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1 INLEIDING 

In het kader van het masterplan voor de reconversie van de loodsen van Bostoen wordt de 

mobiliteitsimpact onderzocht. 

Het MOBER wordt opgemaakt volgens de richtlijnen van de Vlaamse Overheid, zoals bepaald in het 

besluit van 27 november 2015. Het MOBER schetst het mobiliteitsprofiel van de ontwikkeling in de 

bestaande ruimtelijke omgeving en gaat na wat de mobiliteitseffecten zijn van die nieuwe functie en 

wat de impact is op de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Tevens worden 

aanbevelingen geformuleerd om de mobiliteitseffecten waar noodzakelijk te milderen.  

1.1 SITUERING EN PROJECTDEFINITIE 

De huidige site van Bostoen is gelegen aan de Koninginnelaan 2-3, Drongen. Op de site is momenteel 

ca. 26 600m² bebouwd. Het gaat hoofdzakelijk om productie en opslagruimtes (86%) en in mindere 

mate om kantoren en toonzalen (14%). Bij de heropbouw en uitbreiding van de kantoren en loodsen zal 

de bebouwde ruimte uitbreiden in een eerste fase naar 19.215 m² aan ontwikkeling, die op lange termijn 

verder ontwikkeld zal worden tot 58.878 m² ontwikkeling en een parkeergebouw van 15.480 m². De 

verdeling per functie wordt verder in TAB 5 weergegeven en het voorontwerp van het inplantingsplan 

wordt op FIG 57 weergegeven. 

Onderstaande figuren geven de ligging van de site weer op macro- en mesoniveau.  

 

FIG 1 

Situering op macroniveau 
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FIG 2 

Situering op mesoniveau  

Het voorziene programma uit het masterplan voor de geplande situatie wordt in onderstaande tabel 

weergegeven op basis van een verdeling van de oppervlaktes per type functie. In overleg met de hogere 

overheden werd ook tijdens het proces bepaald (zie hoofdstuk 3 en 5.7.1) hoeveel programma en 

parkeerplaatsen er maximaal in elke fase ontsloten kunnen worden. In fase 1 was dit ca. 200 

parkeerplaatsen en in het eindbeeld ca. 500 parkeerplaatsen. 

TAB 1 

Verdeling oppervlakte per type functie 

 FASE 1 EINDBEELD 

Nijverheid 13 867 m² 33 512 m² 

Opslag en loodsen 3 715 m² 20 936 m² 

Kantoren 1 633 m² 4 429 m² 

Parkeergebouw 0 m² 15 480 m² 

TOTAAL 19 215 m² 74 358 m² 

TOTAAL (excl. parking) 19 215 m² 58 878 m² 
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FIG 3 

Voorontwerp inplantingsplan 

 

1.2 ONDERZOEKSOPZET EN BEOORDELINGSMETHODEN 

In deze plan-MOBER zal voornamelijk de bereikbaarheid van de site beoordeeld worden. Voor de 

bereikbaarheid van het autoverkeer wordt onder andere de capaciteit van de rotonde N466 – 

Mariakerksesteenweg kwantitatief beoordeeld. De andere effecten zullen ook beoordeeld worden, 

maar op een kwalitatieve wijze. 

Het richtlijnenboek voor MOBERs en de methoden en technieken die hierin worden beschreven, wordt 

als basis gebruikt voor deze plan-MOBER. Voor het beoordelen van de capaciteit van de rotonde is een 

kruispunttelling uitgevoerd. Er werden ook diverse terreinbezoeken en wachtrijtellingen uitgevoerd. Op 

basis hiervan wordt de referentiesituatie bepaald. Vervolgens is de bijkomende verkeersgeneratie 

bepaald voor de ontwikkeling ten aanzien van de referentiesituatie, ook voor de toekomstige 

ontsluiting. Deze bijkomende intensiteiten worden tot slot toegedeeld aan het verkeersnetwerk in de 

referentiesituatie, waarna de impact op de capaciteit van de bestaande rotonde kan worden 

beoordeeld.  

 

 

 

  

Nijverheid

Opslag

Kantoren

Parking
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2 PLANNINGSCONTEXT 

2.1 RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN 

Drongen is een deelgemeente van de stad Gent dat als grootstedelijk gebied geselecteerd is. Op het 

grondgebied van Gent zijn volgende hoofdwegen gelegen:  

 A10 (E40)  

 A14 (E17). 

Op grondgebied Drongen en vlakbij de site is de R4 geselecteerd als primaire weg type I en een deel 

van de N466 (Deinsesteenweg) als primaire weg type II. Onderstaande kaart geeft deze categorisering 

weer op kaart.  

