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Projectafbakening 



Projectafbakening in relatie tot andere projecten 



Wat voorafging:  

2012: Bestuursakkoord  

2013: Participatory Design: Bewoners Oostakker 

2014: Bevraging diensten Stad Gent 

Voortraject 



Wat voorafging:  

 2 en 8 december 2015: Ontwerpateliers als basisinput 

Voortraject 



Ca. 80 inwoners van Oostakker geven hun input 

Voortraject 



Oostakker – Ferrariskaart 1771-1778 

Oostakkerdorp door de jaren heen 



Oostakker – Atlas van Buurtwegen 1841 



Oostakker – Popp kaart 1842-1879 



De stoomtram reed voor het eerst op 6 mei 1888. De lijn werd uitgebaat 
door de "Société Anonyme des Transports Urbains et Vicinaux" 

 







1907, Gemeentehuis werd 
gebouwd in 1905 



1909: Ruim driehoekig plein, vroeger zogenaamd Kapelledries, vertrekpunt 
van verscheidene straten onder meer Bredestraat en Gentstraat. 
 



H. Amadus-parochiekerk 1910 nog met het kerkhof rond de kerk. 
 



10 december 1917 werd de Sint-Amanduskerk 
van Oostakker met bommen, afkomstig van 
Engelse vliegtuigen, bestookt.  
Reconstructie in 1924-25. Na beschietingen 
van 1940 dienden de gewelven en het dak 
vernieuwd te worden.  
 











 



In 1930 reed de eerste 
elektrische tram tussen 

Oostakker en Gent 









Na 1930 







 



Oostakker - H. Amadus-parochiekerk 1910  nog met het kerkhof rond de kerk 



1953 



 



 
Terminus van de elektrische lijn "O" (Gent Sint-Pieter - Oostakker)  
Links zien we de sporen naar de Gasthuisstraat, waarlangs de 
trams reden naar Desteldonk en Zaffelare. Het enkel spoor splitst 
zich hier op in een uitwijkspoor en een kort eindje rechts tot aan 
het voetpad van de Bredestraat, net lang genoeg om er een 
tweetal goederenwagons te kunnen plaatsen.   



1956:  In 1957 werd de tram vervangen door een busdienst 
 

Terminus van de 
geëlektrificeerde 

buurtlijn in Oostakker-
dorp.  

Links onder een eindje 
spoor inclusief klem, 
waarop vroeger vaak 
goederenwagons 
werden gestationeerd.  

Het spoor rechts van 
motorrijtuig 41 008 
behoorde toe aan het 
traject van de 
spoorauto's die tot aan 
de afschaffing van de 
elektrische lijn in 
september 1957 de 
verbinding verzekerden 
met de gemeenten 
Desteldonk en 
Zaffelare. 





 



Sinds 1973 is de kerkhofmuur verdwenen en is de kerk omringd door een grasperk 

 



Centraal grasperk met ijzeren achthoekige kiosk onder schilddak (zinkbekleding) met 
ijzeren bekroning. 
 





 









Oostakker dorp met auto’s in het straatbeeld  
(Rechts de Pijphoekstraat en links de Bredestraat)  
 



Oostakker Groene hoek 



 



Pijphoekstraat circa 1936 en 2013 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Knelpunten 

 
 

Veredelde Park & Ride 

Resultaten ontwerpateliers 



Doorgaand zwaar vervoer 

Knelpunten 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Versnipperde en te verharde ruimte 

Knelpunten 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Onvoldoende voetpaden en 

oversteekplaatsen 

Knelpunten 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Veel onoverzichtelijke kruispunten 

Knelpunten 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Onduidelijke circulatie voor bussen 

Knelpunten 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Suggesties voor de toekomst 

 
 

Definiëren verschillende ruimtes 

Resultaten ontwerpateliers 



Verkeersvrije zijde met ‘podium’ creëren 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Groene hoek als hoofdparkeerplaats  

