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Inleiding

Inhoud van de opdracht
Samenwerkingsovereenkomst

Procedure

Deze opdracht betreft het opmaken van een projectnota in het kader van een samenwerkingsovereenkomst voor de ontsluiting van het bedrijventerrein
De Prijkels met de toekomstige uitbreidingen:

Voorafgaand aan de projectnota werd een startnota
opgemaakt. De startnota werd besproken op de intergemeentelijke begeleidingscommissie. De gemeentelijke begeleidingscommissie kwam bijeen op 6 november
2012.

Samenwerkingsovereenkomst vii - samenwerkingsovereenkomst voor de aanleg of herinrichting van
een gewestweg ter verbetering van de ontsluiting van
een tewerkstellings-, winkel- of dienstenzone

De startnota werd ook voorgelegd op de PAC op 17
december 2012. De auditor besloot dat er nog geen
consensus was gevonden over de gewenste ontsluitingsstructuur. Bovendien stemde de voorgestelde ontsluiting via de N494 (lokale weg) niet overeen met de
principes van de ruimtelijke structuurplannen en de
principes van een duurzame mobiliteitsontwikkeling.
Om deze reden werd de startnota niet conform verklaard.

Met deze samenwerkingsovereenkomst verbinden de
partijen (het gewest, de lokale overheid en de beheerder/projectontwikkelaar) zich ertoe de gewestweg herin te richten om een veilige aansluiting te verzekeren
van de ontsluitingsinfrastructuur voor een tewerkstellings-, winkel- en/of dienstenzone.

Er werd een addendum bij de startnota gevoegd, dat
besproken werd met de intergemeentelijke GBC op 20
februari 2014. Deze nam een eindbeslissing over de
aanvulling in consensus. Er kwam echter een reactie op
het verslag, waardoor de consensus in vraag kon worden gesteld.

Doel van de werken is de multimodale bereikbaarheid
van de zone te verbeteren rekening houdend met het
STOP-beginsel. Het project moet een verbetering inhouden van de bereikbaarheid van de zone met verschillende transportmiddelen, namelijk te voet, per
fiets, met verschillende vormen van openbaar vervoer,
met individueel gemotoriseerd transport.

Daarop werd beslist om een ontwerpteam aan te stellen dat via een workshopweek het terrein en de ontsluiting ervan nogmaals onder de loep nam. Er werd
een workshopweek georganiseerd in november 2014
en één in december 2014. Tijdens deze weken werd er
intensief met de betrokken actoren en gemeentebesturen teruggekoppeld. De eindpresentatie van deze
workshopweken is bijgevoegd als bijlage. De bijsturingen als output van deze workshopweken zijn daarop
verwerkt in deze projectnota.

De herinrichting van de gewestweg als gevolg van een
nieuwe of aangepaste ontsluiting kan betrekking hebben op :
•De herinrichting van een bestaand kruispunt
•De inrichting van een nieuw kruispunt
•De herinrichting van een wegvak i.f.v. de ontsluiting
De beheerder/projectontwikkelaar stelt een cofinancieringsplan op en zorgt voor de prefinanciering.

Samenstelling iGBC

Het gewest betaalt een bijdrage in de kosten van de
werken op de gewestweg, m.u.v. onteigeningskosten,
voetpaden, straatmeubilair, groen binnen de bebouwde kom, DWA-riolering en RWA-riolering dat niet ten
laste is van het Gewest. Deze bijdrage bedraagt 60%
voor herinrichtingswerken en 40% voor de inrichting
van een nieuw kruispunt.

De samenstelling van de iGBC en verslagen in het kader van de startnota en projectnota zijn opgenomen als
bijlage.
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Situering projectgebied
Het plangebied is gelegen ten zuiden van het centrum
van Deinze en situeert zich op het grondgebied van de
gemeenten Deinze, Nazareth en Kruishoutem, tussen
de N35 (Deinze-Gavere) en de N494 (Deinze –
Kruishoutem-Oudenaarde) en ten noorden van de E17.

rein, langs de Venecoweg zijn er ook kleinere bedrijven;

 De Lob in het oosten:
Deze 10 ha is bestemd voor lokale en regionale bedrijvigheid;

 De Poort aan de N35:

Het project kadert binnen de uitbreiding van het bedrijventerrein De Prijkels, waarvoor een PRUP werd
opgemaakt, die de verschillende bestemmingen vastlegt.

Een kleine 5 ha werd bestemd als regionaal bedrijventerrein waar ook kantoorachtigen, ondersteunende en gemeenschappelijke voorzieningen mogelijk zijn.

 Het noordwesten:

Het gebied kan opgedeeld worden in vijf grote delen:

Hier werd 5 ha bestemd als lokaal bedrijventerrein.

 Het zuidwesteljik deel
Dit gebied is ongeveer 66 ha groot en werd bestemd als regionaal bedrijventerrein;

Aan de overzijde van de N494 is een groot tuinbouwbedrijf aanwezig. Dit bedrijf kon gerealiseerd worden
via het PRUP Glastuinbouwgebied Stokstorm dat in
2009 werd goedgekeurd. In het PRUP voor De Prijkels
wordt een bepaling omtrent de ontsluiting van deze
zone opgenomen. De zone dient via De Prijkels naar de
E17 te kunnen ontsluiten.

 Het noordelijk deel
Dit gebied is het oudste stuk van ongeveer 50 ha en
grotendeels ontwikkeld als gemengd bedrijventerrein op grondgebied Deinze.

 Het zuidoostelijk deel
Dit gebied van ongeveer 55 ha is in de jaren 90
ontwikkeld als grotendeels regionaal bedrijventer-

DEINZE

ZULTE

NAZARETH

KRUISHOUTEM
ZINGEM

Situering van het projectgebied
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Samenvatting startnota

Samenvatting startnota

/4/

Samenvatting startnota

Concept bereikbaarheid
In de startnota werd nagegaan hoe de multimodale bereikbaarheid van
de zone kon verbeterd worden, rekening houdend met de geplande
ontwikkelingen. De uitbreiding van de bedrijvenzone moet gekoppeld
zijn aan een verbetering van de bereikbaarheid van de zone met verschillende transportmiddelen, namelijk (te voet), per fiets, met verschillende vormen van openbaar vervoer en met individueel gemotoriseerd
transport.
In dit hoofdstuk vindt u een samenvattende beschrijving van de uitgangspunten van de voorkeursoplossingen uit de startnota en de aanduiding van eventuele wijzigingen.
In het besluit van de PAC stelt de auditor dat er dient gezocht te worden
naar een maximale vrijwaring van het lokale wegennet en het onmogelijk maken van doorgaand verkeer doorheen het bedrijventerrein. Dit
kan op twee manieren:

 Onderzoek naar de haalbaarheid van een geconcentreerde ontsluiting via de N35 (evt. met twee aparte toegangen) door uit te gaan
van een duurzame modal split, rekening houdend met de potenties
van openbaar vervoer en fiets.

 Onderzoek naar de restcapaciteit van de N35 en op basis hiervan de
gewenste uitbreiding van Groot Prijkels bepalen, eveneens door uit
te gaan van een duurzame modal split.
Als antwoord op de tweede opmerking kan gesteld worden dat het
kruispunt steeds bekeken werd in samenhang met het op- en afrittencomplex met de E17. In de planMER, horende bij het PRUP De Prijkels,
werd de uitbreiding van het bedrijventerrein reeds afgestemd op de capaciteit van het op- en afrittencomplex. Dit complex werd bovendien
recent heraangelegd, met rotondes. Daarbij werd rekening gehouden
met de verwachte, bijkomende verkeersgeneratie als gevolg van de uitbreiding van De Prijkels. Op basis daarvan werd geopteerd om deze rotondes uit te voeren als dubbelstrooksrotondes in plaats van de oorspronkelijk voorziene éénstrooksrotondes. Als gevolg van deze aanpassing kon worden geconcludeerd dat de bijkomende oppervlakte bedrijventerrein in de Prijkels tot 98 ha mocht bedragen.
Op basis van bijkomende besprekingen met alle betrokken actoren,
wordt het inschakelen van de N494 voor de ontsluiting van De Prijkels
als noodzakelijk geacht. Er worden een aantal aanvullende maatregelen
uitgewerkt om het bovenlokale verkeer op de lokale wegen te weren en
om te kunnen evolueren naar een meer duurzame modal split. Hiertoe
werd de fietsstructuur extra onder de loep genomen en werden de ontsluitingen op de N35 en de N494 verder bestudeerd.
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Bereikbaarheid personenwagens
verbonden zodat voor het noordelijk deel van het bedrijventerrein een lusvormige interne ontsluitingsweg
ontstaat die aansluit op de centrale as.

Voorkeursoplossing startnota
Hoofdontsluiting
De ontsluiting voor personenwagens gebeurt voor het
volledige bedrijventerrein via de hoofdontsluiting op
de N35. Deze weg is geselecteerd als primaire II tussen
het kruispunt met de Karreweg en de E17 en als secundaire weg II richting Deinze. Het kruispunt met de
Karreweg ligt vlak bij het op- en afrittencomplex met
de E17 waardoor het terrein vlot en efficiënt naar het
hogere wegennet kan ontsloten worden.

Om te voldoen aan de verordenende bepalingen van
het PRUP De Prijkels dient minstens één toegang op de
N494 behouden te blijven. Rekening houdend met het
feit dat tussen dit punt en de hoofdtoegang een logische en duidelijk leesbare centrale as voor het bedrijventerrein moet gecreëerd worden, werd geopteerd om
de secundaire ontsluiting ter hoogte van de Lulstraat –
Karreweg te voorzien. Op deze plaats is ook de ontsluiting van het glastuinbouwgebied Stokstorm aan de
overzijde van de N494 gelegen. Op die manier kan, zoals beoogd in het PRUP, het vrachtverkeer vanuit Stokstorm doorheen het bedrijventerrein rechtstreeks naar
de N35 ontsluiten, zonder daarbij het lokale wegennet
te belasten.

In de startnota werd een optimalisatie van het kruispunt voorgesteld in functie van capaciteit en verkeersveiligheid. Een goede werking van dit kruispunt is
immers erg belangrijk om de doorstroming op de N35
te kunnen garanderen (bereikbaarheid stedelijk gebied
Deinze) en om oneigenlijk gebruik van andere toegangen tot het bedrijventerrein tegen te gaan. Dit kruispunt wordt meer in detail behandeld in een volgend
hoofdstuk.

Deze ontsluiting dient echter zeer duidelijk als secundaire toegang te functioneren. Daarom werd in de
startnota gesteld dat deze enkel door lokaal verkeer
kan gebruikt worden, met een herkomst/bestemming
in de omgeving van de N494 Deinze – Kruishoutem. Er
werd voorgesteld om geen enkele bestemming langs
deze toegang te bewegwijzeren, in geen van beide richtingen. Bijkomend diende bij de verdere uitwerking
van het kruispunt meegenomen te worden als ontwerprandvoorwaarde dat deze toegang geenszins het
gebruik door vrachtverkeer faciliteert. De secundaire
toegang is dus een ontsluiting voor personenwagens
en gericht op plaatselijk verkeer vanuit Deinze en
Kruishoutem. Voor dit lokaal bestemmingsverkeer zal
de secundaire ontsluiting een kortere route betekenen.
Dit is dan ook het verkeer dat op een lokale weg mag
verwacht worden.

