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Wat voorafging
• 2 september 2013 - overleg Schepen Watteeuw

– Oktober-december - discussie op gang brengen, o.a. door 
affiche-actie “Rij alsof je eigen kinderen hier wonen”

• 29 januari 2014 - eerste buurtavond
– Problematiek en principes voor een oplossing

– Januari-maart - oproep naar voorstellen tot oplossing

• 27 maart 2014 – tweede buurtavond
– Alle voorstellen uit de wijk voorgelegd ter discussie

– April - verwerking van de discussie tot een samenhangend 
voorstel, zie www.sintpietersbuiten.be

– Sinds april - bespreking voorstel met Schepen Watteeuw, 
Mobiliteitsbedrijf en Project Gent-Sint-Pieters

• 24 juni 2014 – derde buurtavond
– Bespreking stand van zaken

– Afwerking voorstel en vraag om proefperiode



Het verkeerscirculatieplan

• Inleiding - Vier principes

• Deel I – Vier samenhangende bouwstenen

• Deel II – Ondersteunende maatregelen

• Deel III – Gedeelde verantwoordelijkheid



Inleiding - Vier principes

1. Stratenhiërarchie respecteren

2. Blijvende bereikbaarheid

3. STOP-principe 

4. Meer groen



Het verkeerscirculatievoorstel
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Lussenplan

Ontkoppelen

Sluiten

Verkeersluw

Deel I - Vier samenhangende bouwstenen
Lussenplan 

Waterhoek?



• Probleem: middenberm ter 

hoogte van 

Maaltebruggestraat open 

voor bussen, ook 

sluipverkeer

• Oplossing: bussen opnieuw 

op rijbaan?

Verkeersluwe Maaltebruggestraat 

(richting Maaltebrug)



• Probleem 1:

– Trambedding Sint-Denijslaan 

nodig voor werfverkeer

– Sint-Denijslaan te smal voor 

tweerichtingsverkeer

Het lussenplan



• Oplossing voor probleem 1: 
koppelen van 2 lussen

– Binnenrijden langs 
Ganzendries of Sint-
Denijslaan

– Buitenrijden langs 
Maaltebruggestraat

– Knip in Reigerstraat

• Locatie van knip door 
bewoners vast te leggen

Het lussenplan



• Probleem 2: kering 

Maaltebruggestraat 

– Mobiliteitsbedrijf onderzoekt

Het lussenplan



• Oplossing voor probleem 2: 

segment 

Maaltebruggestraat 

middendoor knippen

– Locatie van knip door 

bewoners vast te leggen

-> Voorstel voor proefperiode

Het lussenplan



• Gepland zoals wij voorstellen

• Probleem: er wordt overwogen 

om uit te stellen tot de werken 

aan de Sint-Denijslaan klaar 

zijn (eind 2015)

• Oplossing: tijdens de werken 

tijdelijk ENKEL voor 

werfverkeer openhouden 

-> Voorstel voor proefperiode

Sluiten afrit R4 -> Dupuislaan

Sluiten



• Probleem 1: 

afdwingbaarheid zal niet 

vanzelfsprekend zijn

– Voorlopig via onregelmatige 

politiecontrole

– In voorjaar 2015 kunnen 

misschien camera’s geplaatst 

worden

• Oplossing voor probleem 1: 

best mogelijke oplossing

Ontkoppelen Vaerwyckweg – St-Denijslaan



• Probleem 2: het 

werfverkeer verliest de 

kortste verbinding naar de 

R4

Ontkoppelen Vaerwyckweg – St-Denijslaan



• Oplossing voor probleem 2:

– OP VOORWAARDE dat het 

werfverkeer zich effectief op 

deze verbinding richt

– Afslag tussen Sint-Denijslaan 

(richting Voskenslaan) en 

Vaerwyckweg mogelijk houden

-> Voorstel voor proefperiode

Ontkoppelen Vaerwyckweg – St-Denijslaan



Voorstel proefperiode



K&R

K&R

fietsstraat

fietsstraat

= wegversmalling

Deel II - Ondersteunende maatregelen

Legende

X = knippen



• K&R
– Sluiten K&R Ganzendries

– Nieuwe K&R in ondergrondse parking

• Fietsstraat
– Vanaf Mathildeplein oostwaarts

– Tussen Mathildeplein en Vaerwyckweg

• Wegversmallingen
– Ganzendries (middelste deel), Tuinwijklaan, Sint-

Denijslaan (oa aan Cantréstraat), Stormvogelstraat, 
Maaltebruggestraat (Sterre-Spits), Koersenstraat

• Drie moeilijke kruispunten op Sint-Denijslaan

Deel II - Ondersteunende maatregelen



• Openbaar onderzoek Fiets- en voetpaden en 

parkeerstroken Sint-Denijslaan

– Voorstellen geformuleerd:

• Wegversmallingen

• Heraanplanting bomen

• Extra verkeersdrempel aan Cantréstraat

• Fietspad op parkeerstrook langs sporen tussen 

Vaerwyckweg en Roosakker

• Vervanging verkeersdrempel tussen Vaerwyckweg en 

Voskenslaan

Deel II - Ondersteunende maatregelen



Deel II - Ondersteunende maatregelen

Meer groen

• Aanleg verkeersvrij Mathildeplein

– We willen voorstellen formuleren

• Groenvoorziening

– Even wachten







Lussenplan

Ontkoppelen

Sluiten

Verkeersluw

Deel III - Gedeelde verantwoordelijkheid

• Verkeersafwikkeling Hogeschool, Sporthal en 

Atheneum rechtstreeks op Vaerwyckweg
• Overleg gezocht





Deel III - Gedeelde verantwoordelijkheid

• Scholen, hogescholen en andere organisaties 

en bedrijven in onze wijk

– Vormingplus: werken aan het terugdringen van 

autokilometers

• Bewoners

– Autopia Hof ter Mere: actief autodeelsysteem

– Autopia Tuinwijklaan: autodeelsysteem in 

voorbereiding



Infomarkt met verdere details

• Middenzaal
– Lussenplan

– Stand Autopia

– Drankjes

• Lokaal 1
– Sluiten afrit R4 -> Dupuislaan

– Loskoppelen Sint-Denijslaan – Vaerwyckweg

– Eventueel extra discussie over lussen in Waterhoek

• Lokaal 2
– Verkeersluw maken Maaltebruggestraat richting 

Maaltebrug



Voor bijkomende informatie en de 

meest actuele stand van zaken, zie:

• http://www.sintpietersbuiten.be

• https://www.facebook.com/sintpietersbuiten
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