
Bijlage 2: Bespreking tijdens groepsdiscussies op 27 maart 

1. Tafel 1 
(vertegenwoordigers uit Leeuwerikstraat, Wiemersdreef, Sint-Denijslaan, Maaltebruggestraat, 

Ganzendries en Dupuislaan) 

Algemene principes 
Daar is weinig over gediscussieerd. Zijn dus ok 

Algemene voorstellen 
Het idee om  Hogeschool,….beter te ontsluiten via R4 kon op veel bijval rekenen. 

Fietsstraat Sint-Denijslaan: OK, lijkt logisch (er was wel toelichting nodig bij het concept fietsstraat) 

Asverschuivingen in bredere straten zoals Sint-Denijslaan ten westen van Vaarwyckweg is nodig 

(enkele maanden geleden zwaar ongeval met fietser werd er gemeld) 

Meer groen: ja  

Alleen snelheidsremmende maatregelen lossen het sluipverkeer niet op. Sluiperverkeer zal eerder te 

snel rijden ivm lokaal verkeer  

Circulatiemaatregelen 
Voorstel 1: lijkt het beste voor zone tussen Voskenslaan en Kortrijksesteenweg (voorstel 2 is 

complexer en verwarrender):wel nog eens goed bekijken, mogelijk is twee richtingen na de 

afwerking station door tramlijn niet mogelijk. 

Voorstel 3: ok maar de zachte versie met enkel plaatselijk verkeer lijkt moeillijk handhaafbaar. Hetis 

nochtans zeer belangrijk om de instroom vanuit Beukenlaan en Dupuislaan te beperken. 

Voorstel 4: ok, de Vaerwijckweg was bedoeld om toegang te geven tot het station: zorg er dan ook 

voor en vermijd sluipverkeer (haalbaarheid van ondergrondse aansluiting werd in vraag gesteld) 

Voorstel 5: Werd resoluut van tafel geveegd, het zet de wijk ten westen van de Voskenslaan op slot, 

er moet veel te ver omgereden worden (naar Delhaize via R4 ?) 

Voorstel 6: Niet terug openstellen: zal nog extra verkeer aantrekken. Nog beter is volledig afsluiten. 

Voorstel 7: geen doorgang maken: zal opnieuw verkeer aantrekken. Wel toegang parking voorzien 

via Fabiolalaan 

Voorstel 8: unaniem ja 

Aanvullende opmerkingen 
Tonnagebeperkingen in alle straten tussen Voskenslaan en Kortrijksesteenweg: kan op zeer korte 

termijn.  (lost het probleem van vastzittende vrachtwagens op, minder onveilige situaties door 

vrachtwagens en tractoren)   

Kruispunt Dupuislaan is zeer chaotisch en gevaarlijk: oplossen door rond punt of lichten. 

Verkeerslichten Voskenslaan Sint-Denijslaan beter regelen : gevaarlijk voor zwakke weggebruikers. 

Veel fietsers rijden in de Ganzendries (van Tuinwijklaan tot Kortrijksesteenweg) in de verkeerde 

richting en zijn zich dikwijls van geen kwaad bewust, maar is heel gevaarlijk. 



 Rijrichting Sint-Denijslaan omdraaien (uitgezonderd werfwagens?)  

 
 

2. Tafel 2 
 

A) Mbt de “4 principes”:  
 

integraal aanvaard met die aanvulling dat Maaltebruggestraat in de “Verkeershiërarchie” 
(VLP 2005) momenteel té hoog staat ingeschreven ifv de reëele capaciteit & inrichting vd 
straat 

 
B) Top 5 priorteiten (meest vermeld, meeste bijval): in volgorde van belangrijkheid: 
 

1) méér groen (dus eigenlijk 1 vd “4 principes”), met name:  
-  aanleg Mathildeplein: verkeersvrij ! + “buurtfuncties” + portaal/visitekaartje 
Stad&wijk 
-  VLM-site (omvormen tot openbaar groen) 
-  petanqueplein Stormvogelstraat “ontharden” 
-  openbreken van de over-gedimentioneerde asfaltvlakte aan beide zijden van de 

Onafhankelijkheidslaan: verbindt de parkjes tussen K’rijksestwg en de Smet de 
Naeyerpark en maak er opnieuw één groot park van 

 
2)   “Verkeerscirculatievoorstel 1” obv “knippen”, maar preciese details vd lussen nog 

verder te bekijken ; bv wel:  
- StDenijslaan“Oost” 2-richtingsverkeer van&naar K’rijksestwg en knippen aan de 

Poelsnepstraat;  
- Maaltebruggestraat vanaf Flamingostraat enkel nog 1-richtingsverkeer richting 

Voskenslaan.  
Dat daarmee de buurtbewoners zelf zullen moeten “rond”-rijden wordt niet als een 
bezwaar gezien. Wel wordt opgemerkt dat met het “lussenplan” een deel van het 
probleem (nl: te veel verkeer) verschoven wordt naar Voskenslaan en K’rijksestwg ; 
beter ware maw minder autoverkeer tout court (obv alternatieve transportmodi / 
STOP-principe). 