De hoofdtoegang zal ruimtelijk-functioneel worden
geaccentueerd door de realisatie van De Poort, waar
kantoorachtigen en ondersteunende diensten voor het
bedrijventerrein worden voorzien.
Secundaire ontsluiting
In de bestaande situatie zijn er drie straten die het bedrijventerrein rechtstreeks of onrechtstreeks ontsluiten
naar de N494, met name de E3-Laan, Souverainestraat
en de Lulstraat.
In het PRUP voor De Prijkels wordt - als gevolg van
het PRUP Stokstorm aan de overzijde van de N494 gesteld dat:

 aan de N494, ter hoogte van een bestaande ontslui-

Lokale ontsluiting

ting, een ontsluitingsweg moet aangelegd worden
die de rechtstreekse ontsluiting van het glastuinbouwgebied Stokstorm – doorheen het bedrijventerrein – naar het hoofdwegennet kan garanderen.

Naast de ontsluitingen op de N35 en den N494 is er
momenteel ook nog een toegang vanaf Kallemoeie via
een brug over de autostrade. Deze toegang is een onderdeel van het lokale wegennet en is enkel een interessante verbinding voor lokale werknemers uit de
dunbevolkte spie onmiddellijk ten zuiden van de E17,
tussen de N35 en de N494, met name de kern Lozer en
delen van Ouwegem. Verkeer met een herkomst verder
zuidelijk ondervindt geen voordeel bij deze route.

 Tussen de hoofdontsluiting en het kruispunt N494
- Karreweg, dient doorheen het bedrijventerrein
een weg gerealiseerd te worden die zal funtioneren
als hoofdverkeersdrager voor het bedrijventerrein.
In de startnota werd voorgesteld om het aantal secundaire toegangen te beperken, waarbij de bestaande
aansluitingen van de E3-Laan en de Souverainestraat
verdwijnen en omgevormd worden tot fietstoegang.
De E3-Laan en de Souverainestraat worden onderling

Momenteel maken deze bewoners gebruik van deze
route om Deinze te bereiken. Deze as is ook een belangrijke fietsas, functioneel voor De Prijkels en recrea-
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tief o.a. richting de recreatiepool rond de Zandvlooie.
Daarom zal na de uitbreiding van De Prijkels het aandeel verkeer dat nog van deze route gebruik maakt,
gemonitord worden. Voorlopig worden hier geen specifieke maatregelen voorzien om gemotoriseerd verkeer te ontmoedigen. Op dit moment wordt geen hinder ondervonden van het lokaal verkeer dat zich op
deze as bevindt (landbouwverkeer en bewoners van
Lozer).

de hoofdas vermeden werden en dat de verkeersveiligheid en doorstroming op de N35 het best gegarandeerd bleef door een vlotte afwikkeling van
het kruispunt N35-Karreweg.

Bijsturingen startnota
Secundaire ontsluiting
Om het gebruik van de secundaire toegang te ontmoedigen wordt een bijkomende ruimtelijke ingreep voorgesteld op de hoofdas van het bedrijventerrein. De
hoofdas wordt sterker rechtdoor getrokken en nabij de
N494 wordt een eerder ‘kleine’ haakse aftakking richting de N494 voorzien. Daardoor wordt de link met de
N494 ook ruimtelijk niet geaccentueerd. Visueel zal het
eerder lijken dat de hoofdas daar ophoudt. Op die manier wordt de visie voor dit secundaire ontsluitingspunt ook sterker ondersteund door de ruimtelijke en
visuele uitwerking op het bedrijventerrein zelf, wat het
eigenlijke gebruik van deze toegang moet ten goede
komen.

Interne ontsluiting
HOOFDAS
De verbinding tussen de primaire en de secundaire
ontsluiting/toegang vormt de hoofdas van het nieuwe
bedrijventerrein. Deze vormt het visitekaartje van het
terrein en dient eenvoudig, herkenbaar en overzichtelijk te zijn.
ZIJTAKKEN/LUSSEN
Voor de verdere interne ontsluiting van het terrein
dient het interne wegenstelsel bijkomend uitgebouwd
te worden met zijtakken, die aantakken op de hoofdas.
Op die manier ontstaat een duidelijk leesbaar hiërarchisch ontsluitingspatroon. Gezien het om een uitbreiding van een bestaand bedrijventerrein gaat, werd
daarbij vertrokken van de bestaande wegenstructuur.
Deze werd geïntegreerd binnen het concept voor het
groter geheel.

Lokale ontsluiting
In het bedrijventerrein wordt de kaart getrokken om de
Callemoeie als fietsas vorm te geven. Daarom wordt
het gemotoriseerd verkeer, net over de brug, afgeleid
naar de zijlus in het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein, van waaruit de hoofdas en de N494 kan bereikt
worden.

Het uitgangspunt is, de zijtakken zoveel mogelijk lusvormig uit te bouwen, dit onder meer om keerbewegingen te vermijden.

Interne ontsluiting
HOOFDAS
Om de ontsluiting van het bedrijventerrein een sterker
ruimtelijk kader te kunnen bieden en Poort Noord en
Poort Zuid op een meer logische manier te kunnen organiseren, werd een bijsturing van het kruispunt met
de N35 doorgevoerd. Hierop wordt in een volgend
hoofdstuk uitgebreid ingegaan.

 De bestaande lus in het zuidoostelijk deel blijft behouden.

 Voor de ontsluiting van het nieuw gemengd regionaal bedrijventerrein in het zuidwesten, zal een bijkomende lus voorzien worden.

 Voor de ontsluiting van het deel ten noorden van
de hoofdas zal de Souverainestraat afgeleid worden naar de E3-Laan, zodat ook deze wegen één
doorlopende zijtak vormen. De bestaande aansluitingen op de N494 worden omgevormd tot
fietstoegangen (zie bereikbaarheid fietsers).

PARKEERVOORZIENINGEN
Om te evolueren naar een meer duurzame modal split
zal op het terrein aandacht gaan naar het delen van
parkings tussen verschillende bedrijven. Dit kan gebeuren op basis van afspraken tussen de bedrijven onderling, al dan niet in samenwerking met de terreinbeheerder. Afspraken over parkeren, laad- en loszones,
… kunnen niet alleen bijdragen aan een meer duurzame modal split, ze leveren ook een aanzienlijke ruimtewinst (tot 30% minder grondgebruik).

 Voor de interne ontsluiting van De Poort Noord (en
het lokaal bedrijventerrein) en Poort Zuid werd
voorgesteld om de ontsluiting te organiseren via
(bestaande) interne wegen, respectievelijk een aftakking van de E3-Laan voor het noorden en via de
Venecoweg-Prijkelstraat voor het zuiden. Deze
keuze was ingegeven vanuit de overwegingen dat
er op die manier binnen de randvoorwaarden van
het PRUP werd gebleven, dat keerbewegingen op

Er kunnen ook normen voor het aantal parkeerplaatsen
ingevoerd worden. De parkeervoorzieningen worden
in dat geval beperkt tot het strikt noodzakelijke. Op die
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manier worden werknemers gestimuleerd na te denken over andere vervoerswijzen om naar het werk te
komen. Werkgevers kunnen stimulansen aanreiken
(terugbetaling OV, fietsvergoeding, …) ten voordele
van de andere vervoersmiddelen.
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Concept bereikbaarheid personenwagens (startnota)

Concept interne ontsluiting (startnota)

Concept bereikbaarheid personenwagens (bijsturing)

Concept interne ontsluiting (bijsturing)
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Bereikbaarheid vrachtwagens
doeld voor personenwagens met een bestemming in
Kruishoutem of Deinze. Het zijn geen twee evenwaardige knopen.

Voorkeursoplossing startnota
Primaire ontsluiting

Interne ontsluiting

De toegang tot het bedrijventerrein voor vrachtverkeer
gebeurt vanaf de N35 via de hoofdontsluiting. Vanaf
deze toegang kunnen zij hun weg vervolgen op de centrale as, van waaruit alle zijtakken/lussen bereikbaar
zijn. De bewegwijzering voor vrachtverkeer is uitsluitend gericht op de knoop met de N35.

Tussen de primaire en de secundaire ontsluiting wordt
de hoofdas van het bedrijventerrein georganiseerd.
Vanaf deze hoofdas kunnen alle zijassen bereikt worden. Er wordt maximaal met lussen gewerkt om keerbewegingen van zoekende vrachtwagenchauffeurs zoveel mogelijk te vermijden. Daarnaast zal ook een duidelijke bewegwijzering het aantal keerbewegingen reduceren door het vrachtverkeer naar de juiste locatie te
leiden.

Secundaire ontsluiting
Om het gebruik van de secundaire toegang op de N494
door vrachtverkeer te ontmoedigen of zelfs onmogelijk
te maken en derhalve dus vrachtverkeer richting Deinze of Kruishoutem (door de Marolle) te vermijden,
werden in de startnota volgende maatregelen voorgesteld:

Ongeveer in het midden van het bedrijventerrein, op
de hoofdas, wordt er een vrachtwagenparking voorzien (kruispunt Karreweg x Souverainestraat). Deze
parking ligt centraal en vormt een scharnierpunt op de
centrale hoofdas.

 Gebruik van kleine afrondingsbogen en minimale
afmetingen in het ontwerp van het kruispunt met
de N494, met dien verstande dat rechtdoorgaand,
dwarsend verkeer op de relatie Stokstorm – De
Prijkels mogelijk is, maar afslaande bewegingen
voor vrachtverkeer niet of moeilijk haalbaar zijn.

Bijsturingen startnota
Secundaire ontsluiting

 Vrachtverbod op het volledige segment van de

De ruimtelijke ingreep die doorgevoerd werd op de
hoofdas en de aantakking naar de N494, vertaalt sterker de ondergeschikte functie van deze ontsluiting en
moet er toe bijdragen dat vrachtverkeer niet geneigd is
deze ontsluiting te gebruiken.

N494 tussen Deinze en centrum Kruishoutem. Dit
verbod is niet onlogisch, gezien de aansluitingen
van de N494 in zowel het centrum van Deizne als
Kruishoutem. Op beide plaatsen is het gabariet
smal tot zeer smal en nauwelijks geschikt.

De hoofdas wordt maw. georganiseerd vanaf de N35
richting de secundaire ontsluiting op de N494, maar
deze wordt niet ‘volwaardig’ doorgetrokken tot aan de
N494. Nabij de N494 is er een ‘aftakking’ naar de secundaire ontsluiting.

De laatste maatregel betreft een flankerende maatregel,
maar laat wel nog toe dat vrachtverkeer van en naar
Stokstorm de N494 dwarst. Deze optie sluit nauw aan
bij de geest van het PRUP, de aanbevelingen van het
mobiliteitsplan Deinze en bij de herinrichting van het
centrum van Kruishoutem waar het instellen van een
vrachtverbod richting Deinze overwogen wordt.

