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1 Projectkenmerken 

1.1 Projectomschrijving 

Tussen de Rijksweg en de autosnelweg E403 ligt de bedrijfsgrond Nieuwe Abele. Deze strategische 
zone is een gebied in Roeselare waar stedelijke ontwikkeling niet stilstaat. In de directe omgeving 
werden de nieuwe zorgcampus AZ Delta en het kantorencomplex Westwing Park opgericht. De Stad 
heeft de ambitie om de bedrijfsgronden verder uit te bouwen tot een innovatiecluster en 
strategische toegangspoort tot de stad. Omdat het huidig BPA Nieuwe Abele West dergelijke 
ontwikkelingen niet mogelijk maakt dient een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan te worden 
opgemaakt. Het plangebied Nieuwe Abele West zal een apart RUP krijgen dat toch geënt is op de 
overkoepelende visie voor het gehele gebied Nieuwe Abele. In het kader van dat RUP wordt dit 
MOBER opgemaakt. 

1.2 Situering project 

1.2.1 Macroniveau 

Roeselare is een stad van ruim 63 000 inwoners, centraal gelegen in West-Vlaanderen. In het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (2011) is Roeselare aangeduid als regionaal stedelijk gebied 
(centrumgemeente). 

Roeselare wordt bediend door een station op de spoorlijn 66 tussen Brugge en Kortrijk. 

Ten oosten van Roeselare loopt de A17/E403, die in Roeselare drie aansluitingen heeft. 

 

Figuur 1: Ligging Roeselare macroniveau (Bron: OpenStreetMap, 2021) 
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1.2.2 Mesoniveau 

De plansite is gelegen tussen de Rijksweg N36, de Kwadestraat, de Armoedestraat en de Nieuwe 
Abelestraat. Er kunnen één of meerdere ontsluitingen op de Kwadestraat, Armoedestraat en Nieuwe 
Abelestraat komen. 

 

Figuur 2: Situering mesoniveau 

Aan de overkant van de Kwadestraat bevindt zich het bedrijvenpark Westwing. Aan de overkant van 
de Rijksweg ligt de campus Rumbeke van het AZ Delta. 
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1.2.3 Microniveau 

Het plangebied bestaat uit een gedeelte bedrijvigheid (langs de Armoedestraat) en een 
braakliggend deel, met enkele huizen en loodsen die zullen verdwijnen.  

 

Figuur 3: Plangebied microniveau (Bron: Google Maps, 2021) 
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Figuur 4: Deel plansite 

1.3 Afbakening project- en onderzoeksgebied 

Het plangebied is de zone of het plangebied waarover het project zich uitstrekt. De afbakening van 
het plangebied is dus meestal vrij duidelijk. 

Het onderzoeksgebied is het gebied waarover men verwacht dat er zich verkeers- en 
mobiliteitseffecten zullen voordoen. De afbakening van het onderzoeksgebied is dus veel complexer. 
Enerzijds zou men het gebied zo ruim willen maken, dat zoveel mogelijk effecten worden onderzocht. 
Anderzijds is het onhaalbaar om het onderzoeksgebied zo uitgestrekt te maken dat élk effect, hoe 
klein ook, wordt meegenomen en onderzocht. 
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Figuur 5: Plangebied en onderzoeksgebied (Onderlaag Google Maps) 

Mobiliteitseffecten en bijkomend verkeer dat gegenereerd worden, beperken zich niet tot het 
plangebied, maar verspreiden zich verder naar het omliggende wegennet. De belangrijkste 
kruispunten in de omgeving van het plangebied worden in dit MOBER beoordeeld. Het gaat om de 
kruispunten Kwadestraat x Nieuwe Abelestraat, Kwadestraat x Armoedestraat, Oekensestraat x 
Armoedestraat, Oekensestraat x Armoedestraat, en de twee kruispunten van de opritten en afrit 
van de N36 met de Deltalaan.  
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2 Onderzoeksopzet en beoordelingsmethoden 
In dit hoofdstuk worden de gebruikte methodes bij het verwerken van verkeerstellingen, bij het 
uitvoeren van de capaciteitstoetsen, bij het beoordelen van de verkeersafwikkeling en bij het 
opstellen van het mobiliteitsprofiel besproken. Dit hoofdstuk is dus ondersteunend aan de volgende 
hoofdstukken in dit MOBER.  

2.1 Verkeersintensiteiten 

Voor de beschrijving van het huidig druktebeeld maken we gebruik van nieuwe tellingen. Die worden 
vervolgens gebruikt om de capaciteit en doorstroming op de kruispunt nabij de plansite te 
beoordelen. Dat gebeurt eerst voor de huidige intensiteiten, daarna door het extra verkeer dat 
gegenereerd wordt door het project toe te delen over de verschillende wegsegmenten en bij de 
bestaande intensiteiten op te tellen. 

2.2 Verkeersafwikkeling 

Het beoordelen van de verkeersafwikkeling gebeurt afzonderlijk voor de ochtendspits en de 
avondspits. Hiervoor wordt uitgegaan van de gemeten verkeersintensiteiten (in pae/u) in het 
maatgevend uur. De verkeersafwikkeling wordt voornamelijk beoordeeld op basis van de 
verzadigingsgraad. De verzadigingsgraad van een wegsegment, een kruispunt of een rotonde wordt 
bekomen door het uitvoeren van de zogenaamde capaciteitstoetsen. Hierin worden de toekomende 
verkeersintensiteiten op een wegsegment, kruispunt of rotonde vergeleken met de capaciteit van 
het wegsegment, kruispunt of rotonde. Concreet gebeurt de beoordeling als volgt voor 
voorrangsgeregelde kruispunten en rotondes (Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten, 2009): 

- Verzadigingsgraad per rijrichting < 80%: vlotte verkeersafwikkeling. 
- Verzadigingsgraad per rijrichting 80% - 90%: aanvaardbare verkeersafwikkeling met 

mogelijkheid tot kortstondige en lichte wachtrijvorming. 
- Verzadigingsgraad per rijrichting 90% - 100%: moeilijke verkeersafwikkeling met 

wachtrijvorming. 
- Verzadigingsgraad per rijrichting > 100%: kritische verkeersafwikkeling met langdurige en 

belangrijke wachtrijvorming, oververzadiging. 

Bij lichtengeregelde kruispunten wordt er pas vanaf een verzadigingsgraad van 95% gesproken van 
een moeilijke verkeersafwikkeling. Dit omdat er op een lichtengeregeld kruispunt een betere controle 
is over de verkeersafwikkeling waardoor er ook hogere verkeersintensiteiten afgewikkeld kunnen 
worden (Richtlijnenboek MER ‘Mens-Mobiliteit’, 2015). 

Bij wegsegmenten worden andere grenswaarden gebruikt voor de beoordeling van de 
verkeersafwikkeling (Richtlijnenboek MOBER, 2018): 

- Verzadigingsgraad per rijrichting < 35%: vlotte en vrije verkeersafwikkeling 
- Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 35% en 50%: vlotte verkeersafwikkeling 
- Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 50% en 75%: regelmatige verkeersafwikkeling met 

beperkte vrijheid 
- Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 75% en 90%: onregelmatige verkeersafwikkeling 

met beperkte vrijheid 
- Verzadigingsgraad per rijrichting tussen 90% en 100% voortdurend onregelmatige 

verkeersafwikkeling  



 P_0303 
MOBER RUP Nieuwe Abele 

Roeselare 

20210901  12 

De verkeersafwikkeling wordt niet enkel beoordeeld voor de huidige situatie, maar ook voor de 
toekomstige situatie met inbegrip van het gegenereerde verkeer (toegedeeld aan het wegennet op 
basis van de aannames) van de geplande ontwikkeling. In deze toekomstige situatie wordt er naast 
een beoordeling van de verkeersafwikkeling ook een evaluatie van het effect van het bijkomende 
verkeer op het wegennet opgenomen. Hierbij wordt het beoordelingskader gebruikt uit het 
Richtlijnenboek MER ‘Mens – Mobiliteit’ (2015) (Tabel 1). 

 

Tabel 1: Relatief beoordelingskader verkeersafwikkeling 

2.3 Mobiliteitsprofiel 

In het mobiliteitsprofiel wordt een inschatting gemaakt van het verkeer dat gegenereerd zal worden 
door de geplande ontwikkeling alsook van de parkeervraag die hoort bij deze ontwikkeling.  

In het RUP is er plaats voor KMO-bedrijvigheid, gezondheidsgerelateerde bedrijven en kantoren. 
Voor de berekening van de verkeersgeneratie maken we gebruik van de gegevens uit het 
Richtlijnenboek mobiliteitsstudies, mobiliteitstoets en MOBER (Vlaamse overheid, 2018). 
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3 Planningscontext 

3.1 Ruimtelijke plannen 

3.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd definitief vastgesteld op 23 september 1997 en 
(gedeeltelijk) herzien in 2003 en 2010. Voor de gemeentes en provincies is dit plan richtinggevend. 
Het plan maakt in het kader van de gewenste ruimtelijke structuur een onderscheid tussen vier 
structuurbepalende componenten: stedelijke gebieden, buitengebied, gebied voor economische 
activiteiten en lijninfrastructuur. 

Roeselare is geselecteerd als regionaal stedelijk gebied. Deze gebieden worden gekenmerkt door 
een eigen dynamiek. De N36 tussen het op- en afrittencomplex 6 van de E403 (Roeselare – 
Rumbeke) tot aan de N32/R32 wordt geselecteerd als een primaire weg II, een weg met als 
hoofdfunctie het verzamelen op Vlaams niveau en met aanvullende functie verbinden op Vlaams 
niveau. 

3.1.2 Strategische visie 2050 – Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen goed. Ze omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op 
lange termijn, de strategische doelstellingen. 

De visie schuift drie strategische doelstellingen naar voor: 

- terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag en de open ruimte maximaal vrijwaren 
- transformeren vanuit maatschappelijke ambitie: vb. wonen en werken nabij huidige en 

toekomstige collectieve vervoersknopen en voorzieningen, robuuste open ruimte, netwerk 
van 

- groenblauwe aders 
- geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking 

Dit vloeit voort in volgende ruimtelijke ontwikkelingsprincipes, relevant voor dit RUP: 

- meer doen met minder ruimte 
- ontwikkeling vanuit samenhang: dit heeft als doel de multimodale toegankelijkheid en 

nabijheid van werkplekken en voorzieningen te bevorderen en zo de ruimtelijke 
randvoorwaarden te scheppen voor mobiliteitsbeheersing en basisbereikbaarheid, 
emissiereductie en logistieke en energie-efficiëntie. 

3.1.3 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen 

Het PRS West-Vlaanderen werd op 6 maart 2002 bekrachtigd door de Vlaamse Regering. In 2014 
werd het PRS een eerste keer partieel herzien. In 2019 werd het PRS een tweede keer partieel 
herzien.  

Het provinciaal structuurplan onderscheidt elf deelruimten. Roeselare bevindt zich in de deelruimte 
Middenruimte die gekenmerkt is door een zeer grote diversiteit van bedrijvigheid, zowel naar 
ruimtelijke kenmerken (bv. klein- en grootschaligheid, verspreid patroon) als soorten activiteiten (bv. 
sectoren, tewerkstelling). Er wordt voor geopteerd om de ontwikkelingen van de bovenlokale 
bedrijvigheid als volgt te sturen: 



 P_0303 
MOBER RUP Nieuwe Abele 

Roeselare 

20210901  14 

- een aanbod van regionale bedrijventerreinen ter versterking van de endogene 
ontwikkelingen en/of sectorale clustervorming kan zowel in de stedelijke gebieden als in de 
specifieke economische knooppunten gegenereerd worden. 

- nieuwe bovenlokale bedrijven, in de zin van (ver)nieuwe(nde) initiatieven die los staan van 
endogene ontwikkeling. 

Voor Roeselare is het dus van essentieel belang om nieuwe investeringen aan te trekken. 

Wat de gewenste natuurlijke structuur betreft selecteert het PRS de Babilliebeek (ten noordwesten 
van de Armoedestraat) als natuurverbindingsgebied. In dergelijke gebieden wordt een algemeen 
beleid gevoerd rond het behouden, herstellen en ontwikkelen van kleine landschapselementen en 
kleine natuurgebieden. Rivier- en beekvalleien moeten zorgen voor de ‘natuurlijke doorkruisbaarheid’ 
en de verbinding garanderen tussen natuurcomplexen. 

3.1.4 GRS Roeselare 

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (2012) legt de krijtlijnen vast voor de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen in Roeselare. Voor het plangebied Nieuwe Abele West worden een aantal 
visie-elementen beschreven waar rekening mee dient gehouden te worden. 