 

 

FIG 4 

Uitsnede wegencategorisering RSV (2011)  
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2.2 PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN OOST-
VLAANDEREN 

De stad Gent is structuurbepalend voor de provincie Oost-Vlaanderen, zowel inzake de ruimtelijk-

economische structuur, de ruimtelijke verkeers- en vervoersstructuur als inzake de 

nederzettingsstructuur. 

De projectzone maakt deel uit van het Oost-Vlaams kerngebied. Om de externe bereikbaarheid van dit 

gebied te garanderen zijn het goed functioneren van een geoptimaliseerde R4, met het wegwerken van 

de ontbrekende schakels R4-zuid en de 'Sifferverbinding', en het goed functioneren van de 

hoofdverbindingen tussen de R4 en R40, en tussen de R4 en het hoofdwegennet cruciaal. Om de 

interne bereikbaarheid te garanderen zijn, naast het grootstedelijk OV-net, de vroegere steenwegen van 

belang. Zij kunnen ontwikkelen als hoofdstraten. 

In het PRS worden de secundaire wegen geselecteerd. Hun functie is het ontsluiten van gebieden naar 

de primaire wegen en hoofdwegen, alsook het verzorgen van de bereikbaarheid van diverse activiteiten 

langsheen deze wegen. Ze hebben dus een verzamelende functie op bovenlokaal niveau en een 

verbindende functie op lokaal niveau. In de omgeving van de projectsite worden echter geen secundaire 

wegen geselecteerd in het PRS. 

 

FIG 5 

Wegencategorisering volgens het PRS Oost-Vlaanderen (2004) 
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2.3 MOBILITEITSPLAN GENT 
Een deel van de N466 is geslecteerd als primaire weg II. Momenteel staat de leefbaarheid van Drongen 

zwaar onder druk door de regionale verbindende functie die de N466 ondanks zijn lagere categorie ten 

aanzien van de B402 opneemt. Omwille van de doorstromingsproblematiek van het knooppunt 

A. Pégoudlaan – E40 – N43 en de verdere ontwikkeling van de site The Loop, dreigt de druk van deze 

verbindende functie steeds groter worden, en een grotere hypotheek leggen op de leefbaarheid van 

Drongen.  

Het Vlaamse gewest en de Stad Gent werken gezamenlijk een coherente aanpak uit over de 

wegencategorisering in deze zuidelijke rand van Gent. Hierbij zijn zowel de ontsluiting van The Loop als 

de leefbaarheid van Drongen cruciale onderzoeksvragen die verder uitgeklaard moeten worden en 

bepalend zullen zijn voor de uiteindelijk gekozen oplossing. De gewenste evoluties hebben naar 

categorisering een impact op het wegsegment waarop de projectzone van Bostoen ontsluit.  

In de omgeving van de projectsite is de N461(Antoon Catriestraat) de enige weg die geselecteerd is als 

lokale weg in het mobiliteitsplan. De N461 wordt namelijk geselecteerd als lokale weg type 1. De 

gewenste wegencategorisering wordt weergegeven op FIG 7. De gewenste snelheidsregimes worden 

op FIG 8 weergegeven. Het snelheidsregime op de N466 is 70km/u en op de R4 90km/u. Tot slot is de 

gewenste snelheid op de Antoon Catriestraat 50km/u. 

 

FIG 6 

Mogelijke evolutie Gentse verkeersstructuur op korte en lange termijn (Mobiliteitsplan Gent) 
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FIG 7 

Visie wegencategorisering (korte termijn) – mobiliteitsplan Gent 
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FIG 8 

Gewenste snelheidsregimes visie stad Gent – mobiliteitsplan Gent 
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2.4 STREEFBEELD R4-WEST ZUIDELIJK DEEL 

Het streefbeeld R4-west zuidelijk deel legt de ruimtelijke inpassing van de R4 vast. Daarnaast wordt de 

definitieve rol die dit deel van de R4 moet spelen binnen de mobiliteitsstructuur van Gent vast gelegd. 

Op die manier vormt het streefbeeld de leidraad voor de verdere concrete aanpak van het zuidwestelijk 

deel van de R4. 

De Deinsesteenweg (N466) is een primaire weg II. Dit dient zich te vertalen in een beperkt aantal 

aansluitingen en een vlotte doorstroming. Om de menging van verbinden en ontsluiten in een concept 

vorm te geven werd er voor rotondes gekozen op de aansluitpunten. 

Concreet wil dit zeggen dat er ter hoogte van de site aan knooppunt a (zie onderstaande figuur) een 

grote rotonde komt waarop enkel de inritten naar de R4 aansluiten. Alle wegen die er nu op aansluiten 

worden naar knooppunt b geleid, waar geen interactie met de N466 is.  

