaden, oversteken, bomenrijen… Ze geeft
voldoende opstelruimte te voorzien.
SPOORWEG
HUNDELGEMSESTEENWEG
SCHELDE
structuur aan het stedelijkSCHELDE
weefsel.
In het transitieverhaal wordt het aangelegde talud (fase 4) terug afgebroken. In
tegenstelling tot de tunnelvarianten (zie verder) vraagt de aanleg van de stedelijke
boulevard minder investering.

E17

De stedelijke boulevard Ledeberg wordt aangelegd. In Ledeberg wordt een
2X2 profiel voor wagens voorzien. De boulevard clustert namelijk zowel het
verkeer tussen stad en E17/E4/R4 als het lokale en doorgaand verkeer. In dit
profiel wordt ook een vrije baan voor openbaar of collectief vervoer voorzien.

MEIERIJ

P
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maaiveld - 1 kruispunt

Interventies
De stedelijke boulevard kan ook in een tunnel worden uitgevoerd. Hierdoor loop het
landschap door tussen Ledeberg en Bellevue. Zachte verbindingen zijn conflictloos.
Tunnels vragen een zware investering. Door deze investering achteraan in het
transitietraject te plaatsen, is de omvang (aantal rijvakken...) van de infrastructuur
minimaal en kan de investeringskost beperkt worden.
Tunnels zijn een zeer technische aangelegenheid. Hellingsgraden, minimale
hoogtes, aanloophellingen en tunnelmonden... Om de impact hiervan te beperkten,
wordt voorgesteld om met een half-ondergrondse tunnel te werken. De uitgraving
die hiervoor gedaan moet worden is beperkter. Bovendien kan uitgegraven grond
gerecupereerd worden voor de afwerking. Aanloophellingen worden korter,
waardoor het overdekt tunnelgedeelte gemaximaliseerd kan worden (maximale
ruimtelijke winst).

In een eerste variant wordt een half kruispunt voorzien aan de Hundelgemsesteenweg
x A.Heyndrickxlaan. Het is mogelijk om vanaf de Hundelgemsesteenweg op de
stedelijke boulevard richting E17 en vanaf de E17 richting de Hundelgemsesteenweg
te rijden. Andere opties zijn niet mogelijk. Aan de G. Crommenlaantunnel wordt een
volwaardig kruispunt voorzien. Via twee ventwegen op het talud wordt het lokaal en
doorgaand verkeer naar het nieuwe kruispunt geleid.

plan en profielen 1 kruispunt

In een tweede variant wordt enkel een volwaardig kruispunt voorzien aan de
Hundelgemsesteenweg x A.Heyndrickxlaan. Hiervoor moeten 4 aanloophellingen
voorzien worden, die het doorlopende maaiveld beperken. Over de G.Crommenlaan
en het front van Ledeberg rijden nu nog steeds wagens. Over het front van Ledeberg
is dit enkel bestemmingsverkeer voor de buurtparking, over de G.Crommenlaan
gaat het over bestemmingverkeer voor de Zuiderpoort(parking).
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Het bestaande OV-net evolueert mee binnen de voorgestelde modal shift in het
transitietraject. Dit betekent het gradueel opdrijven van het aanbod. Door de
frequentie en capaciteit van bestaande lijnen op te drijven of door het toevoegen
van nieuwe lijnen.

Capaciteitsanalyse

Het experiment met de shuttle (moment 3) laat toe om een bijkomende lijn uit te
bouwen. Initieel met (zelfrijdende) shuttles tussen de UZ-campus en het Woodrow
Wilsonplein, later tot aan het Eiland Zwijnaarde.

In de afweging tussen een standaard
hoogwaardige openbaarvervoersoplossing
en een alternatief vervoersmiddel, zoals
bijvoorbeeld een shuttle of pod, kunnen
volgende kencijfers worden meegenomen.

90 seconden, heeft een capaciteit van
32.000 personen per uur.
-

- HOV Bus, met 110 passagiers per
Hoogwaardig Openbaar
Vervoer
voertuig, aan een
frequentie van(HOV)
1

S

voertuig per 2,5 minuten, heeft een
capaciteit van 2.640 personen per uur.

Er bestaan verschillende mogelijke tracés voor de shuttle binnen de B401-ruimte.
Belangrijke parameters bij de afweging zijn:
- (maximale
HOV Tram, met
250 passagiers per
⚫ Capaciteitsanalyse HOV
theoretische)

-

voertuig, aan een frequentie van 1

S
P&R

S
P&R

P&R

-

S
P&R

P&R

S

P&R

S

P&R

P&R

S

P&R

P&R

P&R

P&R

P&R

dedicated lane: kan een vrij baanvak voor de shuttle voorzien worden, of
— Metro (800 passagiers/vtg) om de 90s = 32.000 p/u
rijdt de shuttle gemengd. De zelfrijdende technologie evolueert snel, maar
moet in de nabije toekomst enkele belangrijke drempels
— PODoverwinnen.
met eigen Eén
bedding met kruispunten (20 passagiers
daarvan is het rijden in gemengd verkeer. Door een –vrije
baan
(dedicated
om de 30s – 2.400 p/u (voorbeeld Rotterdam)
lane) te voorzien, kan niet alleen geëxperimenteerd worden met het type
— POD met
eigen
bedding zonder kruispunten en stations
voertuig, maar kan ook nieuwe, zelfrijdende technologie
getest
worden.
met
Het B401-experiment krijgt zo een bredere draagwijdte
danverschillende
enkel het lokale perrons (10 passagiers) – 1 per 10sec
⚫ Capaciteitsanalyse HOV (maximale theoretische)
(tot
minimum
1 per 2sec) = 3.600 p/u (tot 9.000p/u)
vraagstuk. Een vrij baanvak betekent natuurlijk een verlies van capaciteit
voor
wagenverkeer.
— het
HOV
Bus (110 passagiers/vtg) - om de 2,5 min = 2.640p/u