Vrachtwagenparking
Er zal aandacht gaan naar gemeenschappelijke parkeervoorzieningen voor vrachtwagens met faciliteiten
voor de chauffeurs. Deze gemeenschappelijke voorziening wordt best op een aangename en zichtbare locatie
voorzien. De voorgestelde locatie is daarom aan de
hoofdas gelegen en gekoppeld aan de groencorridor.
Afhankelijk van het aantal bedrijven dat hiervan gebruik zou maken, zal het precieze functioneren van deze parking alsook de omvang verder uitgedacht worden. In eerste instantie wordt uitgegaan van een 20-tal
plaatsen. De vrachtwagenparking wordt ook gezien als
onderdeel van een bepaalde activiteit/bedrijvigheid op

De GBC was van oordeel dat het plaatselijk vrachtverkeer (ook van en naar De Prijkels maar met een bestemming langs of in de omgeving van de N494) wel
op de N494 kan behouden worden. Bovenstaande
maatregelen werden dan ook niet weerhouden.
Er moet vooral vermeden worden dat bijkomend
vrachtverkeer, als gevolg van de uitbreiding van De
Prijkels, ook systematisch de N494 gaat gebruiken. Het
moet duidelijk zijn dat de ontsluiting op de N494 een
ondergeschikte ontsluiting is, in de eerste plaats be-
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de gekozen locatie (bv. tankstation). Dit lijkt essentieel
voor het goed functioneren ervan. Een kwalitatieve
aanleg, met een goede geleiding van de chauffeurs op
de parking, die de terugkeer naar de N35 afdwingt,
vormt een belangrijk aandachtspunt bij de verdere
uitwerking: een duidelijke, gestructureerde in- en uitgang, waarbij de uitgang zo gekozen wordt dat het uitrijden richting De Poort de meest evidente keuze is, en
een duidelijke bewegwijzering richting De Poort/E17.
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Concept bereikbaarheid vrachtwagens (starnota)

Concept interne ontsluiting (startnota)

Concept bereikbaarheid vrachtwagens (bijsturing)

Concept interne ontsluiting (bijsturing)
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Bereikbaarheid fietsers
zij deze toegangen op een veilige manier konden bereiken via het nieuwe lichtengeregelde kruispunt ( ).

Voorkeursoplossing startnota
Fietsen van en naar het werk dient maximaal ondersteund te worden. Om het fietsgebruik te stimuleren en
dus de modal shift richting fiets te induceren, zijn inspanningen ten voordele van de fiets nodig binnen en
buiten het terrein.

Vanaf de N494 werden doorsteken voorzien:

 in het noorden ter hoogte van de E3-Laan – Souverijnestraat en ter hoogte van de Kakelstraat voor
fietsers van en naar Deinze.

 Vanaf Kruishoutem (en Nazareth) werd geopteerd

Het bedrijventerrein is door zijn ligging goed befietsbaar vanuit het kleinstedelijk gebied Deinze, alsook
vanuit de buurgemeenten Kruishoutem en Nazareth.
Vanwege de relatieve nabijheid van het station van
Deinze kan de combinatie trein-fiets, met de fiets als
natransport, voor een aantal werknemers zeker een reële optie vormen. Ook het aanbieden van fietsen (en
comfortabele fietsenstallingen) aan de bushaltes kan de
combinatie bus-fiets aantrekkelijker maken.

voor een doorsteek via Kallemoeie.

Interne fietsvoorzieningen
Ook binnen het terrein was aandacht voor vlotte en
veilige fietsverbindingen: enerzijds in functie van het
bereiken van verschillende bedrijven, anderzijds ook in
functie van de bereikbaarheid van de ondersteunende
voorzieningen die gepland worden op De Poort. Het
gebruik van de fiets voor deze interne verplaatsingen
moet maximaal nagestreefd worden.

Zowel de N35, met vrijliggende enkelrichtingsfietspaden richting Deinze en een dubbelrichtingsfietspad aan
de oostzijde richting E17, als de N494, met een aanliggend dubbelrichtingsfietspad eveneens aan de oostzijde, maken onderdeel uit van meerdere fietsroutenetwerken.

Het moet de bedoeling zijn fietsers zo snel en veilig
mogelijk hun bestemming te laten bereiken. In de
startnota werd voorgesteld om de fietsers hiertoe
maximaal gebruik te laten maken van de verkeersluwere (lusvormige en doodlopende) zijtakken van het
bedrijventerrein. Vanaf de fietsas Kallemoeie werd een
aftakking voorzien richting de nieuwe interne lus van
de uitbreiding en op korte termijn zou ook de fietsdoorsteek langsheen de E17 uitgebouwd worden om
dit netwerk verder aan te vullen.

Exclusieve toegangen tot het terrein
In tegenstelling tot het concept voor het gemotoriseerd
verkeer, waarbij het aantal toegangen wordt beperkt,
werd voorgesteld om de randen van het bedrijventerrrein zo permeabel mogelijk te maken voor fietsers
(en eventuele voetgangers) door het voorzien van exclusieve toegangen voor trage weggebruikers, aansluitend op bovenlokale of lokale fietsroutes in de directe
omgeving van het terrein.
Deze toegangen tot het bedrijventerrein zorgen ervoor
dat fietsers op de kortst mogelijke wijze hun bestemming kunnen bereiken en niet onnodig moeten omrijden. Deze toegangen dienen apart en duidelijk bewegwijzerd te worden.

Hoewel het de opzet is om fietsers maximaal langs de
verkeersluwere zijtakken te sturen, werd in de startnota toch voorgesteld om te voorzien in fietspaden op de
hoofdas Karreweg. Gezien de intensiteiten en de aard
van het huidige en te verwachten verkeer, de aanwezigheid van diverse bedrijfstoegangen langs deze as
(waardoor bepaalde fietsers hier ook een bestemming
zullen hebben), alsook in functie van de leesbaarheid
van het terrein (Karreweg is de centrale as), werd geopteerd om hier het gemotoriseerd verkeer en de fietsers te ontmengen. Op basis van het snelheidsregime
(50 km/u) en de beperkte beschikbare breedte vormen
verhoogd aanliggende fietspaden het uitgangspunt.

Vanaf de N35 werd een doorsteek voorzien:

 ter hoogte van het lokaal bedrijventerrein en
 ter hoogte van de Prijkelstraat richting De Lob.
Fietsers komende van Deinze kunnen deze doorsteken
makkelijk bereiken, voor de fietsers komende van Nazareth of de Kortrijkseheerweg werd voorgesteld dat

Tijdens de bespreking van de startnota werd door MOW gesteld
dat er op korte termijn geen plannen waren om een fietsdoorsteek te
voorzien ter hoogte van De Prijkelstraat, zodat de fietsdoorsteken
voor deze fietsers enkel te bereiken zijn via het lichtengeregelde kuispunt.
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Ondersteunend dienen voldoende comfortabele fietsenstallingen, douche- en omkleedfaciliteiten voorzien te worden bij de bedrijven (kan geclusterd) en bij
De Poort. Werkgevers kunnen ook een fietsvergoeding
geven voor woon-werkverplaatsingen.

heerweg en Nazareth en terug naar Deinze) de N35 te
kruisen via het lichtengeregelde kruispunt met de Karreweg. Vanuit de GBC bleef de vraag om het comfort
voor deze fietsers in de toekomst te kunnen verhogen.
GEWENSTE OPLOSSING
Gezien het belang van de fietsbewegingen, de betrachting om de modal shift toch deels richting fiets om te
kunnen buigen, de verwachte toename van de intensiteiten en het hoge aandeel zwaar verkeer op dit kruispunt werd verder nagedacht over mogelijke ingrepen
die het fietscomfort hier op langere termijn kunnen
verhogen. Om fietsen als een volwaardig alternatief
een kans te geven, dient gestreefd te worden naar aantrekkelijke fietsvoorzieningen vanuit de kernen naar
het terrein en naar een heldere, functionele en recreatieve, conflictvrije oplossing ter hoogte van de N35. Via
ontwerpend onderzoek werd daarbij duidelijk dat het
voorzien in een ongelijkvloerse kruising van het zwaar
verkeer en het fietsverkeer hiertoe sterk zou bijdragen.
Volgende oplossingen werden overwogen:

Flankerende maatregelen
De fietsvoorzieningen langs de N35 en de N494 tussen
het station Deinze en De Prijkels, zijn op dit moment
niet conform de norm. Het comfortabel maken van deze fietsverbindingen zal meer uitnodigen tot gebruik
van de fiets.
Om fietsen als aantrekkelijke vervoerswijze tot De
Prijkels te maken zijn volgende maatregelen wenselijk:

 Voorzien van exclusieve toegangen voor trage
weggebruikers, aansluitend op bovenlokale of
lokale fietsroutes.

 Verbinding Kallemoeie naar nieuwe interne lus
en realiseren doorsteek langs de autostrade tussen
Kallemoeie en Venecoweg.

 Fietstunnel thv. het kruispunt met de Karreweg;
 Fietsbrug thv. het kruispunt met de Karreweg;
 Ondergrondse fietsrotonde thv. het kruispunt met

 Realiseren van een aanliggend verhoogd fietspad
langs de hoofdas Karreweg.

 Voozien van comfortabele poolfietsen en fietsen-

de Karreweg;

 Ondergrondse fietskamer thv. het kruispunt met de

stallingen aan de bushaltes, De Poort en per bedrijvencluster.

Karreweg;

 Voorzien van douche- en omkleedfaciliteiten en

 Gelijkgrondse oplossing maar met intunneling van

een financiële stimulans voor de fietsende werknemer.

de N35 voor de doorgaande verkeersstroom Deinze
– E17.

 Op termijn heraanleggen fietsvoorzieningen N35

 Fietstunnel/brug in de omgeving van de Kakel-

en N494 conform de normen.

straat (Deinze) en fietstunnel ter hoogte van de rotonde (Nazareth);
Na dit onderzoek en de besprekingen op de workshop
werden de fietstunnels nabij de Kakelstraat (Deinze) en
ter hoogte van De Lob (Nazareth) weerhouden om mee
te nemen bij de verdere uitwerking van het project.

Bijsturingen startnota
Fietstoegangen vanaf de N35
In de startnota werden de exclusieve toegangen voor
zachte weggebruikers voorzien op de plaatsen waar de
bestaande fietsroutes aantakken. Dit ging in eerste instantie over de functionele routes en verbindingen.
Aanvullend dient echter ook gesteld dat bepaalde van
deze fietsroutes onderdeel zijn van het recreatief fietsroutenetwerk en dat de omgeving van De Prijkels (via
Kallemoeie richting Lozer) fungeert als ‘poort’ tot de
Vlaamse Ardennen voor wielertoeristen vanuit de richting Astene – Sint-Martens - Latem.