Voor zwakke weggebruikers loopt er een fietspad rond de rotonde waar fietsers uit de voorrang gehaald 

worden. 

 

 

FIG 9 

Kaart streefbeeld R4-west zuidelijk deel – N466 aansluiting Steenhuisdreef / Mariakerksesteenweg 
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Verderop wordt het kruispunt met de Antoon Catriestraat eveneens ongelijkvloers georganiseerd 

(knooppunt d). Knooppunt c bestaat uit een fietsersbrug over de N466 die de Rondehuisjesdreef met 

de Luchterenkerkweg verbindt. Daar de N466 hier lager ligt (sleuf) moeten fietsers hier niet klimmen 

(gelijkgrondse oversteek).  

 

 

FIG 10 

Kaart streefbeeld R4-west zuidelijk deel – N466 aansluiting Antoon Catriestraat 

2.5 IVAGO 

Naast de site van Bostoen ontsluit in de huidige situatie ook het containerpark van Ivago via de 

Koninginnelaan. Het containerpark past echter niet binnen de visie van het masterplan en zal bijgevolg 

in gezamenlijk overleg met de stad geherlocaliseerd worden op een andere site. De openingsuren van 

het containerpark zijn van 9.30u tot 17.15u. Uit cijfers van Ivago blijkt dat er gemiddeld 22 bezoekers 

per uur de site aandoen. Op piekmomenten, zoals bijvoorbeeld een zaterdag of vakantieperiodes ligt 

het bezoekersaantal uiteraard hoger 1.  

                                                        
1 Gesprek met communicatieverantwoordelijke Koen Van Caimere, d.d. 27 augustus 2015.  
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3 ALTERNATIEVEN 

Als referentiesituatie in deze MOBER kan de huidige situatie worden gebruikt, waarbij niet verder 

ontwikkeld wordt op de projectsite. 

Er werden voor het voorliggende project geen locatie-, invullings-, programma-alternatieven 

onderzocht. Er werden wel verschillende ontsluitingsalternatieven bekeken en afgewogen, dit wordt in 

het volgende hoofdstuk besproken. 

3.1 ONTSLUITINGSALTERNATIEVEN  

3.1.1 NULALTERNATIEF: HUIDIGE SITUATIE 

De huidige situatie bestaat enerzijds uit een rechts in, rechts uit op de N466 komende van Gent naar 

de Koninginnelaan en anderzijds uit een ventweg (de Koninginnelaan) die aansluit op de westelijke 

rotonde aan de Mariakerksesteenweg en naar de projectsite leidt.  

Indien de huidige situatie in de toekomst behouden zou worden, dan zou de projectsite ontsluiten via 

de Koninginnelaan (een wijkverzamelweg) en daarnaast zou al het bijkomend verkeer via de bestaande 

rotonde verwerkt moeten worden, wat niet aangewezen is gezien de beperkte restcapaciteit op de 

rotonde. Aan de andere kant is het voordeel wel dat er geen extra werken nodig zijn. Dit voordeel weegt 

echter niet op tegen de nadelen en daarom wordt dit alternatief niet weerhouden. Echter zou de huidige 

situatie wel als tijdelijke situatie gebruikt kunnen worden tot een bepaald niveau van ontwikkeling. 

 

FIG 11 

Ontsluiting Bostoensite – Huidige situatie (nulalternatief) 

3.1.2 ALTERNATIEF 1A: KONINGINNELAAN AFGESLOTEN VOOR AUTOVERKEER 

Een eerste alternatief voor de ontsluiting is om de Koninginnelaan af te sluiten voor het autoverkeer, 

waardoor de site uitsluitend nog via de rechts in, rechts uit op de N466 komende van Gent te bereiken 

is. Echter zorgt dit alternatief ervoor dat er steeds omgereden moet worden via de rotonde en het op- 

en afrittencomplex aan de oostelijke kant van de R4 doordat de site slechts vanuit één richting te 

bereiken is. Dit heeft een negatieve impact op zowel de bereikbaarheid als de leesbaarheid. Daarnaast 

heeft deze rotonde reeds in de huidige situatie slechts een beperkte restcapaciteit op piekmomenten 

en komt de verkeersveiligheid in het gedrang doordat het projectverkeer veel conflicten met fietsers zal 

hebben. Ook worden de doelstellingen van het aangepaste streefbeeld van de R4 niet opgelost met dit 

alternatief. 
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Een voordeel bij dit alternatief is opnieuw dat er geen extra werken nodig zijn om deze ontsluiting te 

verwezenlijken en dat er geen projectverkeer door de Koninginnelaan zal rijden. Daarnaast kan er op 

deze manier ook geen sluipverkeer meer door de Koninginnelaan rijden door aan de rechts in/uit af te 

rijden en zo de wachtrij aan de rotonde te vermijden. Maar opnieuw weegt dit voordeel niet op tegen 

de nadelen om dit alternatief als lange termijnsoplossing naar voren te schuiven voor de ontsluiting 

van de projectsite en wordt alternatief 1 bijgevolg ook niet weerhouden. 

