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1 Inleiding 
 
Dit document bevat een samenvatting van de bespreking van de huidige knelpunten in 
Desteldonk dorp en omgeving, zoals waargenomen door de aanwezige bevolking tijdens het 
digitaal ontwerpatelier. 
 

 
 
 
Verloop van het ontwerpatelier 
 
Het ontwerpatelier vond digitaal plaats via MS Teams. Het atelier werd gehouden op woensdag 
4 maart 2021 van 19u30 tot 22u00. Geïnteresseerde bewoners dienden zich in te schrijven om 
de digitale organisatie via werkgroepen vlot te laten verlopen. 
 
Tijdens het atelier werd gedurende 20 minuten aan de hand van een korte presentatie een 
plenaire inleiding gegeven. Tijdens deze presentatie werd het kader, de afbakening van het 
project, historische geschiedenis en referentiebeelden door de Stad Gent gepresenteerd.  
 
Na deze inleiding werden de aanwezigen onderverdeeld in 5 werkgroepen. De groepen kregen 
ongeveer 60 min de tijd om bedenkingen en visies voor te stellen onder begeleiding van een 
moderator van Sweco en een expert van de stad Gent. Op het einde van de digitale ateliers 
werden de resultaten van de elke werkgroep plenair besproken. De resultaten van deze 
ontwerpateliers worden in dit document samengevat. 
 

  
Voorbeeld van het digitale bord tijdens het ontwerpatelier  
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2 Knelpunten en kwaliteiten van het projectgebied 
 
Hierna geven we een overzicht van de geciteerde knelpunten, kwaliteiten en wensen van (de 
omgeving van) Desteldonk die in de verschillende ontwerpateliers aan bod kwamen en 
waarmee het ontwerp voor de herinrichting van Desteldonk en omgeving rekening zou moeten 
houden. Dit overzicht wordt per deelgebied gestructureerd. 
 
 

 
Situering van het projectgebied 
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3 Overkoepelende knelpunten 
Deze overkoepelende knelpunten zijn algemene opmerkingen die van toepassing zijn voor het 
volledige projectgebied en die dus niet locatie specifiek zijn. Om tijdens de ontwerpfase 
rekening te kunnen houden met deze knelpunten is een overkoepelende visie nodig. 
 
 

 
Het projectgebied wordt onderverdeeld in 5 deelgebieden 

 

• Sluipverkeer 
 

Het sluipverkeer wordt overal in Desteldonk als een groot probleem ervaren. Doordat het dorp 
tussen de industrie rond Volvo en de John F. Kennedylaan (R4) ligt, wordt Desteldonk door veel 
vrachtwagens als sluiproute gebruikt. Dit komt vooral doordat de GPS mensen soms door de 
kern stuurt als kortste of snelste route. Volgens de bewoners gaat hierdoor de leefbaarheid van 
het dorp sterk achteruit. Deze problematiek moet worden aangepakt zodat er minder verkeer en 
alleszins geen doorgaand vrachtverkeer door de kern meer kan rijden. 
 
De stad had een eigen voorstel om een ‘knip’ te voorzien in de Nokerstraat om sluipverkeer 
tegen te houden. De visie en opmerkingen van de bewoners op dit voorstel zijn terug te vinden  
in het hoofdstuk van de Nokerstraat.  
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3.1.1 Voorstellen van de inwoners voor het sluipverkeer 

Er worden enkele algemene voorstellen gegeven om het sluipverkeer in Desteldonk tegen te 
gaan. Deze voorstellen zijn niet locatie gebonden en kunnen ingezet worden binnen het 
volledige projectgebied. 
 

• Het behouden en uitbreiden van zonale verkeersborden met een verbod voor +3,5 ton, 
 

• De huidige signalisatie om zwaar vrachtverkeer uit Desteldonk te weren wordt niet 
nageleefd. Het verhogen van de handhaving op sluipverkeer kan hierbij helpen, 

 

• De inrichting van een vrachtwagensluis crf. Evergem. Dit kan ervoor zorgen dat het 
sluipverkeer van Lochristi richting de R4 verminderd. 

 

• Te hoge snelheid 
 
Een tweede algemeen probleem is de snelheid van het verkeer. Dit wordt door alle 
werkgroepen als een groot probleem ervaren. Doorheen het volledige projectgebied rijden 
wagens en vrachtverkeer te snel. Volgens inwoners heeft dit een grote invloed op de 
leefbaarheid en verkeersveiligheid van het dorp. Door de combinatie van zwaar verkeer en 
betonplaten zorgt dit voor geluidsoverlast en beginnen sommige gevels van huizen te scheuren. 
Om de veiligheid van zwakke weggebruikers te garanderen moet de snelheid van wagens en 
vrachtwagens drastisch verminderen. Daarbovenop hebben de huidige verkeersplateaus 
nauwelijks invloed op de snelheid waardoor er nieuwe ingrepen nodig zijn om het verkeer af te 
kunnen remmen.  
 