TUSSENOPLOSSING
Zolang de ondergrondse toegangen niet gerealiseerd
zijn, kan de fietser via het lichtengeregelde kruispunt
de N35 op een beveiligde manier dwarsen.Er werd een
optimalisatie van de oversteekbewegingen van fietsers
in het lichtengeregelde kruispunt bekeken (zie verder
bij de uitwerking van het kruispunt). De fietser kan
conflictvrij oversteken via het dubbelrichtingsfietspad.
Voor de fietser komende van de Kortrijkseheerweg is

Om de fietstoegangen op de N35 te kunnen bereiken of
het terrein aan deze zijde terug te kunnen verlaten,
dienen bepaalde fietsers (vanuit en naar de Kortrijkse-

De tussenoplossing is een oplossing die haalbaar is op korte termijn en valabel voor de gewenste oplossing.
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er een bypass voorzien zodat deze rechts kan afslaan
zonder te moeten wachten voor het verkeerslicht. Ook
de fietser richting de Kortrijkseheerweg heeft een bestaande bypass zodat deze rechts kan afslaan zonder
hinder te ondervinden van het rode licht.

 Een verdere doortrekking van de fietsverbinding

Interne fietsvoorzieningen

 Doorsteek tussen Kallemoeie en de N494, parallel

langs de autostrade in de richting van de N35 gekoppeld aan de landschappelijke inpassing langs
deze zijde (verbinding tussen Kallemoeie en de
mogelijke fietstunnel onder de N35 – kant Nazareth);
aan de Soevereinestraat, gekoppeld aan de ecologische verbinding die dient gerealiseerd te worden
tussen de Kallemoeievijver een het open ruimte gebied ten westen van de N494.

In aanvulling op de bestaande en mogelijke fietsontsluitingen in de toekomst en het inpassen van De Prijkels binnen het recreatieve verhaal (o.a. als Poort tot de
Vlaamse Ardennen) worden een aantal bijkomende
fietsverbinding op het terrein geïntegreerd. Deze fietsassen kunnen, naast hun functie binnen het bedrijventerrein, ook een functie opnemen als schakels binnen
het ruimer netwerk van bestaande en toekomstige (recreatieve) fietsrelaties in de omgeving van De Prijkels.
Mede met het oog op deze meerwaarde, zijn ze gekoppeld aan het bestaande en nieuw te realiseren groenblauwe netwerk die op het bedrijventerrein zal gerealiseerd worden.

Rond de Kallemoeievijver kan in de toekomst een
wandellus uitgewerkt worden, ter aanvulling van dit
trage wegennetwerk, in afstemming met W&Z.
Overzicht (exclusieve) fietstoegangen tot het terrein
Als we deze bijsturing samenvoegen met de opties uit
de startnota krijgen we uiteindelijk volgende fietstoegangen tot het terrein:

 Een noordelijke doorsteek doorheen de daar te realiseren groenbuffer (verbinding tussen N494 en de
mogelijke fietstunnel onder de N35 – kant Deinze);

Inpassing binnen netwerk van de functionele fietsroutes

Exclusieve toegangen aansluitend op functionele fietsroutes

Startnota

Startnota
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Fietstoegang
Vanaf de N494:

Modi

Toelichting
De doorsteken dienen hier op KT aan te sluiten op het
dubbelrichtingsfietspad, op MT op de enkelrichtingsfietspaden met fietsoversteekplaatsen

Termijn

(1)

In het zuiden thv. de secundaire toegang

G

Fietstoegang via vrijliggende enkelrichtingsfietspaden in de Lulstraat, mee in lichtenregeling

KT

(2)

Thv. de groene corridor

F

Onderdeel (recreatieve) fietsas en groenas tussen
Callemoeie en surfvijver Deinze

KT
MT: aansluiting op wandellus
Callemoeievijver, fietsoversteek N494

(3)

Thv. Souvereinestraat – E3Laan

F+U

Fietstoegang naar E3-laan en Souvereinestraat
door ombouwen bestaande toegangen naar fietsen urgentietoegang (eventueel ook paaltjes aanbrengen) en het sluiten van de lus E3-Laan - Souvereinestraat.

KT
MT: fietsoversteek N494

(4)

Thv. de noordelijke groenbuffer

F

Fietsdoorsteek tussen N494 en de N35 doorheen
de noordelijke groenbuffer, met aftakkingen naar
het bedrijventerrein

KT

Vanaf de Kakelstraat
(5)
Thv. de dreef

F

De bestaande onverharde dreef kan gebruikt
worden als fietstoegang

KT

(6)

F

Bijkomende fietstoegang voor fietsers komende
van Deinze - N35

KT

F+U

Fietsdoorsteek tussen N35 en N494 doorheen de
noordelijke groenbuffer, met aftakkingen naar het
bedrijventerrein
(Tussenoplossing)

KT: enkel rechts in /rechts uit

Ongelijkgrondse kruising met N35 naar dubbelrichtingsfietspad oostzijde
(Gewenste oplossing)

LT + mogelijkheid doortrekken fietspad door landbouwgebied naar Kortrijkse Heerweg.

Thv. lokaal bedrijventerrein

Vanaf N35
(7)
Thv. de noordelijke groenbuffer

(8)

Thv. Karreweg

G

Fietstoegang mee in de lichtenregeling
(Tussenoplossing)

KT: conflictvrije fietsoversteek

(9)

Thv. de Lob

F

Ongelijkgrondse fietstoegang vanaf het dubbelrichtingsfietspad oostzijde N35 richting de Prijkelstraat
(Gewenste oplossing)

LT + mogelijkheid doortrekken fietspad door landbouwgebied naar Kortrijkse Heerweg.

G

Onderdeel van de recreatieve fiets- en groenas,
Op het bedrijventerrein wordt het gemotoriseerd
verkeer afgeleid naar de nieuwe zijlus. Thv. deze
aftakking kunnen hiertoe paaltjes voorzien worden. Vanaf deze plaats is dit een exclusieve fietsas.

KT

Vanaf zuiden
(10) Thv. Callemoeie

G: gemengd, F: fietsers, U: urgentie
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Duiden van de belangrijkste toeristisch – recreatieve routes

Aanvullende fietsverbindingen en mogelijke toegangen
gekoppeld aan het groen-blauw netwerk

Inpassing binnen de functionele en recreatieve fietsnetwerken

Exclusieve toegangen aansluitend op functionele en recreatieve fietsroutes

(bijsturing)

(bijsturing)

/ 17 /

Samenvatting startnota

Bereikbaarheid openbaar vervoer
Voorkeursoplossing startnota



Voorzien van goed uitgeruste haltes (met schuilhokje, fietsenstallingen en fietsen, …) aan de toegangen, zijnde De Poort aan de N35 en de secundaire ontsluiting aan de N494. Hier kan de bestaande halte van Lijn 83 verschoven worden.

Bus
Momenteel wordt De Prijkels vooralsnog beperkt ontsloten met de bus.


Geen bediening door reguliere lijnen op de N35;





Lijn 83 Deinze – Oudenaarde op de N494, met haltes ter hoogte van de E3-laan en de Lulhoek;

Een betere spreiding van de belbushaltes over het
totale terrein na uitbreiding.





Bediening door de Belbus op vraag.

Stimuleren van Bluebike, in relatie met het station van Deinze.



Pool/deelfietsengebruik organiseren als natranspoort bij de bushaltes



Promoten van tussenkomst van de werkgever in
het OV-abonnement.

Tot op heden zijn er geen plannen op korte tot middellange termijn bij De Lijn voor een bediening van de
N35 ter hoogte van De Prijkels. In het PRUP werd echter opgenomen dat een goed uitgeruste halte voor het
openbaar vervoer dient voorzien te worden in De
Poort (kant N35). Rekening houdend met de toekomstige ontwikkelingen is het voorzien van de mogelijkheid hiertoe zeker aangewezen.

In overleg met de bedrijven kan nagegaan worden of
andere initiatieven wenselijk zijn indien het openbaar
vervoer in eerste instantie niet verder wordt uitgebouwd op de site. Er wordt daarbij gedacht aan een
pendel-dienst tussen het station van Deinze en De Prijkels tijdens de spitsuren. Deze piste kan verder uitgewerkt worden eenmaal er meer zicht is op de eventuele
concrete vragen.

Rekening houdend met de bediening van lijn 83 langs
de N494 en de omvang van het bedrijventerrein, is het
voorzien van een goed uitgeruste haltes aan deze kant
van het bedrijventerrein (E3-laan en Lulhoek) eveneens
te overwegen.
Vanaf de halteplaatsen aan de N35 en de N494 worden
best fietsen ter beschikking gesteld, zodat werknemers
vlot hun locatie binnen het terrein kunnen bereiken.

Bijsturingen startnota
Op korte termijn wordt geen halte voor het openbaar
vervoer voorzien ter hoogte van De Poort vermits De
Lijn geen uitbreiding van het aanbod voorziet over het
bedrijventerrein. Een uitbreiding van het aanbod zou
een bijkomende rijtijd met zich meebrengen die een
negatieve impact heeft enerzijds voor de reizigers die
een bestemming hebben voorbij De Prijkels en anderzijds op het budget. ( )
Er wordt wel aangegeven waar een eventuele toekomstige halte kan gesitueerd worden op langere termijn.

Trein
Het station van Deinze ligt op fietsafstand van het bedrijventerrein. In het station van Deinze zijn er diverse
aansluitingen mogelijk met zowel trein als bus. Het
aanmoedigen en goed uitbouwen van deze fietsrelatie
is aan te bevelen. Ze heeft immers het voordeel niet afhankelijk te zijn van de verkeerstromen van het gemotoriseerd verkeer, wat doorslaggevend kan zijn voor
het halen van een bus of trein.
Aan het station van Deinze zijn, mits lidmaatschap,
gratis fietsen ter beschikking via het blue-bike project.
Sensibiliseren en informeren omtrent deze mogelijkheid is aangewezen.

Op 14 april 2015 werd volgend advies van De Lijn ontvangen:
Omtrent de toekomstige visie kunnen wij u meedelen dat De Lijn
geen uitbreiding van het aanbod voorziet over het bedrijventerrein.
Dit zou een bijkomende rijtijd met zich meebrengen die een negatieve impact heeft enerzijds voor de reizigers die een bestemming hebben voorbij De Prijkels en anderzijds op het budget. Er moet dus
geen rekening gehouden worden met een eventuele bushalte t.h.v.
het kruispunt Karrewegstraat/N35.

