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GOEDKEURING STARTNOTA 

 

  

DEPARTEMENT 
MOBILITEIT & 
OPENBARE 
WERKEN 

/ advies kwaliteit sadviseur 

REGIONALE MOBILITEITSCOMMISSIE 

Advies van de kwaliteitsadviseur 

Hooglede/Roeselare - Herinrichting kruispunt R32 x Honzebrouckstraat (startnota) 

Dit is een schriftelijke neerslag van het advies gegeven in de RMC-vergadering van 

12/ 12/ 2016 te Brugge 

1. Algemene omschrijving van het project 

De Honzebrouckstraat/Beverenstraat Is een lokale weg type III en onderdeel van het BFF. Het knooppunt met de R32 Is 

als een rechts-in/ rechts-uit ontworpen. Omdat er in de nabiJe toekomst 1000 woningen worden ingepland en omdat de 

firma Deceuninck zal uitbreiden, is het noodzakelijk om het kruispunt her m te richten. Bijkomende doelstelling van het 
herinrichtingsdosSter is om de oversteekbaarheid van de fietser te verbeteren. 

2. Toetsing van het project 

al Dossiersamen stelling 

Het dossier bevat een nota van 78 pagina's en een GBC verslag. De planningscontext is voor de RMC vergadenng nog 

verder aangevuld met onder andere een MOBER en het streefbeeld van de N32/R32. 

Dwarsprofielen en een summiere raming zitten niet in het dossier. 

b) Proces: draagvlakvorming en samenwer king 

De startnota is besproken op de GBC van 24/10/2016. Er was een consensus. 

BelangriJkste reden voor de opmaak van de startnota is om een goede ontsluiting te voorzien voor de 
woonontwikkelingen en de uitbreidingen van de bedrijventerreinen. 

De opmaak van de startnota heeft meer dan 2 jaar geduurd. In dat tiJdsbestek heeft de afdeling E.V.T. een microsimulatie 

uitgewerkt om de vertceersimpact van de verschillende scenario's te laten doorrekenen. 

Momenteel is er een zekere hoogdringendheid voor de realisatie van dit project omdat de projectontwikkelaar op het 

grondgebied van Roeselare reeds een verkavelingsvergunmng heeft. 

Het mobiliteitsplan van Hooglede is geldig. 
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Het is raadzaam om in het vervolgproces de proJectontwikkelaars ook te betrekken. Hierdoor kunnen knelpunten 

vroegtijdig worden gedetecteerd en verhoogt het draagvlak. 

c) Probleemanalyse en doelstell ing 

Door nieuwe inzichten zijn de vroegere planningsdocumenten gedateerd. Tijdens de bespreking 1s goed beargumenteerd 

waarom er afgeweken is van de vroegere concepten: 

In het streefbeeld van de R32/N36 wordt vermeld dat er ter hoogte van het kruispunt met de 

Honzebrouckstraat/Beverenstraat en middenberm komt en dat enkel maar rechtsaf bewegingen mogehjk 
blijven. Door de vele ontwikkelingen langs deze weg is deze oplossmgsnchting verlaten. Enkel een rechts-in/ 

rechts-uit heeft een te grote negatieve impact heeft op de rotonde aan de Bruggesteenweg/R32. 

Er is een Mober opgemaakt voor de woon uitbreiding en de uitbreiding van een regionaal bedrijventerrein. 

Hierbij werd voorgesteld om 60o/o van het verkeer naar de Bruggesteenweg (N32) te ontsluiten. Dit wordt niet 

meer gedragen door Hooglede en Roeselare. Zowel de N32 als de toe leidende wegen (Oude Diksmuidestraat, 

Rolariusweg) worden hierdoor te zwaar belast. Alle actoren willen een hoofd ontsluiting langs de R32. 

In de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare staat: • De ontsluiting van het gebied dient aan te 

sluiten op de bestaande lokale wegenis in de omliggende woongebieden en in geen geval op de interne 

ontslui tingsinfrastructuur van het noordelijk gelegen bedrijventerrein. Daarbij dient het gebied zodanig 
ontwikkeld te worden dat de Bruggesteenweg (N32) het bijkomende autoverkeer kan ondervangen.· De nieuwe 

visie is om een deel van het bedrijventerrein wel te laten ontsluiting via het knooppunt Honzebrouckstraat. 
Hierdoor vermindert de verkeersdruk op de Bruggesteenweg. 

In het mobiliteitsplan van Hooglede is de Honzebrouckstraat gecategoriseerd als een lokale weg type 111. Het 
meest westelijke deel van deze weg zal door zijn nieuwe ontsluitingsfunctie een hogere categorisering moeten 

krijgen. 
De oversteekbaarheid van het landbouwverkeer is geen knelpunt meer. Er is geen landbouwzetel in het gebied 

ten oosten van de R32. Bovendien is de oversteekbeweging voor landbouwverkeer op het kruispunt 

Honzebrouckstraat/Beverenstraat onmogelijk gemaakt. Het kruispunt R32 Honzebroeckstraat werd enkele 
maanden geleden heringericht na een PCV bespreking. Hierdoor werd de R32 terug gebracht van een 2x2 naar 

een 2xl, zodat er voldoende opstelruimte voor de fiets kwam in de middenberm. Nadien kwamen er geen 
klachten van landbouwers. 