  
3)   in géén geval “Verkeerscirculatievoorstel 7”: zou alleen maar nog méér ongewenst 

verkeer aanzuigen 
 
4) “Verkeerscirculatievoorstel 4”: obv verkeersborden (“verboden af te slaan” of 

“verplicht rechtdoor te rijden”) en/of verkeerslichten met pijltjes  
 
5) er werd ook gewezen op de rol en de verantwoordelijkheid van de verschillende 

overheids- & onderwijsinstellingen in de wijk mbt verkeersleefbaarheid & 
verblijfsklimaat van de wijk:  
- ih alg: aanmoedigen “zachte” verkeersmodi & STOP-principe 
- specifiek Hogeschool “Campus Overmeersen”: ontsluiting voor autoverkeer 

rechtstreeks (of enkel nog) via Vaeryckweg ipv via StDenijslaan en/of Voskenslaan 
- kantoren PGSP: aanzuigeffect gemotoriseerd verkeer: niet alleen werknemers (én 

hun dienstwagens !), maar ook bezoekers 
 

C) alle andere opmerkingen, commentaren, suggesties  etc: 
 

• “Verkeerscirculatievoorstel 8”: Koersenstraat volledig verkeersvrij maken (ev. 
woonerf) of toch ten minste afsluiten aan kant K’rijksestwg 



• Stadsdepot Maaltebruggestraat bron van verkeersoverlast: moet daar weg/verhuizen  
• Vraag naar nieuwe snelheidsmeetingen in de Maaltebruggestraat 
•  K&R Ganzendries verplaatsen: heeft momenteel een ongewenst aanzuigeffect; 

capaiteit & aanleg straat daar niet voor geschikt 
• “Verkeerscirculatievoorstel 8”: niet goed: nog steeds té veel sluipverkeer + blijvende 

overbelasting Maaltebruggestraat. Wel goed onderdeel van dit voorstel: één-
richtingsverkeer St-Denijslaan ??? 

• gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van “Voskenslaantunnel”: onoverzichtelijk 
kruispunt, onduidelijke voorrangsregeling, slecht afgestelde verkeerslichten 

• liever géén infrastructuurmaatregelen zoals bloembakken; in géén geval 
verkeersdrempels: vertragen/ontraden welliswaar verkeer maar houden het niet weg 

• in Maaltebruggestraat géén parkeren aan beide zijden toelaten als 
“verkeersvertragende maatregel”: nu al gevaarlijke situatie voor fietsers – zou er 
alleen maar erger op worden 

 

3. Tafel 3 
 

10 deelnemers: 5 Tuinwijklaan, 2 Ganzendries, 1 Maaltebruggestraat, 1 Sint-Denijslaan, 1 

Leeuwerikstraat 

 

Principes, globaal OK, enkele bedenkingen:  

• Stratenhiërarchie respecteren OK, maar wat met vroegere plannen om Voskenslaan enkele 

richting te maken = verlagen in de hiërarchie! 

• Blijvende bereikbaarheid OK, maar dit kan op verschillende manieren geïmplementeerd 

worden. Dit principe mag niet resulteren in een voorstel waarin er nog steeds evenveel 

verkeer doorheen onze straten rijdt.  

• STOP-principe OK, maar geen OV door de woonstraten (veel overlast door trillingen) 

 

Algemene voorstellen, globaal OK + nieuwe ideeën: 

• Asverschuivingen combineren met bredere voetpaden 

• Werfontsluiting niet meer door de wijk 

• Terrein Hogeschool toegankelijk maken voor de buurt is belangrijk (in het weekend is het hek 

aan de Schoonmeersstraat afgesloten) 

• Kruispunt Voskenslaan Sint-Denijslaan heraanleggen als deel van het Mathildeplein 

• Op korte termijn oplossingen realiseren, heraanleg niet uitstellen in de tijd! 

 

Verkeerscirculatievoorstellen: 

• Voorstel 1 = OK voor alle deelnemers, geen sluipverkeer meer, iedereen kan zijn woning 

bereiken, opletten voor K+R bij de lussen rakend aan het station, wat met brandweer? 