 

FIG 12 

Ontsluiting Bostoensite – Afsluiten Koninginnelaan voor autoverkeer  

3.1.3 ALTERNATIEF 1B: RECHTS IN/UIT AFGESLOTEN VOOR AUTOVERKEER 

Een alternatief hierop is om de rechts in/uit af te sluiten voor autoverkeer en enkel op te stellen voor de 

bussen van De Lijn die hier halteren op de Koninginnelaan. Dit alternatief is net zoals de huidige situatie 

en alternatief 1A geen optie op de lange termijn en wordt ook niet weerhouden. Maar net zoals de 

andere twee is dit wel een mogelijkheid als tijdelijke situatie tot een zeker niveau van ontwikkeling. 

 

FIG 13 

Ontsluiting Bostoensite – Afsluiten rechts in/uit voor gemotoriseerd verkeer (niet voor bussen De Lijn) 
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3.1.4 ALTERNATIEF 2: KONINGINNELAAN AFGESLOTEN VOOR AUTOVERKEER: MET 
VERKEERSLICHTEN GEREGELD KRUISPUNT OP N466 
Verder bouwend op het eerste alternatief kan de rechts in, rechts uit op de N466 vervangen worden 

door een lichtengeregeld kruispunt. Dit wordt beschouwd als alternatief 2 en een meer leesbaar 

concept, een voordeel is dat er voor dit alternatief slechts relatief beperkte aanpassingen nodig zijn en 

dat in theorie een conflictvrije lichtenregeling mogelijk is, wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid.  

Echter zijn er ook bij dit concept enkele nadelen, die ook voor dit alternatief zwaarder doorwegen dan 

de voordelen. Dit alternatief zorgt niet voor een structurele oplossing voor de R4 op deze locatie 

(leesbaarheid, conflicten fietsers, …), daarnaast zal er een afweging gemaakt moeten worden voor het 

al dan niet voorzien van een conflictvrije lichtenregeling tussen de capaciteit van dit nieuwe kruispunt 

en de verkeersveiligheid. De inrichting van het kruispunt en de nieuwe tak naar de projectsite zal ook 

dwars door het containerpark lopen. Tot slot ligt dit nieuwe kruispunt op relatief korte afstand van de 

bestaande rotonde (dat in het aangepaste streefbeeld voorzien wordt als ondertunneling). Om deze 

redenen wordt ook dit alternatief niet weerhouden. 

 

FIG 14 

Ontsluiting Bostoensite – Afsluiten Koninginnelaan voor autoverkeer en een verkeerslichtengeregeld kruispunt op N466  

3.1.5 ALTERNATIEF 3: TOEGANG VIA VENTWEG R4 

Een andere optie is om de ontsluiting te voorzien via de R4, namelijk via een ventweg. Echter zorgt dit 

alternatief, net zoals alternatief 1 voor een beperkte bereikbaarheid en leesbaarheid doordat de site 

slechts vanuit één richting te bereiken is (vanuit noordelijke richting). Daarnaast zal dit alternatief ook 

een impact hebben op andere op- en afrittencomplexen aan de R4, met name dat aan Vinderhoute 

doordat steeds via dit complex naar de projectsite gereden zal moeten worden. Opnieuw kan met 

relatief kleine aanpassingen deze ontsluiting worden voorzien en wordt het projectverkeer 

weggehouden van de bewoning. Echter weegt dit niet op tegen de beperkte bereikbaarheid en de 

impact op de andere complexen, waardoor ook alternatief 3 niet wordt weerhouden. 
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FIG 15 

Ontsluiting Bostoensite – Toegang via ventweg R4 

3.1.6 ALTERNATIEF 4: VERLENGDE BRUG 

Een alternatief met een grotere ruimtelijke impact is alternatief 4, waarbij de brug over de R4 en de 

Ringvaart verlengd wordt en hieronder een grote rotonde wordt voorzien met fietstunnels (FIG 17). Op 

deze manier wordt een leesbare structuur en een eenvoudige aansluiting op de R4 gecreëerd. Het 

aparte systeem voor de fietsers zorgt ook voor veilige (geen conflicten meer met verkeer van R4), snelle 

en comfortabele verbindingen voor fietsers op deze locatie. 