3.1.2 Voorstellen van de inwoners voor de snelheid af te remmen  

 

• Enkele inwoners geven aan dat momenteel in de buurgemeenten zoals Zaffelare een 
zone 50 geldt. Deze zone mag in principe volledig doorgetrokken worden tot in 
Desteldonk. Eventueel mag dit binnen de bebouwde kom van Desteldonk zone 30 
worden.  

 

• Binnen enkele werkgroepen kwam naar voor dat een verkeersremmer zoals een 
drempel of plateau vaak lokaal voor geluidsoverlast zorgt en het niet altijd het verkeer 
zal afremmen. Er wordt voorgesteld om te werken met as-verschuivingen, 
wegversmallingen of chicanes. Dit kan uitgetest worden met een proefopstelling 
zodat automobilisten op de strategische plaatsen afgeremd worden zonder de 
zichtbaarheid en de veiligheid van andere weggebruikers in het gedrang te brengen.  

 
Op sommige locaties worden enkele specifieke voorstellen gedaan om het verkeer af te 
remmen. Deze worden verder per deelzone in detail besproken. 
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4 Deelgebied: Desteldonkstraat – Desteldonkdorp -

Lichterveldestraat 
 

• Algemeen: wat is vandaag in deze omgeving goed? 
 
Voor de meeste bewoners is het plein met de kerk een aangename plek die een belangrijke link 
heeft met de identiteit van Desteldonk. De bestaande bomen rond de kerk dragen bij aan de 
beleving van de omgeving en moeten behouden worden in het ontwerp. Indien er minder 
doorgaand verkeer is en deze minder snel rijden, heeft het dorpsplein de potentie om uit te 
groeien tot een volwaardige ontmoetingsplek. 
 
De parkeerplaatsen rond de kerk worden vaak gebruikt door bewoners van het dorp, waardoor 
deze zeker behouden moeten blijven. 
 
Het fietspad die naar de fietssnelweg loopt is een pluspunt.  
 

• Algemeen: wat kan in de huidige situatie beter? 
 
Volgens sommige buurtbewoners zijn altijd enkele parkeerplaatsen vrij waardoor het mogelijk 
is om enkele te schrappen. Wel moet er steeds voldoende ruimte vrij zijn voor mensen die naar 
de misvieringen gaan en voor de bewoners die zelfstandig zijn en nood hebben aan 
parkeerruimte. Inwoners geven zelf een bijkomend voorstel om de parkeerplaatsen in te richten 
met grasdallen of andere waterdoorlatende verharding zodat het water in de grond kan 
infiltreren. 
 
In het eerste ontwerp van de stad wordt er een voorstel gemaakt om het dorpsplein te gaan 
ontharden. Dit wordt door sommige mensen gezien als een pluspunt om dit gekoppeld kan 
worden aan het ‘wijkbudget’ zodat er meer input kan komen hoe deze nieuwe publieke ruimte 
ingericht kan worden. Wanneer het dorpsplein onthard wordt, mag er zeker extra groen 
voorzien worden. Dit groen moet echter goed onderhouden zijn. Het huidig kerkhof ligt er soms 
slordig bij.  
 
Wanneer er hoge bomen in het ontwerp voorzien worden, moet er rekening gehouden worden 
met het open zicht rond het plein. 
 
Naast het plein is het noodzakelijk om ook het snelheidsprobleem aan te pakken. Volgens 
inwoners passen vele automobilisten hun snelheid in de bocht van de Desteldonkdorp naar de 
Desteldonkstraat richting de R4 niet aan. Dit zorgt voor onveilige verkeerssituaties rond het 
dorpsplein. De bocht zou volgens sommige inwoners versmald kunnen worden zodat 
automobilisten de bocht niet meer afsnijden. Een ander voorstel is om te werken met 
horizontale verkeersremmers of eventueel een groenstrook om het verkeer van as te doen 
verschuiven. Een verkeersdrempel of verkeersplateau wordt door enkele mensen niet gezien 
als een goede weginrichting, omdat dit vaak voor geluidsoverlast zorgt. 
 

• Algemeen: wat voegen we toe in de toekomst? 
 
Binnen alle werkgroepen kwam naar voor om het plein rond de kerk groener in te richten. 
Vroeger stonden er meer bomen rond het kerkplein. Deze zijn spijtig genoeg allemaal gerooid. 
Deze kunnen zeker opnieuw een plaats in het ontwerp krijgen.  
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Het is belangrijk om in te zetten op de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Doordat 
sommige wagens de bocht afsnijden is het aangewezen om een gescheiden fietspad aan te 
leggen met een fysieke afscherming zoals vb. een haag ctr. De Lindestraat. 
 
Het voorstel om de zone rond de kerk éénrichting te maken wordt goed bevonden. De ruimte 
die vrijkomt door éénrichtingsverkeer kan gebruikt worden om rustpunten en banken te 
voorzien.  
 