In het richtinggevend deel wordt Roeselare als krachtige economische pool geconcipieerd. Om de 
positie van Roeselare als werkstad te versterken is het belangrijk de economische activiteiten te 
bundelen, met name nabij belangrijke verkeersknooppunten. De N36 wordt aangeduid als een 
belangrijke drager voor economische activiteiten. In een tweede concept met betrekking tot het 
plangebied wordt de Grote Ring (N36) als een algemene drager voor activiteiten en programmatie 
aangeduid. De beeldkwaliteit van stedelijke activiteiten wordt hier in de verf gezet, alsook de vlotte 
verkeersafwikkeling. 

Het GRS beschrijft de Babilliebeek als een structurerend element waarbij een 
terughoudend/beschermend beleid ten aanzien van de bebouwingsmogelijkheden gewenst is. Zo 
beschikt de Babilliebeek nog over een behoorlijk natuurlijk valleiprofiel en heeft ze een groot 
natuurlijk bufferend vermogen. Volgens inventarisatie beschikt ze daarenboven ook over een grote 
ecologische waarde. Onderzoek moet verder uitwijzen in welke mate de beek kan fungeren als 
ecologische corridor tussen de Kleiputten/stadsbos en het Rhodesgoed te Izegem.  

Op vlak van de gewenste economische structuur stelt het GRS dat een actief beleid ten aanzien van 
de niet-ingevulde bedrijfsgronden is gewenst. Dit uit zich in een begrenzend beleid (vb. aangepaste 
belasting) zowel ten aanzien van de uitgeruste bedrijfsgronden als ten aanzien van nog niet 
ontwikkelde gebieden zoals het bedrijventerrein langsheen de Iepersestraat en Nieuwe Abele West. 
De bedrijventerreinen Nieuwe Abele Zuid, Nieuwe Abele West, Lekkenstraat-Schaapbrugge (RO en 
W) en Haven RO en W dienen te worden ontwikkeld.  
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Figuur 6: Gewenste economische structuur (Bron: GRS Roeselare) 

Naast complementaire activiteiten zoals opgesomd in de omzendbrief van 8 juli 1997 wordt binnen 
het bedrijventerrein Nieuwe Abele West eveneens ondersteunende diensten zoals restaurant, 
congresfaciliteiten, hotel, B&B, wellness, fitness, motel, ... binnen deelgebieden toegelaten, dit gelet 
op de ligging (N36/E403) en de ontwikkelingen in de omgeving (Accent businesspark, 
ziekenhuiscampus, verkeerstechnische herinrichting E403/N36). Een planinitiatief dient hiertoe te 
worden ondernomen. 

In het bindend gedeelte wordt een GRUP Nieuwe Abele West als te nemen maatregel en actie 
opgenomen. 

  



 P_0303 
MOBER RUP Nieuwe Abele 

Roeselare 

20210901  16 

In de gewenste verkeersstructuur wordt de Oekensestraat te westen het plangebied aangeduid als 
een lokale weg IIa. Lokale wegen II hebben als hoofdfunctie het verzamelen op lokaal en wijkniveau. 
De N36 werd in het RSV al geselecteerd als primaire weg type II. De andere straten in en rondom het 
plangebied zijn aangeduid als lokale wegen type III, erftoegangswegen.  

 

Figuur 7: Gewenste verkeersstructuur (Bron: GRS Roeselare) 

De wenstructuur voor het vrachtverkeer rondom het plangebied is aangeduid op de N36. 
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Figuur 8: Synthesekaart gewenste ruimtelijke structuur (Bron: GRS Roeselare) 



 P_0303 
MOBER RUP Nieuwe Abele 

Roeselare 

20210901  18 

3.1.5 Klimaatplan 

Roeselare ondertekende het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Hiermee 
engageerde de Stad zich om minder CO2 in de lucht te pompen, slimmer om te gaan met energie, 
hernieuwbare energiebronnen meer kansen te geven en de stad aan te passen aan een klimaat in 
verandering. 

De stad zet specifiek in op ontharding, circulariteit, energie, groen, lucht en water. Voor de 
ontwikkeling van Nieuwe Abele West zal elk thema de nodige aandacht moeten krijgen. 

3.1.6 PRO-plan 

Roeselare profileert zich als een bloeiende ondernemersstad. Het PRO-plan bevat 4 ambities om het 
ondernemerschap in Roeselare aan te trekken en verder te versterken: 

- Proactief innovatie stimuleren 
- Invulling jobs en productieve tewerkstelling 
- Optimale invulling en promoten van de beschikbare ruimte 
- Roeselare, bruisend professionele ondernemersstad 

In het plan wordt ook de ambitie beschreven om Nieuwe Abele uit te bouwen tot een 
innovatiecluster en strategische toegangspoort tot de stad. Hiervoor moeten de mogelijkheden qua 
activiteiten herbekeken worden. Dit gaat bijvoorbeeld over het ruimte bieden voor gezondheids- en 
kennisgerelateerde ondernemingen en organisaties binnen het plangebied. 

3.1.7 Visienota Nieuwe Abele West 

Nieuwe Abele beslaat een beduidend gebied, op een sleutellocatie in het stedelijk weefsel van de 
stad en regio Roeselare. Met de visienota Nieuwe Abele, uitgebracht in mei 2020, wil de stad 
randvoorwaarden scheppen die een duidelijke richting geven aan de mogelijke ontwikkelingen op 
Nieuwe Abele. Er wordt binnen het document gekozen voor duidelijke richtlijnen, maar met de nodige 
flexibiliteit. De visie overstijgt de verschillende beleidsdomeinen en gaat voor een geïntegreerde 
gebiedsontwikkeling. 

Speerpunten die van toepassing zijn voor het voorliggend plangebied zijn: 

- Innovatieve werklocatie: 

Ruimte geven aan bedrijvigheid, en met name innovatieve werklocaties, is een doelstelling die door 
Roeselare hard nagestreefd wordt. Nieuwe Abele is de ideale locatie om hierop in te zetten. 
Innovatie kan op verschillende manieren tot uiting komen, maar voor de projectzone bieden 
voornamelijk de innovatieve aspecten omtrent gezondheid, digitalisering & technologie, kennis & 
onderzoek en energie, ecologie & duurzaamheid kansen. Roeselare profileert zich als stad van de 
gezondheid, en met de komst van de nieuwe ziekenhuiscampus kan dit enkel maar versterkt 
worden. Ook op het vlak van energie, ecologie en duurzaamheid kan Nieuwe Abele als een proeftuin 
dienen voor trends, onderzoek en totstandkoming. De term bedrijvigheid moet opengetrokken 
worden, waardoor er kan worden ingespeeld op de hedendaagse en toekomstige noden en 
principes. 
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- Gezondheid en leefomgeving: 

Gezondheid is een aspect waar in de ruimtelijke ontwikkeling steeds meer aandacht aan wordt 
besteed. De inrichting van de ruimte heeft een grote invloed op de leefkwaliteit en gezondheid van 
de gebruikers die zich in de ruimte bewegen. Specifiek ruimtelijk ontwerp kan gezondheidsrisico’s 
beperken en beweeg- en spelvriendelijkheid bevorderen. Zo moet er onder andere maximaal ingezet 
worden op het voorzien van toegankelijke groene ruimte, en het beperken van hinder door onder 
meer straling en geluid. Ook het speerpunt “klimaatrobuustheid en duurzaamheid” vergt een aantal 
gelijkaardige maatregelen, waardoor er van een meervoudige winstsituatie kan gesproken worden. 
Bovendien tonen de resultaten van de gezondheidsrisicozoneringskaart aan dat het erg belangrijk 
is om in Nieuwe Abele sterk in te zetten op het speerpunt gezondheid en leefomgeving. 

- Klimaatrobuustheid en duurzaamheid: 

Het staat buiten kijf dat de klimaatverandering een grote impact heeft op onze leefomgeving. Naast 
mitigatie moeten we de natuurlijke en menselijke systemen aanpassen aan de gevolgen van 
klimaatverandering, en dit op verschillende schaalniveaus. In Nieuwe Abele moet gebiedsgericht 
nagedacht worden hoe de nodige aanpassingen moeten toegepast worden, en dewelke dit exact 
zijn. Automatisch kan gedacht worden aan ruimte voor water en groen, en het waar mogelijk 
ontharden van de bodem. Niet alleen maakt dit de omgeving klimaatrobuuster, de maatregelen 
hebben ook een positief gevolg op de gezondheid van de omwonenden en gebruikers. Hiernaast 
speelt energie een grote rol in het duurzaamheidsverhaal. Het uitwisselen en opwekken van 
hernieuwbare energie zijn kernaspecten waar niet aan voorbij gegaan mag worden. Dit omvat niet 
enkel het aspect rond elektriciteit, ook het warmteverhaal moet geïntegreerd worden op de site. 
Nieuwe Abele, die in hoofdfunctie bedrijvigheid en diensten faciliteert, heeft voldoende ruimte om 
het energieverhaal te integreren. Ook circulaire economie kan bijdragen aan de duurzaamheid van 
het gebied. 

- Mobiliteitsbeheersing: 

Een vierde speerpunt, maar ook een blijvende uitdaging, is de beheersing van het mobiliteitsaspect. 
Met twee zeer prominente weginfrastructuren die het gebied vormgeven, is de invloed van de 
verkeersstromen niet te onderschatten. In principe zou de mobiliteit zich moeten aanpassen aan de 
programmatie van een zone, maar in het geval van Nieuwe Abele moet dit toch met een grote 
voorzichtigheid worden opgenomen. Een bepalende factor voor de verdere ontwikkeling van het 
gebied, is het nieuwe knooppunt op de N36 ter hoogte van de nieuwe ziekenhuiscampus. 
Bijkomende programma’s betekenen bijkomende verkeersbewegingen, zeker op een locatie die (nog) 
niet goed ontsluitbaar is met het openbaar vervoer. Beperken van het extra autoverkeer zal 
bijgevolg steeds moeten doorgevoerd worden. Natuurlijk moet er verder gedacht worden dan de 
auto. Nieuwe Abele moet sterk bereikbaar blijven met de fiets, alsook moet het gebied zelf 
aantrekkelijk zijn voor de zwakke weggebruiker om er zich in te verplaatsen. Deze 
beweegvriendelijkheid is ook bevorderlijk voor de gezondheid (zie speerpunt 2). De 
ziekenhuiscampus wordt aan de hand van een busverbinding verbonden met het station van 
Roeselare. Bij verdere ontwikkelingen moet hier zeker worden op ingespeeld. 

3.2 Verkeerskundige plannen 

3.2.1 Mobiliteitsplan Roeselare 

Het mobiliteitsplan van de stad Roeselare is definitief goedgekeurd op 27 juni 2017. De toekomstvisie 
Roeselare 2030 werd uitgewerkt voor de vier hoofdmodi (voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en 
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gemotoriseerd verkeer) alsook voor parkeren. De beleidsscenario’s die het meest van toepassing zijn 
op het plangebied zijn: 

- Eigen fietsbanen buiten de kleine ring 
- Beperkt aantal frequente stadslijnen als ondersteuning van het regionet 
- Ondersteuning van het openbaar vervoer door collectieve vervoersstromen 
- Bovenlokaal verkeer maximaal via grote ring 
- Kwalitatief parkeren buiten het centrum 

In functie van de ontsluiting van de nieuwe ziekenhuiscampus, het Westwing Park en de 
toekomstige ontwikkelingen in Nieuwe Abele werd een nieuwe mobiliteitsknoop, het 3A knooppunt, 
aangelegd. De ontwikkeling van het plangebied zal zich zowel op het vlak van gemotoriseerd 
verkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer op het nieuwe knooppunt moeten afstemmen. 

Op vandaag werkt men ook aan een circulatieplan voor het centrum van Rumbeke. Een finale versie 
wordt verwacht midden 2021. Daarnaast is een nieuw regionaal mobiliteitsplan voor de vervoerregio 
Roeselare in opgemaakt. Het openbaar vervoerplan voor de regio is hier een onderdeel van. In het 
kader van de ontwikkeling van het nieuwe mobiliteitsplan wordt verwacht dat de locatie van en het 
aantal bushaltes behouden blijven, maar de frequentie van de buslijnen zal verhogen, en dat een 
mobipunt ter hoogte van de site zal geambieerd wordt. 

 

Figuur 9: Ontwerp 3A-knooppunt 
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4 Bereikbaarheidsprofiel 
In het bereikbaarheidsprofiel worden de netwerken van de verschillende vervoerswijzen ter hoogte 
van de plansite in kaart gebracht. Op die manier wordt duidelijk hoe de plansite vandaag met 
verschillende vervoerswijzen bereikt kan worden. De netwerken voor voetgangers, fietsers, het 
openbaar vervoer en het gemotoriseerd verkeer worden hier bekeken. 

4.1 Voetgangers 

4.1.1 Netwerk 

Op wandelafstand van het plangebied ligt de dorpskern van deelgemeente Oekene (700 m of ACHT 
Minuten stappen). Via de Sint-Martinusstraat en het fietspad onder de N36 is het plangebied snel 
bereikbaar.  