Deze nota focust op het te optimaliseren knooppunt R32/Honzebrouckstraat, maar er ziJn ook maatregelen nodig op 

andere locaties. Dit 1s verder mee te nemen m de projectnotafase: 

Aansluiting van westelijk fietspad langs R32 met de ventweg 

Aansluiting van Beverenstraat (ontsluiting voor firma Deceuninck) op de Honzebrouckstraat 

Fietsverbinding tussen fietstunnel en fietsersas in het te ontwikkelen woongebied 

De knip in de Honzebrouckstraat is ook nog verder uit te werken. Desnoods kan dit gekoppeld worden aan het nog op te 

sta"en fietsfondsdossier van de Honzebrouckstraat. Zonder biJkomende maatregelen zal een groot deel van het verkeer 

verkiezen om via de Honzebroeckstraat en ook deels via de Biezenstraat weg te sluipen. 

I Il Il Il l llll l lllllllllll llllllll lll Il lll llllll l llll lll Il lllllllll lfll l Il llllllll llll Il Il l Il lll llll l llll lllll llllll llll fll llllll Il Il lll llllllllllllll Il Il fll lllll Il 
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Bij de berekening van de verkeersgeneratie zijn er fouten gebeurd. Volgens de nota (op pagina 55) zullen er voor de 

bijkomende ontwikkeling van 1000 woningen dageliJks meer dan 2000 verplaatsingen worden gemaakt door bezoekers. 

600 verplaatsingen lijkt een meer correcte inschatting. 

d j Afweging van verschillende oplossingen 

De afweging voor een gelijk- of een ongelijkgrondse fietsverbinding zou gebundeld moeten worden. Bij de afweging op 

pagina 29 zijn enkel een fietsbrug en een fietstunnel onderzocht. De keuze voor een gelijkgrondse fietsoversteek is niet 

vermeld. De gel ijkgrondse oplossing zal in de afweging beter scoren qua kostpriJs en qua ruimte inname. Maar, zoals 
vermeld verderop in de nota (op pag. 33 in scenario 4), zijn er voldoende redenen om een gelijkgrond se fietsoversteek 

met als voorkeursvanant te selecteren. Het scenano met een lichten regeling, waar fietsers hun eigen groenfase knjgen 

om gelijkgronds de R32 te dwarsen, zorgt voor een te grote fileopbouw op de R32. 

Bij de afweging van de kruispuntoplossing waren de voornaamste critena de doorstroming op de R32 ter hoogte van de 

Honzebrouckstraat en de filelengte op de rotonde N32/R32. Oorspronkelijk werden vier scenano's uitgewerkt (lrotonde 

en 3 varianten met VRI). Uiteindelijk zijn er 2 bijkomende varianten uitgewerkt waarbij alle bewegingen mogelijk zijn door 
een VRI, maar waarbij de beweging op de R32 van noord naar zuid uit de lichtenregel ing wordt gehaald. Deze noord-zuid 

beweging wordt zoals op vandaag teruggebracht op 1 rijstrook. 

3. Bijkomende elementen aangebracht door de Regionale Mobiliteitscommissie 

Hooglede meldt dat er zekerheid is dat de firma Deceuninck zal uitbreiden op het 9ha nog te ontwikkelen 

bedr1JVenterrein. De firma wil gebruik maken van de ontsluiting op de Honzebrouckstraat. De gemeente heeft reeds een 

schets gemaakt overeen mogelijke aa ntakking van de B-everenstraat op de Honzebrouckstraat. 

De stad Roeselare en Hooglede willen een knip voorzien in de Honzebrouckstraat. Hierdoor zal de schoolomgeving in de 

Honzebrouckstraat met verkeersonvellIger worden. De gemeentes willen ook een fietsfondsdossIer opstarten om goede 
fietsinfrastructuur te voorzien langs de Honzebrouckstraat. 

AWV staat achter het voorgestelde scenario van de aangepaste VRI. Door de bouw van 1000 woningen zal er meer 

verkeer gegenereerd worden. De voorkeursoplossing heeft maar een beperkt nadelig effect op het fileprobleem op de 

Bruggesteenweg. De timing voor realisatie IS precair omdat de 1"" verkavehngsvergunning reeds Zijn afgeleverd. 

In de discussie over de fietspaden langs de R32 meldt AWV dat deze zeer weinig worden gebruikt. Het weghalen van de 

fietsinfrastructuur langs de secundaire weg is echter nu nog zeker niet aan de orde. Op vraag van het departement MOW 
gaat AWV akkoord om de doorsteek van het westeliJke fietspad langs de R32 naar de ventweg ook te voorzien in de 

toekomstige proJectnota. 