>> Toch wordt er door enkele bewoners op gewezen dat de doortocht naar de 
Lichterveldestraat niet onnodig moeilijk gemaakt mag worden omdat op het einde van de 
Lichterveldestraat een speelplein ligt die altijd bereikbaar moet blijven. 
 
Een bewoner gaf aan dat het ook belangrijk is om de toegang naar het overstromingsgebied 
via de Desteldonkstraat op een andere locatie te leggen in plaats van naast de oprit van de R4. 
Dit zou ervoor zorgen dat de wandeltocht naar het groengebied aangenamer is voor de hele 
buurt.  
 

• Algemeen: wat maak je zorgen over? 
 
Een inwoner gaf aan dat het aangewezen is om rekening te houden met allergieën bij het 
aanplanten van specifieke bomen. Er wordt een voorstel gegeven om specifieke planten te 
weren uit het ontwerp. (vb. berken, hazelaars,…) 
 
Op het einde van de Lichterveldestraat is er een mogelijkheid om de speeltuin uit te breiden 
met meer groen. Een voorbeeld kan een geboortebos zijn. Op deze manier kan het speelplein 
een trekpleister voor het hele dorp worden.  
 
Enkele inwoners van de Lichterveldestraat geven aan dat de leefbaarheid van de straat door de 
John F. Kennedylaan achteruitgaat. Door het rooien van verschillende bomen tijdens de 
heraanleg van de R4 is de bufferende werking weg. De vraag is om opnieuw een groenbuffer 
te voorzien zodat het dorp leefbaar blijft. Dit ligt buiten de scope van dit gebied maar kan 
eventueel meegenomen worden in andere plannen. 
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Aandacht voor parkeerplaatsen op het dorpsplein, te hoge verhardingsgraad, snelheid in de 
bocht aanpassen en de bebouwde kom omzetten naar zone 30. 
 

 
Het vergroenen van het dorpsplein met aandacht voor de parkeerplaatsen, het speelplein kan 
dienen als nieuwe trekpleister, het voorzien van een gescheiden fietspad met eventueel een 
haag en het vertragen van verkeer vanuit R4. 
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5 Moleneinde 
 
De stad Gent had voor de herinrichting van Moleneinde enkele voorstellen uitgewerkt. Deze 
werden opgemaakt in 4 varianten waarbij telkens een ander principe uitgewerkt werd: 
 

1. : dubbelrichtingsfietspaden met een centrale rijweg 
2. : centrale doorgaande rijweg en ventwegen als tweesporenweg 
3. : centrale doorgaande rijweg en ontdubbelde dubbelrichtingsfietspaden 
4. : zuidelijke doorgaande rijweg en noordelijke ventweg 

 
Deze varianten werden telkens aan iedere werkgroep voorgelegd en besproken. Daarnaast was 
er ook ruimte voorzien om eigen varianten naar voor te brengen. 
 
 

• Algemeen: Wat is vandaag in deze omgeving goed? 
 
Verschillende inwoners geven aan dat de kapel aan Moleneinde vroeger een functie had en 
een onderdeel was van de identiteit van het dorp. In het verleden kwamen mensen op het 
plein samen om bij te praten of om elkaar te ontmoeten wanneer er iemand van het dorp 
overleden was. Het was dus een open plein met een publieke functie. Deze functie kan opnieuw 
een plaats krijgen in de visie van het ontwerp. De open pleinomgeving rond de kapel kan terug 
hersteld worden zodat het opnieuw een aangename ontmoetingsplek voor het dorp kan worden. 
 
> > Bij dit voorstel moet er wel een kanttekening gemaakt worden omdat enkele inwoners dit 
een gevaarlijke plaats vinden om opnieuw als ontmoetingsplek in te inrichten. Vroeger had 
deze plaats rond de kapel zeker een waarde voor het dorp, maar door het vele autoverkeer is 
het onaangenaam en onveilig. Het is dus noodzakelijk om in te zetten op de verkeersveiligheid 
van deze plaats, anders zal dit nooit een veilige publieke functie kunnen krijgen. Een alternatief 
voorstel is om een nieuwe ontmoetingsplek in te richten aan het speelplein van Desteldonk (zie 
Lichterveldestraat).  
 

• Algemeen: Wat kan in de huidige toestand beter? 
 