Het centrum van Rumbeke ligt op net geen 2 km afstand, of 22 minuten stappen. De verbinding voor 
voetgangers verloopt via de Kwadestraat.  

4.1.2 Infrastructuur 

In de omliggende straten van het plangebied zijn er geen of slechts minimale voorzieningen voor 
voetgangers aanwezig. Wel kunnen voetgangers steeds gebruik maken van de aanwezige 
fietsinfrastructuur. 

In de ruime omgeving zijn er nergens oversteekplaatsen voor voetgangers zijn aanwezig, ook niet 
ter hoogte van de verkeerslichtengeregelde kruispunten op 3a-knooppunt.  

Het deel Kwadestraat ten noorden van het kruispunt met de Nieuwe Abelestraat en de 
Armoedestraat liggen binnen de bebouwde kom van Rumbeke. Hier geldt een snelheidsregime van 
50 km/h. Op de Nieuwe Abelestraat wordt de snelheid beperkt tot 50 km/h 
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Figuur 10: Voetgangersvoorzieningen Kwadestraat (ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwe 
Abelestraat) 

 

Figuur 11: Voetgangersvoorzieningen Nieuwe Abelestraat, deel knooppunt (Bron: Google Streetview) 
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Figuur 12: Voetgangersvoorzieningen Armoedestraat (Bron: Google Streetview)) 

4.2  Fietsers 

4.2.1 Netwerk 

Nabij het plangebied loopt fietssnelweg F361 tussen Roeselare en Kortrijk over de Kwadestraat. Net 
ten zuiden van de N36 splitst deze op in twee delen, die verder richting Kortrijk weer samenkomen. 
De Oekensestraat doorheen het centrum van Oekene is aangeduid als een bovenlokale functionele 
fietsroute.  

 

Figuur 13: Uitsnede Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) (Bron: GISWest Geoloket, 2021) 
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In het mobiliteitsplan van Roeselare worden optimalisaties voorgesteld voor de bovenlokale 
functionele fietsroutenetwerk. Voor de omgeving van het plangebied zijn onder de letter “f” nieuwe 
fietsverbindingen opgenomen die de multimodale bereikbaarheid van het ziekenhuis moeten 
ondersteunen. Deze fietsinfrastructuur is ondertussen aangelegd. Het voorstel is om deze 
verbindingen ook op te nemen in het BFF. 

 

Figuur 14: Optimalisaties BFF (Bron: Mobiliteitsplan Roeselare, 2017) 

In het mobiliteitsplan worden ook lokale functionele fietsroutes aangeduid om het bovenlokale 
netwerk te verfijnen. In de omgeving van het plangebied zijn geen bijkomende lokale fietsroutes 
geselecteerd. 
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Figuur 15: Bovenlokaal en lokaal functioneel fietsroutenetwerk (Bron: Mobiliteitsplan Roeselare, 2017) 
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Naast een functioneel fietsroutenetwerk is er ook een recreatief netwerk aangeduid door middel van 
knooppunten. De dichtstbijzijnde recreatieve fietsroute loopt ook over het noordelijke deel van de 
Kwadestraat, het fietspad langs de Babilliebeek, via Oekene naar de fietswegen ten zuiden van de 
N36. Deze route verbindt de knooppunten 40 en 95. 

 

Figuur 16: Recreatief Fietsroutenetwerk nabij plansite (Bron: Fietsnet, 2021) 

4.2.2 Infrastructuur 

De Kwadestraat ten noorden van de N36 en het stuk van de Nieuwe Abelestraat tussen de 
Kwadestraat en de N36 hebben aan weerszijden aanliggende fietspaden. De Deltalaan heeft een 
dubbelrichtingsfietspad aan de zuidkant. Aan de verkeerslichten kunnen fietsers in de noordelijke 
richting oversteken naar het enkelrichtingsfietspad op de Nieuwe Abelestraat. Verder zijn er geen 
specifieke oversteekvoorzieningen voor fietsers aanwezig rondom het plangebied. 
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Figuur 17: Fietsvoorzieningen Kwadestraat (gedeeld fiets-voetpad) 

 

 

Figuur 18: Fietsvoorzieningen Nieuwe Abelestraat (3a knooppunt) (Bron: Google Streetview) 
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Figuur 19: Dubbelrichtingsfietspad Deltalaan (Bron: Google Streetview) 

4.3 Openbaar vervoer 

4.3.1 Netwerk 

4.3.1.1 Trein 

Er zijn twee stations op ongeveer 5 km van het plangebied: Roeselare en Izegem. Beide liggen op 
een kwartier fietsen. Beide stations liggen op spoorlijn 66, en worden daardoor bediend door 
dezelfde treinen: 

- IC Brussels Airport-Zaventem – Oostende: 1x/u 
- IC Brugge – Kortrijk: 1x/u 

Tijdens spitsuren worden deze aangevuld met een aantal piekuurtreinen. 

4.3.1.2 Bus 

De bushalte Rumbeke Nieuwe Abelestraat ligt vlak naast de plansite, ter hoogte van het kruispunt 
Kwadestraat x Nieuwe Abelestraat. Deze halte wordt bediend door de volgende lijnen: 

- Stadslijn 4: Batavia-Roeselare Station – AZ Delta 
o 1x per uur 
o Rijdt niet meer na 16u  

- Stadslijn 6: Roeselare Station – Rumbeke – AZ Delta - Oekene 
o 2x per uur 
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Figuur 20: Uitsnede netplan stadsnet Roeselare (Bron: De Lijn, 2021) 

4.3.2 Infrastructuur 

De bushalte Rumbeke Nieuwe Abelestraat is slechts beperkt uitgerust met haltepalen met 
reisinformatie. Reizigers dienen op het fietspad te wachten op de bus. 
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Figuur 21: Bushaltes Nieuwe Abelestraat 
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4.4 Privaat auto- en vrachtverkeer 

4.4.1 Netwerk 

Het plangebied ligt naast de N36/Rijksweg, die daar in het verlengde van de R32 een grote ring rond 
Roeselare vormt. Deze weg is gecategoriseerd als primaire weg type II. Vlakbij heeft de N36 een 
aansluiting (6 Roeselare-Rumbeke) op de A17/E403 (hoofdweg). 

De Oekensestraat, die een lichtengeregeld kruispunt heeft met de N36, is een lokale weg type II. 

De volgende wegen in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied zijn gecategoriseerd als lokale 
wegen type III: 

- Kwadestraat 
- Nieuwe Abelestraat 
- Armoedestraat 
- Deltalaan 
- Sint-Martinusstraat 

Het knooppunt 3A is pas recent in gebruik genomen. Gelet op de directe link met de N36, een 
primaire weg type II, wordt verwacht dat dit knooppunt een hogere categorisering zal krijgen. 

 

Figuur 22: Wegencategorisering Roeselare (uitsnede) (Bron: Mobiliteitsplan Roeselare, 2017) 

Vanaf het plangebied kan via het 3a knooppunt (Nieuwe Abelestraat en de Deltalaan) de N36 bereikt 
worden. Vanaf de N36 kan via de site bereikt worden via de Deltalaan en de Kwadestraat. 
Momenteel is het ook mogelijk om via Armoedestraat van en naar de N36 te rijden. De stad 
onderzoekt hier de mogelijkheid van een knip. 

4.4.2 Infrastructuur 

De N36 is een expresweg (2x2 rijstroken met middenberm). De Nieuwe Abelestraat loopt onder een 
brug onder de N36 door. Via opritten kan men in beide richtingen de N36 oprijden. Vanuit het westen 
kan via een afrit vanaf de N36 de Deltalaan en Nieuwe Abelestraat bereikt worden. Op de 
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kruispunten van deze opritten en afrit staan verkeerslichten. Vanuit de oostkant is er een afrit die 
uitkomt op de Kwadestraat (ten noorden van de N36). 

De lokale wegen in de buurt hebben 1x2-profielen. 

 

Figuur 23: N36 vanop brug (Bron: Google Streetview, 2021) 

 

Figuur 24: Brug N36 over Deltalaan (Bron: Google Streetview, 2021) 
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Figuur 25: Afrit & oprit richting oosten (Bron: Google Streetview, 2021) 

 

Figuur 26: Oprit westwaarts (Bron: Google Streetview, 2021) 
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Figuur 27: Kruispunt Kwadestraat & Nieuwe Abelestraat 

 

Figuur 28: Kruispunt Kwadestraat & Armoedestraat 
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4.5 Gebruik verkeersnetwerken 

Om een correct beeld te verkrijgen van het huidig verkeerskundig functioneren van het wegennet, 
wordt een kwantitatieve beschrijving en beoordeling van het huidig druktebeeld opgenomen. Er 
wordt daarvoor gebruik gemaakt van enerzijds Telraam-gegevens (telraam.net) en tellingen die 
werden uitgevoerd. 

Telraamgegevens beslaan een langere periode. Via https://telraam.net/nl/location/9000002064 en 
https://telraam.net/nl/location/9000002118 kan het verloop over een aantal maanden nagegaan 
worden. 

De kruispunttellingen werden uitgevoerd na de opheffing van de belangrijkste coronamaatregelen 
en de telewerkverplichting. Bovendien vond de telling plaats voor de grote vakantie. In 
onderstaande grafiek is vast te stellen dat de mobiliteit in de week van de verkeerstelling op het 
hoogste niveau in maanden zat, en dat het verschil met de referentiesituatie minimaal was.  

 

Figuur 29: Mobiliteitsgegevens tijdens corona (Bron: Weekrapport Sciensano 20210716 - beschikbaar 
via https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly%20report_20210716%20-
%20NL.pdf) 

4.5.1 Telraam-gegevens 

Het Telraam-toestel is een combinatie van een Raspberry Pi-microcomputer, sensoren en een lage-
resolutiecamera. Het toestel wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam op een van de 
verdiepingen met zicht op de straat. Telraam is een volautomatische verkeersteller die het verkeer 
op straat in beeld brengt. Telraam kan beschouwd worden als een permanente doorsnedetelling. De 
waarden van het telraam kunnen ook steeds opgevolgd worden via de website. 

https://telraam.net/nl/location/9000002064
https://telraam.net/nl/location/9000002118
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly%20report_20210716%20-%20NL.pdf
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Weekly%20report_20210716%20-%20NL.pdf
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Figuur 30: Locatie telramen (bron: telraam.net) 

In de planomgeving zijn er twee telramen actief, op de Kwadestraat en op de Nieuwe Abelestraat 
(deel op het knooppunt 3A). 

Telraam Nieuwe Abelestraat 
Het telraam aan de Nieuwe Abelestraat toont een stabiel patroon over de dagen van de week. De 
weekdagen zijn duidelijk drukker dan de weekenddagen, waarbij de zaterdag nog net iets drukker is 
dan de zondag. De aangeduide teldag 15 juni (voor de kruispunttellingen, zie verder) is een normale 
weekdag in dit patroon. 
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Als er verder ingezoomd wordt op de uurwaarden per dag1, dan zitten de geregistreerde waarden 
eerder aan de lage kant. Maximaal werden er 630 voertuigen geregistreerd in een uur (donderdag 17 
juni), beide richtingen samen.  

 

 

De Dienst MER hanteert volgende tabel met theoretische capaciteit van wegvakken. Hieruit blijkt dat 
in de huidige situatie zelfs de theoretische maximale capaciteit van een erftoegangsweg (lokale weg 
type III) niet gehaald wordt. Met andere woorden: op dit segment van de Nieuwe Abelestraat rijdt 
heel weinig verkeer. 

 

Met een Telraam kan ook de spreiding over de dag bekeken worden. Tijdens het aangeduide uur 7, 
worden er een 600-tal verkeersdeelnemers geregistreerd. Een 1-op1-relatie met de telling kan niet 
gelegd worden, omdat het drukste uur in de tellingen tussen 7u30 en 8u30 was. Wel zitten de 
intensiteiten van Telraam bijna gelijk met de intensiteiten van de verkeerstelling (daar worden de 
resultaten wel uitgedrukt in pae’s). 

 

1 Een telraam kan niet meten als het donker is. Om die reden zijn de nachturen niet gevisualiseerd. 
Uren aangeduid in lichtere kleuren zijn uren waarvan de betrouwbaarheid minder is omwille van 
problemen. 
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Bijzonder aan de Nieuwe Abelestraat is dat het merendeel van de auto’s in de richting van het 
ziekenhuis rijdt (A>B). De rijrichting naar de Kwadestraat of het business park (B>A) is duidelijk 
ondergeschikt. 