Om het openbaar vervoer als aantrekkelijke vervoerswijze tot De Prijkels te maken zijn volgende
maatregelen wenselijk:


Aanbieden van een bediening langsheen de N35;
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Concept openbaar vervoer (startnota)

Concept openbaar vervoer (bijsturing)
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Bereikbaarheid hulpdiensten
Bijsturingen startnota
Toegangen
Het bedrijventerrein dient te allen tijde vlot toegankelijk te zijn voor hulpdiensten in geval van calamiteiten. Er worden daartoe meerdere toegangen voorzien
waarlangs deze diensten het bedrijventerrein kunnen
bereiken. Deze dienstwegen zullen ook zodanig aangelegd worden dat zij in dat geval kunnen gebruikt worden om het bedrijventerrein te ontruimen.
Er blijft een doorsteek voorzien op de zijtak E3-laan –
Souverijnestraat ter hoogte van de huidige aantakking
E3-laan. De Kallemoeie blijft behouden als lokale ontsluitingsweg van en naar de hoofdas van het bedrijventerrein. Vanaf deze weg wordt ook een doorsteek richting de nieuwe zijlus voorzien. De Prijkelstraat blijft
eveneens als doorsteek voor hulpdiensten behouden
naar de tak Venecoweg – Prijkelstraat. Ten slotte wordt
ook ter hoogte van het nieuwe lokale bedrijventerrein
een extra doorsteek voorzien.
Profiel dienstwegen
Deze doorsteken komen grotendeels overeen met de
fietsdoorsteken. Ze zullen dan ook gecombineerd
voorzien worden. De fietstoegangen worden aangelegd
in asfalt of cementbeton en. Daarnaast wordt een
strook met grasdallen voorzien van 3m zodat minstens
een totale verharde breedte van 4,75m beschikbaar is
(in geval van een enkelrichtingsfietspad) hetzij 6,00m
(in geval van een dubbelrichtingsfietspad)
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Concept ontsluitingsinfrastructuur
Op basis van voorgaande concepten omtrent de bereikbaarheid voor de diverse verkeersmodi, is het zaak de ontsluitingsinfrastructuur her in te richten in afstemming met de gemaakte keuzes. In de startnota werden conceptoplossingen naar voor geschoven. Deze worden hieronder kort samengevat.
Daarna wordt ingegaan op eventuele wijzigingen en aanvullingen.
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Primaire ontsluiting
opstellengtes zijn berekend aan de hand van de optimale lichtencyclus volgens de formule van Webster.
Deze berekeningen geven een richtlijn. Bij verdere realisatie dienen de bestaande verkeerslichtenregelingen
(bij opmaak van het definitieve V-plan) verder onderzocht te worden.

Voorkeursoplossing startnota
Voor het kruispunt van de N35 X Karreweg werd een
optimalisatie van het bestaande lichtengeregelde
kruispunt voorgesteld, in functie van de te verwachten
nieuwe verkeersintensiteiten.
De voorgestelde configuratie was als volgt:

 Tak N35 komende vanuit de richting E17:

Bijsturingen startnota

een gecombineerde rechtsaf- en rechtdoorgaande
rijstrook, een rechtdoorgaande rijstrook en twee
conflictvrij geregelde linksafslagstroken;

De primaire ontsluiting tot het bedrijventerrein dient
de ‘poort’ tot het bedrijventerrein te worden. Dit wordt
ruimtelijk mee ondersteund door de voorziene ontwikkeling van De Poort, een plaats waar naast regionale bedrijvigheid en kantoorachtigen ook complementaire en gemeenschappelijke diensten kunnen voorzien
worden. Deze plek moet dus fungeren als entree én
centraal punt voor het bedrijventerrein. Deze zone
dient ook als zichtelement te fungeren om de toegang
tot het bedrijventerrein te accentueren.

 Tak N35 komende vanuit Deinze:
een combineerde rechtsaf- en rechtdoorgaande rijstrook, een rechtdoorgaande en een linksafslagstrook;

 Tak Karrewegstraat komende vanuit het bedrijventerrein:
een rechtsafslagstrook in bypass, een rechtdoorgaande
rijstrook en een linksafslagstrook;

 Tak Kortrijkseheerweg:

Creëren van een ‘plek’

een gecombineerde rechtsaf-, rechtdoorgaande en
linksafslagstrook ( ).

Om deze principes ruimtelijk sterker te kunnen kaderen en de toegang tot het bedrijventerrein duidelijker
leesbaar en herkenbaar te maken langsheen de N35,
wordt voorgesteld om een meer specifiek karakter te
geven aan deze plek. Door het integreren van een
landschappelijk element/kader onder de vorm van een
groen plein/groene ruimte, ontstaat de mogelijkheid
deze knoop om te vormen tot een ‘plek’, een plaats met
een identiteit, die op een geheel eigen wijze in de omgeving geaccentueerd kan worden door een landmark.
Ook de (visuele) relatie met de directe omgeving van
De Poort wordt hierdoor sterker uitgebouwd, waardoor de functie als entree tot het bedrijventerrein ook
duidelijker wordt.

Een dubbele linksafslagstrook vanuit de N35 richting het
bedrijventerrein is wenselijk om de wachtrijen beperkt
te houden (interactie met de rotondes aan de op- en
afritten vermijden). In de Karreweg dient wel een invoegstrook te worden voorzien van minstens 75m om
het verkeer van beide linksafslagstroken te laten samenvoegen naar één rijstrook in de Karreweg.
Omwille van de grote verkeersstroom die tijdens de
avondspits het bedrijventerrein uitrijdt richting E17,
wordt een bypass op deze tak aanbevolen. Deze bypass
valt buiten de lichtenregeling, waardoor het verkeer op
deze tak steeds vlot kan afgewikkeld worden. Om de
doorstroming in de Karreweg te bevorderen en de verkeersveiligheid bij het invoegen op de N35 te verhogen, wordt een invoegstrook van 100m op de N35 aanbevolen voor deze uitgaande rechtsafbeweging (bypass) vanuit de Karreweg.

Concreet wordt voorgesteld om het lichtengeregelde
kruispunt uit te rekken. De tak van de Karreweg (op
het bedrijventerrein) wordt uit mekaar gehaald en tussen de rijrichtingen komt een groene ruimte/plein met
een landmark, die de schakel vormt tussen Poort
Noord en Poort Zuid. Poort Noord en Poort Zuid worden volgens het campusmodel vorm gegeven: losse
gebouwen ingebed in een groene omgeving (groen
plein of bossage).

Onderstaande tabel geeft een beeld van de wachtrijlengte bij de optimalisatie van de bestaande VRI, uitgedrukt in meter per rijstrook tijdens het drukste uur,
rekening houdend met een voertuiglengte van 6m. De

Ontsluiting Poort Noord en Zuid
Het uiteenhalen van de rijrichtingen in de Karreweg
zorgt ervoor dat de ontsluiting van De Poort (Noord en
Zuid) op een andere manier kan georganiseerd wor-

Om verkeer vanuit de Kortrijkseheerweg te ontmoedigen, worden
bewust geen aparte linksafslagstroken richting de E17 voorzien.
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den. In de startnota werd geopteerd om de ontsluiting
van De Poort los te trekken van de knoop met de N35
en via de bestaande zijtakken E3-Laan en VenecowegPrijkelstraat verderop te organiseren, dit om de afwikkeling van het kruispunt met de N35 niet in het gedrang te brengen en keerbewegingen op de hoofdas
Karreweg te vermijden. Dit betekende concreet dat
men eerst een stuk het bedrijventerrein moest inrijden
om pas daarna terug te kunnen keren via de zijtakken
van het terrein, naar zijn bestemming in de Poort. Dit
is niet helder en leesbaar voor de weggebruiker.

Verderop in de Poort kunnen de takken wel terug
dubbelrichting worden, zodat zeker Poort Noord ook
intern vanuit het bedrijventerrein bereikbaar is.
De concrete impact van deze bijsturing op het functioneren van het kruispunt wordt in een volgend hoofdstuk, bij de concrete uitwerking, meer uitgebreid toegelicht.
Bewegwijzering
Voertuigen met een bestemming in Poort Noord/lokaal
bedrijventerrein en Poort Zuid/ De Lob dienen reeds
hun bestemming te kiezen op het plein. Om de werking van het kruispunt zo optimaal mogelijk te laten
verlopen, is een heldere bewegwijzering nodig.

Door het uiteentrekken van in- en uitrijdend verkeer
ter hoogte van de Poort en het voorzien van een verbinding tussen beide, wordt het mogelijk om ook de
ontsluiting van Poort Noord én Zuid bij het binnenrijden van het bedrijventerrein te organiseren, zonder
daarbij de afwikkeling van het kruispunt en de doorstroming op de Karreweg te moeilijken of keerbewegingen op de Karreweg te moeten voorzien. De ontsluiting van Poort Noord en Zuid wordt hiermee een
stuk logischer en leesbaarder. Poort Noord en Zuid
kunnen dus bereikt worden bij het binnen rijden van
het bedrijventerrein, het verlaten van Poort Noord en
Zuid blijft wel via de zijtakken van het bedrijventerrein
verlopen. De toegangen vanop het plein richting Poort
Noord en Zuid zijn dus enkelrichting.

Zowel de naamaanduiding van de verschillende zones
als de bewegwijzering ernaar toe zal op een zeer logische en heldere manier moeten gebeuren. Er wordt
best een uniform bewegwijzeringsconcept uitgewerkt
gebaseerd op kleurcodes, letters en cijfers. Een duidelijke bewegwijzering komt een vlotte verkeersdoorstroming en dus een hogere verkeersveiligheid ten
goede.
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Concept kruispunt N35xKarreweg (startnota)

Concept kruispunt N35xKarreweg (bijsturing)

Concept ontsluiting Poort Noord en Zuid (startnota)

Concept ontsluiting Poort Noord en Zuid (bijsturing)
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Secundaire ontsluiting
Voorkeursoplossing startnota
Voor het kruispunt van de N494 X Karreweg werd een
optimalisatie van het bestaande kruispunt voorgesteld,
in functie van de te verwachten nieuwe verkeersintensiteiten. Momenteel is dit een voorranggeregeld kruispunt waarbij de hoofdtak N494 in de voorrang is.
Op basis van de nieuw te verwachten verkeersintensiteiten en met behulp van de intensiteitscriteria uit de
richtlijn AVVG (Dienstorder A266) bleek dat het voorzien van verkeerslichten vanuit capaciteitsoogpunt
aangewezen is.
Er werd nog geen concrete configuratie voorgesteld in
de startnota.

Bijsturingen startnota
Er werden geen concrete bijsturingen doorgevoerd aan
dit kruispunt. De configuratie wordt in het volgende
hoofdstuk in detail besproken.

worst-case inschatting waarbij 40% van alle bijkomende
verkeer via het nieuwe kruispunt zou gaan én een extra ophiging van deze berekende verkeersgeneratie met 33% (sensitiviteitstoets)
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Interne ontsluiting
Voorkeursoplossing startnota
In de startnota werd gekozen voor één duidelijke
hoofdas waarop de zijtakken, die bij voorkeur lusvormig zijn, aantakken. Via de aantakkingspunten van de
hoofdas kan het bovenlokale wegennet bereikt worden.
HOOFDAS
In de startnota werd geopteerd voor een hoofdas met
een 2x1 profiel met verhoogde aanliggende fietspaden.
Deze keuze was ingegeven vanuit het bedrijventerrein
als zone 50 en het ontbreken van de benodigde ruimte
om vrijliggende fietspaden te voorzien. Gezien de
combinatie zwakke weggebruiker/vrachtverkeer en
rekening houdend met de intensiteiten op de hoofdas,
werd het niet voorzien van fietspaden evenmin als vei
lig beoordeeld. Om overal hetzelfde, uniforme wegbeeld langs de hoofdontsluiting te kunnen aanhouden,
werd de keuze voor verhoogd aanliggende fietspaden
gemaakt.