— HOV
Tram (250voor
passagiers/vtg
) - om de 2,5
min
=
Een belangrijke
succesfactor
de nieuwe shuttle-lijn
is de
aansluiting
op het
6.000p/u haltes. Als haltes gecombineerd worden, wordt de drempel
netwerk van bestaande
5/10/2018
tussen verschillende modi beperkt. Dit maakt de gebruikerservaring een stuk beter.
— Metro (800 passagiers/vtg) om de 90s = 32.000 p/u
Als de shuttle op het viaduct voorzien wordt, zijn trappen en liften noodzakelijk om
de verbinding
te maken
met bestaande
halteskruispunten
op het maaiveld.
Door de shuttle
— POD
met eigen
bedding met
(20 passagiers
– omhet
de maaiveld
30s – 2.400
p/u (voorbeeld
Rotterdam) een link gemaakt
(gedeeltelijk) over
te laten
rijden, kan gemakkelijker
worden met bestaande lijnen.

PRT - Hea
Nantes - Busway
Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

Integratie in het bestaande OV net
In ‘Public Transport Trends’ (juni 2017)
van het UITP (International Association
of Public Transport) worden volgende
aandachtspunten voor de integratie van
zelfrijdende voertuigen in de stad vooruit
geschoven:

Oost-west buslijnen richting Gent-Sint-Pieters (lijn 9, 27, 28, 94, 96) over de
Hundelgemsesteenweg: huidig tracé, over centrale as en opties doorheen het raamwerk.

-

Oost-west buslijnen richting Gent-Dampoort (lijn 34, 35 36): tracé over de R40

Vervoer (HOV)

P&R

P&R

Park shuttle Rotterdam

Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

5/10/2018

PRT London Heathrow

Park shuttle Rotterdam
WEPods
- Nedreland
PRT London
Heathrow
Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

P&R

LEGENDE
bestaande OV-verbindingen/ (geplande) uitbreiding

OV-haltes

OV/Shuttle-verbinding over B401-tracé, maaiveld

Shuttle-haltes, maaiveld

OV/Shuttle-verbinding over B401-tracé, viaduct

Shuttle-haltes, viaduct

INTERNAL

P&R

WEPods - Nedreland

Er kan gekozen worden om de bussen over de huidige G.Crommenlaan
of de Hundelgemsesteenweg te laten lopen. De bussen rijden dan door
Denkpistes
stedelijke fronten, maar ook parken en groenzones… Deze twee zijn, met
De studie stelt voor om via een experiment In een volgende fase kan dit systeem
voldoende ruimte aanwezig, perfect combineerbaar, met haltes aan de
na te gaan welke de best passende uitgerold worden in de hele stad, waarbij de
lokale attractiepolen. Wel zal de combinatie de doorstroming beïnvloeden
(technologische) oplossing is voor de shuttle bijvoorbeeld de verbinding tussen
Park shuttle Rotterdam
(tragere snelheden…).
P&R’s
verwachte mobiliteitsvraag. De herinrichting
WEPods
- Nedrelanden OV-knopen verzorgt (zoals de
Mobjects

Mobjects

P&R

Uitzonderlijke toelating in autovrije
gebieden aan 10-20km/u.
PRT London Heathrow

INTERNAL

P&R

-

INTERNAL
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-

-

Voorbeeld pods

Buslijnen 9,27,28,94,96, de verbinding tussen Ledebergplein en het SintPietersstation rijden nu over de as Bruggravenlaan/A.Heyndrickxlaan/
Hoogwaardig
Openbaar
Hundelgemsesteenweg. Er kan gekozen worden om
het tracé over
de
centrale as te leggen. Hierbij is er geen mogelijkheid om haltes te voorzien
⚫ Voorbeeld pods
aan lokale attractiepolen (Zuiderpoort, Sint-Benedictuspoort…),
maar is er
een vlotte doorstroming. De dubbele afslagbeweging compliceert wel de
lichtenregeling.
⚫

Concurrentie tussen alternatieve modi’s
is te vermijden: pod vs fiets en te voet of/
en pod vs tram en bussen

In stedelijk gebied moeten zelfrijdende
voertuigen de “ruggengraat van OVnet” aanvullen en de minder rendabele
Hoogwaardig
(HOV) vervangen. Ze kunnen een
buslijnen
beste
aanpak is Openbaar
de integratie Vervoer
van
deur-tot-halte-dienst bieden voor minder
zelfrijdende voertuigen met het OV-net
PRT - Heathrow
mobiele personen.
via M.A.A.S pakket.

voorzien. Maar de afweging of de shuttle in zijn finale vorm over de stedelijke
boulevard moet rijden, dan wel over het stedelijk front of door het Bellevuepark
2.0, moet afgewogen worden. De relatie tussen de bestaande OV-lijnen is hierbij
⚫ Voorbeeld pods
zeer belangrijk. In datzelfde opzicht moet ook het tracé van de bestaande buslijnen
5/10/2018
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Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)
bekeken en eventueel herzien worden.