 

Telramen registreren ook de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. In onderstaande grafiek staat 
de procentuele verdeling over verschillende snelheidsklassen voor de week van 14 juni 2021. Er geldt 
een snelheidsregime van 50 km/h ter hoogte van het telraam. Op basis van deze gegevens ligt de 
V85 onder 40 km/h, ruim onder het geldende snelheidsregime. 
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Telraam Kwadestraat 
Ook het Telraam aan de Kwadestraat laat eenzelfde patroon zien als de Nieuwe Abelestraat. De 
dagelijkse intensiteiten zijn hier wel lager dan in de Nieuwe Abelestraat. 

 

 

De beide rijrichtingen in de Kwadestraat zijn ongeveer gelijkwaardig. Ook dat wordt bevestig door de 
tellingen. De intensiteiten per rijrichting liggen hier nog wat lager dan op de Nieuwe Abelestraat. Ook 
hier is er dus geen sprake van verkeersdruk. 
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De snelheidsverdeling van het gemotoriseerd verkeer toont ook op de Kwadestraat (bebouwde kom, 
50km/h) geen probleem naar snelheid. Het telraam hangt wel kortbij het kruispunt waar voorrang 
verleend dient te worden aan de Nieuwe Abelestraat, zodat de gemeten snelheid hier waarschijnlijk 
lager is dan noordelijker in de Kwadestraat. 
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4.5.2 Verkeerstellingen 

Dit huidige druktebeeld wordt opgemaakt op basis van verkeerstellingen op de volgende locaties: 

- Kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat 
- Kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat 
- Kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 
- Kruispunt Deltalaan X op- en afrit N36 
- Kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat 

 

Figuur 31: Overzicht tellocaties 

Op dinsdag 15 juni 2021 werd tijdens de ochtend- en de avondspits de intensiteiten en 
kruispuntbewegingen geregistreerd. Het uur met de hoogste verkeersintensiteiten wordt 
gerapporteerd. Eerst worden de resultaten van de verkeerstellingen besproken (rapportage in 
pae’s), daarna de verkeersafwikkeling.  

De N36 werd niet specifiek opgenomen in het studiegebied. Aangezien de kruispunten van de N36 
bepalender gaan zijn in de verkeersafwikkeling dan de N36 zelf, werden enkel de aantakkende 
kruispunten van de N36 meegenomen. Verder is het ook zo dat de N36 een gewenste route is voor 
autoverkeer (primaire weg type II). Uit tellingen van oktober 2020 bleek dat de capaciteit per 
rijrichting op de N36 tijdens de spitsuren ongeveer voor de helft benut werd (segment N36: 
ochtendspits 1113 en 1354 pae’s, avondspits 1284 en 1414 op een capaciteit per rijstrook van 3600 
pae’s). De restcapaciteit op deze wegvak is dan ook heel groot. Om die reden werd er geen aparte 
analyse van de N36 opgenomen.  
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4.5.2.1 Kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat 

Het kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat is ingericht als een voorrangskruispunt. De Kwadestraat 
is de voorrangsweg. Veruit het meeste verkeer rijdt rechtdoor op de Kwadestraat. De intensiteiten in 
de Armoedestraat zijn zowel in het drukste ochtend- als in het drukste avondspitsuur zeer laag. 

Op de Kwadestraat is in het drukste ochtendspitsuur de zuidelijke rijrichting de dominante stroom. In 
het drukste avondspitsuur is de noordelijke rijrichting dominant.  

 

Figuur 32: Intensiteiten kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat ochtendspits (in pae’s) 
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Figuur 33: Intensiteiten kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat avondspits (in pae’s) 

4.5.2.2 Kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat 

Het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat is eveneens een voorrangskruispunt. De 
voorrangsrichting is de zuidelijke Kwadestraat naar de westelijke Nieuwe Abelestraat. In die richting 
zit ook de dominante verkeerstroom, van zuid naar west, zowel in het drukste ochtend- als 
avondspitsuur. Het verkeer komt voornamelijk van de afrit van de N36. De overige intensiteiten zijn 
erg laag.  
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Figuur 34: Intensiteiten kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat ochtendspits (in pae’s) 
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Figuur 35: Intensiteiten kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat avondspits (in pae’s) 

4.5.2.3 Kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 

Het kruispunt net ten noorden van de brug van de Rijksweg heeft enkel een oprit in de westrichting 
(richting N36). Er staan verkeerslichten om de conflicterende richtingen naar de oprit en de 
fietsoversteek te scheiden. Zowel in de ochtend- als avondspits is de NZ-richting op de Nieuwe 
Abelestraat dominant, maar er is nog veel restcapaciteit. 
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Figuur 36: Intensiteiten kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 ochtendspits (motorvoertuigen in 
pae’s, fietsers en voetgangers in aantallen) 
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Figuur 37: Intensiteiten kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 avondspits (motorvoertuigen in 
pae’s, fietsers en voetgangers in aantallen) 

4.5.2.4 Kruispunt Deltalaan x op- & afrit N36 

Het kruispunt ten zuiden van de brug van de Rijksweg is eveneens uitgerust met. De verkeerslichten 
zijn conflictvrij, en de rechtsaf vanuit de Deltalaan naar de oprit zit in een bypass, en zit dus niet in 
de lichtenregeling. Zowel in de ochtend- als avondspits zijn de intensiteiten relatief laag. 
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Figuur 38: Intensiteiten Kruispunt Deltalaan x op- & afrit N36 ochtendspits (motorvoertuigen in pae’s, 
fietsers en voetgangers in aantallen) 
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Figuur 39: Intensiteiten Deltalaan x op- & afrit N36 avondspits (motorvoertuigen in pae’s, fietsers en 
voetgangers in aantallen) 

4.5.2.5 Kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat 

Vlakbij het lichtgeregeld kruispunt van de Oekensestraat met de N36 Rijksweg is er een 
voorrangskruispunt met de Armoedestraat. De Armoedestraat verleent voorrang op de 
Oekensestraat. In de telling is ook de toegang van het bedrijf tegenover de Armoedestraat 
opgenomen. De rechtdoorbewegingen op de Oekensestraat zijn dominant met relatief lage 
intensiteiten. In de andere richtingen rijdt er nauwelijks verkeer. 
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Figuur 40: Intensiteiten kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat ochtendspits 
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Figuur 41: Intensiteiten kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat avondspits 
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4.6 Evaluatie huidige verkeersafwikkeling 

4.6.1 Ochtendspitsuur 

Het volledige netwerk werd in VISTRO ingegeven en een capaciteitsbeoordeling werd uitgevoerd 
voor elk kruispunten. Op alle kruispunten is er vlotte doorstroming met hele lage verzadigingsgraden 
(<50%). 

Kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat 

 

Figuur 42: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Kwadestraat x Armoedestraat - ochtendspits 

Kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat 

 

Figuur 43: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat - ochtendspits 

Kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 

 

Figuur 44: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 - ochtendspits 

Kruispunt Deltalaan x op- en afrit N36 

 

Figuur 45: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Deltalaan x op- en afrit N36 – ochtendspits 

L RD R

Kwadestraat N 0% 11% 0%

Armoedestraat 0% 9% 0%

Kwadestraat 0% 14% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Kwadestraat Z 0% 39% 0%

Kwadestraat 7% 0% 29%

Nieuwe Abelestraat 14% 3% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Nieuwe Abelestraat 0% 30% 2%

Oprit N36 0% 0% 0%

Nieuwe Abelestraat (brug) 5% 5% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)
      

  

      

  

L RD R

Deltalaan 0% 9% 12%

Nieuwe Abelestraat (Brug) 18% 46% 0%

afrit N36 9% 0% 46%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)
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Kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat 

 

Figuur 46: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat – ochtendspits 

4.6.2 Avondspitsuur 

In het drukste avondspitsuur werden lagers intensiteiten en dus ook latere verzadigingsgraden 
vastgesteld op alle kruispunten. De maximale verzadigingsgraad per rijstrook over alle kruispunten 
heen bedraagt slechts 30%.  

Kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat 

 

Figuur 47: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Kwadestraat x Armoedestraat - avondspits 

Kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat 

 

Figuur 48: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat - avondspits 

Kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 

 

Figuur 49: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 - avondspits 

L RD R

Oekensestraat N 0% 25% 0%

Armoedestraat 0% 2% 0%

Oekensestraat Z 0% 20% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Kwadestraat N 0% 11% 0%

Armoedestraat 0% 11% 0%

Kwadestraat 0% 15% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Kwadestraat Z 0% 28% 0%

Kwadestraat 0% 24% 0%

Nieuwe Abelestraat 0% 5% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Nieuwe Abelestraat 0% 19% 5%

Oprit N36 0% 0% 0%

Nieuwe Abelestraat (brug) 7% 2% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)
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Kruispunt Deltalaan x op- en afrit N36 

 

Figuur 50: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Deltalaan x op- en afrit N36 – avondspits 

Kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat 

 

Figuur 51: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat – avondspits 

4.7 Huidige en toekomstige knelpunten 

Voor de huidige situatie zijn de beperkte voetgangersvoorzieningen en de beperkte bediening met 
het OV knelpunten. Daartegenover staat dat de bereikbaarheid met de fiets en het gemotoriseerd 
verkeer goed is. Op basis van de tellingen blijkt een nog een heel grote restcapaciteit op alle 
kruispunten. 

  

L RD R

Deltalaan 24% 30%

Nieuwe Abelestraat (Brug) 28% 12%

afrit N36 5% 27%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Oekensestraat N 0% 22% 0%

Armoedestraat 0% 6% 0%

Oekensestraat Z 0% 22% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)
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5 Mobiliteitsprofiel 
Het mobiliteitsprofiel beschrijft de mobiliteit die gegenereerd wordt door het project. Voor dit project 
wordt er bijkomend verkeer gegenereerd door de KMO-units, labo’s, kantoren en zorggerelateerde 
handel. Voor elk van de functies wordt de verkeersgeneratie en parkeerbehoefte berekend.  

Op basis van eerdere scenario’s voor het central park gedeelte, werd een dubbel programma van 
1,25 ha KMO-units, 1,75 ha labo’s/wetenschapspark, 35 000m² kantoren en 15 000m² 
zorggerelateerde handel meegenomen in  de berekening van het mobiliteitsprofiel. De 
verkeersgeneratie is bijkomend ten opzichte van de bedrijvigheid die al aanwezig is in het 
plangebied (en in de huidige situatie al verkeer genereert). Deze cijfers worden globaal voor het hele 
plangebied berekend. Het is dus mogelijk om in het RUP verdere opdelingen te maken naar 
specifieke vloer-terreinoppervlakte-indexen (V/T) per deelzone. 

5.1 Raming verkeersgeneratie 

5.1.1 KMO-units 

Voor de KMO-units worden kencijfers uit het Richtlijnenboek MOBER (2018) gehanteerd. Voor KMO’s 
geldt de norm van 61 werknemers per hectare netto oppervlakte. Gemiddeld zal slechts 80% daarvan 
aanwezig zijn door verlof, ziekte … In centrumgemeentes van regionaal stedelijk gebied komt 64% 
van de werknemers met de auto, met gemiddeld 1,08 personen per wagen. 

Het aandeel fiets in de vervoerswijzekeuze bedraagt 13%.Met 1,25 ha oppervlakte aan KMO-units 
geeft dit een uitkomst van 72 auto- en 16 verplaatsingen per dag. 

 

Tabel 2: Mobiliteitsprofiel werknemers KMO-units 

KMO-units krijgen ook bezoekers. Volgens het Richtlijnenboek krijgen kmo’s 0,219 bezoekers per 
administratieve werknemer, en hebben ze een maximale gelijktijdige aanwezigheidsgraad van 21%. 
Met de aanname dat 10% van de werknemers administratief is, zouden de KMO-units op dit terrein 2 
bezoekers per dag krijgen, die elk 2 verplaatsingen maken (heen & terug). 80% hiervan komt met de 
auto, met gemiddeld 1,16 personen per auto, 6% komt met de fiets. Dat leidt dagelijks tot 2 auto- en 0 
fietsverplaatsingen. 

Netto terreinoppervlakte (ha) 1.25

Aantal werknemers per ha netto terreinoppervlakte 61

Aantal werknemers (FTE) 76

Gemiddelde gelijktijdige aanwezigheidsgraad 80%

Aandeel auto 64%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.08

Aandeel openbaar vervoer 12%

Aandeel fiets 13%

Aandeel te voet 8%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 72

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 16

Mobiliteitsprofiel werknemers KMO's
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Tabel 3: Mobiliteitsprofiel bezoekers KMO-units 

Logistieke activiteiten worden gekenmerkt door vrachtverkeer. Het Nederlandse Kennisplatform 
CROW (Publicatie 381 - Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie, 2018) geeft aan dat gemiddeld 
genomen per netto hectare bedrijventerrein er 30 vrachtwagenverplaatsingen verwacht mogen 
worden. Volgens deze redenering zal de logistieke activiteit 38 vrachtwagenverplaatsingen per dag 
genereren. Ermee rekening houdend dat 41% lichte vrachtwagens zijn en 59% zware vrachtwagens, 
bedraagt de vrachtverkeersgeneratie op dagbasis 67 pae’s. 