• Voorstel 2 = moeilijk afdwingbaar, bestuurders zullen de eenrichting negeren 

• Voorstel 3 = OK, maar moeilijk afdwingbaar 



• Voorstel 4 = OK, alhoewel sommige deelnemers dit niet realistisch vinden, zeker K+R 

realiseren 

• Voorstel 5 = wordt door geen enkele deelnemer als positief ervaren 

• Voorstel 6 = wordt door niemand gedragen, dit zal tot gevaarlijke situaties leiden 

• Voorstel 7 = over dit voorstel is de groep niet eensgezind, dit kan enkel indien het verkeer 

aan de Noordzijde van het station geremd wordt zoniet zorgt dit voor meer verkeer 

• Voorstel 8 = algemeen aanvaard, de nieuwe aanleg van de Sterre maakt dit nu al mogelijk 

 

4. Tafel 4 
 

Naast mijzelf 6 deelnemers uit St-Denijslaan Oost, Reigerstraat, Maaltebruggestraat, 2x 

Leeuwerikstraat, Tuinwijklaan.  

 

Algemene principes: 

- Iedereen akkoord met meeste principes 

- Iedereen sterke voorstander om waar mogelijk asverschuivingen aan te leggen om verkeer te 

vertragen , waarbij tevens extra groen in de straten kan komen door bomen en 

bloembakken. Specifieke vraag om asverschuivingen te voorzien in de Maaltebruggestraat  

en in de Tuinwijklaan ook in het deel aan Poelsnepstraat/ Ganzendries (volgens één van de 

deelnemers zou er in overleg met de stad vooral gesproken zijn over maatregelen in de 

Tuinwijklaan aan de kant Voskenslaan).  

- Kiss&Ride Ganzendries supprimeren is ok (maar zal het veel uithalen?, auto’s zullen toch 

passagiers in- en uitlaten) 

- Extra opmerking: Vraag om borden met maximum tonnage te plaatsen om te vermijden dat 

vrachtwagens zich vast rijden in te nauwe straten. 

 

Straten tussen Voskenslaan en Kortrijksesteenweg: 

- 1 persoon vindt dat asverschuivingen zullen volstaan om sluipverkeer buiten te houden, 6 

anderen zijn voorstanders van maatregelen: 3 zijn voor plan1 (lussen), 1 persoon voor plan 2 

(éénrichtingsverkeer), 2 personen vinden dat er zeker iets moet gedaan worden maar uiten 

geen voorkeur voor 1 of 2. 

- Opmerking: de lus in de St-Denijslaan vanaf de Kortrijksesteenweg is voor niemand duidelijk: 

hoe moeten auto’s keren?? 

 

Sint-Denijslaan/Vaerwyckweg/Dupuislaan: 

- Voorstel 3: unaniem niet haalbaar geacht wegens het feit dat “uitgezonderd plaatselijk 

verkeer” niet afdwingbaar is 

- Voorstellen 4 of 5 lijken beter, hoewel de deelnemers vonden dat de tijd ontbrak om dat 

goed te beoordelen en de voor- en nadelen af te wegen.  

- 1 persoon was voorstander van voorstel 6 (oprit R4 heropenen), gekoppeld aan het 

heropenen van de oprit aan de andere kant van de R4 (Beukenlaan)* 

- Voorstel 7: unaniem nee 

 



* Gezien veel verkeer in de Sint-Denijslaan uit St-Denijs-Westrem/Afsnee/Latem afkomstig is (zie 

telling stad Gent) zou heropenen oprit aan de Beukenlaan (of een alternatieve verbinding van 

Beukenlaan met R4 of Poortakkerstraat) zeker nuttig zijn. Ook verkeer uit de Rijsenberwijk en 

verkeer dat van de Europabrug komt zou zo naar R4/E40/Flanders expo kunnen geleid worden, 

zonder door onze wijk te passeren.  

 

5. Tafel 5 
 

Deelnemers uit Ganzendries, Maaltebruggestraat, Reigerstraat, Poelsnepstraat en drie delen van de 

Sint-Denijslaan 

Principes en algemene voorstellen 

• fietsstraat in Sint-Denijslaan (station – Kortrijksesteenweg) is een goed idee 

• in Sint-Denijslaan (Voskenslaan-Vaerwyckweg)  kan er een fietspad achter de kastanjebomen. 

Als dan nog de parkeerstrook langs de spoorweg wordt weggenomen is er ruimte voor 

fietspaden langs beide kanten van de straat. 