Voor vele inwoners is het kruispunt van Moleneinde en de Nokerstraat een gevaarlijke locatie. 
De blinde gevel aan het kruispunt tussen Moleneinde en de Nokerstraat zorgt ervoor dat 
weggebruikers geen uitzicht hebben op het verkeer dat vanuit Moleneinde komt. Er zijn volgens 
bewoners al veel ongelukken gebeurd.  
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Bron: goolge.maps, kruispunt Moleneinde Nokerstraat 

 
 
“Vroeger reed ik iedere dag via de Nokerstraat, maar door het vele verkeer heb ik mijn route 
verlegd naar Hijfte”. - Opmerking bewoner 
 
De stad Gent heeft enkele varianten uitgewerkt voor Moleneinde. Toch kwam er vanuit één van 
de werkgroepen een alternatieve variant, waarbij de locatie van de kapel ingericht wordt als een 
grote otonde of ovonde. Dit kan voor een afremming zorgen van het verkeer en geeft ruimte om 
de locatie van de kapel groen in te richten. Een nadeel kan zijn dat er in deze variant te weinig 
ruimte is voor het inrichten van een fietspaden aan beide zijden van de weg. 
 

 
Voorbeeld van een otonde of ovonde: een langgerekt rondpunt waarbij er meer plaats ontstaat voor groen 
– Bron: www.eeklo.be 
 
Tenslotte gaf een bewoner aan dat de belijning van de huidige toestand laat uitschijnen dat er 
twee wagens elkaar kunnen passeren. Dit is echter niet mogelijk en moet verholpen worden bij 
de heraanleg van Moleneinde. 
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5.1 Variant 1: dubbelrichtingsfietspaden en centrale rijweg 

 

 
Variant 1: eerste schetsvoorstel van de Stad Gent - Moleneinde 
 
Sommige inwoners geven aan dat het dubbelrijfietspad langs één kant van de weg een 
voordeel heeft: fietsers moeten niet vaak de weg oversteken. Ook zorgt dit voor een 
continuïteit met het fietspad uit de Rechtstraat. Verder zorgt dit niet voor een conflict met de 
lijnbussen en het verkeer. Dit kan een argument zijn om voor het fietspad van deze variant te 
kiezen.  
 
Nog een voordeel is dat de hoofdweg in het midden loopt zodat het een aangename 
leefomgeving blijft voor de inwoners van beide kanten van Moleneinde. 
 
De kapel met het oude gemeentehuis heeft als site veel potentieel. Maar momenteel gaat dit 
verloren door de verkeerde inrichting van de hoofdweg en ventwegen. Dit zou kunnen 
herwaardeerd worden. Het groen rond de kapel dat op deze variant kan voor een meerwaarde 
zorgen van de leefomgeving van Moleneinde. 
 
Het voorstel om een enkelrichting rond de kapel te voorzien wordt door verschillende bewoners 
goed bevonden. 
 

• Waar maak je je in deze variant zorgen over? 
 
De oversteekplaats in de bocht aan de Axa-bank voor de fietsers kan gevaarlijk zijn en is 
momenteel heel erg smal. Veel wagens rijden aan een hoge snelheid doorheen de Lindestraat. 
Ook de aanwezigheid van vrachtverkeer kan gevaarlijk zijn voor de oversteek van fietsers.  
 
Door het verwijderen van de parkeerplaatsen zal dit een grote impact hebben op de directe 
woonomgeving. Dit wordt door de bewoners als problematisch ervaren en wordt gezien als een 
groot knelpunt bij deze variant. Het is dus belangrijk om voldoende parkeerplaatsen te voorzien 
voor bewoners en bezoekers. 
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Een laatste knelpunt bij deze variatie is dat fietsers die vanuit Moleneinde richting de 
Nokerstraat moeten, een shortcut gaan nemen en tegen het verkeer in gaan rijden. Het is 
belangrijk om hierover na te denken.  
 

5.2 Variant 2: centrale doorgaande rijweg en ventwegen als tweesporenweg 

 

 
Variant 2: eerste schetsvoorstel van de Stad Gent - Moleneinde 
 
Sommige inwoners verkiezen deze variant omdat hier gebruik gemaakt wordt van ventwegen. 
Dit wordt door sommige inwoners als de meest veilige optie gezien omdat het anders 
gevaarlijk is om vanuit de oprit tot op de weg te rijden. Andere bewoners geven aan dat deze 
variant het dichtst aanleunt bij de huidige situatie waardoor dit als een voor de hand liggende 
optie wordt gezien. 
 

• Wat ontbreekt nog aan het voorstel? 
 
Bij deze variant ontbreekt er een duidelijk visie hoe de fietsers zich op een veilige manier 
doorheen Moleneinde kunnen begeven. Fietsers moeten zich in deze variant invoegen op de 
weg en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen.  
 

• Waar maak je je in deze variant zorgen over? 
 
De huidige ventwegen hebben kasseien, wat zeer fietsonvriendelijk is. De nieuwe ventwegen 
maken beter gebruik van vlakkere materialen.  
 
Een bewoner geeft aan dat het belangrijk is om rekening te houden met de draaicirkel van de 
lijnbus. Op deze variant lijkt het moeilijk om vanuit de Nokerstraat richting Moleneinde te rijden.  
 