De Lijn heeft geen bus route langs de Honzebrouckstraat. Toch is De Lijn voor dit dossier een geïnteresseerde partner. De 

N32 Is voor de lijn een belangnJke vervoersas. Door de genomen keuze zal de verkeersdruk op de Bruggesteenweg 

beperkt blijven en blljft de doorstroming voor bussen gegarandeerd. 

IIII IIII IIII I/ II/IIII/I/ III IIIII IIIII/III Il lll Il Il/ IIIII/II//III/II/I/ IIII/ IIIIIIII/II Il/ Il Il /111/ /IIIIII/I/IIIII Il lll l/l/ Il lll Il lll Il Il /111/ /11/1 Il/Il Il Il Il Il Il/ 
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De Provincie benadrukt dat de Beverenstraat afgesloten wordt voor het autoverkeer. Hierdoor wordt de BFF route naar 

Hooglede en Gitsberg een zeer verkeersluwe en aangename fietsverbmdmg. 

4. Aanbevelingen van de kwaliteitsadviseur 

De nieuwe ontwikkelingen m het noordwesten van Roeselare zullen het landschap zeer grondig veranderen. Hierdoor 

zullen er nieuwe verplaatsingsbehoeften zijn. 

De fietstunnel zal na realisatie een verkeersveilig en fietsvriendelijk alternatief vormen om van en naar Gits en 

Hooglede te rijden. Hierbij Zijn ook de fietsverbindingen naar de fietstunnel belangrijk. Zonder veilige toe 
leidende fietsverbindingen zal de fietstunnel onderbenut worden. Het is dan ook aangewezen om mogelijke 

fietsprojecten nabij de fietstunnel zo snel mogelijk op te starten. 
• Momenteel loopt er geen route van de Lijn 1n de Honzebrouckstraat. Doch, de behoefte aan openbaar vervoer 

zal in de nieuwe woonwijken groeien. Het 1s aangewezen om in het verdere ontwerp of in andere studies plaats 
te voorzien voor eventuele O.V.-haltes en/of bussluizen. 

Op heden zijn 11 van de 15 kruispunten op de R32 uitgerust met een gewone VRI. Door ook een VRI te voorzien op de 
Honzebrouckstraat zou er een consistenter wegbeeld gecreëerd worden. Tijdens de RMC bespreking is vermeld dat door 

de vele lichtenregelingen de functie van de secundaire weg in het gedrang komt. Er moet teveel gestopt worden, zodat de 
doorstroming met gegarandeerd is. Nog een bijkomend volledig verkeerslicht plaatsen zou leiden tot meer sluipverkeer 

op centrumstraten. Mogelijks is het koppelen van de verkeerslichten op de verschillende kruispunten (creëren van een 
groene golf m 1 richting) een bijkomende maatregel om de R32 beter te laten functioneren. 

5. Besluit : advies van de kwal iteitsadviseur 

Het advies is gunstig. 

Dit advies dient bij de startnota te worden gevoegd en er samen mee gelezen. 

14/ 12/2016 

Voor advies, 

~ 
de kwaliteitsadviseur, 

Katia Rottiers 

Il lllf Il lllllllll Il Il llfflllllll lll Il lllllfflll fflllfll llll I Il Il lllll lll llllllllllll Il fll Il f Il ffl Il lllll ffl f Il llf fllll lllllffl /Il flll llf llfl Il llllll fl lllf lllll / Il 
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1.  KORTE RECAPITULATIE VAN DE STARTNOTA MET DE EVENTUELE GEWIJZIGDE ELEMENTEN 

__________________________________________________________________________________ 

1.1  Inleiding project 

Het kruispunt R32 / Honzebrouckstraat te Hooglede was tot voor kort een eerder ‘beperkte’ 

aansluiting.  

Waar aanvankelijk gewoon twee zijstraten waren zonder verkeerslichten, is (omwille van 

verkeersveiligheid) al overgegaan naar een systeem waarbij de bewegingen die de middenberm 

moeten dwarsen fysiek verhinderd werden, en waarbij het verkeer langs beide zijdes op een enkele 

rijkstrook gebracht werd (beperken oversteeklengte, en beperken snelheidsverschil bij invoegen en 

afslaan). 

Die configuratie is echter evenwel nog niet afgestemd op wat er allemaal zit aan te komen aan 

ontwikkelingen in dit segment binnen de R32: 

 

Bedrijvenzone, en tal van verkavelingen (samen ongeveer 1000 wooneenheden) zullen aanzienlijke 

impact op dat kruispunt hebben. Van daaruit werd dus de studiefase opgestart om een degelijke 

basis voor de toekomst te leggen, naar capaciteit EN naar veiligheid.  

f'\ 
OtMt't 
\.J 



HOO1831 - projectnota.docx  8/21 

Het project zelf omvat twee deelzones, met een administratieve opsplitsing: 

Alles wat gekoppeld is aan de tunnel (dus hellingen, tunnel en aansluitingen) gebeurt voor rekening 

van het Agentschap Wegen en Verkeer. Gezien de ligging op het Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk wordt de verbinding met de overige fietsinfrastructuur (die hier dus niet tot 

gewestweg behoort) via het Fietsfonds gefinancierd. 