Voorkeursprofiel hoofdas (startnota)

Er word ook sterk ingezet op aparte toegangen voor
fietsers om het bedrijventerrein te bereiken via de
minder intensief gebruikte zijtakken.

Voorkeursprofiel hoofdas (bijsturing)

ZIJTAKKEN
Op de zijtakken van het bedrijventerrein werd gemengd verkeer aangehouden. De secundaire wegen
die worden gerealiseerd in de nieuw te realiseren
stukken zullen 3,25m +0,5m breed zijn.

Bijsturingen startnota
Op de hoofdas wordt geopteerd voor een 2x1 profiel
met een breedte van 7,00m. Het enkelzijdig fietspad
krijgt een breedte van 1,75m. Tussen de
grens/afsluiting van de percelen en het fietspad wordt
een vrije ruimte gevrijwaard van 1,00m. De overige
ruimte (gemiddeld 0,75m) wordt voorzien tussen de
rijbaan en de fietspad.

Voorkeursprofiel zijtakken

Beeld zijtakken
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Bij 70 km/u moeten de bussen halteren in een haltehaven, van de rijweg af, om kop-staart aanrijdingen te
vermijden als de bus halteert. De reizigers moeten ook
in dit geval comfortabel kunnen afstappen op een perron.

Het ontwerp dient te voldoen aan volgende richtlijnen:

Stappers
Voetgangersdecreet (BS 07.05.1997)
Voetpaden zijn niet verplicht, maar indien in bebouwde omgeving voetpaden worden voorzien en de beschikbare profielbreedte bedraagt 9,00m of meer, dan
dienen de voetpaden een breedte van 1,50m te hebben.

Personenvervoer
Rijwegbreedtes dienstorder MOW/AWV/2012/4
(dd. 26.03.12)
Volgende minimale verhardingsbreedtes moeten worden aangehouden:

Bij 30 km/u: 2,80m;

Bij 50 km/u: 3,05m;

Bij ≥ 70 km/u: 3,30m.
De breedte bij 90 km/u is niet groter gezien de snelheid
van bussen op de gewestwegen met minder dan 2 rijstroken per richting, beperkt is tot 75km/u en van
vrachtwagens van >7,5 ton zelfs tot 60 km/u.
Er moet steeds een obstakelvrije ruimte van 0,75m zijn
van-af de rand van de rijbaan, waarbij een obstakel een
vast object is met een hoogte van meer dan 0,10m. De
wettelijke minimale rijstrookbreedte is vastgelegd op
2,75m.

Trappers
Vademecum Fietsvoorzieningen
De voorkeursoplossingen uit het Vademecum gelden
als uitgangspunt, gezien ze een voorwaarde zijn voor
subsidies. Waar het realiseren van de voorkeursoplossing niet haalbaar is, zullen de verschillende mogelijkheden afgewogen worden.
Kritische succesfactoren voor een fietsroutenetwerk
Voor een functioneel fietsnetwerk krijgen de 5 kritische
succesfactoren een specifieke hiërarchie. Veiligheid en
directheid primeren op samenhang, comfort en aantrekkelijkheid.
Beslissingstabel keuze fietsvoorzieningen
(zie tabel)
Hellingspercentage
Voor fietsers stelt men als meest gewenste hellingsgraad, rekening houdend met tegenwind, een verhouding voor van 1: 20 x h (h = het niveauverschil in meters). Onder ‘normale’ omstandigheden wordt 1: 10 x h
redelijk geacht, terwijl in situaties waar een betere oplossing absoluut onmogelijk is als grenswaarde 1: 5 x h
wordt genoemd. Voorbeeld: om een niveauverschil
van 5 meter te overbruggen is een hellingsgraad van
1% optimaal, 2% (1/50) geldt als redelijk en 4% (1/25)
geldt als uiterste grenswaarde.
Bufferafstand
Ten opzichte van afsluitingen van percelen dient een
minimumafstand van 1,00m gerespecteerd te worden.

Openbaar Vervoer
Haltevoorzieningen
Bij 50 km/u bij voorkeur in te richten als uitstulpende
haltes. De bus halteert op de rijbaan, langs een uitstulpend voetpad (perron) van 18 cm (min. 15 cm hoog) en
20 m lang. Dit perron heeft een hellingsvlak zodat het
ook toegankelijk is voor rolstoelgebruikers.
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Beslissingstabel keuze fietsvoorzieningen

Voorkeursoplossingen fietsvademecum
Type fietsvoorziening

Mini.
breedte (cm)
150

Verhoogd

Tussenstrook rijweg (cm)

Snelheid autoverkeer

Aanliggend Eenrichtingsfietspad

Aanbevolen
breedte (cm)
> 175

X

> 25 (aanbevolen: 50)

< 50 km/u

Vrijliggend Eenrichtringsfietspad

> 175

150

/

> 100 (*)

> 50 km/u

Aanliggend Dubbelrichtingsfietspad

Niet van toepassing

Vrijliggend Dubbelrichtingsfietspad

> 250

200

/

> 100 (*)

> 50 km/u

Fietssuggestiestrook

125-150

120

/

/

< 50 km/u

250

/

/

/

Fietsweg

(*) Wanneer een voldoende verticaal scheidend element (bv. haagblok) is aangebracht tussen rijweg en fietspad kan een fietspad met smallere tussenstrook strikt genomen
ook als vrijliggend beschouwd worden. Dit is echter geen aanbevolen situatie. Het aanbrengen van dergelijk scheidend elementen is overigens bij bredere tussenstroken
aangeraden.
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Primaire ontsluiting
Het kruispunt van de N35 X Karreweg wordt ontwikkeld als belangrijkste toegang ‘De Poort’. De tak van de
Karreweg wordt uit mekaar gehaald en tussen de rijrichtingen komt een groen plein, die de schakel vormt
tussen de Poort Noord en Poort Zuid.
Om de configuratie van het kruispunt te bepalen en de
impact van bepaalde keuzes in de bijsturing van de
startnota te kunnen kwantificeren werd een microsimulatie opgemaakt. Het model wordt voornamelijk
gebruikt om de lichtenregeling te testen en te optimaliseren.
Netwerk Vissimsimulatie

Microsimulatie
Intensiteiten

Het model betreft een eerste screening met betrekking
tot de verkeersafwikkeling op basis van het bijgestuurd
concept van de startnota.

De intensiteiten (1uur voor elke spits) zijn overgenomen vanuit de startnota. Hierbij wordt naast de verkeersgeneratie van Groot Prijkels ook rekening gehouden met de andere ontwikkelingsdelen zoals Stokstorm, De Soeverein en Papelenvijver.
De gebruikte intensiteiten zijn een worst Case scenario
rekening houdend met volgende elementen:

Inputgegevens
De simulatie gaat uit van vier voertuigklassen: voetgangers, fietsers, personenvoertuigen en vrachtwagens.
Op basis van het bijgestuurd concept van de startnota
werd een netwerk ingetekend in Vissim. Volgende figuur geeft een weergave van het netwerk in Vissim. De
rode lijnen geven het netwerk voor fietsers aan, de witte lijnen vormen de voetgangersoversteken.

 Bruto netto oppervlakte De Prijkels = 60%, maar
77% (CROW) gebruikt voor de intensiteiten;

 De berekende ontwikkelingscijfers voor De Prijkels
zijn nog eens verhoogd met + 33%;

 Afsluiten Prijkelstraat waardoor alles via de
“Poort” moet rijden;

 Ochtendspits: maatgevende tak N35 verhoogd met

In de simulatie zijn specifieke elementen opgenomen
welke een negatief effect hebben op de capaciteit. Dit
houdt in dat ook modeltechnisch met een worst case
scenario is gewerkt:

huidig sluipverkeer door de Prijkels;

 Avondspits: op maatgevende tak Karrewegstraat is
sluipverkeer Deinze behouden.
Volgende figuren geven de stromen weer die dan worden bekomen.

 Vrachtwagens maken bij een dubbele linksaf beweging geen gebruik van de meest linkse rijstrook;

 Bij de voorrangen van de bypass en deze van de

Vooraleer de simulatie gestart wordt, wordt eerst de
capaciteit gescreend op basis van deze intensiteitensstromen. Van elke afslaande beweging werd een capaciteitsanalyse doorgevoerd. Deze analyse geeft aan dat
in de ochtendspits een I/C-verhouding van ongeveer
85% gehaald wordt. In de avondspits is deze maximaal
68%. De ochtendspits is dus maatgevend.

interne weg van De Prijkels is gerekend met parameters waardoor de voertuigen eerder voorzichtig
de conflictpunten benaderen.
De opstellengtes en aantal opstelvakken in de simulaties zijn als volgt:
Aantal opstelvakken

Lengte

N35 vanuit Deinze

3 (2RD+R,LA)

+/- 140m

Karrewegstraat vanuit
Prijkels
N35 komende van E17
Karrewegstraat vanuit
oosten

2 (LA) + bypass RA

+/- 55m

4 (2RD+RA, 2 LA)

+/- 170m

1 (RD+RA+LA)

-
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Strodio 4.0; www.trenso.nl; Grontmij Vlaanderen nv

Strodio 4.0; www.trenso.nl; Grontmij Vlaanderen nv

694

312
198
753

Kortrijkseheerweg

529

382

1758

2
6
2

1229

10

61
54
414

41
54
83

Karrewegstraat

Kortrijkseheerweg

161
73
995

137

414
869
54
1337

3038

995
623
83

Grontmij Vlaanderen nv

1701

753
672
2

ASP Steenweg op Deinze_Kortrijkseheerweg.str

1427

2736

396
757
156

Grontmij Vlaanderen nv

1309

OSP Steenweg op Deinze_Kortrijkseheerweg.str

178
315

10
73
54

Steenweg op Deinze

76
6
396

372

Steenweg op Deinze

478

18
198
156

Karrewegstraat

1741

1765

Gaversesteenweg

61
623
10

76
672
18

Gaversesteenweg
1263

161 1071
869
41

766

ASP januari 2012 16:30-17:30 uur (pae) nieuwe situatie afsluiten Prijkelstraat +33%

1837

Intensiteiten kruispunt Steenweg op Deinze x Kortrijkseheerweg

OSP 01/2012 07:30-08:30u (pae) nieuw afsl Prijkelstr corr doorgaand verk Deinze +33%
312
757
2 1071

Intensiteiten kruispunt Steenweg op Deinze x Kortrijkseheerweg

Toekomstige verkeersstromen avondspits

Toekomstige verkeersstromen ochtendspits
Intensiteiten

Resultaten en conclusie

In het model wordt uitgegaan van een voertuigafhankelijke verkeerslichtenregeling. Voor het opstellen van
de lichtenregeling is rekening gehouden met volgende
aspecten:

Belangrijke randvoorwaarde voor de interpretatie van
de resultaten is dat met Worst Case intensiteiten is gerekend. De belangrijkste resultaten kunnen als volgt
worden samengevat:







 De ochtendspits is maatgevend op het kruispunt

Kruispuntbelasting mag max. 85% bedragen;

N35-Karrewegstraat en kan een aanvaardbare
doorstroming verzekeren (maximaal 1 cyclus aanschuiven);

Cyclustijd gelegen tussen 60-120sec;
Beveiliging fietsers/voetgangers is van belang;
Dubbele linksaffers altijd conflictvrij;

 De steunlichten zijn noodzakelijk om de ontrui-

Uitgebreid kruispunt = langere ontruimingstijden.

mingstijden te minimaliseren;

 De weefzone op De Prijkels moet gemaximali-

De tussengroenmatrices zijn berekend met een eigen
ontwikkelde tool zodat ook rekening gehouden wordt
met minimum groentijden en ontruimingstijden van
alle verkeersdeelnemers, met voetgangers in het bijzonder.
Er is een analyse gemaakt van een 4-fasen regeling (tak
voor tak voor de zijarmen van de N35) maar hierdoor
ontstonden lange wachtrijen op verschillende takken.
Er is daarom verder gewerkt met een 3-fasen lichtenregeling met volgende structuur:
Fase 1

seerd worden om het weven te vereenvoudigen
en buffer te kunnen voorzien. In de simulatie bedraagt de weefzone ongeveer 75m. Een verlenging
tot 100m is vanzelfsprekend ideaal. Dit is echter
niet mogelijk binnen de beschikbare ruimte.