Optie 1 

• algemene goedkeuring 

• een iemand van verderop uit de Sint-Denijslaan betreurt dat hij dan steeds langs de Sterre zal 

moeten rondrijden en vertraging zal oplopen, de Sterre zit immers dikwijls vast 

Optie 2 

• minder goed dan optie 1 

Optie 3 

• goed 

• “uitgezonderd plaatselijk verkeer” is niet afdwingbaar, zal niets uithalen 

• Asverschuivingen en versmallingen zijn belangrijk om de snelheid van het verkeer in te 

perken 

• Afsluiten R4 variabel ontvangen 

• Het kruispunt Dupuislaan-Snepkaai is problematisch, verkeerslichten zouden helpen 

Optie 4 

• Variabel ontvangen 

• OK, maar… 

Optie 5 

• Eenrichtingsverkeer Sint-Denijslaan niet aanvaardbaar, een deel van de buurt raakt 

opgesloten 

Optie 6 

• Variabel ontvangen 

• Heropenen op/afrit Beukenlaan ook geopperd 



Optie 7 

• Eenrichtingsverkeer vanuit Fabiolalaan richting R4 wordt geopperd 

• Het kruispunt Dupuislaan-Snepkaai zou daardoor wat ontlast worden 

Optie 8 

• OK 

Andere voorstellen 

• Te veel auto’s in de straten geparkeerd, bv in ganzendries, veel garageboxen zijn nochtans 

niet verhuurd 

 

6. Tafel 6 
 

8 deelnemers, komend uit hele wijk (o.a. Jozef Cantréstraat, Steltloperstraat, Sint-Denijslaan (zowel 

deel tussen Vaerwyckweg en Snepkaai en deel tussen Voskenslaan en Kortrijksesteenweg), 

Maaltebruggestraat, Pacificatielaan (heeft geen inbreng gedaan) 

 

Principes en algemene maatregelen: 

• Over het algemeen ok 

• Meer groen is belangrijk 

• Fietsassen onderhouden (bv. fietspad Sint-Denijslaan) 

• Meer controle is nodig 

• Goed idee: straten versmallen met bloembakken 

• Als maatregelen tot gevolg hebben dat je even om moet met de auto is dit geen probleem; 

fietsveiligheid is van groot belang 

Nog extra elementen: 

• Er wordt nog een knelpunt gesignaleerd: bussen die kruisen met auto’s aan de 

Voskenslaan/Sint-Denijslaan, die zorgen voor extra files. 

• Er moet worden onderzocht waar het verkeer vandaan komt en waar het naar toe gaat om 

een alternatief te kunnen uitwerken.  

• 1 persoon was tegen al onze opties, omdat hij de haalbaarheid in twijfel trekt, zolang de 

werken aan het station bezig zijn. Anderen uit de groep waren het er daar helemaal niet mee 

eens. 

Verkeerscirculatievoorstellen: 

• Voorstel 1 = ok. Je bent wel de dupe met de wagen. Let ook op: als je uit de Reigerstraat in 

de Voskenslaan uitkomt, moet het mogelijk zijn om naar links af te rijden. Lussen betekent 

omrijden en dat heeft dan weer een negatieve impact op het milieu.  

• Voorstel 2 = ok, werd weinig over gezegd 



• Voorstel 3 = ok. Hoe kan je “plaatselijk verkeer” hard maken? De brug aan de Dupuislaan 

naar de Snepkaai moet wel open blijven en niet volledig worden afgesloten voor alle verkeer. 

Enkel plaatselijk verkeer is ok.  

• Voorstel 4 = ok. Goed voorstel. 1 persoon merkt op: goed om verkeer van buiten de wijk te 

weren, maar slecht voor eigen mobiliteit.  

• Voorstel 5 = niet ok. Bewoners hebben geen mogelijkheid meer om winkels en scholen aan 

de overkant van het station te bereiken. 2 personen schrijven: makkelijk in te voeren, zelfs al 

is het maar om even te proberen.  

• Voorstel 6 = twijfel: voor sommigen negatief omdat dit meer verkeer zal aantrekken; voor 

anderen zal een deel van het verkeer langs daar weg kunnen en dus niet meer door de wijk 

moeten. 1 persoon vond dat er meer toegangen nodig waren om het verkeer snel uit de wijk 

te krijgen. Andere waren het daar niet mee eens en vrezen voor aanzuigeffect.   

• Voorstel 7 = niet ok. Is geen oplossing voor bij ons. Is een extra probleem voor de 

Rijsenbergwijk. 