Een bewoner geeft aan dat de verharding en het wegprofiel van de ventwegen in deze variant 
te dicht bij de huizen ligt. 
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5.3 Variant 3: centrale doorgaande rijweg en ontdubbelde dubbelrichtingsfietspaden 

 

 
Variant 3: eerste schetsvoorstel van de Stad Gent - Moleneinde 
 
Bewoners geven geen argumenten waarom ze voor deze variant zouden kiezen. Ze hebben 
over deze variant wel verschillende opmerkingen en geven enkele knelpunten mee. 
 

• Waar maak je je in deze variant zorgen over? 
 
Sommige inwoners geven aan dat zoals bij variant 1 een oversteekplaats voorzien wordt van 
fietsers aan de Axa-bank (de oversteekplaats aan de noordelijke bovenzijde van de variant). 
De oversteekplaats is volgens enkele inwoners niet op zijn plaats omdat dit te dicht bij de bocht 
van de Nokerstraat in de Lindestraat ligt. Op deze manier kunnen fietsers niet gemakkelijk 
inschatten of er een wagen vanuit de Nokerstraat afkomt. Wanneer er op deze locatie toch een 
oversteekplaats voor fietsers voorzien wordt, moet dit in combinatie zijn met een analyse van de 
huidige verkeerssituatie en moeten de nodige maatregelen genomen worden om het verkeer 
die uit de bocht van de Nokerstraat komt af te remmen. 
 
In deze variant worden er heel wat parkeerplaatsen verwijderd. Dit kan volgens bewoners in 
Moleneinde voor grote parkeerproblemen zorgen. Het doortrekken van opritten waarbij er eerst 
rekening gehouden moet worden met fietspaden om nadien opnieuw rekening te houden met 
het verkeer op de hoofdweg wordt niet als aangenaam beschouwd. 
 
Ook werden er binnen verschillende werkgroepen aangegeven dat de oversteekplaatsen van 
fietsers extra benadrukt kunnen worden door verlichting. Hierdoor kan de veiligheid verhoogd 
worden. 
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5.4 Variant 4: zuidelijke doorgaande rijweg en noordelijke ventweg 

 

 
Variant 4: eerste schetsvoorstel van de Stad Gent - Moleneinde 
 
Een voordeel bij deze variant is dat er een centraal plein ontstaat met veel groen. De inwoners 
geven aan dat het belangrijk is om de locatie rond de kapel te herwaarderen en dat groen zeker 
noodzakelijk is om de hele buurt toegankelijker te maken voor kinderen, jongeren, ouderen. 
Maar dit mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van de inwoners in de directe omgeving. 
Ook het aantal parkeerplaatsen wordt binnen deze variant sterk verminderd. 
 
Een inwoner geeft aan dat de identiteit van de molen in Moleneinde volledig verdwenen is. Een 
voorstel zou zijn om het symbool van de molen te verwerken in het ontwerp van de straat en 
dit door te vertalen in een eventueel standbeeld van een molenaar die op een bankje in de 
buurt zit. Een infobord kan de geschiedenis van Desteldonk en de locatie van de molen duiden.  
 

• Waar maak je je in deze variant zorgen over? 
 
Bij deze variant geven de inwoners die aan de noordkant van Moleneinde wonen de voorkeur 
maar kunnen het begrijpen dat de inwoners aan de zuidelijke zijde van Moleneinde gevolgen 
ondervinden van de weg die tot vlak tegen de woningen gelegen is. Voor de zuidelijke kant 
zal dus de leefbaarheid verminderen.  
 
Inwoners geven aan dat het belangrijk is om geen extra parkeerplaatsen weg te nemen. 
Momenteel zijn er nu al te weinig waardoor het verminderen van het aantal parkeerplaatsen 
problematisch kan worden.  
 
Er wordt aangegeven dat er een probleem kan ontstaan tussen deze variant en de bushalte 
van het openbaar vervoer. Het is belangrijk om rekening te houden met de bochtstralen van een 
bus en de locatie van de bushalte. Het is belangrijk dat de bushalte in het groene plein rond de 
kapel ruimtelijk geïntegreerd wordt. 
 
Een bewoner geeft aan dat er bij huisnummer 13 een paardenwagen binnen moet kunnen 
rijden. Het is dus aangewezen om binnen de visie voldoende rekening te houden met ruimte 
voor wagens en andere voertuigen die op en af een perceel moeten rijden. 
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Het is belangrijk om de parkeerplaatsen maximaal te behouden. Daarnaast moet het gevaarlijk 
kruispunt tussen Moleneinde, de Lindestraat en de Nokerstraat bekeken worden met oog op de 
bewegingsruimte van de bus. Het plein rond de kapel kan ook verder vergroenen. 