P&R

-

INTERNAL

P&R

P&R

Nantes - Busw

aan een frequentie van 1 voertuig per

— POD met eigen bedding zonder kruispunten en stations
met
verschillende
perrons
(10zal
passagiers)
– 1 per
10secworden
Als de stedelijke
boulevard
geïnstalleerd
wordt,
hier ruimte voor
OV-lijnen
(tot minimum 1 per 2sec) = 3.600 p/u (tot 9.000p/u)

P&R

P&R

Shuttle/pod met eigen bedding zonder
kruisingen, met 10 passagiers per
voertuig, aan een frequentie van 1
voertuig per 10 seconden, heeft een
capaciteit van 3.600 personen per uur.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

Shuttle-verbinding over B401-tracé: over centrale fly-over (dedicated lane), over hellingen
op- en afrit Ledeberg (dedicated lane of gemengd), over helling afrit Ledeberg (dedicated
lane of gemengd).

P&R

voertuig- om
per de
2,52,5
minuten,
een
bereikbaarheid van de haltes: haltes op het
de
— maaiveld,
HOV Buswaarbij
(110 passagiers/vtg)
min = heeft
2.640p/u
capaciteit van 6.000 personen per uur.
bereikbaarheid relatief gemakkelijk te organiseren is, of moeten trappen en
) - om de 2,5 min =
liften voorzien worden om de haltes te ontsluiten?— HOV Tram (250 passagiers/vtg
- Metro, met 800 passagiers per voertuig,

6.000p/u

P&R

-

P&R

Shuttle/pod met eigen bedding met
kruisingen (naar voorbeeld Rotterdam),
met 20 passagiers per voertuig, aan
een frequentie van 1 voertuig per 30
seconden, heeft een capaciteit van 2.400
personen per uur.

van de infrastructuur in de B401-ruimte zorgt huidige shuttle die de P&R aan de WEBA
Stand v an zaken - analyses Mobiliteit
voor opportuniteiten voor een pilootproject- verbindt met Dampoort-station en het
Het verleggen van tram 4 naar het stedelijk front van Ledeberg is verder
setting: vrijkomende rijbanen kunnen stadscentrum). Ook een pod-lijn rond het
te onderzoeken. Hierdoor wordt de smalle Ledebergstraat ontlast. De
Meest
toegepast
gebieden
met
grote
wandelafstanden
(campussen,
bedrijventerreinen,
langs bijvoorbeeld
de voormalige
ingericht
worden
als met
dedicated
lanes, centrum,
⚫⚫ Meest
toegepast
iningebieden
grote
wandelafstanden
(campussen,
bedrijventerreinen,
etc) etc)
Benedictuspoort en de De Speurder worden rechtstreeks ontsloten.
bestaande haltes zorgen voor een goede P-route, kan een denkpiste zijn.
Ledebergplein verliest op dat moment een tramhalte.
verknoping, potentiële vraag en knelpunt in
de Gentse Zuidrand…
5/10/2018

De shuttle heeft een beperkte investering in ‘hard infrastructure’ nodig. Beperkte
bijkomende infrastructuur, geen rails, bovenleidingen... De shuttle werkt volgens
het principe van ‘soft infrastructure’: hergebruik van bestaande infrastructuur,
een aan de context aangepast voertuig, software... Dit laat toe om doorheen het
transitietraject aanpassingen te maken aan het tracé.

Vervolgonderzoek naar mogelijke tracés tram 4 (huidig, over centrale as, over stedelijk front)
INTERNAL

- Boek 2 | 180 -

- Boek 2 | 181 -

5/10/2018
5/10/2018

Stand v an zaken - analyses Mobiliteit
Stand v an zaken - analyses Mobiliteit

VOETGA N G E R S E N F I E TS E RS
OMSCHRIJVING

ACHTERGRONDINFO

Ruimte voor voetgangers

Maasbreedte voetgangers

De ruimte voor voetgangers in het plangebied - van Meierij tot Woodrow Wilsonplein
krijgt een upgrade. Momenteel zijn voetpaden te smal, oversteken onveilig of
ontbrekende en zijn pleinruimtes (zoals het W. Wilsonplein) niet op maat van zwakke
weggebruikers.
De reductie van wageninfrastructuur creëert ruimte om voetpaden om te vormen tot
volwaardige verblijfsruimtes. Met ruimte voor terassen, groen, fietsenstallingen...
Het Woodrow Wilsonplein wordt heringericht, waarbij het historisch versnipperd
plein wordt omgevormd tot een volwaardige publieke verblijfsruimte. Nieuwe
voorpleinen in Ledeberg en Bellevue zijn op maat van voetgangers en fietsers.

1

Veilige en comfortabele oversteken zorgen voor een aanvaardbare maasbreedte
van 100m.

Ruimte voor fietsers
De noord-zuid verbinding op stadsregionale schaal, tussen W. Wilsonplein en
zuidrand, vormt de ruggengraat waaraan lokale verbindingen worden gelinkt.

2

Binnen R40 worden linken tussen de fietsstraat langs de Muinkschelde en
de Brusselsepoortstraat/Sint-Lievenspoortstraat uitgewerkt. Door veilige
oversteken te voorzien, worden de twee wijken met elkaar en de centrale fietsas
zuidwaarts verbonden. Er wordt een netwerk met een maasbreedte van 500 tot
1000m nagestreefd. De oversteekplaatsen worden maximaal geclusterd met de
voetgangersoversteekplaatsen.