Groen met extra parkeren voor lokale 

handel 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Betere en grotere bushalte 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Parkeren op het plein enkel voor 

bewoners en kernfuncties 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Groen tussenplein voor evenementen 

Bijkomend parkeren Sint-Laurentiuslaan 

en/of parking ten noorden van de kerk 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Minder verharding meer open groen 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Link creëren tussen park, plein, kerk en 

OCO 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Meer ontmoetings- en verblijfsruimte 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Mogelijks een (speelse) waterpartij 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Meer zit- en spelmogelijkheden 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Kiosk behouden en benutten  

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Meer ruimte voor horeca en terrassen 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Uitlichten gebouwen en gevels 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Beter ‘aankleden plein’  

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Hoofdroute zuidwestelijke zijde 

Knip zuidoostelijke rand 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Knippen westelijke en/of noordelijke zijde 

Noordelijke kant plein afschaffen voor 

gemotoriseerd verkeer 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Groene hoek als ‘erf’ 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Keerlus bussen via Eekhoutdriestraat en Oude Holstraat 

 

Keerlus via oostelijke zijde met haltering op Groene Hoek 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Zone 30 afdwingen met toegangspoorten 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Korte verbindingen voor fietsers met 

overdekte stalling 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Afbakenen kort- en langparkeren, 

invoeren blauwe zone 

Suggesties voor de toekomst 

 
 

Resultaten ontwerpateliers 



Op de kerstmarkt ontvingen we 74 kindertekeningen van de 

basisschool Edugo Sint Vincentius met het plein van hun dromen 



Kwaliteit bomen 

Goed groeiende bomen: maximaal 

behouden 

 

Waardevol maar met gebreken: kunnen 

mits motivatie gerooid worden 

 

Bomen groeien niet goed: komen in 

aanmerking om te rooien 



Ruw Concept 

2 maart, 9 juni, en 12 oktober 2016 klankbordgroepen 

Ca. 30 personen verfijnen samen met de ontwerpers de plannen 



Praatplan 

Tussentijds overleg met o.a. De Lijn, de gemeenteraadsleden 

van Oostakker en de stedelijke diensten geeft zicht op alle 

randvoorwaarden 



Evolutie tot ontwerp 

• Functioneren van het openbaar vervoer stroomlijnen 

i.f.v. van een kwalitatiever ontwerp 

• Circulatie gemotoriseerd verkeer 

• Parkeerbalans en bijhorende maatregelen 

• Ruimte voor de voetganger en de fietser 

• De verdere faciliteiten op en rond het plein 

• Materialen 

• Beelden van de toekomst en gelijkaardige pleinen 

 

 



De huidige bus-circulatie lijn 39: 2 keer per uur 

Functioneren van het openbaar vervoer 



De huidige bus-circulatie lijn 70, 71 en 72: 2 keer per uur 



De huidige bus-circulatie lijn 73 en 74: 2x/u (Wittewalle) + 10/dag 
(Wachtebeke + Overslag) 



De huidige bus-circulatie lijn 73: 12x/dag (VOLVO) + 7x/dag (Zelzate)  



Toekomstige route A en B 4 bussen per uur 



Toekomstige route C 
2 bussen per uur + 10 bussen/dag 



Toekomstige route D 
12 bussen/dag + 7 bussen/dag 



Een degelijk uitgebouwde halte voor bus 

Conclusie: Goed uitgeruste, bereikbare en duidelijke halte met minder 

circulatie van bussen op en rond het plein 



Voldoende groot rond punt om te keren 

Referentie 1: Ertvelde 

 

Diameter 25m 

 

Kruising van 2 gewestwegen 

met bussen 

Referentie 2: Sleidinge 

 

Diameter 25m 

 

Doorgang van gewestweg 

met bussen 





Uitwerken van een duidelijke 

verkeerscirculatie met 

leesbare knopen  

Verkeerscirculatie gemotoriseerd verkeer 



Detail 

rijrichtingen 

Oostakkerdorp 

Conclusie: grote aaneensluitende verkeersvrije ruimte centraal in Oostakker 





Insnoeren kruispunten ifv leesbaarheid 

en verkeersveiligheid   



Parkeren vandaag 

Parkeerbalans en bijhorende maatregelen 



Parkeren toekomst 



ZONE 1: Rechtstreekse omgeving Oostakkerdorp: 