 

Tabel 4: Mobiliteitsprofiel vrachtverkeer KMO-units 

5.1.2 Labo’s / Wetenschapspark 

Het aantal werknemers voor de labo’s wordt geschat op 88 werknemers per ha netto 
terreinoppervlakte (Richtlijnenboek MOBER, 2018). Door verplaatsingen, ziekte, verlof … kan gesteld 
worden dat 80% van de werknemers gelijktijdig aanwezig is op een werkdag. De modal split is 
hetzelfde als bij de KMO-units. 

Gerekend met de bovengenoemde cijfers en een oppervlakte van 1,75 ha worden op dagbasis 145 
verplaatsingen met de auto en 32 met de fiets (heen en terug) verwacht door de werknemers van de 
wetenschappelijke activiteit. 

 

Aandeel administratieve werknemers 10%

Aantal bezoekers (per werknemer) 0.219

Aantal bezoekers 2

Maximale gelijktijdige aanwezigheidsgraad 21%

Aandeel auto 80%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.16

Aandeel openbaar vervoer 3%

Aandeel fiets 6%

Aandeel te voet 7%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 2

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 0

Mobiliteitsprofiel bezoekers KMO's

Oppervlakte (ha) 1.25

Aantal vrachtverplaatsingen per ha 30

Aandeel lichte vrachtwagens (pae-waarde 1,5) 41%

Aandeel zware vrachtwagens (pae-waarde 2) 59%

TOTAAL aantal vrachtwagenverplaatsingen per dag 38

TOTALE vrachtverkeersgeneratie per dag (pae) 67

Mobiliteitsprofiel vrachtverkeer
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Tabel 5: Mobiliteitsprofiel werknemers labo’s 

Volgens dezelfde redenering als bij de KMO-units veroorzaken de labo’s 3 bezoekers per dag die 
samen 5 auto- en 0 fietsverplaatsingen maken. 

 

Tabel 6: Mobiliteitsprofiel bezoekers labo’s 

Voor het vrachtverkeer zijn de kencijfers uit de CROW iets anders dan bij KMO’s. Er worden 34 
vrachtwagenverplaatsingen per dag per hectare verwacht, waarvan 48% licht en 52% zwaar. Dit leidt 
in totaal tot 60 vrachtverplaatsingen per dag, of 105 pae’s. 

Netto terreinoppervlakte (ha) 1.75

Aantal werknemers per ha netto terreinoppervlakte 88

Aantal werknemers (FTE) 154

Gemiddelde gelijktijdige aanwezigheidsgraad 80%

Aandeel auto 64%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.08

Aandeel openbaar vervoer 12%

Aandeel fiets 13%

Aandeel te voet 8%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 145

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 32

Mobiliteitsprofiel werknemers wetenschapspark

Aandeel administratieve werknemers 10%

Aantal bezoekers (per werknemer) 0.219

Aantal bezoekers 3

Maximale gelijktijdige aanwezigheidsgraad 21%

Aandeel auto 80%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.16

Aandeel openbaar vervoer 3%

Aandeel fiets 6%

Aandeel te voet 7%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 5

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 0

Mobiliteitsprofiel bezoekers wetenschapspark
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Tabel 7: Mobiliteitsprofiel vrachtverkeer labo’s 

5.1.3 Kantoren 

In kantoren zijn er volgens de kencijfers uit het Richtlijnenboek MOBER 6,15 werknemers per 100 m² 
bruto vloeroppervlakte werkzaam. Met opnieuw dezelfde modal split en gelijktijdige 
aanwezigheidsgraad, genereren de kantoren met 35 000 m² bvo 2033 auto- en 448 
fietsverplaatsingen per dag. 

 

Tabel 8: Mobiliteitsprofiel werknemers kantoren 

Volgens het Richtlijnenboek trekken kantoren gemiddeld 0,313 bezoekers per werknemer aan. Met 
de gekende kencijfers voor bezoekers in een centrumgemeente van grootstedelijk gebied leidt dat 
tot 744 auto- en 65 fietsverplaatsingen per dag. 

Oppervlakte (ha) 1.75

Aantal vrachtverplaatsingen per ha 34

Aandeel lichte vrachtwagens (pae-waarde 1,5) 48%

Aandeel zware vrachtwagens (pae-waarde 2) 52%

TOTAAL aantal vrachtwagenverplaatsingen per dag 60

TOTALE vrachtverkeersgeneratie per dag (pae) 105

Mobiliteitsprofiel vrachtverkeer

Bruto vloeroppervlakte (m²) 35000

Aantal werknemers (per 100m² bvo) 6.15

Gemiddelde gelijktijdige aanwezigheidsgraad 80%

Aandeel auto 64%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.08

Aandeel openbaar vervoer 12%

Aandeel fiets 13%

Aandeel te voet 8%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 2033

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 448

Mobiliteitsprofiel werknemers kantoren
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Tabel 9: Mobiliteitsprofiel bezoekers kantoren 

5.1.4 Zorggerelateerde handel 

Volgens het Richtlijnenboek werkt in handelszaken gemiddeld 1 werknemer per 100m². Met een 
oppervlakte van 15 000 m² zullen er dan 150 werknemers zijn. Omdat ervan uitgegaan wordt dat de 
zaken 8 uur per dag open zullen zijn behalve zondag, dus 48 uur per week, zal de gemiddelde 
gelijktijdige aanwezigheidsgraad 79% zijn. Volgens het Richtlijnenboek komt 79% van de werknemers 
in handelszaken met de auto en 6% met de fiets. Dat leidt tot 184 verplaatsingen per dag met de 
auto en 14 met de fiets. 

 

Tabel 10: Mobiliteitsprofiel werknemers zorg 

Voor klanten geeft het Richtlijnenboek de norm van 10 klanten per 100 m², dat zijn hier dus 1500 
klanten per dag. In structuurondersteunend kleinstedelijk gebied komt 53% van hen met de auto, 
met gemiddeld 1,39 personen per wagen, en komt 19% met de fiets. We doen de aanname dat 
klanten gemiddeld een half uur zullen blijven. Op weekdagen worden er bijgevolg 622 verplaatsingen 
per dag met de auto verwacht, en 311 met de fiets. 

Bruto vloeroppervlakte (m²) 35000

Aantal bezoekers (per werknemer) 0.313

Maximale gelijktijdige aanwezigheidsgraad 21%

Aandeel auto 80%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.16

Aandeel openbaar vervoer 3%

Aandeel fiets 6%

Aandeel te voet 7%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 744

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 65

Mobiliteitsprofiel bezoekers kantoren

Oppervlakte (m²) 15000

Aantal werknemers per 100m² 1

Aantal werknemers 150

Aantal openingsuren per week 48

Aantal werkuren per week per persoon 38

Gemiddelde gelijktijdige aanwezigheidsgraad 79%

Aandeel auto 79%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.02

Aandeel fiets 6%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 184

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 14

Mobiliteitsprofiel werknemers
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Tabel 11: Mobiliteitsprofiel bezoekers zorg 

Voor alle zaken samen verwachten we 1 levering per dag, dat betekent 2 vrachtverplaatsingen per 
dag, of 4 pae’s. 

 

5.1.5 Totaal 

Voor de vier functies samen zal het project in totaal naar verwachting 3983 autoverplaatsingen per 
dag genereren, en 886 fietsverplaatsingen. Meer dan de helft daarvan is voor rekening van de 
kantoren. 

Oppervlakte (m²) 15000

Aantal klanten per 100m² 10

Gemiddeld aantal klanten per dag 1500

Gemiddelde verblijsduur (in uur) 0.50

Aandeel auto 53%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.39

Aandeel fiets 19%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen vrijdag 622

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen vrijdag 311

TOTAAL aantal autoverplaatsingen zaterdag 526

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen zaterdag 263

Mobiliteitsprofiel klanten

Aantal leveringen per dag 1

TOTAAL aantal vrachtwagenverplaatsingen per dag 2
TOTALE vrachtverkeersgeneratie per dag (in pae) 4

Leveringen
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Tabel 12: Totale verkeersgeneratie op dagbasis 

5.2 Raming ritdistributie 

Op basis van de berekende autoverplaatsingen op dagbasis, kan berekend worden hoeveel van 
deze verplaatsingen zullen plaatsvinden in de maatgevende spitsuren (8:00 – 9:00 en 16:00 – 17:00). 
Het Richtlijnenboek MOBER geeft voor verschillende functies aan welk aandeel van de dagelijkse 
verplaatsingen plaatsvindt tijdens de spitsuren. 

5.2.1 KMO-units 

De werknemers zullen in de ochtendspits naar schatting 4 ingaande en 1 uitgaande verplaatsing 
maken. In de avondspits gaat het om 1 in- en 8 uitgaande verplaatsingen. 

 

Tabel 13: Verkeersgeneratie werknemers KMO-units tijdens spitsuren 

Het aantal bezoekers is voor de KMO-units te laag om systematisch verplaatsingen te verwachten 
tijdens de spitsuren. 

Autoverplaatsingen Fietsverplaatsingen

 (pae)  (aantal)

Werknemers 72 16

Bezoekers 2 0

Vrachtverkeer 67 /

Werknemers 145 32

Bezoekers 5 0

Vrachtverkeer 105 /

Werknemers 2033 448

Bezoekers 744 65

Werknemers 184 14

Klanten 622 311

Vrachtverkeer 4 /

3983 886

Verkeersgeneratie op dagbasis

TOTAAL

Wetenschapspark

Kantoren

Zorg

KMO

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 10% 2% 3% 22%

Aantal autoverplaatsingen 4 1 1 8

TOTAAL

Verkeersgeneratie werknemers

4 9

Ochtendspits Avondspits
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Tabel 14: Verkeersgeneratie bezoekers KMO-units tijdens spitsuren 

Het vrachtverkeer voor de KMO-units wordt geschat op 3 verplaatsingen zowel tijdens de ochtend- 
als avondspits. 

 

Tabel 15: Vrachverkeersgeneratie KMO-units tijdens spitsuren 

In totaal genereren de KMO-units 8 verplaatsingen tijdens de ochtendspits en 12 tijdens de 
avondspits. 

 

Tabel 16: Totale verkeersgeneratie KMO-units tijdens spitsuren 

5.2.2 Labo’s / Wetenschapspark 

De werknemers van de labo’s zullen naar verwachting 9 verplaatsingen maken in de ochtendspits en 
18 in de avondspits. 

 

Tabel 17: Verkeersgeneratie werknemers labo’s tijdens spitsuren 

Ook hier is het bezoekersaantal te laag om systematisch verplaatsing in de spits te verwachten. 

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 10% 4% 5% 11%

Aantal autoverplaatsingen 0 0 0 0

TOTAAL 0 0

Verkeersgeneratie bezoekers

Ochtendspits Avondspits

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 6.8% 2.2% 1.8% 6.2%

Vrachtverkeersgeneratie 2 1 1 2

TOTAAL

Vrachtverkeersgeneratie

Ochtendspits Avondspits

3 3

Attractie Productie Attractie Productie

Aantal autoverplaatsingen 6 1 2 10

TOTAAL

Totale verkeersgeneratie

Ochtendspits Avondspits

8 12

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 10% 2% 3% 22%

Aantal autoverplaatsingen 7 1 2 16

TOTAAL

Verkeersgeneratie werknemers

9 18

Ochtendspits Avondspits
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Tabel 18: Verkeersgeneratie bezoekers labo’s tijdens spitsuren 

De geraamde vrachtverkeersgeneratie bedraagt 5 verplaatsingen in de ochtend- en 4 in de 
avondspits. 

 

Tabel 19: Vrachtverkeersgeneratie labo’s tijdens spitsuren 

Het totaal aantal verplaatsingen voor de labo’s wordt geraamd op 14 tijdens de ochtendspits en 23 
tijdens de avondspits. 

 

Tabel 20: Totale verkeersgeneratie labo’s tijdens spitsuren 

5.2.3 Kantoren 

Bij de werknemers van de kantoren vindt een groot deel (34%) van de attractie plaats tijdens de 
ochtendspits. In de avondspits gebeurt 20% van de productie. Het aantal verplaatsingen bedraagt in 
de ochtendspits 346 ingaande en 10 uitgaande, in de avondspits 10 in- en 203 uitgaande. 