De meeste verplaatsingen te voet gaan over
500 tot 800m. Maar als je op 500 meter
in vogelvlucht 250m moet omlopen, is je
weg de helft langer: we noemen dat een
omloopfactor 1,5 (niet omlopen is dus factor
1.0). Algemeen mag een omloopfactor van
1.2 als aanvaardbaar worden beschouwd,
dus op 500m hoogstens 100m omlopen.
Wordt het meer, dan haken de meeste
stappers af.

Voor de B401-ruimte wordt een 100m
maasbreedte voorgesteld. Deze maasbreedte
sluit beter aan het bestaande weefsel.
Bovendien
hebben
(lichtengeregelde)
oversteken een belangrijke invloed op de
verkeersdoostroming.

Het
voetgangersnetwerk
moet
dus
voldoende fijnmazig zijn. Het Brusselse
voetgangersplan stelt een maaswijdte van
50m als streefdoel voorop. In een strak
orthogonaal stratenplan zouden dat dus
blokken van 50m op 50m zijn.
Ook in Geneve is het 50m raster maatgevend
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. In de
praktijk wordt de maaswijdte van 50 m lang
niet altijd gehaald, maar 100 m blijkt wel
haalbaar.

https://mobilite-mobiliteit.brussels/sites/
default/files/vm3-voetgangersvriendelijkestad.pdf

1. De verbinding tussen de Tweebruggenstraat en de Albertina Sisulu- en de Steve
Bikobrug wordt herbekeken. De verbinding loopt nu via de oude stadsbibliotheek
en is weinig leesbaar. een nieuwe route loopt door het park en sluit rechststreeks
aan op de Tweebruggenstraat. Zo ontstaat een kwalitatieve oost-west
fietsverbinding. De toegang tot de Zuidparking is hierbij een knelpunt.
2. De Jules de Bruyckerdreef wordt autovrij gemaakt en fungeert als doorsteek voor
voetgangers en fietsers. Er ontstaat een verbinding tussen de Muinkkaai en de
Brusselsepoortstraat.

3

3. Het wagenkruispunt aan de Okapistraat wordt gereduceert. Hierdoor ontstaat
ruimte voor een volwaardige fietsoversteek die een alternatief vormt voor de
Sint-Lievenspoort.

4

In Ledeberg worden de fietsdoorsteken gelinkt aan de groene vingers. Ook hier
wordt gestreefd naar een maasbreedte van ongeveer 500m.
4. De fietsonderdoorgang onder de Sint-Lievenspoort verbetert de doorstroming
op het kruispunt en verhoogt de veiligheid voor fietsers
5. De huidige G.Crommenlaantunnel wordt ingezet als fiets- en voetgangerstunnel,
waardoor de Zuiderpoort een kwalitatieve link krijgt met het centrum van
Ledeberg. De nieuwe Stropbrug zorgt voor een verbinding richting station.

5

6. De nieuwe groen-blauwe vinger zorgt voor een verbinding tussen het centrumplein
en de Schelde-oevers. De vinger is robuust genoeg om ook een fiets- en
wandelverbinding te voorzien.

6

7

7. In het nieuwe profiel van de A.Heyndrickxlaan en de Hundelgemsesteenweg
wordt ruimte voor voetgangers en fietsers voorzien. Hierdoor ontstaat een
kwalitatieve verbinding tussen Ledeberg (en door het Park de Vijvers ook met
Gentbrugge) en Gent-Sint-Pieters.
Ter hoogte van de Meierij zijn een aantal mogelijkheden voor fietsbruggen over
de Schelde voorzien. Hierdoor wordt de noord-zuidverbinding over de Schelde
getrokken.

Maasbreedte fietsers
In het ‘stadsregionaal fietsnetwerk Gent’
wordt het volgende gezegd over de
maasbreedte van het fietsnetwerk in de
binnenstad:

In het buitengebied ligt de maaswijdte
van het fietsnetwerk rond de 3500m zoals
dit reeds in het bestaande bovenlokaal
fietsroutenetwerk gedefinieerd is.

“We definiëren verschillende zones in de
regio Gent die zoveel mogelijk samen
vallen met de stedelijke morfologie en/
of de groenstructuren. Binnen deze zones
maken we een gridvormig fietsnetwerk
om de bereikbaarheid in alle richtingen te
garanderen. De maaswijdte van het netwerk
verschilt naargelang de zone.

In de kernen van de deel- of randgemeenten
vernauwt de maaswijdte van het fietsnetwerk
t.o.v. de maaswijdte van het omliggende
buitengebied.

In de kernstad heeft het fietsnetwerk een
maaswijdte tussen de 500m en de 1000m.
De ruimte tussen de mazen moet zoveel
mogelijk altijd en overal befietsbaar zijn.
In de groeistad heeft het fietsnetwerk een
maaswijdte tussen de 1500m en de 3000m.
In het zeer specifieke havengebied kan geen
vaste gridstructuur gehanteerd worden.

LEGENDE
fietssnelwegen
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bovenlokale fietsroute

uitbouw gepland

voetgangersverbindingen

lokale fietsroute

uitbouw studie

ruimte op maat van voetgangers
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De ruimtelijke verschijningsvorm van de stad
en omliggende vraagt soms om specifieke
inpassing van een gridstructuur. De
maaswijdtes kunnen dan ook enkel als een
streefwaarde gelezen worden en dus niet
als gefixeerd minimum of maximum”
In de B401-ruimte wordt een maasbreedte
van 500m nagestreefd.