1.3 Conceptconsensus vanuit de GBC voor het kruispunt R32-Honzebrouckstraat-Beverenstraat 

De keuze in de startnota is gevallen op het scenario wat daar betiteld werd als ‘scenario 5b’: 

 

Daarbij wordt geopteerd voor een configuratie waarbij de fietser langs de R32 gewoon zijn weg 

rechtdoor kan vervolgen (binnen de verkeerslichtenregeling, en waarbij (ondanks het verkeerslichten 

geregeld karakter van het kruispunt) de rechter rijstrook(bij rijden van oost naar west) op de R32 

steeds doorgang heeft (dus geen volledige roodfase) 

Daartoe is een geheel met afslagstroken en invoegstroken uitgewerkt, wat door fysieke barrière 

(Jersey elementen) van de doorgaande stroom afgebakend wordt. Autoverkeer heeft niet langer 

connectie met de Beverenstraat (noordzijde), maar voor het fietsverkeer blijft die intergemeentelijke 

relatie wel in stand gehouden, zij het ondergronds. 

Bemerk daarbij: 

 Dat de positie van de zuidelijke tak Beverenstraat op huidige positie nog is ingetekend 

(terwijl nu al bekend is dat deze voor aanvang van de werken zal verdwijnen thv aanleg 

bedrijvenzone Deceuninck). Deze detaillering zal verder meegenomen worden (ook als 

antwoord op de bemerking van de auditor bij de startnota) 

 Dat er hier geopteerd is voor een scenario zonder aparte rechtsafslagstrook van Rijksweg 

naar Honzebrouckstraat. Dat betekent evenwel dat er nog steeds een mogelijk ruimtelijk 

conflict is tussen een rechtsafslaand voertuig (Rijksweg, komende van het westen naar de 

Honzebrouckstraat) en een fietser die rechtdoor de R32 volgt (dodehoekongeval).  

-
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1.4 Verbinding fietstunnel – fietspad doorheen bedrijvenzone en verkaveling 

 

Wanneer we alle plannen voor de geplande ontwikkelingen samenleggen (als antwoord op de 

bemerking uit het verslag van de auditor bij de startnota), zien we de locatie van de centrale fiets-as 

doorheen de nieuwe ontwikkelingen, aantakkend op een bestaande as.  

De oranje lijnen illustreren de talrijke aantakkingen vanuit de omliggende woongebieden. 

 

Bemerk dat er een beperkt deel is waar de werken niet inherent aan gewestweg/tunnel gekoppeld 

kunnen worden, noch aan de private ontwikkelingen. Deze sectie wordt in deze projectnota mee 

opgenomen (in uitbreiding op de startnota), als behorend tot het fietsfonds. 

Op de figuur zijn bovenaan aanduidingen in stippellijn: Voor personeel van Deceuninck is de 

noordelijke route (door het bedrijventerrein) een optie, maar eens de bedrijvenzone (en 

bufferstrook) tot volle uitbouw kunnen komen (segment zwarte stippellijn) wordt hier een zeer 

uitnodigende route gevormd, mogelijk zelfs als alternatief voor het volgen van de R32.

Zone 

fietsfonds 
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2.  DETAILLERING EN VERANTWOORDING VAN DE GEKOZEN OPLOSSING 

________________________________________________________________ 

2.1 Conceptkeuze kruispuntherinrichting 

2.1.1 Exacte localisatie ifv haalbaarheid hellingen 

De eerste stap was het bepalen van het lengteprofiel van het fietspad, voornamelijk omdat dit de 

precieze lengtes van de aanloophellingen bepaalt, en ook de ‘ruimtelijke inpasbaarheid’. 

Analyse van de peilen en hellingsgraden wees uit dat, aangenomen dat een langshelling van 4% niet 

overschreden mag worden, het niet haalbaar is om in het tracé van de bestaande noordelijk 

Beverenstraat te gaan, en op tijd boven te komen voor het kruispunt met de Meiboomstraat: 

 

Het kruispunt Gitsbergstraat blijkt dan wel (zij het nipt) haalbaar, maar dat impliceert dus ook dat de 

richting/locatie van de tunnel moet aangepast worden om net naast het tracé van de Beverenstraat 

te lopen. 

Langs de zuidzijde blijkt dat: 

- De tunnel niet meer ONDER de Beverenstraat door moet (kan dus korter) 

- Dat de ruimte tot aan de geplande toerit van de bedrijvenzone Deceuninck ver genoeg 

zuidwaarts komt, om geen helling van 4% nodig te hebben. Hier is dus speelruimte om de 

fietser iets vroeger te laten bovenkomen, voor een verbeterde conflictpresentatie ter hoogte 

van het toekomstige kruispunt thv de bedrijvenzone. 