Dit alternatief zal echter zeer grootschalige en dure infrastructuur vergen, waardoor dit concept 

financieel niet haalbaar wordt geacht en daarom ook niet wordt weerhouden.  

 

FIG 16 

Ontsluiting Bostoensite – Verlengde brug 
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FIG 17 

Voorbeeld oplossing fietsverkeer onder rotonde 

3.1.7 ALTERNATIEF 5: NIEUWE ROTONDE 

Een laatste alternatief dat naar voren kwam als mogelijke oplossing is het voorzien van een nieuwe 

rotonde naast de brug, waardoor geen grote werken aan de N466 nodig zouden zijn. Dit alternatief 

zorgt opnieuw voor een eenvoudige aansluiting op de R4 en het projectverkeer wordt weggehouden 

van de bewoning. Met uitzondering van de omslachtige beweging die het verkeer vanuit noordelijke 

richting op de R4 moet maken om naar de N466 richting Gent te rijden is dit alternatief een leesbare 

structuur. De intensiteiten van deze beweging zijn beperkt, waardoor de impact hiervan ook eerder 

beperkt zal zijn. Daarnaast zal het containerpark moeten reorganiseren om deze ontsluiting te 

verwezenlijken, maar hiervoor kan ruimte op de site zelf worden voorzien. Echter geeft AWV aan dat de 

uitwisseling tussen primaire wegen via een rotonde geen optimale oplossing is en niet wenselijk is. 

Daarom wordt ook alternatief 5 niet weerhouden. 

 

FIG 18 

Ontsluiting Bostoensite – Nieuwe rotonde op locatie huidig containerpark 

3.1.8 ALTERNATIEF 6: AANGEPAST STREEFBEELD R4 

Tijdens het proces van het masterplan werd door AWV een aangepaste versie van het streefbeeld R4 

gecommuniceerd met enkele nieuwe schetsen. Deze worden hieronder weergegeven. Knooppunt b 

wordt in de bijgestelde visie dus nog steeds ondertunneld, al zal bovengronds de rotonde wel behouden 

worden. Dit alternatief wordt weerhouden door alle partijen op de lange termijn. 
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FIG 19 

Aangepast streefbeeld R4 (aan knooppunt b wordt nu ook een rotonde voorzien) 

 
FIG 20 

Schets van de toekomstige rotonde (knooppunt a) als uitwisseling tussen de R4 en de N466 

3.1.9 SYNTHESE ONTSLUITINGSALTERNATIEVEN 

In overleg met de stad Gent, MOW en AWV werd er besloten om een eerste fase van ontwikkeling toe 

te laten in de huidige situatie (nulalternatief) of met beperkte aanpassingen (zoals bv. alternatief 1B). 

Echter op de lange termijn is het aangepast streefbeeld van de R4 het enige alternatief dat werd 

weerhouden. Dus vooraleer de site volledig ontwikkeld mag worden (na fase 1) zal eerst de rotonde 

aan de Mariakerksesteenweg heraangelegd moeten worden zoals in het aangepaste streefbeeld R4 

voorop wordt gesteld. Verdere inhoudelijke uitwerking zal in het kader van de Brownfieldconvenant 

moeten gebeuren. 

Het programma dat ontwikkeld kan worden in fase 1 en dus ontsloten kan worden in de huidige situatie 

werd ook in overleg met de stad en MOW bepaald.   
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4 BEREIKBAARHEIDSPROFIEL 
Het bereikbaarheidsprofiel geeft inzicht in de bereikbaarheid van de site, gebruik makend van de 

verschillende vervoermiddelen. Hiertoe worden volgende zaken geïnventariseerd: 

 Bereikbaarheid te voet; 

 Bereikbaarheid met de fiets; 

 Voorzieningen openbaar vervoer; 

 Voorzieningen voor autoverkeer en vrachtvervoer. 

4.1 BEREIKBAARHEID TE VOET 

4.1.1 NETWERK 

Op onderstaande figuur wordt de wandelroute naar de haltes van het openbaar vervoer weergegeven. 

De halte ‘Drongen Rotonde’ ligt op ca. 300 – 450 meter van de projectsite. 

 
FIG 21 

Bereikbaarheid van de site te voet in de directe omgeving 

4.1.2 INFRASTRUCTUUR 

De Koninginnelaan beschikt enkel over een grind- en een grasberm, niet over voetpaden. In de directe 

omgeving zijn er enkel aan de rotonde ten westen van de site oversteekvoorzieningen. Dit wil zeggen 

dat de site enkel van de westelijke zijde bereikbaar is te voet. De site is immers omringd door enkele 

barrières, met de Ringvaart en de R4 aan de noordoostelijke en de N466 aan de zuidelijke zijde. Langs 

de N466 en de R4 liggen wel fietspaden, waarlangs voetgangers eventueel ook kunnen wandelen. 

