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Doelstelling van de reflectiekamer
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• Nadenken over de toekomst van steenwegen in onze vervoerregio en de 
keuzes die hierover te maken zijn;

• Nadenken over de rol van de vervoerregio in het maken van deze keuzes



Opzet 
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• DEEL 1 (20’)

• Doorstromingsknelpunten voor OV in de regio (De Lijn)

• Inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland

• DEEL 2 (25’)

• Reflecties bij de sticker-oefening

• Een analyse van steenwegen

Vaststellingen na 20 jaar planning, wegencategorisering

Cases in de Gentse vervoerregio

• Oplossingsrichtingen

• DEEL 3 (15’)

• Hypothese voor het regionaal mobiliteitsplan + debat
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EEN | doorstroming 
in de vervoerregio Gent



Aanleiding

• Opmaak nieuw OV-plan voor VVR 
Gent;

• Bepalen van assen waarop frequent 
en performant OV rijdt;

Vastelling: een aantal van deze assen die 
cruciaal zijn voor het functioneren van 
robuust OV, worden geconfronteerd met 
doorstromingsproblemen.
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Aanleiding
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• Maldegem

• Eeklo

• Lievegem

• Evergem

• Gent

• Oostakker

• Destelbergen

• Lochristi

• Sint-Amandsberg

• Merelbeke

• Melle



Hoe hiermee omgaan?

• Zonder goede doorstroming op deze assen, kan OV hier nooit 
aantrekkelijk zijn;

• Oefening innovatieve oplossingen

Kies één van de blauw omcirkelde plekken uit, beeld je in dat je daar 
staat, wat zijn oplossingen waar je je wél/ niet in kunt vinden?
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TWEE | een analyse van 
steenwegen



Reflecties bij de stickeroefening

• Vooral oplossingen in bebouwde context?

• Welke oplossingen voor fiets/ voetganger?

• Wat met grote infrastructuuringrepen?

• Conclusie: we moeten vooral iets hebben dat op maat van VVR 
Gent is

• Als deze voorbeelden goed zijn, waarom zien we ze dan nog niet 
bij ons?

• Opstapje naar busbaan Lochristi



Analyse van steenwegen in de 
vervoerregio Gent

• Inleiding: zeker niet de bedoeling om met de vinger te wijzen, 
eerder een beschouwen met de bedoeling na te denken over wat 
nu?

• Afstappen van enkel nadenken over steenwegen in termen van 
‘baanwinkellinten’, het aanbod is veel diverser en de uitdagingen 
ook verschillend

• Toelichting bij wegencategorisering: goede oefening in het 
verleden >> deze reflectiekamer gaat niet over 
wegencategorisering

• Situatie as is in de vervoerregio op basis van greep aan 
steenwegen (fotoreeks)



Analyse van steenwegen in de 
vervoerregio Gent

• Vastelling: eigenlijk allemaal ongeveer hetzelfde

• Opmerkelijk: grosso modo allen hetzelfde gedimensioneerd

• Teruggrijpen naar de voorbeelden aan de muur: zijn die 
toepasbaar voor onze regio? Wat zijn de gebruikte argumenten 
om ze opzij te schuiven? (onvoldoende plaats, niet voldoende 
voor auto, geen draagvlak,…)

• Wat past er eigenlijk in dit gabariet van 26,50m? >> alles
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DRIE | hypothese voor 
RMP



Wat betekent dit voor de vervoerregio 
Gent?

• Kan de vervoerregio ervoor kiezen om voor deze 
doorstromingsknelpunten bij ontwerp van het profiel voluit de 
kaart te kiezen van OV en fiets en binnen het regionaal 
mobiliteitsplan te onderzoeken wat hiervan de implicaties zouden 
zijn voor personenverkeer?

• (plenaire discussie)