/îî'\ 
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Voor het volledige lengteprofiel wordt naar de plannen verwezen, maar conceptmatig is het verloop 

als volgt (van zuid naar noord): 

- De eerste 20m blijft het fietspad vlak. Dat betekend vooral dat de ‘terug boven’ komende 

fietser sneller in het zicht komt van het overige verkeer 

- De volgende 15 meter begint de helling geleidelijk op te bouwen – 2% omlaag 

- Vervolgens komt er 70 meter aan 3,5% (maximale helling zuidzijde) 

- Die zwakt af naar een daling van 1% (over 15 meter) om dan over de volgende 15 meter te 

veranderen in een stijging van 1% tot aan de ingang van de tunnel. Dat impliceert een 

graduele overgang, maar ook dat het laagste punt buiten de tunnel komt te liggen, o.a. naar 

afwatering. 

- In de tunnel zelf volgen we de hellingsgraad van de verkanting van de Rijksweg zelf 

(constante gronddekking bovenop), van 2,4% 

- Buiten de tunnel zelf stijgt de helling hier tot het maximum van 4%, en dit over een lengte 

van 92 meter. 

- In de laatste 10 meter wordt, binnen de mate van het mogelijke, de helling weer afgezwakt 

naar 2%, met een heel kort stukje (1,5m) vlak. 

Waar aan de zuidzijde wat speelruimte was voor de comfortgraad, is aan de noordkant minder optie, 

al blijft het ontwerp binnen de richtlijnen van het Fietsvademecum. 

2.1.2 Dwarssectie fietstunnel & helling 

De aansluitende dubbelrichtingsfietspaden aan de zuidzijde zijn 3 meter breed. Ter hoogte van de 

tunnel zelf, dient echter nog wat rekening gehouden te worden met de zogeheten ‘vetergang’ en 

wordt de breedte opgetrokken tot 3,50 meter. 

Wanneer we daarnaast evenwel een ‘open’ gevoel willen behouden, en ook de schrikafstanden ten 

opzichte van verticale wanden in acht nemen, schuiven we volgend profiel naar voor als sectie van de 

tunnel: 

 

6.00 

0 
L/') . N 

r 
0.75 

3,50 

5.00 

1 ) 
• i. 

.:. 
:, -

/îî'\ 
DEME't 
\..l.Y 

1.00 

L/') 

~ 
0.75 .... 



HOO1831 - projectnota.docx  12/21 

Daarbij gaan we uit van 3,50m als ‘berijdbaar fietspad’. Doordat we onderaan 5 meter hebben, en 

bovenaan 6 meter, krijgen we op stuurhoogte (ongeveer halfweg de vrije hoogte van 2,50m) een 

feitelijke breedte van 5,50m: 3,50m + 2x schrikafstand 1m tov verticale wand. 

Dit profiel laat bovendien toe deze lichte hellingsgraad van de wand ook in de aanloophellingen naar 

de tunnel toe te integreren, waarmee het klassieke ‘kokereffect’ in de mate van het mogelijke zoveel 

mogelijk beperkt wordt. 

Het is quasi onvermijdelijk dat er langsheen de aanloophellingen ook een betonwand nodig zal zijn, 

en dit omwille van de waterdruk en vermijden van het instromen van grondwater. Doordat het 

diepste punt 3,50m onder maaiveld komt, snijden we in beneden de grondwatertafel. Dat zou 

evenwel impliceren dat de hele tijd actief gedraineerd zou moeten worden om de tunnel droog te 

houden, wat niet wenselijk is. 

Door de tunnel en de aanloophellingen te concipiëren als een betonnen ‘kuip’, kan deze grondwater-

instroom vermeden worden zonder continue nood aan draineren van de grondwatertafel. De 

plannen geven alvast conceptueel weer hoe de dwarsprofielen langs de helling er zullen uit zijn, doch 

het exacte peil van de bovenrand van de betonconstructie zal aan de hand van proefresultaten op de 

grondwaterstand over langere periode definitief gekozen moeten worden. 

Indicatief zien we dat de opbouw evolueert van een beperkte betonwand, tot een wand die 

voorlopig op maximale hoogte van 1,50m is getekend: 

 

De meetcampagne voor grondwaterstand, en alle geotechnisch onderzoek vereist voor de 

detailberekening van de betonconstructie is reeds opgestart. 
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2.1.3 Aansluiting fietspaden – welke wel en welke niet? 

In voorbereidend overleg werd de vraag gesteld: ‘moet de fietser in langsrichting op de R32 

rechtdoor kunnen op het kruispunt’.  

Reden van de vraag is het (dodehoek)-conflict tussen de rechtsafslag naar de Honzebrouckstraat toe, 

en de fietser rechtdoor. Die zitten in principe in dezelfde groenfase, wat een risico is.  

Zeker door het zeer lage aandeel fietsers in langsrichting op de R32 (fietser wordt er intuïtief niet 

verwacht) wordt dan ook in twijfel getrokken of de fietser daar niet beter wordt weggetrokken, en 

zuidelijk via de inrit van de tunnel omgeleid kan worden. 