Tijdens het terreinbezoek bleek ook dat enkele voetgangers de N466 nu ook reeds oversteken (FIG 26 

en FIG 27) via een olifantenpaadje in de middenberm. 

 

FIG 22 en FIG 23 

De Koninginnelaan beschikt enkel over bermen, niet over voetpaden 
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FIG 24 en FIG 25 

Oversteekvoorzieningen aan de rotonde Mariakerksesteenweg x Deinsesteenweg 

  
FIG 26 en FIG 27 

Oversteek (olifantenpaadje) over N466 ter hoogte van de Koninginnelaan en Steenhuisdreef 

4.2 BEREIKBAARHEID MET DE FIETS 

4.2.1 NETWERK 

4.2.1.1 BOVENLOKAAL 

In onderstaande figuur wordt het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) weergegeven. 

Langsheen de R4 in het noordoosten en langsheen de spoorweg in het zuiden zijn fietssnelwegen 

gepland en/of reeds gerealiseerd. De N466 ter hoogte van de projectsite is niet geselecteerd, maar ten 

zuiden hiervan (de Veerstraat en de Oude-Abdijstraat) is wel een functionele fietsroute gelegen. De 

Mariakerksesteenweg is geselecteerd als alternatieve functionele fietsroute. 

 
FIG 28 

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) Oost-Vlaanderen 
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4.2.1.2 LOKAAL 

Het mobiliteitsplan Gent bevat enkel een fietsnetwerk op strategisch niveau. In deze synthese van het 

stadsregionaal fietsconcept ligt de site vlakbij het knooppunt deelkern Drongen. In eerdere versies van 

het mobiliteitsplan was wel een netwerk op straatniveau opgenomen, dit wordt op onderstaande figuur 

weergegeven. Daarbij is de het deel van de Deinsesteenweg (N466) ter hoogte van de site geselecteerd 

als secundaire route terwijl het deel richting R40 geselecteerd werd als primaire route. Daarnaast is er 

vanuit Drongen ook een primaire route richting treinstation Gent-Sint-Pieters. 

 
FIG 29 

Bovenlokaal fietsnetwerk voorontwerp mobiliteitsplan Gent 

4.2.2 INFRASTRUCTUUR 

In de Koninginnelaan geldt het principe van gemengd verkeer. Gezien de ligging wordt de straat enkel 

door lokaal verkeer gebruikt en zijn fietspaden niet strikt noodzakelijk. De Deinsesteenweg (N466) die 

parallel loopt met de Koninginnelaan is wel voorzien van een fietspad dat uitgevoerd is als deels 

aanliggend en deels vrijliggend. Ter hoogte van de site is een vrijliggend fietspad. Ook langs de R4 zijn 

vrijliggende fietspaden voorzien. FIG 24 en FIG 25 geven reeds de fietsvoorzieningen op de rotonde 

aan de Mariakerksesteenweg weer.  

 
FIG 30 en FIG 31 

Vrijliggend fietspad langs de Deinsesteenweg (N466) 
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4.2.3 STALLINGSINFRASTRUCTUUR 
Deze plan-MOBER gaat niet tot op het detail van stallingsinfrastructuur. 

4.3 BEREIKBAARHEID MET HET OPENBAAR VERVOER 

4.3.1 NETWERK 

4.3.1.1 BUS 

Op 300m wandelafstand van de site bevindt zich de halte ‘Drongen Rotonde’ (op de ventweg 

Koninginnelaan) waar bussen 14, 15, 16, 17, 18 en de nachtlijn N17 halteren in één richting. Om deze 

bussen in de andere richting te nemen ligt deze halte op de zuidelijke tak van de rotonde 

(Mariakerksesteenweg) op 450m wandelafstand.  

TAB 2 

Overzicht buslijnen aan halte ‘Rotonde’ 

BUSLIJN ROUTE FREQUENTIE 

 Gent - Drongen - Deinze 1/u 

 
Gent - Drongen - Nevele - Tielt 1/u 

 Gent - Drongen - Nevele - Deinze 3/dag 

 
Drongen Station – P + R Oostakker Spits: 2/u | Dal: 1/u 

 Merendree - Drongen Luchteren - P + R Oostakker Spits: 2/u | Dal: 1/u 

 
Gent Dampoort - Drongen Drongenplein 3/nacht 

Onderstaande uitsnede van het netplan van De Lijn geeft een overzicht van de routering van 

voorgenoemde buslijnen in de buurt van de projectzone. 