• Voorstel 8 = voor iedereen ok. 

 

Andere voorstellen: 

• De toegang via de Voskenstunnel weer openen, maar dit werd als niet realistisch gezien. 

• De oude op- en afrit aan de Beukenlaan weer openen, maar ook dit is niet realistisch (volgens 

Patrick Maes). 

• Aan het kruispunt Voskenslaan/SDL: het verkeer komend van de Sterre rond de busperrons 

leiden en niet 2x laten kruisen, daardoor is er minder ‘dode’ tijd en is verkeer sneller weg uit 

de buurt.  

 

7. Tafel 7 
 

Start: mijn vraag naar eventuele aanvullingen en/of opmerkingen bij de principes en 
bouwstenen. Werd vrijwel onmiddellijk gecounterd door iemand die zijn ergernis uitte i.v.m. 
de verkeerssituatie aan de Sint-Denijslaan. 

Daarna nam Ann Manhave het woord: haar opdracht was enkel te luisteren en niet deel te 
nemen aan de discussie. Zij was nog niet uitgepraat of de persoon wilde opnieuw zijn gal 
spuwen. Ik vermoed dat het koppel (anderstalige,maar zeer goed Nederlandssprekende) 
man en zijn partner hun eigen gemaakte versie van de problemen aan het station zelf snel 
erbij haalden om de discussie open te trekken. Iemand anders sloot daarbij aan. 

De discussie had zich onmiddellijk toegespitst op de overdreven snelheid van het 

autoverkeer in de Voskenslaan en vooral in de Sint-Denijslaan. Iedereen was het er over 

eens dat de snelheid van de wagens in onze wijk moet aangepakt worden. 

We zijn dan overgegaan tot een evaluatie van de voorgestelde verkeerscirculatie-

voorstellen. Dit kwam aan onze tafel uit de bus: 



• Voorstel 1 (lussenplan):  iedereen ging akkoord met dit plan. Het plan is niet duur en 

kan vlug gerealiseerd worden, iedereen blijft bereikbaar. Wel moet er op gelet 

worden dat ook vrachtwagens voor plaatselijk verkeer (vb. Ivago, hulpdiensten…. ) 

vlot kunnen draaien.  

• Voorstel 2 (eenrichting):  werd minder positief onthaald wegens moeilijk te realiseren 

(vergt meer controle) 

• Voorstel 3: niet slecht op papier, maar hoe realiseer je dit? 

• Voorstel 4: het voorstel de Vaerwyckweg enkel te laten doodlopen in de parking door 

fysieke ingreep (ondertunneling of brug zoals aangegeven op het plan) vindt geen 

genade in de ogen van de deelnemers wegens toch te duur en niet mooi (denk aan 

Sterre) 

• Voorstel 5: alle deelnemers vinden het een goed idee een klein stuk van de Sint-

Denijslaan eenrichtingsverkeer te maken, nl. het deel tussen de Vaerwyckweg en 

Vina Bovypark. Voorwaarde om in het deel van de Sint-Denijslaan tussen de 

Vaerwyckweg en de R4 eenrichtingsverkeer in te voeren is wel dat de afrit ter hoogte 

van de R4 openblijft.   

• Voorstel 6: er was geen tijd meer om in te gaan op het voorstel ook de oprit te 

heropenen.  

• Voorstel 7:  iedereen is het er over eens dat dit geen goed idee is omdat dit nog meer 

verkeer zal aantrekken door onze woonbuurt 

• Voorstel 8:  iedereen gaat er mee akkoord dat de Maaltebruggestraat tussen de 

Voskenslaan en de Kortrijksesteenweg verkeersluw moet gehouden worden 

 

Op de 4  post-its vind ik terug: 

• Voorstel 5: eenrichtingsverkeer enkel tussen Vaerewyckweg en Hogeschool. Van 
Vina Bovy richting Voskenslaan in 2 richtingen. 

      Van Voskenslaan richting Sint-Denijslaan: eenrichtingsverkeer. 

• Verbinding Schoonmeersstraat – natuurgebied voor fietsers (door domein van 
Hogeschool) 

• Kiss&Ride Ganzendries wordt niet gebruikt, tijdelijk parkeren aan afslagpunt Sint-
Denijslaan naar Ganzendries. Andere stopplaatsen voor K&R; rotonde Voskenslaan 
– Sint-Denijslaan. (mevrouw De Smet Reigerstraat) 

• Voorstel 2: niet oké: situatie sluipverkeer blijft exact hetzelfde voor Maaltebruggstraat 
 

 