 

Bestaande toestand:  196 plaatsen 

 

Ontworpen toestand:  157 plaatsen 

 

ZONE 2: Eekhoutdriesstraat + Oude Holstraat 

 

Bestaande toestand: 82 plaatsen 

 

Ontworpen toestand: 45 plaatsen 

 

ZONE 3: Langerbruggestraat 

 

Bestaande toestand: 18 plaatsen 

 

Ontworpen toestand: 14 plaatsen 
 

  

 

 

 

Parkeerbalans 



Zone Bredestraat 

BT: 17 

OT: 16 

Zone 

Groenehoekstraat 

BT: 38 

OT: 63 

Zone Pijphoekstraat 

BT: 36 

OT: 48 

Zone Plein 

BT: 55 

OT: 1 Zone Oostakkerdorp-

zuid 

BT: 23 

OT: 19 
Zone Sint-

Laurentiuslaan 

BT: 27 

OT: 10 

Parkeerbalans: detail zone Oostakkerdorp 
Legende 

BT = bestaande toestand 

OT = ontworpen toestand 



Begeleidende maatregelen ifv parkeren  

Invoeren van commercieel parkeren in 

zones met een concentratie aan 

handelszaken  
 

 

•Verplicht gebruik parkeerschijf tussen 9u en 18u 

 

•Max. 2 uur parkeren 

 

•Niet van kracht op zon- en feestdagen 

 

•Geen bewonerskaarten 
  

  



Afbakening 

commercieel parkeren 
(totaal 66 ppl) 

17 parkeerplaatsen 

19 parkeerplaatsen 

8 parkeerplaatsen 

 17 Parkeerplaatsen 

5 parkeerplaatsen 



Alternatieve locatie voor Park & Ride 
 

  

  





Voetganger 

• Langs de gevels voldoende brede voetpaden 

• Paden op het plein op de logische looplijnen 

• Integraal toegankelijke oversteekplaatsen op de looplijnen 

• Aandacht voor rustpunten 

 
Fietser 

• Rechtstreekse verbinding Gentstraat naar Gasthuisstraat 

• Ook een leesbare verbinding van Groenehoekstraat naar 

Bredestraat 

• Gemengd met de voetganger mee op het plein, gemengd 

met het gemotoriseerd verkeer rond het plein 

• Fietsenstallingen in de buurt van functies 

• Veilige overgang van fietspaden naar fietssuggestiestroken 

 

Ruimte voor de voetganger en de fietser 



Overgang fietspad - fietssuggestiestrook 



Voetpaden doorgetrokken 

tot aansluiting rusthuis 



• Ruimte voor terrassen 

• Ruimte voor spel 

• Ruimte voor kunst 

• Ruimte voor de kiosk 

• Ruimte voor ceremonies 

• Ruimte voor water 

• Ruimte voor markt 

• Ruimte voor evenementen 

• Ruimte voor afvalophaling 

• Ruimte voor groen 

 

Verdere faciliteiten op en rond het plein  



Ruimte voor terrassen 





Ruimte voor spel 
Achthoekige vorm 

Witte sierlijke balustrade 

Rode sierlijke palen De Kiosk 



0-6 jaar: Speelhuisje / Veerwip voor vier / Nestschommel 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjDvtiuyf3PAhUDVxQKHQjJAF0QjRwIBw&url=http://www.barryemons.nl/p/Vogelnest-schommel-los-100-cm-achthoekig/BE02033&psig=AFQjCNFyQ3AObGmjcVvsb6JXAOa2dlLI4g&ust=1477746638369344