 

Tabel 21: Verkeersgeneratie werknemers kantoren tijdens spitsuren 

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 10% 4% 5% 11%

Aantal autoverplaatsingen 0 0 0 0

TOTAAL

Verkeersgeneratie bezoekers

Ochtendspits Avondspits

0 0

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 6.8% 2.2% 1.8% 6.2%

Vrachtverkeersgeneratie 4 1 1 3

TOTAAL 5 4

Vrachtverkeersgeneratie

Ochtendspits Avondspits

Attractie Productie Attractie Productie

Aantal autoverplaatsingen 11 3 3 20

TOTAAL 14 23

Totale verkeersgeneratie

Ochtendspits Avondspits

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 34.0% 1.0% 1.0% 20.0%

Aantal autoverplaatsingen 346 10 10 203

TOTAAL 356 213

Avondspits

Verkeersgeneratie werknemers

Ochtendspits
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Bij bezoekers van de kantoren gebeurt 10% van de attractie in de ochtendspits (37 verplaatsingen) 
en 4% van de productie (15 verplaatsingen). In de avondspits vindt 5% van de attractie plaats (19 
verplaatsingen) en 11% van de productie (41 verplaatsingen). 

 

Tabel 22: Verkeersgeneratie bezoekers kantoren tijdens spitsuren 

In totaal genereren de kantoren tijdens de ochtendspits 408 autoverplaatsingen, in de avondspits 
zijn dat er 273. 

 

Tabel 23: Totale verkeersgeneratie kantoren tijdens spitsuren 

5.2.4 Zorggerelateerde handel 

De zorggerelateerde zaken zouden niet opstarten tijdens de ochtendspits, dus worden hier ook 
geen bijkomende verplaatsingen verwacht. In de avondspits zou er 20% productie zijn van 
werknemers, dat resulteert in 18 verplaatsingen. 

 

Tabel 24: Verkeersgeneratie werknemers zorg tijdens spitsuren 

Klanten komen en gaan in gelijke mate. De schatting is 38,5% per spitsuur voor zowel productie als 
attractie, gebaseerd op een gelijkaardige bestaande handelszaak. Dat leidt tot 239 verplaatsingen 
in de ochtendspits en 202 in de avondspits. 

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 10.0% 4.0% 5.0% 11.0%

Aantal autoverplaatsingen 37 15 19 41

TOTAAL 52 60

Verkeersgeneratie bezoekers

Ochtendspits Avondspits

Attractie Productie Attractie Productie

Aantal autoverplaatsingen 383 25 29 244

TOTAAL 408 273

Totale verkeersgeneratie

Ochtendspits Avondspits

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 0.0% 0.0% 0.0% 20.0%

Aantal autoverplaatsingen 0 0 0 18

TOTAAL

Verkeersgeneratie werknemers

Ochtendspits Avondspits

0 18
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Tabel 25: Verkeersgeneratie bezoekers zorg tijdens spitsuren 

Het aantal vrachtverplaatsingen is te laag om systematisch extra verkeer in de spitsuren te 
verwachten. 

 

Tabel 26: Vrachtverkeersgeneratie zorg tijdens spitsuren 

In totaal worden er 239 autoverplaatsingen in de ochtendspits en 221 in de avondspits verwacht 
door de zorggerelateerde handel. 

 

Tabel 27: Totale verkeersgeneratie zorg tijdens spitsuren 

5.2.5 Totaal 

De totale verkeersgeneratie van de vier functies samen wordt geraamd op 668 autoverplaatsingen 
tijdens de ochtendspits en 528 autoverplaatsingen tijdens de avondspits. 

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 38.5% 38.5% 38.5% 38.5%

Aantal autoverplaatsingen 120 120 101 101

TOTAAL

Ochtendspits Avondspits

239 202

Verkeersgeneratie klanten

Attractie Productie Attractie Productie

Percentage van dagtotaal 6.8% 2.2% 1.8% 6.2%

Vrachtverkeersgeneratie 0 0 0 0

TOTAAL

Vrachtverkeersgeneratie

Ochtendspits Avondspits

0 0

Attractie Productie Attractie Productie

Aantal autoverplaatsingen 120 120 101 120

TOTAAL 239 221

Ochtendspits Avondspits

Totale verkeersgeneratie
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Tabel 28: Totale verkeersgeneratie tijdens spitsuren 

5.3 Raming parkeerbehoefte 

Op basis van de gegevens over verkeersgeneratie en de gemiddelde gelijktijdige 
aanwezigheidsgraden kan ook de parkeerbehoefteraming berekend worden. In totaal zijn er voor de 
vier functies samen 1404 parkeerplaatsen nodig, en 311 fietsenstallingen. Bijna driekwart daarvan, 
respectievelijk 1017 parkeerplaatsen en 224 fietsenstallingen, zijn nodig voor de kantoren. 

 

Tabel 29: Parkeerbehoefteraming  

Attractie Productie Attractie Productie

Werknemers 4 1 1 8

Bezoekers 0 0 0 0

Vrachtverkeer 2 1 1 2

Werknemers 7 1 2 16

Bezoekers 0 0 0 0

Vrachtverkeer 4 1 1 3

Werknemers 346 10 10 203

Bezoekers 37 15 19 41

Werknemers 0 0 0 18

Klanten 120 120 101 101

Vrachtverkeer 0 0 0 0

520 149 135 394

Ochtendspits Avondspits

Totale verkeersgeneratie

Wetenschaps

park

Kantoren

KMO

Zorg

TOTAAL 668 528

Parkeerplaatsen Fietsenstallingen

Werknemers 36 8

Bezoekers 1 1

Vrachtverkeer / /

Werknemers 73 17

Bezoekers 1 1

Vrachtverkeer / /

Werknemers 1017 224

Bezoekers 98 9

Werknemers 92 8

Klanten 86 43

Vrachtverkeer / /

1404 311

Parkeerbehoefteraming

Wetenschaps

park

Kantoren

KMO

TOTAAL 

Zorg
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6 Ontsluitingsstructuur 
Het plangebied biedt heel wat mogelijkheden tot ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer. 

 

Figuur 52: Mogelijke ontsluitingsmogelijkheden 

Gelet op de moeilijke ontsluiting aan het kruispunt Oekensestraat X Armoedestraat (1) , is het evident 
dat deze ontsluiting niet weerhouden wordt. De stad onderzoekt ook de mogelijkheid tot het 
instellen van een knip tussen de Armoedestraat en deze ontsluiting. 

Een ontsluiting via de Armoedestraat (kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat) (2) of rechtstreeks op 
de Kwadestraat (3) zijn twee andere alternatieven. Deze twee straten zijn aangeduid als lokale 
wegen type III, erftoegangswegen. Vanuit verkeersplanologisch standpunt dienen dit soort wegen 
zoveel mogelijk gespaard te worden van bijkomend verkeer, zeker als het gaat om verkeer gelinkt 
aan bedrijvigheid.  
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Een ontsluiting via de Nieuwe Abelestraat (deel op het knooppunt 3A) (4) en de verwachte hogere 
categorisering van dit deel van de Nieuwe Abelestraat leidt tot een voorkeursscenario waar deze 
ontsluiting als enige ontsluiting van het zuidelijke deel van het RUP wordt weerhouden. Het 
kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat blijft bestaan, maar vanaf het zuidelijke deel zal er geen 
bijkomende ontsluiting voor het gemotoriseerd zijn naar de Armoedestraat. De bedrijven en 
kantoren die gevestigd zijn aan de Armoedestraat kunnen de Armoedestraat wel nog steeds 
gebruiken.  

Uiteraard zegt een keuze voor een ontsluitingsweg voor het gemotoriseerd verkeer niets over de 
ontsluitingsstructuur voor voetgangers en fietsers. Deze ‘zachte’ ontsluitingen kunnen zonder 
problemen los staan van de ontsluitingen voor het gemotoriseerd verkeer. In functie van 
verkeersveiligheid en een reductie van het aantal conflictpunten wordt er gekozen voor zo weinig 
mogelijk ontsluitingspunten voor gemotoriseerd verkeer; voor ontsluitingen van fietsers en 
voetgangers moet er net gezocht worden naar een fijnmazig en ontvlochten netwerk. 

7 Beoordeling mobiliteitseffecten 
In dit hoofdstuk wordt de afweging gemaakt tussen het toekomstige bereikbaarheidsprofiel en het 
toekomstige mobiliteitsprofiel. Op deze wijze worden de eventuele mobiliteitseffecten van de 
ontwikkeling in beeld gebracht. 

Eerst zal de bereikbaarheid van de site via de verschillende vervoersmodi geëvalueerd worden 
waarna het toekomstig druktebeeld opgesteld wordt op basis van de gekozen toedeling van het 
verkeer en het huidig druktebeeld. Tot slot zal ook het effect van het gegenereerde verkeer op de 
verkeersafwikkeling in de omliggende straten besproken worden. 

7.1 Toekomstig bereikbaarheidsprofiel 

Het voorkeursscenario voor de ontsluiting van het plangebied werd hierboven besproken. Er wordt 
uitgegaan van een enkel ontsluiting op de Nieuwe Abelestraat. 
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Figuur 53: Voorkeursontsluiting 

De vraag is of het verkeer dan nog vlot zal verlopen. De effectbespreking biedt hiervoor de nodige 
input. 

7.2 Toedeling van het gegenereerde verkeer 

Het verkeer dat de projectsite aantrekt en produceert zal worden toegedeeld op het omliggend 
wegennet. Dat gebeurt op de vijf kruispunten die geteld zijn, door het extra te verwachten verkeer 
op te tellen bij de huidige intensiteiten. 

De toedeling vanaf de ontsluitingsweg van de site gebeurt in dezelfde verhoudingen als de huidige 
intensiteiten. Het kruispunt van de Deltalaan met de op- en afrit van de N36 vormt daarop een 
uitzondering, want op de zuidelijke tak van de Deltalaan ligt het AZ Delta campus Rumbeke dat ook 
veel verkeer aantrekt vanop het op- en afrittencomplex. We verwachten evenwel weinig verkeer 
tussen dit ziekenhuis en het nieuwe plan. Op de volgende figuren worden de gehanteerde 
percentages inkomend en uitgaand verkeer weergegeven voor de ochtend- en de avondspits. 
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Figuur 54: Toedeling inkomend verkeer ochtendspits 

 

Figuur 55: Toedeling uitgaand verkeer ochtendspits 
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Figuur 56: Toedeling inkomend verkeer avondspits 

 

Figuur 57: Toedeling uitgaand verkeer avondspits 
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7.3 Effectbespreking 

Op basis van de verdelingen in bovenstaande figuren werden de bijkomende intensiteiten 
toegedeeld aan de verschillende kruispunten.  

7.3.1 Ochtendspits 

Kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat 
De verzadigingsgraden op het kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat stijgen (tot 8% op de tak 
Kwadestraat N). De algemene verzadigingsgraden blijven evenwel zeer laag. 

 

Figuur 58: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Kwadestraat x Armoedestraat – ochtendspits toekomst 

Kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat 
Het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat wordt een draaischijf bij de ontwikkeling van het 
RUP. De verzadigingsgraden op dit kruispunt stijgen dan ook fors. De Kwadestraat moet voorrang 
verlenen aan alle verkeer op de voorrangsweg. Hier lopen de verzadigingsgraden op tot 90%. 

 

Figuur 59: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat – ochtendspits 
toekomst 

Kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 
De verzadigingsgraden op de kruispunt stijgen maximaal 6% op de tak Nieuwe Abelestraat. De 
algemene verzadigingsgraden blijven evenwel zeer laag. 

 

Figuur 60: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 – ochtendspits 
toekomst 

L RD R

Kwadestraat N 0% 19% 0%

Armoedestraat 0% 11% 0%

Kwadestraat 0% 15% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Kwadestraat Z 0% 51% 0%

Kwadestraat 0% 90% 0%

Nieuwe Abelestraat 0% 15% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Nieuwe Abelestraat 0% 36% 4%

Oprit N36 0% 0% 0%

Nieuwe Abelestraat (brug) 6% 9% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)
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Kruispunt Deltalaan x op- en afrit N36 
Ook op het kruispunt met de Deltalaan zien we een stijging van de verzadigingsgraden (maximaal 
14%, op de tak van de Nieuwe Abelestraat (brug). De algemene verzadigingsgraden blijven ook op dit 
kruispunt zeer laag. 

 

Figuur 61: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Deltalaan x op- en afrit N36 – ochtendspits toekomst 

Kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat 
De verzadigingsgraden aan het kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat stijgen met 1% voor de 
Oekensestraat Z en de Armoedestraat. Het effect ervan is minimaal. 

 

Figuur 62: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat – ochtendspits 
toekomst 

Kruispunt ontsluitingsweg x Nieuwe Abelestraat 
Het kruispunt van de enige ontsluitingsweg op de Nieuwe Abelestraat werd ingetekend als een 
voorrangskruispunt met telkens een rijstrook voor de beide rijrichtingen. Op basis van de 
verzadigingsgraden zijn er geen problemen te verwachten. 