 De lengtes van de opstelvakken in de simulatie
voldoen net.
Er is geen interferentie met de afwikkeling van de rotonde verderop richting E17.
Fase 2

Structuur van de 3-fasenregeling zoals gebruikt in de microsimulatie
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TUSSENOPLOSSING

Beschrijving ontwerp

Zolang de ongelijkgrondse toegangen voor de fietser
niet gerealiseerd zijn, kan de fietser de N35 oversteken
ter hoogte van een dubbelrichtingsfietsoversteek, voorzien aan de linkerzijde van het lichtengeregeld kruispunt. De fietser kan volledig conflictvrij en beveiligd
de N35 oversteken . Komende van en gaande naar de
Kortrijkseheerweg worden bypassen voorzien, zodat
de rechtsafslaande fietser geen hinder heeft van het rode licht. Komende van Deinze blijft het vrijliggende
enkelrichtingsfietspad, gelegen aan beide zijden van de
rijbaan, behouden. Op grondgebied Nazareth wordt
een dubbelrichtingsfietspad voorzien dat aansluit op
het dubbelrichtingsfietspad richting het op- en afrittencomplex.

Het ontwerp gaat uit van de bijsturing van het concept
van de startnota, zoals hierboven besproken. Het bestaand lichtengeregeld kruispunt wordt geoptimaliseerd en de takken worden uit mekaar gehaald. Tussen
de rijrichtingen vormt een groene ruimte de schakel
tussen de noordelijke en zuidelijke poort.
Stappers
Voor de voetgangers wordt een voetgangersoversteek
voorzien op de N35 aan de linkerzijde (kant Deinze)
van het lichtengeregeld kruispunt.
Trappers
GEWENSTE OPLOSSING

Vanaf deze fietsoversteek loopt een dubbelrichtingsfietspad (niet in de voorrang) aan de buitenzijde van
het ‘groene plein’ en volgt dan verder de Prijkelstraat.
Er is een aftakking richting het dubbelrichtingsfietspad
naar Poort Noord en de vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs de Karreweg.

Er wordt gestreefd naar conflictvrije oplossingen voor
de fietsers die het bedrijventerrein willen bereiken
vanaf de N35, dit ter hoogte van het bijkomend lokaal
bedrijventerrein Deinze en ter hoogte van de Lob Nazareth. Deze toegangen sluiten aan op een rondgang
rond het bedrijventerrein voor fietsers van waaraf de
verschillende deelgebieden binnen het bedrijventerrein
kunnen bereikt worden. Op die manier kunnen de
meeste fietsers een passage over De Poort vermijden,
zodat het aantal mogelijke conflicten tussen zwakke
weggebruiker en zwaar verkeer maximaal gereduceerd
kan worden.

Het enkelrichtingsfietspad heeft een breedte van 1,75m
en het dubbelrichtingsfietspad een breedte van 3,00m.

Tussen beide ongelijkgrondse toegangen wordt op het
bedrijventerrein doorheen Poort Noord en Zuid bijkomend een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad uitgebouwd als onderdeel van de rondgang, waardoor de
voorzieningen in De Poort (bv. restaurant, fitness, …)
ook intern voor fietsers bereikbaar zijn.

De tussenoplossing is een oplossing die haalbaar is op korte termijn en valabel voor de gewenste oplossing.
Op het overleg met BMW/ AWV dd. 2juli 2015, werd gesteld dat
de linksafbeweging vanuit Deinze naar de Kortrijkseheerweg ook
conflictvrij moet georganiseerd worden. Deze beweging zal dus mee
groen krijgen met de dubbele linksaf richting Karreweg (Groot
Prijkles). Dit heeft gevolgen voor de fietsoversteekbewegingen, die
een minder lange groenfase krijgen. Door middel van voertuigdetectie op de linksafslagstrook vanuit Deinze naar de Kortrijkseheerweg
kan het effect op de fietsoversteek tot een minimum beperkt worden.
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Openbaar vervoer

Gemotoriseerd verkeer

Momenteel wordt de N35 niet bediend door De Lijn. Er
wordt geen halte voor het openbaar vervoer voorzien
vermits De Lijn geen uitbreiding van het aanbod voorziet over het bedrijventerrein. Een uitbreiding van het
aanbod kan een bijkomende rijtijd met zich meebrengen die een negatieve impact heeft enerzijds voor de
reizigers die een bestemming hebben voorbij De Prijkels en anderzijds op het budget.

Beide takken van de Karrewegstraat worden uit mekaar getrokken zodat deze een aparte aansluiting krijgen op de N35. Het benodigde aantal rijstroken en de
minimale lengte van de opstelstroken werd bepaald
door middel van de verkeerssimulatie.

Er worden twee mogelijkheden aangegeven op het
plan waar een halte van De Lijn in de toekomst eventueel kan ingepast worden:

 Komende van Deinze, N35, worden 3 rijstroken

 Het verkeer dat de Prijkels verlaat heeft 2 opstelvakken om linksaf richting Deinze te rijden en een
aparte bypass met invoegstrook (150m) om richting
E17 te rijden.
voorzien waarvan 1 linksafslagstrook en 2 rijstroken rechtdoor (één ook voor rechtsafslaande bewegingen).

 Richting Deinze is een zoekzone aangeduid voorbij

 Komende van de E17 krijgt de linksafslaande be-

het lichtengeregelde kruispunt. Deze halte gaat uit
van een bijkomende lijn langs de N35, kan dichtbij
de beveiligde oversteek voor de voetgangers voorzien worden en vereist geen omrijfactor doorheen
het bedrijventerrein. Richting E17 zijn de mogelijkheden voorbij de lichten beperkt door de bypass
met weefzone. Aldus wordt een eventuele halte
hier ook best voor de lichten ingepast.

weging 2 rijstroken. Voor het rechtdoorgaand verkeer zijn er ook 2 rijstroken voorzien waarvan de
rechterrijstrook ook voor het afslaande verkeer van
toepassing is.

 Zowel Poort Noord als Poort Zuid zijn te bereiken
via de hoofdontsluiting. Beiden hebben nu een
aparte, rechtstreekse toegang via een éénrichtingsstraat bij het binnenrijden van De Prijkels

 Een andere mogelijkheid bestaat erin te halteren in
Poort Zuid. Dit is de meest aangewezen plaats om
een halte te voorzien, daar het zwaartepunt van de
nieuwe ontwikkelingen ter hoogte van de N35 zich
aan deze zijde situeren (De Poort en De Lob) en laat
toe dat reizigers comfortabel kunnen in- en uitstappen. Deze halte betekent een omrijfactor voor
een lijn die zich langs de N35 zou bevinden. De
Lijn stelt dat dit voorstel wel kan behouden worden, maar dat dit dan eerder als een belbushalte
dient gezien te worden en dat zij dit eerder als
dusdanig in haar aanbod ziet ingepast.

De breedte van de rijstroken bedraagt 3,30m (aanbevolen verhardingsbreedte bij 70km/u). Voor de bochtstralen werd rekeningen gehouden met autoturn. Elke afslagbeweging werd gecontroleerd. Deze plannen worden gevoegd in bijlage.

Bewegwijzering
Om de optimale werking van het kruispunt te garanderen is het niet mogelijk om een centraal infobord met
een stopplaats voor truckers in de omgeving van het
plein te voorzien. Dit dient verderop in de Karreweg,
op voldoende afstand van het kruispunt ingepast te
worden, ofwel wordt meteen verwezen naar de verderop gelegen vrachtwagenparking.

In overleg met De Lijn dient op het moment dat dit aan
de orde is, een exacte locatie aangeduid. Op dat moment is er allicht ook meer zicht op de aard van de
nieuwe bedrijven en het aantal werknemers in bepaalde zones.

Er wordt een helder concept uitgewerkt voor de bewegwijzering op het plein zelf. Enkel de keuzemogelijkheid tussen drie takken (zones) wordt daarbij aangegeven: bv. Poort Noord, De Prijkels + het infopunt en
Poort Zuid. In het concept zal ook duidelijk blijken dat
de Karreweg de hoofdtoegang tot het bedrijventerrein
is en wordt ook verwezen naar het infopunt verderop
in de Karreweg. Ook de wegprofielen benadrukken dat
(enkelrichtingsstraat ten opzichte van beide richtingen
in de Karreweg). Er werd ook een wijziging aangebracht zodat Poort Noord ook intern vanuit het bedrijventerrein bereikbaar is. Dit infobord wordt ook in

Op 14 april 2015 werd volgend advies van De Lijn ontvangen:
Omtrent de toekomstige visie kunnen wij u meedelen dat De Lijn
geen uitbreiding van het aanbod voorziet over het bedrijventerrein.
Dit zou een bijkomende rijtijd met zich meebrengen die een negatieve impact heeft enerzijds voor de reizigers die een bestemming hebben voorbij De Prijkels en anderzijds op het budget. Er moet dus
geen rekening gehouden worden met een eventuele bushalte t.h.v.
het kruispunt Karrewegstraat/N35.
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Poort Noord en Poort Zuid herhaald. Onderstaande
een conceptuele weergave van het bord.
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Planafdruk primaire ontsluiting

Materiaalkeuze
Wegenis
Fietspad

Beton / Asfalt
Rode beton Groenvoorzieningen/Landschapsinpassing

Voorstel landschappelijke inpassing vanuit ontwerpend onderzoek voor de poort
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Secundaire ontsluiting
De secundaire toegang wordt gevormd door het kruispunt van de N494 en de Lulstraat. Deze toegang fungeert enkel als toegang voor personenwagens en is gericht op plaatselijk verkeer vanuit Deinze en Kruishoutem. Vanuit de berekeningen van de nieuw te verwachten verkeersintensiteiten blijkt dat vanuit capaciteitsoogpunt een verkeerslichtengeregeld kruispunt
aangewezen is.