TOONWEEKEND

Op 26 en 27 mei werd het toonweekend georganiseerd.
De Gentenaar werd uitgenodigd om, na de vertoning van
‘plannen voor plaats’ mee te wandelen langs de B401. Aan
de hand van stellingen werd gepolst naar het draagvlak voor
de verschillende concepten.

In een wandelboekje werd een hypothetisch transitietraject
getoond. Op vijf verschillende plaatsen werden vijf
verschillende momenten in het traject verbeeld.
Na de wandeling werd, door middel van de een stadsregionale
kaart en 4 maquettes, verder gediscussieerd over het
transitietraject;

Beste Gentenaar, meedenker,

LEDEBERG ONDERDOORGANG
en soms tijdelijke, tussenstappen naar

bruggenbouwer,

eeninduurzame
mobiliteit en leefbare
Welkom
2026!

fietsverbinding. De onderdoorgang wordt

De verschuiving
meer duurzame
stedelijkenaar
omgeving.

een autovrije, groene verbinding tussen het

4

TRANSITIE IN DE TIJD

telijk

uim
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enne
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ruim
Ond

de 1?
met
0
Wat n de B4
va

De wandeling toont een

Een combinatie van een nieuwe publieke

overgangstraject voor de ruimte van

ruimte en een gerichte stedelijke

de B401 in vijf mogelijke etappes.

programmatie op maat.

Zo’n overgangstraject zou er als volgt uit

2040: Afbreken van het viaduct en

kunnen zien op een tijdslijn:

dit vervangen door een compacte

Het viaduct B401 verbindt momenteelvormen van mobiliteit heeft zich doorgezet

2020: Verder verminderen van

lokale verdichting met voorzieningen,

het autoverkeer binnen de R40.

werkplekken en nieuwe woonvormen.

de Gentse binnenstad met de
autosnelwegen. Een toestand die

de verbinding
legtu tussen
snelwegen
en
willen we
de ruimte
doen beleven
en
Wat is uw advies?
de R40 is nog verder afgenomen. Ook het

toegenomen verkeer zet dit een te grote

In dit boekje kan je een aantal mogelijke

druk op de stedelijke mobiliteit en de

invullingen van de ruimte ontdekken.

leefbaarheid.
De stad voert daarom momenteel een

gedomineerd wordt door verharding.

2

verkennend ruimtelijk onderzoek naar

Van Kuiperskaai tot Meierij.
2022: Experimenteren met nieuwe

mogelijk in als verblijfsruimte om Bellevue en

an de op- en afritten van de B401 (2x2

Ledeberg als wijken te verbinden?

rijstroken) te verminderen. De huidige oprit

Richt de ruimte onder het viaduct vooral in

wordt omgevormd tot een op- en afrit. Ook

als een groenbuffer tussen de woonwijk en de

het kruispunt van de Sint-Lievenspoort kan

drukkere verkeersader?

maar eerder suggesties waar we

tijdens en na de wandeling in discussie De ruimte onder het viaduct omvormen tot

over kunnen gaan. Zo
weten
wij waar een aangename ruimte om te verblijven?
De Hundelgemsesteenweg
wordt
als meer

viaduct B401. De stad bekijkt hierbij

een draagvlak
voorin is.
tijdslijn
lokale er
verbinding
opgesplitst
eenDe
route
van die Het viaduct slopen om een volwaardige

van Ledeberg
komt ertussenstappen
ruimte vrij door het
verschillende
de transitie
weghalen
van deis.rijvakken onder het viaduct,
mogelijk

en nieuwe ideeën om activiteiten te

3

en de sloop van de nu overtollige afrit van de

De studie vertrekt van een aantal

ontwikkelen.

B401. Met de resultaten van het technische
verschillende verhaallijnen: zetten we

in op vergroening of verdichting, of valt

2024: Inzetten op stadsregionale

studiewerk en de input vanuit

Verbeelding

4

netwerken voor fietsers en openbaar

dit te verzoenen? Wat is de mogelijke rol

verschillende participatiekanalen zal

van het viaduct in elk verhaal? Wat met

nadien een transitieverhaal worden

de mobiliteit, op korte en lange termijn?

samengesteld voor het viaduct en zijn

Het resultaat van deze studie moet een

omgeving.

Ledeberg krijgt een nieuwe voorruimte in de

vervoer en dit koppelen aan nieuwe

vorm van een stedelijk plein met veel groen.

en bestaande overstappunten voor de

Op het plein staat de Speurdersparking.

5

Hiervan is de gelijkvloerse verdieping

auto (park-en-ride en park-en-bike).

omgevormd tot een overdekte marktplaats

Tussen de Speurder en op- en afrit komt een

2026: Ontwikkelen van een aantrekkelijke

2026
5

8MEI-PLEIN
Wat is uw advies?
Ga maximaal in het ontharden en
vergroenen van deze ruimte.

Ontdubbelde

Fijnmazig

klimaatas

netwerk

Fietssnelweg

Het Zuidpark moet als 1 geheel doorlopen
tot aan de St-Lievenspoort?

LEDEBERG WELZIJNSKNOOP
Welkom in 2040!