 
De aspecten die zeker behouden moeten worden zijn de bestaande bomen en de 
parkeerplaatsen. De kapel kan opnieuw een plaats krijgen in het Moleneinde maar enkel als het 
drukke verkeer aangepakt wordt. Een alternatief voorstel zou een ovonde kunnen zijn om het 
plein maximale ruimte te geven. Daarnaast is het belangrijk om de fietsoversteekplaats niet in 
de bocht van de Lindestraat te leggen (Axa-bank).  
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6 Nokerstraat en Oudemolenstraat 
 

• Algemeen: Wat is vandaag in deze omgeving goed? 
 
Volgens inwoners is er voldoende plaats, een voorstel om enkel plaatselijk verkeer toe te laten 
zou nog beter zijn. Verder is er mooie natuur aanwezig met mooie bomen. Dit zorgt ervoor dat 
het een aangename fietslocatie is.  
 

• Algemeen: Wat kan in de huidige toestand beter? 
 
Ondanks dat het mooi fietsen is, is het ook onveilig voor fietsers. Vooral tijdens de spits en 
overdag wordt er vaak te snel gereden. Dit is vooral een probleem tegenover de 
Oudemolenstraat. 
 
Vandaag is er in de Nokerstraat geen infrastructuur aanwezig om de veiligheid van fietsers te 
garanderen. De inwoners geven aan dat een fietspad noodzakelijk is met de nodige 
straatverlichting zodat fietsers op de weg beter zichtbaar zijn.  
 

• Is het een goed idee om in de Nokerstraat het doorgaand verkeer te onderbreken 
door middel van een knip? 

 
In alle werkgroepen waren er bedenkingen over het idee van een knip in de Nokerstraat. 
Volgens de inwoners is dit geen duurzame oplossing omdat het verkeer zal omrijden via 
Zaffelare en naar de Lindestraat zal rijden. Het probleem met het sluipverkeer moet volgens de 
inwoners eerder globaal aangepakt worden.  
 
Een tegenvoorstel van een knip is om te werken met gecombineerde maatregelen rond 
snelheidsbeperking: zoals het voorzien van een zone 30 over de gehele bebouwde kom van 
Desteldonk, het voorzien van snelheidsremmers,… 
 

• Wat maak je je zorgen over? 
 
Het grootste probleem in de Nokerstraat is de afwezigheid van een fietspad en de snelheid 
van het verkeer. Dit zorgt vaak voor onveilige situaties met zachte weggebruikers. Daarnaast 
zijn er vlak buiten het projectgebied nog meer onveilige locaties voor fietsers. De bewoners 
vragen om op termijn ook rond het projectgebied de mobiliteit te bekijken.  
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• Wat voegen we toe in de toekomst? 
 
Volgens een bewoner zijn de bestaande bomen langs de Nokerstraat zijn verdwenen. De vraag 
wordt gesteld of het mogelijk is om het concept groener in te richten en opnieuw ruimte te 
voorzien voor bomen.  
 
In de werkgroepen kwam naar voor om een ontwerp te maken waarbij er een vrij liggend 
fietspad voorzien kan worden, eventueel een dubbelrichtingsfietspad wanneer er te weinig 
ruimte is en die gescheiden wordt van het wegdek. Ook werd er op gewezen dat het belangrijk 
is om voldoende verlichting te voorzien voor oversteekplaatsen van fietsers.  
 
Verder moet de mogelijkheid bekeken worden om een voetpad te voorzien langs minimaal één 
kant van de weg. 
 
Tenslotte wordt er een voorstel gegeven dat er een mogelijkheid voor fietsers voorzien moet 
worden om vanuit de Nokerstraat naar het industriepark (Skaldenpark) te rijden. Momenteel 
loopt daar een wandelpad naast de hoeve maar deze is niet toegankelijk voor fietsers. 
 

 
Algemeen wordt er aangegeven om geen knip te voorzien maar eerder voor een weginrichting 
te gaan om het verkeer af te remmen. Ook wordt er voorgesteld om een fietspad te voorzien 
met eventueel een voetpad. Ook de bomen mogen terugkomen en eventueel een mogelijkheid 
voorzien dat fietsers gebruik kunnen maken van de doorsteek naar het industriepark. 
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7 Lindestraat 

• Algemeen: Wat is vandaag in deze omgeving goed? 
 
Vanaf het kruispunt van de Lindestraat met de Busstraat richting Zaffelare is er een goed 
fietspad aanwezig. Het is een aangename landelijke omgeving om te wonen. Zeker richting 
Zaffelare is het wegprofiel voldoende breed om verbeteringen door te voeren.  
 

• Algemeen: Wat kan in de huidige toestand beter? 
 
Binnen alle werkgroepen kwam naar voor dat het verkeer in de Lindestraat een probleem is. 
Door de aanwezige betonverharding en het zware verkeer is er vaak geluidsoverlast en 
zorgen de trillingen ervoor dat de gevels van sommige huizen begint te scheuren. Het beperken 
van de snelheid en het weren van doorgaand verkeer moet prioritair aangepakt worden. Om dit 
aan te verhelpen kan er gebruikt gemaakt worden van verschillende maatregelen die opgesomd 
staan in het hoofdstuk rond de algemene knelpunten (pg. 6). 
 