 

FIG 32 

Ontsluiting van de projectzone met het openbaar vervoer 
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4.3.1.2 TREIN 

Het station van Drongen bevindt zich op 1,4 km van de site. Het station wordt 1 maal per uur aangedaan 

door de L-verbinding tussen Zeebrugge en Mechelen. 

Het station Gent Sint-Pieters bevindt op ca. 5km van de site. Het IC-station wordt door alle belangrijke 

treinlijnen aangedaan. Er is een kwalitatieve fietsroute (type fietssnelweg) richting Gent Sint-Pieters die 

parallel loopt met de spoorlijn. 

4.3.2 INFRASTRUCTUUR 
Aan de dichtstbijzijnde halte ‘Drongen Rotonde’ op de ventweg bestaat de halte-infrastructuur uit een 

wachthuisje met zitbank en vuilbak. Aan de verder gelegen halte op de Mariakerksesteenweg is er enkel 

een haltepaal met doorkomstentabel en een vuilbak voorzien.  

  

FIG 33 en FIG 34 

Halte-infrastructuur aan halte ‘Drongen Rotonde’ 

Het station van Drongen is voorzien van een autoparking en een fietsenstalling. 

 

  



PLAN-MOBER ONTSLUITING BOSTOENSITE DRONGEN  pagina 
25 JANUARI 2019 27/66 

 

4.4 BEREIKBAARHEID GEMOTORISEERD VERKEER 

4.4.1 NETWERK 

De site ligt aan de Koninginnelaan, een doodlopende weg die parallel loopt met de Deinsesteenweg 

(N466). Aan beide zijden van de Koninginnelaan kan aangesloten worden op de Deinsesteenweg. Op 

deze manier kan het hogerliggend wegennet bereikt worden: richting noodoosten de R4 en richting 

zuidwesten de E40. 

 
FIG 35 

Schematische voorstelling ontsluiting ten opzichte van het hogerliggend weggennet 

4.4.2 INFRASTRUCTUUR 

In de vorige hoofdstukken werden reeds enkele foto’s weergegeven van de weginrichting van de 

Koningennelaan en de N466. Deze wegen zijn allebei in goede staat, net zoals de R4. De gewenste 

snelheidsregimes werden reeds op FIG 8 weergegeven.  

4.4.3 PARKEREN 

Deze plan-MOBER gaat niet tot op het detail van de parkinginfrastructuur. 
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4.5 HUIDIG GEBRUIK VERKEERSNETWERKEN 

Op basis van terreinwaarnemingen, wachtrijtellingen, doorsnede- en kruispunttellingen is het huidig 

gebruik van de verkeersnetwerken in beeld gebracht.  

Op 3 maart 2015 werden op 2 locaties in de buurt van de site verkeerstellingen uitgevoerd. Deze geven 

een inzicht in het gebruik van de verkeersnetwerken tijdens de ochtend en avondspits. Enerzijds werd 

op tellocatie 1 de rotonde op de Deinsesteenweg (N466) geteld en anderzijds op tellocatie 2 het 

kruispunt van de Koninginnelaan met de Deinsesteenweg. Onderstaande figuur brengt deze 2 

tellocaties in beeld. 

 

FIG 36 

Overzicht tellocaties rond de projectzone 

 

FIG 37 en FIG 38 

Foto’s van respectievelijk tellocatie 1 en tellocatie 2 
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4.5.1 ZESTAKSROTONDE DEINSESTEENWEG 

4.5.1.1 OCHTENDSPITS 

Tijdens de ochtendspits wordt de zuidelijke helft van de rotonde het meest intensief gebruikt. Van het 

toekomend verkeer op de rotonde neemt de meerderheid de uitrit Deinsesteenweg oost richting Gent-

centrum. Daarnaast blijft de overgrote meerderheid van het verkeer dat op de rotonde toekomt via de 

N466 verandert op de rotonde niet van richting en blijft de N466 verder volgen. 

 

FIG 39 

Intensiteiten tijdens de ochtendspits op de rotonde Deinsesteenweg x Mariakerksesteenweg 
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4.5.1.2 AVONDSPITS 

Tijdens de avondspits zien we het omgekeerde beeld, waarbij het noordelijke deel van de rotonde het 

meest intensief wordt gebruikt, al is het verschil wel kleiner dan tijdens de ochtendspits. Ook tijdens de 

avondspits verandert de overgrote meerderheid van het verkeer dat op de rotonde toekomt via de N466 

niet van richting op de rotonde en blijft de N466 verder volgen. 

 

FIG 40 

Intensiteiten tijdens de avondspits op de rotonde Deinsesteenweg x Mariakerksesteenweg 
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4.5.1.3 WACHTRIJTELLINGEN OP TAKKEN VAN ROTONDE 

Op 28 juni 2018 werden enkele wachtrijtellingen op de rotonde N466 X Mariakerksesteenweg 

opgemeten tijdens de ochtend- en avondspits. De resultaten hiervan worden hieronder weergegeven. 