Beschrijving ontwerp
Stappers
Er zijn geen voetpaden aanwezig langsheen de toekomende takken. Er worden dan ook geen oversteekvoorzieningen voorzien voor de voetgangers.
Trappers

MOGELIJKHEID 1:
BEHOUD DUBBELRICHTINGSFIETSPAD
Variant 1 met dubbelrichtingsfietspad
Op de N494 is een dubbelrichtingsfietspad aanwezig
aan de oostkant van de rijbaan. Dit dubbelrichtingsfietspad blijft op heel korte termijn behouden. In eerste
instantie werden daarom twee mogelijke kruispuntconfiguratie uitgezet, die uitgingen van het dubbelrichtingsfietspad.
Variant 1// Het fietsverkeer vanuit de zijtakken kan via
een opstelvak voor fietser zijn route op een veilige manier verder zetten. Er worden geen aparte fietsoversteken voorzien. In deze variant kan de fietser zich voor
het gemotoriseerd verkeer plaatsen om de beweging
richting de Karreweg te maken. Hierdoor bevinden zij
zich reeds in het beeld van de gemotoriseerde weggebruiker en heeft het fietsverkeer voorrang op het gemotoriseerd verkeer.
Variant 2// De tweede variant gaat uit van aparte oversteekvoorzieningen voor de fietsers. Het voorzien van
deze oversteken maakt het kruispunt complexer.
Omwille van het behoud van het dubbelrichtingsfietspad is het echter moeilijk om alle fietsbewegingen conflictvrij te voorzien. Deze oplossingen zijn niet ideaal
en werden daarom op de iGBC niet weerhouden.

Variant 2 met dubbelrichtingsfietspad
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gang geenszins het gebruik door vrachtverkeer faciliteert. Elke tak wordt voorzien van één rijstrook. Voor
de linksafbeweging worden op de N494 aparte opstelvakken voorzien voor linksaf. Op grondgebied Deinze
heeft deze een lengte van 50m, op grondgebied Kruishoutem 25m. Het voorzien van aparte opstelstroken
voor rechtsaf, is niet nodig vanuit capaciteitsoogpunt
en zorgt voor een overdimensionering van het kruispunt, wat in strijd is met het uitgangspunt dat hier een
compacte oplossing, met onder meer kleine bochtstralen, dient uitgewerkt te worden, die het gebruik door
vrachtverkeer niet faciliteert, heel duidelijk ondergeschikt is aan de hoofdtoegang en geenszins een aanzuigend effect mag hebben.

MOGELIJKHEID 2:
VRIJLIGGENDE ENKELRICHTINGSFIETSPADEN
Deinze maakt momenteel de plannen op voor het ontdubbelen van he fietspad langs de N494 op hun
grondgebied. De stad hoopt in 2018 te kunnen starten
met de effectieve ombouw naar vrijliggende enkelrichtingsfietspaden.
De tak vanuit het bedrijventerrein zal eveneens uitgerust worden met vrijliggende enkelrichtingsfietspaden.
Op de tak Karrewegstraat is een (niet conform) aanliggend enkelrichtingsfietspad belijnd dat ophoudt enkele
meters voor het kruispunt met de N494.
Rekening houdend met deze gegevens werd in de iGBC geopteerd om een kruispuntoplossing uit te werken
die reeds rekening houdt met (vrijliggende) enkelrichtingsfietspaden op de N494. Zowel vanuit de Karrewegstraat als de Lulstraat wordt een oversteek gecreêerd op basis van een OFOS-variant. Op die manier
wordt een veilige oplossing voor alle fietsers bekomen.

Flankerende maatregelen
Het kruispunt wordt compact vorm gegeven maar sluit
op grondgebied Kruishoutem aan op een overgedimensioneerd wegprofiel. Er worden daarom flankerende maatregelen voorgesteld voor dit weggedeelte,
buiten het projectgebied, die de voorgestelde oplossing
mee ondersteunen.

Op grondgebied Kruishoutem zijn er geen concrete
plannen voor de ombouw van het fietspad op de N494.
Het is echter aangewezen hier op korte tot middellange
termijn werk van de maken zodat op alle takken van
het kruispunt enkelrichtingsfietspaden aanwezig zijn.

Het wegprofiel, komende van de brug, wordt versmald
door het voorzien van een groene middenberm, die de
beide rijrichtingen van mekaar scheidt. Naast het versmallen van het wegbeeld, zorgt deze ingreep er ook
voor dat inhalen onmogelijk wordt.

Openbaar vervoer

Het wegprofiel wordt vervolledigd door het voorzien
van vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aan beide
zijden. De strook tussen rijweg en fietspad krijgt eveneens een groene invulling.

De N494 wordt bediend door De Lijn, lijn 83. De
dichtsbijzijde halte is halte ‘Kruishoutem Truweelweg’.
Het betreft de aanbeveling om deze halte te verplaatsen naar het kruispunt van de N494 en de Lulstraat.
Deze halte wordt opgeschoven tot op 50m van het
kruispunt. Hiermee blijft de bestaande spreiding van
de haltes op de lijn 83 zo goed als ongewijzigd. De haltes bevinden zich iets dichter bij de toegang tot het bedrijventerrein, maar blijven ook nog relatief dicht bij de
woonclusters. De N494 is een lokale weg waar 70 km/u
geldt. De halte werd uitgewerkt als een haltehaven,
voor gelede bussen, conform de richtlijnen van De Lijn.
De aanliggende woningen blijven bereikbaar.

Ter hoogte van de aansluiting van de Truweelstraat
wordt een doorsteek voorzien in de middenberm, die
overrijdbaar is, zodat deze oversteekbeweging meer
beveiligd wordt en in twee fases kan gebeuren. Er
wordt ook een opstelstrook voor linksaf voorzien voor
het verkeer komende van de brug. De aansluiting van
de Truweelstraat zelf wordt versmald.
Ter hoogte van de bushalte gaat de groene middenberm over in een gearceerde middenstrook of een
overrijdbare middenstrook met afgeplatte boordsteen,
als aankondiging van het kruispunt. Hier is de middenberm overrijdbaar zodat de woningen die hier gelegen zijn naar beide zijden kunnen ontsluiten.

Gemotoriseerd verkeer
Deze ontsluiting dient zeer duidelijk als secundaire
toegang te fungeren. Er wordt een compact verkeerslichtengeregeld kruispunt voorzien zodat deze toe-

AWV stelt zich vragen bij het voorzien van een lichtenregeling op
de secundaire ontsluiting. Het voorstel is om wachtbuizen te voorzien en te monitoren. Indien nodig, kan een lichtenregeling voorzien
worden.
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nen de oversteek maken van enkel naar dubbelrichtingsfietspad (en omgekeerd) via het lichtengeregelde
kruispunt. Op het overleg met AWV werd gesteld dat,
aansluitend op de realisatie van de enkelrichtingsfietspaden op grondgebied Deinze, AWV, als tussenoplossing, de belijning op grondgebied Kruishoutem zal
aanpassen naar enkelrichtingsfietspaden.

Beschrijving ontwerp op korte termijn
Het is de bedoeling het kruispunt op korte termijn te
realiseren. De plannen voor het ontdubbelen van het
fietspad op grondgebied Deinze bevinden zich momenteel ook in planfase waardoor deze plannen ongeveer samen met het kruispunt zullen uitgevoerd worden.

Materiaalkeuze

Het ombouwen van het dubbelrichtingsfietspad naar
vrijliggende enkelrichtingsfietspaden voor grondgebied Kruishoutem is echter nog niet ingepland. In dat
geval zal het dubbelrichtingsfietspad aan deze zijde
nog doorlopen tot aan het kruispunt. De fietsers kun-

Wegenis
Fietspad
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Beton / Asfalt
Rode beton

Concrete uitwerking
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Raming
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Flankerende maatregelen
 Voorzien van douche- en omkleedfaciliteiten en

Volgende flankerende maatregelen worden genomen:

een financiële stimulans voor de fietsende
werknemer.

 Om fietsen als een aantrekkelijke vervoerswijze-

 Op termijn heraanleggen fietsvoorzieningen

naar het bedrijventerrein te maken, zijn volgende
maatregelen wenselijk:

N35 en N494 conform de normen.

 Voorzien van exclusieve toegangen voor trage

 Het gebruik van de secundaire toegang wordt

weggebruikers, aansluitend op bovenlokale of
lokale fietsroutes.

ontmoedigd door infrastructurele en ruimtelijke
maatregelen op de hoofdas.

 Verbinding Kallemoeie naar nieuwe interne lus

 Om te evolueren naar een meer duurzamere modal

en realiseren doorsteek langs de autostrade tussen Kallemoeie en Venecoweg.

split zal op het terrein aandacht gaan naar het delen van parkings tussen verschillend bedrijven.

 Realiseren van een aanliggend verhoogd fiets-

 De bedrijven kunnen aangespoord worden om sti-

pad langs de hoofdas Karreweg.

mulansen aan te reiken aan de werknemers, zoals
fietsvergoeding, terugbetaling OV, ten voordele
van de andere vervoersmiddelen.

 Voozien van comfortabele poolfietsen en fietsenstallingen aan de bushaltes, De Poort en per
bedrijvencluster.

Evaluatie van het project
 Evaluatie verkeersveiligheid weggebruikers
 Om na te gaan of de verkeersveiligheid toege-

Met de heraanleg van deze kruispunten wordt een
verbetering van de multimodale bereikbaarheid beoogd waarbij belangrijke aandacht gaat naar een groter
fietscomfort.

nomen is na de heraanleg, kan gebruik gemaakt
worden van de ongevallenstatistieken.

 Aanvullend kunnen door de lokale politie peri-

 Evaluatie multimodale bereikbaarheid
 Om na te gaan of de nieuwe infrastructuur er-

odieke snelheidscontroles uitgevoerd worden
om de subjectieve pakkans voor hardrijders te
vergroten. Deze snelheidscontroles kunnen zo
bijdragen aan een hogere verkeersveiligheid
van alle weggebruikers langsheen het tracé. Een
nulmeting voorafgaand de heraanleg kan daarbij als referentie gebruikt worden.

toe geleid heeft dat meer mensen zich met de
fiets verplaatsen of van de bus (dichtstbijzijnde
haltes gebruik maken, kunnen voorafgaand de
heraanleg nulmetingen worden uitgevoerd. Na
de realisatie van het project en de volledige ingebruikname kan voor dezelfde periode het
aandeel fietsers en openbaar vervoergebruikers
nagegaan worden, ter vergelijking. Dit kan periodiek herhaald worden (vb. elke 3 jaar).

Verdere procedure
Na goedkeuring van de projectnota door de RMC:

 kan de uitwerking van het voorontwerp opgestart
worden

 kan de samenwerkingsovereenkomst tussen de betrokken partijen afgesloten worden.
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Concept inrichtingsplan De Prijkels
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Grondplan hoofdontsluiting
Grondplan secundaire ontsluiting
Eindpresentatie workshopweek
Verslagen
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Colofon

ontwerpstudio
infrastructuur
ruimtelijke planning & procesvoering

Contact
Gent
Meersstraat 138A
9000 Gent
T +32 9 241 59 20
gent@grontmij.be
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