Een ander knelpunt is de bocht van de Lindestraat waar een witte woning tot vlak tegen het 
wegdek staat. Dit zorgt ervoor dat vrachtwagens vlak langs de woning passeren omdat ze het 
verkeer vanuit Desteldonk dorp niet zien aankomen. Sommige bewoners geven aan dat er 
eventueel een mogelijkheid is om dit huis te verwerven en ervoor te zorgen dat het wegprofiel 
voldoende breed is om een gescheiden fietspad aan te leggen. Inwoners geven aan dat het 
verkeer in de Lindestraat groter is tijdens de wissel van de shiften van Volvo. Er zou dus een 
direct verband zijn met het sluipverkeer en het aangrenzende industriepark.  
 
Een bijkomend voorstel om de verkeersveiligheid rond de bocht van de Lindestraat te 
verbeteren is om in afwachting van de heraanleg van de Lindestraat een tijdelijke 
verkeerspiegel te plaatsen.  
 
Naast de visie om een (dubbelrichtings)fietspad te voorzien moet er ook ruimte voorzien worden 
voor een voetpad. In de huidige wegprofiel is er te geen plaats voor voetgangers en dit moet 
beter. 
 

• Waar leggen we de overgang tussen de enkelrichtingsfietspaden in Lochristi en het 
bestaande dubbelrichtingsfietspad in de Rechtstraat? 

 
Volgens inwoners is het belangrijk om rekening te houden met de zichtbaarheid van de 
oversteekplaats. Het is dus belangrijk om de oversteekplaats niet in de bocht van de Lindestaat 
of aan het kruispunt van de Nokerstraat met Moleneinde te leggen. Het dubbelrichtingsfietspad 
wordt best zo ver mogelijk richting Lochristi doorgetrokken. Een voorstel is om dit halverwege 
de Lindestraat te leggen voorbij de bocht met de witte woning waarbij de straat een lang recht 
stuk heeft. Fietsers zien op deze manier het verkeer aankomen. Nog een ander voorstel is om 
dit op de grens tussen Desteldonk en Zaffelare te leggen omdat je hier genoeg plaats hebt. 
 
Wanneer er voor een specifieke locatie gekozen wordt kan er verlichting voorzien worden om 
de oversteekplaats aan te duiden. Op deze manier is het voor het verkeer duidelijk waar fietsers 
kunnen oversteken.  
 
Een bijkomende vraag van een buurtbewoner is of het echt noodzakelijk is om het fietspad van 
Lochristi te ontdubbelen. Het huidige fietspad in de Lindestraat is voldoende maar er kan wel 
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eventueel wat extra ruimte voorzien worden om het fietspad van de straat te scheiden. 
Eventueel kan dit nog verder in de verf gezet worden door langs het fietspad een haag te 
voorzien cfr. Fietspad Zaffelare. 
 
“Ik ben al verscheidende keren in de berm beland met de fiets omdat de auto’s inhalen ter 
hoogte van de dubbele bocht, net voor het binnenrijden van Desteldonk. Het is aangewezen om 
daar iets te doen rond de verkeersveiligheid.” – Opmerking inwoner 
 

• Wat voegen we toe in de toekomst? 
 
De inwoners geven aan dat het belangrijkste deel van dit project het doortrekken van het 
fietspad van Zaffelare naar de Rechtstraat en Desteldonk dorp is. Waar mogelijk kan er ingezet 
worden op dubbelrichtingsfietspaden maar het is noodzakelijk dat er voldoende ruimte is. 
 
Een voetpad is aangewezen omdat er vaak wandelaars richting de Busstraat gaan. Nu lopen 
deze mensen in de bermen van het kruispunt van de Lindestraat en de Busstraat. 
 
Tijdens de aanleg van de rioleringen, moeten de grachten opnieuw bekeken worden. Het water 
blijft vaak staan in de grachten en loopt niet voldoende weg. 
 

• Wat maak je je zorgen over? 
 
Enkele inwoners maken zich zorgen over de kruising van landbouwvoertuigen en het ander 
verkeer. Landbouwers moeten vaak uitwijken waardoor de bermen kapot worden gereden. In 
deze putten blijft het water regelmatig staan en dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Door een 
extra rand met een grasdal te voorzien kunnen wagens en landbouwvoertuigen uitwijken zonder 
in de berm te rijden. Op deze manier worden de bermen beschermd en verstevigd.  
 

• Hoe gaan we om met de krappe passages in het wegprofiel? 
 
In verschillende werkgroepen kwam naar voor dat het vooral gaat over 1 krappe passage in de 
bocht van het witte huis. Deze bocht zorgt voor heel wat hinder en is onveilig. Ondertussen 
heeft zich er al één zwaar verkeersongeval voorgedaan. Het is volgens enkele bewoners 
opportuun om het huis te verwerven en het wegprofiel te verbreden. 
 