Een deel van het viaduct blijft behouden. De

Er wordt een efficiënte en compacte nieuwe

nieuwe stedelijke ruimte maakt deel uit van

infrastructuur gebouwd om de verbinding te

de nieuwe ontwikkeling er onder: trappen en

maken tussen de snelwegen en de R40. Ter

liften maken de verbinding, gaten zorgen voor

hoogte van Ledeberg/Bellevue krijgt deze

doorzichten.

verkoelende werking, een positieve impact

dwarsverbindingen door het Zuidpark

wordt ontworpen als een kwaliteitsvolle

De verbinding tussen Ledeberg en Bellevue

op het stadsklimaat, een ecologische en

verbonden?

stedelijke ruimte waar verschillende

krijgt hier vorm door het Centrumplein via

recreatieve meerwaarde. De stad Gent

Recreatie primeert op ecologie?

verkeersstromen – auto, fiets, voetgangers én

de tuin van de Welzijnsknoop te verbinden

heeft deze vergroeningsoperatie opgezet

Het straatparkeren maximaal verplaatsen

shuttle - gecombineerd met ruimte voor groen

met de groene passage langs het E3-plein.

en water (stadsnatuur). Ook aantrekkelijke

Voetgangers en fietsers kruisen veilig en

dwarsverbindingen voor langzaam verkeer die

comfortabel de stedelijke boulevard. Maar er

burgerinitiatieven als milieuverenigingen

Bellevue en Ledeberg met elkaar verbinden

is ook ruimte voor bijkomend groen en water

zetten hun schouders mee onder dit project.

worden geïntegreerd in de inrichting

in deze groene vinger tussen Ledeberg en de

van de stedelijke boulevard. De Gaston

Schelde-oevers.

naar ondergrondse parkings.

collage

Crommenlaan en de Hundelgemsesteenweg

De auto neemt hier zeer veel plaats in. Veel

aan de voorzijde van Ledeberg kunnen verder

ruimte voor ontmoeting en ontspanning

worden afgebouwd. Het buurtpark aan de

blijft er niet over, het groen beperkt zich tot

buurtsporthal kan verder worden uitgebreid

zichtgroen. Door wagens te weren uit de

en vergroend. Deze transformatie van de

Jules de Bruyckerdreef, wordt het 8-mei-plein

ruimte tussen Bellevue en Ledeberg wordt

en het Koning Albertpark verbonden. Het

gecombineerd met nieuwe voorzieningen,

Koning Albertpark breidt zo sterk uit. Via de

scholen, maakbedrijven, innovatieve

Muinklaan worden ook verbindingen gelegd

woonvormen … De bestaande hoogbouw

komen best samen op de stedelijke boulevard

aan het E3 plein wordt mee opgenomen in

om maximaal ruimte te winnen?

Biodiversiteit

Design Studio D

referentie

Straub Thurmayr CSLA
Landschaftsarchitekten and
Stadtplaner

Dance Floor for Trees

Folly Forest, Winnipeg

groene verbinding met hetgroene verbinding met het
Muikpark
Muikpark

Herbebossingsproject,
Bangkok

referentie

de Jules de Bruyckerdreefde Jules de Bruyckerdreef
wordt een groene verbinding
wordt een groene verbinding

referentie

auto's, trams voetgangersauto's,
en
trams voetgangers en
fietsers gebundeld
fietsers gebundeld

Verbeelding

met het Muinkpark.

Lokale

Randen en

netwerk

verdichting

plinten

Fietssnelweg

Stedelijke
boulevard

Wat is uw advies?
Het viaduct op termijn vervangen door een
nieuwe infrastructuur is een goede optie?
Het viaduct wordt best zo snel als mogelijk
gesloopt?
Het lokale en het doorgaande verkeer

deze renovatie.

QUEENS PLAZA
Queens, NY
Margie Ruddick

Liever een tunnel dan het verkeer op het
gelijkgronds samen te brengen?
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Nieuwe gebouwen realiseren in functie van

De logica an de buurtsporthal wordt verder

wonen, voorzieningen, etc. ter ondersteuning

doorgetrokken onder de b401. Buurtatieliers,

van omliggende wijken is een goed idee?
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vertakte groenklimaatas

Welkom in 2022!

Ontdubbelde groenklimaatas

Verbeelding

Vanaf 2019 werd het viaduct van de B401

De ateliers gebruiken het viaduct als

Onder het

Stedelijk

Ontdubbelde
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platform
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Lokale verdichting

Een koppeling tussen de Groenklimaatas

Fietssnelweg
Nieuwe fietssnelwegen worden

Een graduele transformatie van het

De ruimtelijke verlangens en

4 en een parallelle groenstructuur

gerealiseerd die Gent verbinden met

huidige parkeeraanbod dringt zich op.

programmatorische noden van de

regelmatig afgesloten voor autoverkeer. Dit

dak. Start-ups, creatievelingen, maar ook

omwille van het grote succes van de autovrije

buurtbewoners vinden hier een plaats om

is een belangrijke toevoeging aan

omliggende gemeenten. Een goede

In de stad gelegen publieke parkings

omliggende buurten krijgen vorm in lokaal

zondagen. Eerst gebeurde dit driemaandelijks,

de handen uit de mouwen te steken. Op

de stadsecologie en maakt de stad

verknoping en verweving van deze

transformeren waar mogelijk naar

gerichte ontwikkelingen. Compact en

maar vanaf 2021 is het viaduct elke laatste

het viaduct vinden allerlei activiteiten plaats:

klimaatrobuuster. Maar het groen heeft

fietssnelweg met het omliggende weefsel

bewonersparkings of krijgen zelfs een

dens, geven deze ontwikkelingen plaats

zondag van de maand autovrij.