Dat biedt een aantal voordelen: 

 Wegnemen dode-hoek-conflict 

 Voor een fietser die via de Brugsesteenweg N32 noordwaarts zou willen, wordt een 

aangenaam en verkeersluw alternatief geboden, voor een relatief beperkte omrijlengte 

 Voor een fietser die via de Brugsesteenweg N32 zuidwaarts zou willen (personeel 

Deceuninck, om mensen met een bestemming bij een van de handelszaken) kunnen 

binnenkort ook attractievere, verkeersluwe trajecten vinden doorheen het 

verkavelingsweefsel 

De cijfers liggen gevoelsmatig laag, maar ook de beschikbare tellingsdata uit de startnota geven niet 

meer dan 2 fietsers die een dergelijke beweging maken tijdens een spitsuur. 

Samen met de eerder beoogde piste om langs de noordzijde de fietsers langs de R32 af te leiden naar 

de Gitsbergstraat (die benaderd als ventweg de R32 volgt), geeft dat volgend ‘structuurbeeld’ voor 

het fietsverkeer: 
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2.1.4 Bypass rechtsaf – wel of niet? 

De consensus uit de startnota was om geen bypass te voorzien, gezien er aangenomen werd (en 

modelmatig ondersteund) dat er op heden geen noodzaak aan is. 

Er is evenwel mogelijks de opportuniteit om het toch te doen: de hoek waar de benodigde ruimte 

cruciaal blijkt, werd reeds een verwerving voorzien ifv aanleg afwatering/riolering van 

bedrijventerrein en verkavelingen, waardoor deze optie toch weer op tafel komt, zeker overwegende 

de naar voor geschoven optie uit 2.1.3 om de fietser niet langer rechtdoor langs de R32 te laten ter 

hoogte van het kruispunt. Daarbij dient de verkeersstroom van de Rijksweg naar de 

Honzebrouckstraat een scherpe bocht van 60° te maken, iets wat geen comfortabel manoeuvre voor 

vrachtverkeer is, en de optie van de bypass de voorkeur geniet boven een optie met verbrede 

rijstrook. 

Op de plannen is deze bypass rechtsaf aangevuld – in kader van de vlotheid van de 

verkeersafwikkeling en het kapitaliseren van de opportuniteit die zich nu voordoet. 

Andere kruispunten met hogere verzadingsgraad zouden gebaat zijn met een dergelijke ingreep, 

maar daar is het door historische bebouwing niet meer mogelijk ze aan te leggen. Zo wordt de 

mogelijkheid hier in elk geval wel gevrijwaard. AWV geeft wel aan de dat bypass best wel binnen de 

verkeerslichtenregeling wordt geïntegreerd. 

Ze is overigens best verenigbaar met de herschikte configuratie van de zuidzijde van het kruispunt: 

 

Doordat de aansluiting van de Beverenstraat verschuift, is het ook mogelijk om langere 

voorsorteerstroken aan te leggen op de Honzebrouckstraat, wat de afwikkeling alleen maar ten 

goede komt.  

_, 
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2.2 Conceptkeuze dubbelrichtingsfietspad richting Roeselare 

Qua riolering kunnen we op detailniveau van het project de afwatering van het fietspad ter hoogte 

van de tunnel uitlichten. Daarbij is het laagste punt gelegen 15 meter ten zuiden van de tunnel, en 

kan een pompstation in de berm gebouwd worden. 

2.2.1 Wegprofiel fietspad tussen woorverkaveling en fietsoversteek 

Voor wat betreft de ‘missing link’ tussen de tunnel en de door private ontwikkelaars aangelegde / 

aan te leggen infrastructuur, is de meest logische keuze een doortrekking van het profiel langsheen 

de Honzebrouckstraat: 

 

Een fietspad in cementbeton, breedte drie meter, van de rijweg gescheiden door de gracht. 

Bemerk daarbij dat er in principe (op 1 woning na) geen enkele aantakking naar woningen aan de 

andere straatzijde aan de orde is, waardoor de gracht een zeer efficiënte afscheiding tussen fietspad 

en rijweg vormt. Dit profiel kan dan ook zonder meer doorgetrokken worden en aangesloten worden 

richting de tunnel. 

Conceptueel is er evenwel de mogelijkheid, eens de zuidwestelijke driehoek tussen R32 en 

Honzebrouckstraat ontwikkeld wordt, toch een enkelrichtingsfietspad aan de westzijde door te 

trekken tot aan de gemeentegrens met Roeselare. 

2.2.2 Configuratie fietspad thv ontsluiting bedrijvenzone. 

Voor de configuratie van het fietspad ter hoogte van de ontsluiting van de bedrijvenzone, zijn in 

grote lijnen twee mogelijkheden: 

1) Fietser maximaal comfort geven – verbinding rechtdoor, stopstreep voor verkeer uit 

bedrijvenzone. Maximale aandacht nodig voor conflictpresentatie met verkeer indraaiend 

naar bedrijvenzone. 