>> Hierop kwamen er enkele opmerkingen dat het niet de bedoeling kan zijn wanneer het huis 
verdwijnt en de weg breder wordt dat dit ervoor zorgt dat wagens en vrachtwagens nog sneller 
gaan rijden. Er moet goed nagedacht worden om het verkeer af te remmen voor de bocht.  
 
  



  

   

 
 

 
ONTWERPATELIER 
5008870530 
KRACHTLIJNENNOTA ONTWERPATELIER 22 (24) 
 

 

 
Het fietspad wordt gescheiden van de weg met eventueel een haag. De oversteekplaats van 
fietsers mag verder in de Lindestraat zijn en niet in de bocht van de Nokerstraat om zo fietsers 
meer ruimte te geven. Deze oversteekplaats kan eventueel nog geaccentueerd worden met 
verlichting. De bocht moet aangepakt worden zodat het verkeer niet te snel meer Desteldonk 
binnen rijdt. Dit kan eventueel door een wegversmalling. Verder moet er bekeken worden of er 
ook een voetpad aangelegd kan worden aan de overkant van de weg of in combinatie met het 
fietspad. Vanaf de bebouwde kom mag dit zone 30 worden om zo het verkeer nog meer af te 
remmen.  
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8 Keurestraat 
 

• Algemeen: Wat is vandaag in deze omgeving goed? 
 
In de werkgroepen was er een consensus dat de kasseien in de Keurestraat kunnen blijven als 
ze beter aangelegd worden. De kasseien zorgen ervoor dat het verkeer trager gaat rijden wat 
een voordeel is voor fietsers en het draagt bij tot de identiteit van de plek.  
 
De natuur in de Keurestraat wordt goed bevonden. Er kwam wel een opmerking dat het bosje 
dat recent werd aangeplant jammer genoeg weer weg moet.  
 

• Algemeen: Wat kan in de huidige toestand beter? 
 
Niet iedereen is overtuigd over het behoud van de kasseien maar er was wel een algemene 
overeenstemming dat de weg optimaal voor fietsers aangelegd moet worden. Momenteel 
bestaat de weg uit een middenvak met kasseien en twee stroken van asfalt. Er kan eventueel 
opnieuw gewerkt worden met een middenstrook van kasseien en twee stroken met een andere 
materiaalkeuze zodat het aangenaam blijft voor fietsers.  
 
Momenteel is de Keurestraat in slechte staat met veel putten. Het moet een prioriteit zijn om 
het wegdek opnieuw evenwijdig aan te leggen zodat zwakke weggebruikers geen hinder 
ondervinden.  
 

• Wat voegen we toe in de toekomst? 
 
Een inwoner had een bedenking om de Keurestraat eventueel in te richten als fietsstraat of 
eventueel een apart fietspad in te richten zodat kinderen daar veilig kunnen fietsen.  
 
Een andere vraag gaat over de mogelijkheid om een brug te voorzien over de Moervaart. Deze 
opmerking ligt buiten de scope van het projectgebied maar kan eventueel wel meegenomen 
worden naar andere plannen.  
 

• Wat maak je je zorgen over? 
 
Een belangrijke bemerking is dat de Keurestraat een smal wegprofiel heeft. De straat wordt 
momenteel gebruikt voor fietsers, landbouwvoertuigen en verkeer naar de jachthaven. Het 
landbouwverkeer heeft het soms moeilijk om uit te wijken. Er kan eventueel gewerkt worden 
met uitwijkstroken of andere oplossingen om op sommige plekken het wegprofiel breder te 
maken.  
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9 Andere opmerkingen 
 
Deze opmerkingen liggen buiten de scope van het gebied en zijn niet locatie specifiek. Deze 
opmerkingen kunnen wel meegenomen worden naar andere projecten: 
 
Momenteel maakt het openbaar vervoer tussen Desteldonk en Lochristi een grote omweg. De 
vraag wordt gesteld of het mogelijk is om een rechtstreekse lijn te voorzien. 
 
In het plan van de vervoerregio wordt er een mogelijkheid gezien voor een lijnbus en een 
shuttle bus. Een bewoner vraagt zich af wat de functie van zo een shuttle bus nog is en of dit 
niet opnieuw bekeken moet worden. 
 
Momenteel staat er een windturbine langs de Keurestraat. Deze is hinderlijk en er wordt door 
een bewoner aangewezen om deze locatie opnieuw te bekijken.  
 
Een inwoner geeft mee dat er een mogelijk alternatief is voor de knip van de oprit van de R4. 
Een mogelijkheid is om een verbinding te maken via de Skaldestraat, Everdonk en de 
Rostijnestraat. Dit kan zowel ontlastend zijn voor Desteldonk en voor het dorp Oostakker. Veel 
bestuurders gaan nu via Desteldonk maar dit kan niet de bedoeling zijn.  
 
 
 