 

Figuur 63: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x ontsluitingsweg – ochtendspits 
toekomst 

  

L RD R

Deltalaan 10% 12%

Nieuwe Abelestraat (Brug) 32% 47% 0%

afrit N36 19% 46%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Oekensestraat N 0% 25% 0%

Armoedestraat 0% 3% 0%

Oekensestraat Z 0% 21% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Nieuwe  Abelestraat O 0% 55% 0%

Ontsluitingsweg 0% 32% 0%

Nieuwe  Abelestraat W 0% 18% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)
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7.3.2 Avondspits 

Kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat 
De verzadigingsgraden op het kruispunt Armoedestraat x Kwadestraat stijgen minimaal met 1% op 
de tak Armoedestraat. De algemene verzadigingsgraden blijven evenwel zeer laag. 

 

Figuur 64: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Kwadestraat x Armoedestraat –  avondspits toekomst 

Kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat 
Het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat wordt een draaischijf bij de ontwikkeling van het 
RUP. In de avondspits zien we hier een stijging van de verzadigingsgraden (maximaal 19% op de 
Kwadestraat). De verzadigingsgraden blijven evenwel beperkt en bedragen minder dan 50%.  

 

Figuur 65: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat – avondspits 
toekomst 

Kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 
De verzadigingsgraden op de kruispunt stijgen maximaal 27% op de tak Nieuwe Abelestraat. De 
algemene verzadigingsgraden blijven evenwel zeer laag. 

 

Figuur 66: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x oprit N36 – avondspits toekomst 

Kruispunt Deltalaan x op- en afrit N36 
Ook op het kruispunt met de Deltalaan zien we een stijging van de verzadigingsgraden (maximaal 
36%, op de tak van de Nieuwe Abelestraat (brug)). De algemene verzadigingsgraden blijven ook op 
dit kruispunt beperkt. 

L RD R

Kwadestraat N 0% 11% 0%

Armoedestraat 0% 12% 0%

Kwadestraat 0% 15% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Kwadestraat Z 0% 34% 0%

Kwadestraat 0% 43% 0%

Nieuwe Abelestraat 0% 14% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Nieuwe Abelestraat 0% 46% 6%

Oprit N36 0% 0% 0%

Nieuwe Abelestraat (brug) 10% 6% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)
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Figuur 67: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Deltalaan x op- en afrit N36 – avondspits toekomst 

Kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat 
De verzadigingsgraden aan het kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat stijgen met maximaal 2% 
(tak Armoedestraat). Het effect ervan is minimaal. De verzadigingsgraden blijven beperkt. 

 

Figuur 68: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Oekensestraat x Armoedestraat – avondspits toekomst 

Kruispunt ontsluitingsweg x Nieuwe Abelestraat 
Het kruispunt van de enige ontsluitingsweg op de Nieuwe Abelestraat werd ingetekend als een 
voorrangskruispunt met telkens een rijstrook voor de beide rijrichtingen. Op basis van de 
verzadigingsgraden zijn er ook in de avondspits geen problemen te verwachten met deze inrichting. 

 

Figuur 69: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x ontsluitingsweg – avondspits 
toekomst 

7.3.3 Conclusie 

Op basis van de effectbeoordelingen merken we vooral in de ochtendspits hogere intensiteiten en 
hogere verzadigingsgraden. Enkel voor het kruispunt Nieuwe Abelestraat X Kwadestraat merken we 
- in de huidige configuratie van het kruispunt – een effect in het drukste ochtendspitsuur dat een 
beoordeling als negatief effect (--) krijgt. Op alle andere momenten en kruispunten is de beoordeling 
maximaal “beperkt negatief effect (-)”. 

  

L RD R

Deltalaan 0% 24% 30%

Nieuwe Abelestraat (Brug) 64% 15% 0%

afrit N36 9% 0% 27%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Oekensestraat N 0% 23% 0%

Armoedestraat 0% 8% 0%

Oekensestraat Z 0% 22% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)

L RD R

Nieuwe  Abelestraat O 0% 33% 0%

Ontsluitingsweg 0% 67% 0%

Nieuwe  Abelestraat W 0% 6% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)
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8 Milderende maatregelen en verbeterende 
maatregelen 

8.1 Milderende maatregel 

Op basis van de effectbeoordeling bleek het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat in het 
ochtendspitsuur een negatief effect als beoordeling te krijgen. Het voorzien van een ontdubbeling 
van de rijstroken op de Kwadestraat (dus een rijstrook voor de linksaf, een rijstrook voor de rechtsaf) 
doet de verzadigingsgraden afnemen tot een beperkt negatief effect. 

 

Figuur 70: Capaciteitsbeoordeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat – ochtendspits 
toekomst aangepaste configuratie 

Deze ontdubbeling kan ook vormgegeven worden als een inrit richting plansite iets te noorden van 
het kruispunt. Het bijkomend verkeer naar de site wordt dan weggeleid van dit kruispunt, maar 
eveneens van het kruispunt Nieuwe Abelestraat x ontsluitingsweg. 

 

Figuur 71: Alternatief ontdubbeling kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat - toegang aan de 
Kwadestraat 

 

 

L RD R

Kwadestraat Z 0% 51% 0%

Kwadestraat 12% 0% 78%

Nieuwe Abelestraat 0% 15% 0%

Verzadigingsgraad 

per rijstrook (%)
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8.2 Verbeterende maatregelen 

Bij de ontwikkeling van deze grote projectsite kan duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt 
vormen. Mobiliteit vormt hierin een belangrijke factor, en kan op basis van volgende 4 pijlers worden 
uitgewerkt: 

- Voorkomen van (auto)verplaatsingen; 
- Verkorten van verplaatsingen; 
- Veranderen van de vervoerswijzekeuze; 
- Verschonen van de voertuigen zelf. 

Het voorkomen en verkorten van verplaatsingen vooral hangt af van het beleid van de bedrijven die 
zich in de site zullen vestigen, bijvoorbeeld de mogelijkheid tot telewerk aanbieden en werknemers 
rekruteren uit de buurt. 

Het veranderen van de vervoerswijzekeuze kan onder andere gestimuleerd worden door 
voetgangers en fietsers consequent voorrang te geven. Dit gebeurt alvast door het gemotoriseerd 
maar beperkt over de site te laten rijden, en de aanleg van paden voor voetgangers en fietsers die 
een vlotte toegang tot de site garanderen. 

Het verschonen van voertuigen is in hoofdzaak een technologische verandering en kan niet op 
projectniveau uitgevoerd worden. De schonere voertuigen kunnen wel in het projectgebied 
gefaciliteerd worden door het voorzien van oplaadpunten voor elektrische wagens. 

Een duurzame benadering gericht op het voorkomen en verkorten van verplaatsingen en het 
veranderen van de vervoerswijzekeuze vergt een gedragsverandering bij bewoners, werknemers en 
bezoekers. Dit kan bekomen worden door duurzame maatregelen binnen de ontwikkeling te 
verankeren: 

- Om verplaatsingen met de fiets te stimuleren, dienen binnen de ontwikkeling voldoende 
afgesloten en comfortabele fietsenstallingen voorzien te worden. Het gaat in totaal om 
minstens 311 fietsenstallingen. 

- De goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van de fietsenstalling is een must. 
Fietsenstallingen op maaiveldniveau hebben de voorkeur. Ondergrondse fietsenstallingen 
zijn bij voorkeur bereikbaar via een zachte helling en/of een fietslift. 

- Om de gebruiksdrempel voor elektrische fiets te verlagen, is het aangewezen om sommige 
fietsstallingen uit te rusten met laadpunten. 

- Het biedt een meerwaarde om binnen de ontwikkeling plaats te bieden aan het stallen van 
verschillende types fietsen, waaronder buitenmaatse fietsen waarvoor grotere stallingen 
voorzien moeten worden. 

- Gedeeld autogebruik kan een meerwaarde bieden voor werknemers die zakelijke 
verplaatsingen moeten maken. Dit kan gefaciliteerd worden door deelauto’s te voorzien op 
de site. 

Naast een duurzame benadering van het project, is het wenselijk dat de projectsite en de directe 
omgeving ook vanuit verkeerskundig oogpunt goed functioneert. Zo moeten conflicten tussen de 
zachte weggebruikers en het gemotoriseerd verkeer vermeden worden. De afwezigheid van 
voetpaden en oversteekplaatsen in de Nieuwe Abelestraat, of de te smalle voetpaden in de 
Kwadestraat en Armoedestraat is de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder. Om dat in 
afwachting op verbetering te kunnen compenseren is het sterk aangewezen om verschillende 
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toegangen voor voetgangers en eventueel fietsers tot de site te voorzien. Op de plaats(en) waar er 
een in-/uitrit voor auto’s komt, moet ervoor gezorgd worden dat goede zichtbaarheid van de fietsers 
en voetgangers op straat en omgekeerd gewaarborgd wordt. 
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9 Sensitiviteitstoets 
In een sensitiviteitstoets is het de bedoeling om na te gaan welke effecten bepaalde aannames 
hebben op het eindresultaat. Bepaalde parameters kunnen immers variëren, waardoor ook het 
eindresultaat zal afwijken van de berekende waarden. 

Bij deze sensitiviteitstoets gaan we uit van een worst-case scenario: in de mobiliteitsprofielen 
worden de kencijfers voor het aandeel autogebruik met 10% verhoogd. Bijgevolg gaat het aandeel 
fietsers en andere modi wat omlaag. De andere kencijfers zoals die eerder werden gepresenteerd, 
blijven behouden. 

9.1 KMO-units 

Het aantal autoverplaatsingen van werknemers van KMO-units stijgt van 72 naar 83 per dag. Het 
aantal fietsverplaatsingen daalt van 16 naar 10. 

 

Figuur 72: Mobiliteitsprofiel werknemers KMO-units – sensitiviteitstoets 

Het aantal autoverplaatsingen van de bezoekers van KMO-units stijgt van 2 naar 3 op dagbasis. De 
fietsverplaatsingen blijven 0. 

Netto terreinoppervlakte (ha) 1.25

Aantal werknemers per ha netto terreinoppervlakte 61

Aantal werknemers (FTE) 76

Gemiddelde gelijktijdige aanwezigheidsgraad 80%

Aandeel auto 74%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.08

Aandeel openbaar vervoer 7%

Aandeel fiets 8%

Aandeel te voet 8%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 83

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 10

Mobiliteitsprofiel werknemers KMO's
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Figuur 73: Mobiliteitsprofiel bezoekers KMO-units - sensitiviteitstoets 

9.2 Labo’s / Wetenschapspark 

Voor de labo’s stijgt het aantal autoverplaatsingen van werknemers van 145 naar 168 per dag. Het 
aantal fietsverplaatsingen daalt van 32 naar 20. 

 

Figuur 74: Mobiliteitsprofiel werknemers KMO-units – sensitiviteitstoets 

Het aantal verplaatsingen van de bezoekers van de labo’s blijft gelijk. 

Aandeel administratieve werknemers 10%

Aantal bezoekers (per werknemer) 0.219

Aantal bezoekers 2

Maximale gelijktijdige aanwezigheidsgraad 21%

Aandeel auto 90%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.16

Aandeel openbaar vervoer 0%

Aandeel fiets 0%

Aandeel te voet 7%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 3

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 0

Mobiliteitsprofiel bezoekers KMO's

Netto terreinoppervlakte (ha) 1.75

Aantal werknemers per ha netto terreinoppervlakte 88

Aantal werknemers (FTE) 154

Gemiddelde gelijktijdige aanwezigheidsgraad 80%

Aandeel auto 74%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.08

Aandeel openbaar vervoer 7%

Aandeel fiets 8%

Aandeel te voet 8%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 168

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 20

Mobiliteitsprofiel werknemers wetenschapspark
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Figuur 75: Mobiliteitsprofiel bezoekers KMO-units - sensitiviteitstoets 

9.3 Kantoren 

Het aantal autoverplaatsingen van werknemers van de kantoorfunctie stijgt van 2033 naar 2351 per 
dag. Het aantal fietsverplaatsingen daalt van 18 naar 276. 

 

Figuur 76: Mobiliteitsprofiel werknemers KMO-units – sensitiviteitstoets 

Bij bezoekers van de kantoren stijgt het aantal autoverplaatsingen van 744 naar 837. De 65 
fietsverplaatsingen verdwijnen. 

Aandeel administratieve werknemers 10%

Aantal bezoekers (per werknemer) 0.219

Aantal bezoekers 3

Maximale gelijktijdige aanwezigheidsgraad 21%

Aandeel auto 90%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.16

Aandeel openbaar vervoer 0%

Aandeel fiets 0%

Aandeel te voet 7%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 5

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 0

Mobiliteitsprofiel bezoekers wetenschapspark

Bruto vloeroppervlakte (m²) 35000

Aantal werknemers (per 100m² bvo) 6.15

Gemiddelde gelijktijdige aanwezigheidsgraad 80%

Aandeel auto 74%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.08

Aandeel openbaar vervoer 7%

Aandeel fiets 8%

Aandeel te voet 8%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 2351

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 276

Mobiliteitsprofiel werknemers kantoren
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Figuur 77: Mobiliteitsprofiel bezoekers KMO-units - sensitiviteitstoets 

9.4 Zorggerelateerde handel 

Voor de zorggerelateerde handelszaken is de verwachting dat er 207 autoverplaatsingen op 
dagbasis zouden zijn i.p.v. 184. Van de 14 fietsverplaatsingen zouden er slechts 2 overblijven. 