2) Fietser voor zijn veiligheid ‘achteruit’ wegtrekken op het kruispunt, zodat tussen 

Honzebrouckstraat en fietsoversteek een oplegger (18 meter) opgesteld kan staan. 

De twee opties werden uitgetekend, maar volgens het ambitieniveau voor de fietspadverbinding 

wordt de voorkeur gegeven aan de bijna-aanliggende-fietspadoversteek in de voorrang. 
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Optie 1: (‘variante’) volgens grondplan: - VOORKEUR 

 

Optie 2: (‘standaard’) volgens grondplan: 
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2.3 Riolering 

Qua riolering kunnen we op detailniveau van het project de afwatering van het fietspad ter hoogte 

van de tunnel uitlichten. Daarbij is het laagste punt gelegen 15 meter ten zuiden van de tunnel, en 

kan een pompstation in de berm gebouwd worden. 

In de ruimere context zien we dat de afwaterende langsgracht langs de noordzijde omgelegd moet 

worden tot ‘waar het fietspad boven komt’ (ifv dwarsing). Eender hoe het detailontwerp qua 

afwatering geconcipieerd wordt zal het doorgerekend worden in hetzelfde hydraulisch model als 

waarin alle andere ingrepen in de omgeving werden doorgerekend: 

 

2.4 Groenvoorzieningen 

Het groen is kort in twee klasses te formuleren: 

- Schermgroen, waarbij de functie vooral is om de fietser naar gerichte oversteekplaatsen te 

leiden. Hiervoor wordt gekozen voor haagbeuk, met geleideconstructie (palen en dwars 

draden) 

- Laag groen – belangrijkste is hier vooral laag groen te voorzien, met lage 

onderhoudsfrequentie. Dat zal wellicht overwegend gazon worden. 
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2.5 Verlichting 

Voor wat betreft de verlichting is het zo dat gezien de aanzienlijke lengte van de fietstunnel (32 m) 

daglicht ontoereikend is, en aanvullende verlichting voorzien moet worden in de tunnel. Specifiek 

betekent dit dat er vanuit de bovenhoek van de trapezium-vormige tunnelsectie lijnvormige 

verlichtingselementen moeten komen. 

 

Voor de hellingen van en naar de tunnel is door de keuze voor beperkte ‘betonhoogte’ met 

voldoende flauw talud maximaal ingezet op benutting van daglicht, al wordt de aanstraling van het 

fietspad mee bekeken met de studie van de openbare verlichting rondom de kruispuntconfiguratie. 
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3.  FLANKERENDE MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN HET PROJECT 

__________________________________________________________________ 

Ter realisatie van de doelstellingen: 

Bij de uitwerking van zowel concept als plannen, is er betracht het fietspad zo uitnodigend mogelijk 

te maken: inzet op zichtbaarheid (sociale veiligheid), comfort, en maximaal vermijden van conflict 

met gemotoriseerd verkeer. 

De ervaring leert echter dat het voorzien van geschikte infrastructuur alleen ontoereikend is. 

Het moet voldoende onder de aandacht gebracht worden: voornamelijk via de lokale kranten, en 

andere media (bvb de nieuwsbrief en de website van de gemeentes, ..). 

Ook via de scholen kan op relatief eenvoudige wijze promotie gevoerd worden. 

Daarbij is ook van belang waarom bepaalde veranderingen doorgevoerd worden. Door mensen 

voldoende te informeren waarom er op het snelheidsregime wordt ingegrepen, waarom die weg nu 

zo smal is, waarom er nu eigenlijk nood is aan onteigeningen voor grachten, … wordt een draagvlak 

gecreëerd voor het project, zowel bij de omwonenden, de mensen die de infrastructuur zullen 

benutten, als bij de automobilist die ten opzichte van de fietser ondergeschikt geacht wordt. 

De structuur met semi-periodieke infomomenten, zoals die op grondgebied Roeselare werd 

gehanteerd, kan daarbij uitgebreid worden naar Hooglede, zodat de beide besturen ook genoodzaakt 

zijn zelf voldoende op elkaar af te stemmen om zo nodig gezamenlijk te communiceren richting de 

burger. De man in de straat aan het praten en het nadenken krijgen over het project, vormt zo een 

niet te onderschatten schakel in het behalen van de vooropstelde doelstellingen. 

Doordat de aanwezigheid van de tunnel een aantal beweging minder intuïtief maakt (eerst ‘de 

verkeerde kant uit rijden’ om in de tunnel te raken, is een degelijke signalisatie op maat van de 

fietsers zeker wenselijk. 

Aandachtspunten bij de uitvoering: 

Bij de uitvoering van het project dient maximaal rekening gehouden te worden met het beperken 

van de hinder voor de aangelanden. De projectomgeving wordt al enige tijd (en zal nog voor een 

geruime tijd) ‘overhoop’ gehaald worden door een opeenvolging van werken, waarbij het risico is dat 

de laatste schakels nog harder kritiek te verduren krijgen dan de eerste. 