marktjes, optredens… Permanente trappen en

ook een sociale functie: Gentenaars

is cruciaal. De elektrische fiets vergroot

andere functie. Nieuwe P&R’s worden

aan betaalbaar wonen, maakateliers,

In samenwerking met lokale en bovenlokale

liften verbinden het maaiveld met deze nieuwe

komen samen in groene ruimten.

de actieradius van de fietsers.

opgevat als randparkings en verknoopt

scholen, buurtsporthal…

actoren werden mogelijkheden op en onder

publieke ruimte. De Gustaaf Callierlaan

het viaduct uitgetest. Verschillende initiatieven

en de Hubert-Frère Orbanlaan krijgen een

gericht op een zeer divers publiek kregen hier

brede voetgangerszone, een strook waarin

een plaats.

parkeren wordt afgewisseld met straatgroen

In 2021 werd beslist om het viaduct van

en een lokale rijweg: het doorgaand verkeer

de B401, die de verbinding maakt met het

wordt beperkt tot de Zuidparklaan. Aan de

Zuidpark, definitief af te sluiten. Een co-

westzijde breidt de groenzone uit en ontstaat

creatietraject werd opgestart met een dubbel

er een parkzone, direct bereikbaar vanuit de

doel. Enerzijds bepalen welke eenvoudige

omliggende appartementen. Aan de westzijde

ingrepen er nodig zijn aan de ruimte op en

geeft een plein toegang tot de ateliers.

onder de viaduct zodat we het gebruik ervan

Wat is uw advies?

verder kunnen stimuleren en faciliteren.

worden op groen en ruimte om te wandelen

in deze nieuwe ruimte kunnen organiseren

en te verblijven.

en/of zullen instaan voor het beheer ervan.

gemaakt worden voor verschillende vormen

initiatieven wordt creatief nagedacht over

van recreatie.
Onder het viaduct kunnen buurtateliers

nieuwe verdienmodellen....
Het is nu 2022 en de viaductruimte is

ontwikkeld worden.

getransformeerd tot een dynamisch stedelijk

Het aanwezige viaduct moet op termijn

platform, een soort stedelijk laboratorium in

plaats maken voor open ruimte en park?
Collage

open lucht.

shuttle zuid-as

Shuttle Zuidas

Knoopverdichting

Randen en plinten

Een shuttle wordt geïntroduceerd die de

Er wordt gebruik gemaakt van de

De transformatie van de ruimte

Gentse Zuidrand – Ghelamco Arena, UZ,

strategische ligging van de B401 in

van de b401 wordt ingezet om

voor voetgangers en fietsers worden

Eilandje Zwijnaarde … - verbindt met het

de stad om stedelijke verdichting te

nieuwe voorplekken te maken aan

gecombineerd met ruimte voor water en

stadscentrum. De shuttle is een alternatief

realiseren op knooppunten van het

de verschillende ruimtes. Deze

groen.

vervoersmiddel dat gebruikt maakt van

openbaar vervoer. Deze knopen krijgen

combineren nieuwe publieke ruimte

het viaduct van de B401. De shuttle

een stadsbrede uitstraling.

– verbrede stoepen, pleinen, groene

is vernieuwend omdat het zelfrijdend,

ruimten – met een stedelijke en/of

vraaggestuurd, elektrisch en gericht is op

wijkprogrammatie.

Assemble - Folly for a Flyover,
Londen

EM2N - Im Viaduct, Zürich

Punctueel vergroenen

Stedelijke boulevard

Stedelijk platform

Onder het viaduct

Waar mogelijk wordt verharde ruimte

Een stedelijke boulevard is de verbinding

Het viaduct wordt gebruikt als

De ruimte onder het viaduct transformeert

vergroend. Dit creëert meer ruimte voor

tussen de R40 en de snelwegen en is

verhoogd plein, een stedelijke leegte en

naar een activiteitenstrip. De logica

de infiltratie van water en een ecologische

een kwaliteitsvolle stedelijke ruimte

experimenteerruimte. Nieuwe volumes

die ingezet wordt met de bouw van de

meerwaarde. Het punctueel vergroenen

waar auto, fiets, voetgangers én shuttle

langs en over het viaduct maximaliseren

buurtsporthal wordt verder gezet over

kan ingezet worden als tijdelijke

gecombineerd worden met ruimte voor

het viaduct als platform. Liften en trappen

de ganse lengte van de B401. Er ontstaat

experiment of als de start van een meer

groen en water (stadsnatuur). Ook

verbinden het maaiveld met het stedelijk

ruimte voor verschillende vormen van

structurele duurzame vergroening van de

aantrekkelijke dwarsverbindingen voor

platform.

recreatie en werk.

ruimte van de B401.

langzaam verkeer tussen Bellevue en

stedelijke boulevard.

2022

2022
SINT-LIEVENSPOORT
vervoer: de shuttle wordt er verbonden met

In de periode 2018-2024 werden in Gent een

de tramlijn 4, de buslijnen vanaf het Woodrow

aantal nieuwe fietsbruggen gerealiseerd (de

Wilsonplein, de buslijnen op de R40 en de

parkbosbruggen naar De Pinte, Stropbrug

fietssnelweg langs de Franse Vaart. Door

over de Schelde…). Deze bruggen zorgden

ingrepen aan de Schelde-oever ter hoogte

voor betere verbindingen tussen het

van de fietsonderdoorgang, ontstaat een

centrum van de stad en de omliggende

groene verbinding, die de verschillende

deelgemeenten. Het gebruik van de fiets

groene plekken langs de oever van de

om van Merelbeke, Zwijnaarde, Sint-Denijs

Schelde en Franse Vaart (Keizerpark, de

Westrem, De Pinte … naar de stad te rijden is

Edward Pynaertkaai…) verbindt met het

hierdoor sterk toegenomen. Om de overstap

Bellevuepark. Een platform in de Schelde

op duurzame vormen van mobiliteit nog

wordt dubbel gebruikt: aan de ene zijde een

verder te stimuleren worden er in de Gentse

plaats om goederen over te laden van boot

Zuidrand – omgeving UZ, Ghelamco, Eilandje

naar fietskoerier, aan de andere zijde een

Zwijnaarde … – een netwerk van nieuwe

openlucht zwemkaai aan de Franse Vaart.