6-… jaar: Touwschommel, parcours over balken 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO7JyzivvPAhWH7RQKHYh0AEkQjRwIBw&url=http://www.dagjeweg.nl/tip/4649/Goedkoop-dagje-speeltuin:-binnen-en-buiten!&bvm=bv.136811127,d.ZGg&psig=AFQjCNH69sAIZxm3wuqBEeT3eXlaaWa4KQ&ust=1477661011946450




Ruimte voor Kunst  

Mieke Vlaai 



Ruimte voor de kiosk 



Buitenzijde in slechte staat 



Ook binnenzijde in zeer slechte staat 



Terug naar de oude vormgeving van de kiosk 



Ruimte voor ceremonies + Ruimte voor water 

Wadi (30cm diep) 



Ruimte voor water Eekhoutdriesstraat 



Ruimte voor kermis en markt 



Ruimte voor afvalophaling 





Ruimte voor groen 



In de directe omgeving van het plein 

• Voetpaden: platines (14 cm bij 14 cm) 

• Rijwegen: uitgewassen beton 

• Parkeerstroken: kasseien (grasdallen op parking t.h.v. OCO) 

• Centrale zone rond punt in prefab beton 
 

Materialen 



Materiaalgebruik in omliggende straten 

• Voetpaden: betonstraatstenen dubbelklinkerformaat 

• Rijwegen: asfalt 

• Parkeerstroken: kasseien (grasdallen in Eekhoutdriesstraat) 

• Fietspaden in bordeaux bruin asfalt 

• Okerkleurige gecoate fietssuggestiestroken 



Een korte rondleiding door het nieuwe 

Oostakkerdorp 

Beelden van de toekomst 

V8_ANIMATIE_8.avi


Vandaag 



Toekomst 



Vandaag 



Toekomst 



Vandaag 



Toekomst 



Dorpsplein Nissen 



Dorpsplein Nissen 



Dorpsplein Nissen 



Dries Opdorp 





Dries Opdorp 



Doornzeledries 



Dries van Sinaai 





Riolering 

• Volledig nieuwe riolering tot en met huisaansluitingsputjes 

• Volledig gescheiden stelsel cfr. VLAREM 

o Vuilwater, hoofdzakelijk naar pomp in Langerbruggestraat 

o Regenwater, via Wittewalle naar het dok 

 

• Vooral gesloten bebouwing: afkoppelen voorste dakhelft 

o Verdere info via brief 

 

• Vragen en inkijken van de plannen bij de tafel van Farys 

 



Verdere stappen 

• Direct evaluatie van de opmerkingen en finaliseren 

voorontwerp, technisch verfijnen van het ontwerp 

 

• Midden 2017: bouwaanvraagdossier opmaken en indienen 

 

• 2017: aanpassingen nutsleidingen 

• Voorafgaande communicatie door de nutsmaatschappijen 

 

• Tweede helft 2018: start heraanleg plein 

• Voorafgaand infomoment over de start van de werken 



Oostakkerdorp 

Communicatie 

Mevr. Rika De Belder 

Moderator 



Communicatie 

• Deze presentatie is terug te vinden 

op www.stad.gent/openbarewerken 

(zoekterm: Oostakkerdorp) 

 

• Heb je nog vragen? Vul straks de 

invulformulieren in en steek deze in 

onze brievenbus.  

 

http://www.stad.gent/openbarewerken


Dank u voor uw aandacht.  

Behandeling vragen aan de tafels 



Stel uw vragen aan de tafels 

Dhr. Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, Stad Gent 

Dhr. Dirk De Baets, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Stad Gent 

Dhr. Stijn Bernaerdt, Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Stad Gent 

Dhr. Marc Pinte, Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

Dhr. Robert Bosmans, Dienst Beleidsparticipatie, Stad Gent 

Dhr. Tom De Roos, Mobiliteitsbedrijf, Stad Gent 

Dhr. Kristof Van Parys, Studiebureau Sweco 

Dhr. Thomas Timmermans, Studiebureau Sweco 

Dhr. Peter Van Caeter, FARYS 

Mevr. Tine Boucké, kabinet schepen Filip Watteeuw, Stad Gent 

 