Daarbij wordt concreet gedacht aan de toegankelijkheid van de bedrijven en van wooneenheden. 

Gezien gesteld wordt dat de woongebieden een hoofdontsluiting naar de R32 moeten krijgen, is te 

vermijden dat er ‘gewenningsfases’ optreden waar omwille van omleidingen en werfsituaties ze toch 

de ongewenste potentiële sluiproutes aanleren. 

Tijdelijke hinder is evenwel moeilijk tot niet te vermijden. 

In dit kader zullen dan ook de nodige ‘Minder Hinder’ maatregelen voorzien worden in het bestek: 

Sleufbruggen, tijdelijke opritten van steenslag, tijdelijke bushaltes, … 

Tevens kan ook naar fasering onderzocht worden om afzonderlijke deeltermijnen op te leggen voor 

bepaalde zones, teneinde de duur van deze werken zoveel mogelijk te beperken. 
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4.  EVALUATIECRITERIA 

_______________________ 

Om de impact van het project te kunnen kwantificeren, is behoefte aan een basiswaarde, een 

‘nulmeting’, waaraan toekomstige gebruiksintensiteiten of ongevallenconcentraties kunnen worden 

afgetoetst.  

Er zijn doorheen de diverse studiefases meerdere tellingen geweest, er is op zich dus voldoende 

ijkingsmateriaal. Wel is het zo dat het volle effect ook maar bereikt zal worden bij een volledige 

invulling van de omliggende sites, en dat is iets wat (gezien de omvang) meerdere jaren zal duren. 

Bovendien wordt bij uitbouw van de VRI voor het gemotoriseerd verkeer in principe door de 

detectielussen een continue monitoring gedaan. 

Gezien voldoende opvolging (en indien nodig bijsturing) cruciaal is voor het succes van het project, 

worden twee metingen(telling) voorgesteld: 1 en 3 jaar na uitvoering van het project.  

De ongevallenstatistieken kunnen pas na 3 jaar geëvalueerd worden. Een periode van 3 jaar is nodig 

omwille van statische relevantie. 

Zo krijgt het project een ‘inloopperiode’, dit is het eerste jaar, waarbij alle weggebruikers voldoende 

vertrouwd kunnen raken met de nieuwe situatie en het potentieel ervan. De metingen na deze 

periode zullen aantonen of bijkomende flankerende maatregelen vereist zijn (repressieve controles, 

promotie van de fiets, of meer structurele ingrepen). Het betreft met andere worden een 

‘correctiemoment’, alvorens het (foute) gewoontegedrag onomkeerbaar wordt. 

De metingen na 3 jaar vormen de effectieve inschatting van het effect van het uitgevoerde project, 

na dit punt is het overigens zeer moeilijk om de gewoontes van de mensen nog bij te sturen. 

Voor alle metingen dient gepoogd te worden deze op representatieve tijdstippen uit te voeren, met 

andere woorden: 

 Tijdens een doordeweekse schooldag 

 Bij ‘normale’ weersomstandigheden (geen regenweer of vrieskou) 

 Zonder belemmering door wegeniswerken in de onmiddellijke nabijheid 

 … 

Deze ‘eindresultaten’ zullen weergeven of de behaalde doelstelling al dan niet gerealiseerd werden, 

in het bijzonder het verhoogd fietsgebruik, en de gereduceerde ongevallenconcentraties. 
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5.  VERSLAGEN VAN DE GEMEEENTELIJKE BEGELEIDINGSCOMMISSIE 

_____________________________________________________________ 

Het verslag zal na de GBC worden toegevoegd als bijlage 1. 

 

6.  GEDETAILLEERDE KOSTENRAMING GEBASEERD OP DE SAMENVATTENDE OPMETING VAN  

HET PROJECT, UITGESPLITST PER PARTIJ 

__________________________________________________________________________________ 

Deze wordt voorbereid tegen de GBC. 

 

Qua administratieve opsplitsing wordt de zuidelijke zone (grens werken tot de eerste knik naar 

beneden bij inrijden tunnel) ten laste van fietsfonds beschouwd, de rest van de tunnel + kruispunt 

ten laste van AWV. 

 

7.  PLANNING 

________________ 

 GBC: oktober 2018 

 RMC : december 2018 

       Opgemaakt te Roeselare, de 19/09/2018 

 

 

 

 

       Ir. F. Demey 

       zaakvoerder 

       Studiebureau DEMEY 

 

BIJLAGES: 

1. Verslag van de GBC (wordt achteraf toegevoegd) 

2. Gedetailleerde kostenraming der werken 

PLANNENBUNDEL: 

1. Grondplan kruispunt + tunnel (incl. lengteprofiel tunnel) 

2. Grondplan Honzebrouckstraat (aandeel fietsfonds) 

3. Grondplan afleiding fietsers naar Gitsbergstraat als ventweg 

4. Dwarsprofielen tunnel 

5. Simulaties draaicirkels oplegger 
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