 

Figuur 78: Mobiliteitsprofiel werknemers KMO-units – sensitiviteitstoets 

Op vrijdag zouden er 739 autoverplaatsingen van klanten zijn t.o.v. 622 in het gewone 
mobiliteitsprofiel. 

Bruto vloeroppervlakte (m²) 35000

Aantal bezoekers (per werknemer) 0.313

Maximale gelijktijdige aanwezigheidsgraad 21%

Aandeel auto 90%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.16

Aandeel openbaar vervoer 0%

Aandeel fiets 0%

Aandeel te voet 7%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 837

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 0

Mobiliteitsprofiel bezoekers kantoren

Oppervlakte (m²) 15000

Aantal werknemers per 100m² 1

Aantal werknemers 150

Aantal openingsuren per week 48

Aantal werkuren per week per persoon 38

Gemiddelde gelijktijdige aanwezigheidsgraad 79%

Aandeel auto 89%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.02

Aandeel fiets 1%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen per dag 207

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen per dag 2

Mobiliteitsprofiel werknemers
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Figuur 79: Mobiliteitsprofiel bezoekers KMO-units - sensitiviteitstoets 

9.5 Totale verkeersgeneratie 

Voor de vier functies samen bedraagt de totale verkeersgeneratie op dagbasis voor deze 
sensitiviteitstoets 4569 autoverplaatsingen en 537 fietsverplaatsingen. In het gewone 
mobiliteitsprofiel was dat resp. 3983 en 886. 

 

Figuur 80: Totale verkeersgeneratie op dagbasis – sensitiviteitstoets 

In de maatgevende spitsuren bedraagt het aantal autoverplaatsingen in de ochtendspits 778 i.p.v. 
668, in de avondspits 614 i.p.v. 528. 

Oppervlakte (m²) 15000

Aantal klanten per 100m² 10

Gemiddeld aantal klanten per dag 1500

Gemiddelde verblijsduur (in uur) 0.50

Aandeel auto 63%

Gemiddelde autobezettingsgraad 1.39

Aandeel fiets 14%

TOTAAL aantal autoverplaatsingen vrijdag 739

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen vrijdag 229

TOTAAL aantal autoverplaatsingen zaterdag 625

TOTAAL aantal fietsverplaatsingen zaterdag 194

Mobiliteitsprofiel klanten

Autoverplaatsingen Fietsverplaatsingen

 (pae)  (aantal)

Werknemers 83 10

Bezoekers 3 0

Vrachtverkeer 67 /

Werknemers 168 20

Bezoekers 5 0

Vrachtverkeer 105 /

Werknemers 2351 276

Bezoekers 837 0

Werknemers 207 2

Klanten 739 229

Vrachtverkeer 4 /

4569 537

Verkeersgeneratie op dagbasis

TOTAAL

Wetenschapspark

Kantoren

Zorg

KMO
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Figuur 81: Totale verkeersgeneratie in spitsuren – sensitiviteitstoets 

9.6 Effectbespreking 

De bijkomende intensiteiten werden volgens de eerdere verdelingen toegedeeld aan de 
verschillende kruispunten.  

9.6.1 Ochtendspitsuur 

Het enige kruispunt met een moeilijke verkeersafwikkeling in het ochtendspitsuur was het kruispunt 
Nieuwe Abelestraat X Kwadestraat. Met de berekening van de sensitiviteitstoets wijzigt dit naar een 
verzadigingsgraad van 103%, een kritische verkeersafwikkeling met langdurige en belangrijke 
wachtrijvorming, oververzadiging. De opsplitsing in een apart rijstrook voor linksaf en rechtsaf 
betekent ook hier een oplossing. 

Voor alle andere kruispunten stellen we verhoogde verzadigingsgraden vast maar nergens zijn er 
problemen naar verkeersafwikkeling te verwachten in dit verhoogde scenario. 

9.6.2 Avondspitsuur 

In het avondspitsuur stijgen de verzadigingsgraden lichtjes in vergelijking met de eerdere 
beoordelingen. Dit leidt nergens tot verzadigingsgraden die een probleem geven naar 
verkeersafwikkeling. Zelfs met de hogere intensiteiten blijft de doorstroming op alle kruispunten 
gegarandeerd. De kruispunttak met de hoogste verzadigingsgraad is de ontsluitingsweg van het 
plangebied (80%).  

Attractie Productie Attractie Productie

Werknemers 4 1 1 9

Bezoekers 0 0 0 0

Vrachtverkeer 2 1 1 2

Werknemers 8 2 3 18

Bezoekers 0 0 0 0

Vrachtverkeer 4 1 1 3

Werknemers 400 12 12 235

Bezoekers 42 17 21 46

Werknemers 0 0 0 21

Klanten 142 142 120 120

Vrachtverkeer 0 0 0 0

603 175 158 456

Zorg

TOTAAL 778 614

Totale verkeersgeneratie

Wetenschaps

park

Kantoren

KMO

Ochtendspits Avondspits
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9.7 Parkeerbehoefteraming 

Door de extra autoverplaatsingen zouden er ook meer parkeerplaatsen nodig zijn, 1621 in totaal i.p.v. 
1404. Fietsenstallingen zullen er minder nodig zijn, 187 i.p.v. 311 

 

Figuur 82: Parkeerbehoefteraming sensitiviteitstoets 

 

  

Parkeerplaatsen Fietsenstallingen

Werknemers 42 5

Bezoekers 1 0

Vrachtverkeer / /

Werknemers 85 10

Bezoekers 1 0

Vrachtverkeer / /

Werknemers 1176 138

Bezoekers 110 0

Werknemers 104 2

Klanten 102 32

Vrachtverkeer / /

1621 187TOTAAL 

Zorg

Parkeerbehoefteraming

Wetenschaps

park

Kantoren

KMO
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10 Interactie andere ontwikkelingen (nog niet 
aanwezig) 

Op basis van de effectbeoordeling van deze ontwikkeling stellen we vast dat op de meeste 
kruispunten er nog ruime restcapaciteit aanwezig is om deze bijkomende ontwikkelingen op te 
vangen. De enige uitzondering is het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat waar we met de 
ontwikkeling van het RUP toch lichte wachtrijen verwachten. Nog meer ontwikkelingen die gebruik 
maken van dit kruispunt, betekent dus nog hogere verzadigingsgraden en een kritische 
verkeersafwikkeling. Een opsplitsing tussen een linksaf- en een rechtsafstrook op de tak van de 
Kwadestraat lijkt dan alvast noodzakelijk. 

De interactie met de Toren op Westwing Park en het voorliggende plan is beperkt. Werknemers en 
bezoekers van Westwing Park zullen slecht beperkt via de Kwadestraat rijden (enkel avondspits). In 
het drukste ochtendspitsuur worden 89 inkomende en 6 uitgaande autobewegingen verwacht. In 
het drukste avondspitsuur worden dat 60 uitgaande en 6 inkomende autobewegingen. Op het 3A-
knooppunt is er voldoende restcapaciteit aanwezig om doorgaande stromen in het drukste 
avondspitsuur op te vangen. 

 

Figuur 83: Verdeling bijkomende intensiteiten Toren Westwing Park (Bron: MOBER Toren Westwing 
Park) 

De bijkomende intensiteiten die verwacht worden voor het project Hexagon zijn beperkt. Op het 
drukste ochtendspitsuur (8u) worden 47 inkomende bewegingen en 4 uitgaande autobewegingen 
verwacht. In het drukste avondspitsuur (16u) gaat het om 39 uitgaande bewegingen en 4 inkomende 
bewegingen. In de effectenbeoordeling werden er beperkt capaciteitsproblemen op het kruispunt 
Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat verwacht door de ontwikkeling van het RUP. De bijkomende 
verkeersgeneratie van Hexagon zit tegengesteld aan de probleemrichting in de ochtendspits. In de 
avondspits zijn de bijkomende intensiteiten van Hexagon te beperkt om een effect te hebben.  
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De voorgestelde beperkte aanpassing aan het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat kan ook 
voor deze bijkomende projecten een verbetering betekenen. Ook het voorzien van een 
toegangsweg aan de Kwadestraat kan hier een oplossing zijn.  
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11 Besluit 
Tussen de Rijksweg en de autosnelweg E403 ligt de bedrijfsgrond Nieuwe Abele. De stad Roeselare 
heeft de ambitie om de bedrijfsgronden verder uit te bouwen tot een innovatiecluster en 
strategische toegangspoort tot de stad. Omdat het huidig BPA Nieuwe Abele West dergelijke 
ontwikkelingen niet mogelijk maakt dient een Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan te worden 
opgemaakt. Het plangebied Nieuwe Abele West zal een apart RUP krijgen dat toch geënt is op de 
overkoepelende visie voor het gehele gebied Nieuwe Abele. In het kader van dat RUP wordt dit 
MOBER opgemaakt. 

Voor het programma wordt uitgegaan van een gemengde invulling met KMO-units, labo’s, kantoren 
en zorggerelateerde handel. Voor elk van de functies werd de verkeersgeneratie en 
parkeerbehoefte berekend. 

Uit het bereikbaarheidsprofiel blijkt dat het plangebied het best bereikbaar is met de wagen en met 
de fiets. De aanwezige fiets- en wageninfrastructuur zorgt ervoor dat de verkeerveiligheid 
gegarandeerd kan worden. In de omgeving ontbreken er wel fietsoversteekplaatsen. De 
bereikbaarheid voor voetgangers en openbaarvervoergebruikers is beperkt door het ontbreken van 
infrastructuur. 

Om een beeld te verkrijgen van de huidige verkeersafwikkeling werden Telramen ingezet en werden 
er op dinsdag 15 juni 2021 tijdens de ochtend- en de avondspits kruispunttellingen uitgevoerd. Het 
uur met de hoogste verkeersintensiteiten wordt gerapporteerd. Uit de Telraamgegevens blijkt dat 
de intensiteiten op de Nieuwe Abelestraat en de Kwadestraat beperkt zijn. Er is veel restcapaciteit 
op de omliggende wegsegmenten. Ook de snelheden liggen op beide wegsegmenten ruim onder de 
geldende snelheidsregimes. Op de kruispunten verloopt de verkeersafwikkeling vlot, zo blijkt ook uit 
de uitgevoerde capaciteitstoetsen.  

Voor de geplande ontwikkeling werd de verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte berekend. Op 
dagbasis bedraagt de verwachte verkeersgeneratie 3983 autoverplaatsingen per dag genereren en 
886 fietsverplaatsingen. Meer dan de helft daarvan is voor rekening van de kantoren. 

Het plangebied kan op verschillende locaties ontsluiten. Vanuit verkeersveiligheidsstandpunt 
worden best zo weinig mogelijk ontsluitingswegen voor het gemotoriseerd verkeer voorzien. De 
aanleg van het knooppunt 3A zorgde ervoor dat de (een deel van) Nieuwe Abelestraat rechtstreeks 
aantakt op de N36, een primaire weg. Deze weg zal een hogere categorisering krijgen dan de 
Armoedestraat of Kwadestraat, waardoor vanuit verkeersplanologisch standpunt een ontsluiting via 
de Nieuwe Abelestraat als voorkeursscenario werd behouden. Dit scenario werd meegenomen en 
beoordeeld in dit MOBER. 

De verkeersgeneratie van de geplande ontwikkeling zal twee pieken kennen doorheen de dag. Uit 
de uitgevoerde capaciteitstoetsen tonen aan dat deze bijkomende verkeersstromen geen negatief 
effect zullen hebben op de verkeersafwikkeling in de buurt van de projectsite, met uitzondering van 
het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat in het drukste ochtendspitsuur. In de huidige 
configuratie van het kruispunt stijgt de verzadigingsgraad op de noordelijke tak van de Kwadestraat 
tot 90%. Door het opsplitsen van de huidige rijstrook in een linksaf- en een rechtsafstrook dalen de 
verzadigingsgraden tot vlotte waarden. 

De berekende parkeervraag zal, verspreid over het gebied 1 404 parkeerplaatsen en 311 
fietsenstallingen bedragen. 
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In de uitgevoerde sensitiviteitstoets werd de berekening gemaakt met een 10% hoger autogebruik 
dan de kencijfers die gehanteerd werden. Het effect daarvan is vooral merkbaar in het drukste 
ochtendspitsuur op het kruispunt Nieuwe Abelestraat x Kwadestraat. Op de andere kruispunten en 
in het drukste avondspitsuur zijn er geen problemen vastgesteld.  
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