Fietssnelweg

Shuttle

Fijnmazig

Stedelijk

Zuidas

netwerk

platform

Park and Ride and Bikes (P&R&B’s) gebouwd.

www.stad.gent/bruggenbouwers

Wat is uw advies?

Deze sluiten vlot aan op de bestaande
openbaar vervoerslijnen (o.a. tramlijn

Zet vooral in op het versterken van

Brusselsesteenweg) en het uitgebouwde

de fietsinfrastructuur om de stad met zijn

fietsnetwerk. Om de relatie tussen de

randgemeenten te verbinden?

P&R&B’s en het centrum van de stad nog te

Experimenteren met nieuwe vormen van

versterken, wordt er geëxperimenteerd met

collectief vervoer zoals shuttles is een must?

een nieuwe vervoersvorm, nl. een shuttle.

Het viaduct moet enkel behouden blijven

Deze shuttle maakt gebruik van de bestaande

als het een nuttige functie kan krijgen voor

weginfrastructuur van de B401 en de E17/

andere vervoerswijzen?

E40. Het aantal haltes van deze shuttle
wordt beperkt om voldoende snelheid te

Het is goed het viaduct permanent te
behouden als verblijfsplatform?

garanderen.

Een studie van:

P&R&B’s worden best ingeplant aan de
rand van de stad?

Verbeelding
In opdracht van:

De Sint-Lievenspoort wordt uitgebouwd
Collage

tot een nieuw overstappunt voor openbaar

met de E40 en de E17.

wegen wordt ontwikkeld. Trajecten

Ledeberg worden geïntegreerd in de

Welkom in 2024!

CORRIDOR E17/E40

een unieke gebruikerservaring.

Op het viaduct moet vooral ruimte

Voor de financiering van een aantal van deze

LEDEBERG I BELLEVUE

Een fijnmazig netwerk van trage

Fijnmazig netwerk

Op het viaduct moet vooral ingezet

organisaties en lokale actoren die initiatieven

grootschalige P&R's

bestaande parkings

onder het viaduct moeten behouden blijven.

samenwerkingsverbanden tussen overheden,

BINNEN R40

P&B&W&S&...

De bestaande functies – vooral parkeren –

Anderzijds opzetten van

3

Fijnmazig

de vorm van een stedelijke boulevard. Deze

De verschillende wijken worden via

partners: zowel hogere overheden, scholen,

2

Parco Centrale, Prato

2026

26 & 27 mei 2018

in samenwerking met verschillende

Parco Centrale, Prato

een geleidelijke overgang via haalbare,

vormen tussen Ledeberg en Bellevue.

vergroeningsoperatie heeft, door zijn

Overdekte markt Theaterplein,
Antwerpen

Dit zal een verhaal van transitie worden,
recreatieve parkstrip: buitensport, wandelen,

stedelijke ruimte die een schakel kan

en parkeerstroken – omgevormd. Deze

referentie

het viaduct en de omgeving om in de met daarnaast
We hopen
dat je kan genieten van de
douches, toiletten,
toekomst mee aan de slag te gaan. kleedruimtes,
wandeling!
etc.

van collectief vervoer op de B401.

en overmaatse auto-infrastructuur – rij-

referentie

doordachte en gedragen visie zijn voor

Experimenteren met alternatieve vormen

tot Meierij worden restruimtes vergroend

netwerk

qua capaciteit teruggeschroefd worden.

de toekomstmogelijkheden voor het

de Meierij.

verschillende partners met innovatieve

Over de ganse Zuidas, van Kuiperskaai

Fijnmazig

omvangrijke ruimte tussen de Zuid en
bedoeld: het
hoe via Bellevue?
en de voorbeeld
Gaston Crommenlaan.
Aantoont
de kant

het viaduct om kansen te bieden aan

Welkom in 2020!

Parking

de mogelijke herinvulling van deze de Hundelgemsesteenweg
bij de mogelijkheden
staat,
is enkel alsgroene ruimte te creëren voor Ledeberg en
langs
Ledeberg

invullingen van de ruimte op en onder

1

Fietssnelweg

Richt de ruimte onder het viaduct zoveel

verminderd. Dit laat toe om de capaciteit

Let wel, dit zijn geen concrete plannen

Vergroenen van een ruimte die vandaag

plinten

de mogelijkheden die er zijn, schetsen.

verkeer op de Hundelgemsesteenweg is

1

nieuwe infrastructuur gekoppeld aan

Randen en

E3-plein en Ledeberg.

in Gent.
autoverkeer
opdoorheen
de B401 die
ViaHet
een
wandeling
het gebied

niet meer van deze tijd is. Door het

Lokale
verdichting

Les Berges de la Seine, Paris

Canal Swimmer’s Club, Brugge
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