4.5.1.3.1 OCHTENDSPITS 

Onderstaande figuur toont het resultaat van de wachtrijtellingen tijdens de ochtendspits (7:45 – 9:00).  

 
FIG 41 

Wachtrijtellingen ochtendspits op rotonde 

Tijdens de ochtendspits staat de langste wachtrij op de rechterrijstrook van de N466-west (tak 5). Dit 

is voornamelijk verkeer dat richting Gent gaat, deze wachtrij bedraagt 250m. Voor de linkerrijstrook op 

deze tak is de maximale wachtrijlengte 30m. Het gemiddelde tijdens de meting bedraagt respectievelijk 

84m voor de rechterrijstrook en 9m voor de linkerrijstrook. Hoewel het om een dubbelstrooksrotonde 

gaat, is de wachtrij op de rechterrijstrook aanzienlijk langer dan die op de linkerrijstrook.  

De tak met de tweede langste wachtrij is de Mariakerksesteenweg-noord (tak 1). Hier is de maximale 

wachtrij tijdens de ochtendspits 100m en de gemiddelde wachtrij heeft een lengte van 18m. De tak die 

de derde langste wachtrij heeft, is de N466-oost (tak 3), dit is verkeer afkomstig van Gent. De maximale 

wachtrij bedraagt 60m voor de rechterrijstrook en 20m voor de linkerrijstrook. Voor de rechterrijstrook 

bedraagt het gemiddelde 23m en voor de linkerrijstrook 3m. Ook hier is de wachtrij op de 

rechterrijstrook weer langer dan die op de linkerrijstrook.  

Ten slotte zijn er nog de oostelijke en westelijke tak van de Koninginnelaan (tak 2 en 6) en de zuidelijke 

tak van de Mariakerksesteenweg (tak 4). De wachtrijen hier worden op geen enkel moment langer dan 

30m, met een gemiddelde dat nergens hoger is dan 6m. Gemiddeld gesproken staat er dus meestal 

maximaal één voertuig aan te schuiven op deze takken.  

Op alle takken bedraagt de minimale wachtrij 0m, er zijn dus ook momenten waarop er geen wachtrij 

is op de rotonde. Onderstaande figuren illustreren de wachtrijen op tak 1 en 5 van de rotonde tijdens 

de ochtendspits. TAB 3 geeft op zijn beurt een samenvatting van de waarden van de wachtrijtelling op 

elke tak tijdens de ochtendspits. 
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FIG 42 

Wachtrij op tak 5 

 

FIG 43 

Wachtrij op tak 1 

 

TAB 3 

Samenvatting waarden ochtendspits 

TAK NAAM MIN. MAX. GEM. MED. 

1 Mariakerksesteenweg-Noord 0 100 18 20 

2 Koninginnelaan-Oost 0 18 3 0 

3A N466-Oost (rechterrijstrook) 0 60 23 20 

3B N466-Oost (linkerrijstrook) 0 20 3 0 

4 Mariakerksesteenweg-Zuid 0 30 6 0 

5A N466-West (rechterrijstrook) 0 250 84 50 

5B N466-West (linkerrijstrook) 0 30 9 0 

6 Koninginnelaan-West 0 20 5 0 
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4.5.1.3.2 AVONDSPITS 

Onderstaande figuur toont het resultaat van de wachtrijtellingen tijdens de avondspits (16:45-18:00).  

 

FIG 44 

Wachtrijtellingen avondspits op rotonde 

Tijdens de avondspits is bij de wachtrijen op de rotonde het omgekeerde fenomeen van de 

ochtendspits zichtbaar: de langste wachtrijen staan nu op de oostelijke tak van de N466 (tak 3). Daar 

bedraagt de maximale wachtrij op zowel de rechter- als de linkerrijstrook 300m. Op de rechterrijstrook 

heeft de minimale wachtrij een lengte van 20m, en op de rechterrijstrook is de minimale wachtrijlengte 

6m. Het gemiddelde bedraagt voor deze tak 148m voor de rechterrijstrook en 70m voor de 

linkerrijstrook.  

De tweede langste wachtrij staat op de zuidelijke tak van de Mariakerksesteenweg (tak 4), met een 

maximale lengte van 150m en een gemiddelde van 19m. De maximale wachtrijlengte is dus een 

uitschieter, die veroorzaakt werd doordat een leerling-bestuurder het verkeer ophield. Zonder deze 

maximale lengte bedraagt het gemiddelde 10m.  

Op de N466-west (tak 5) is de maximale wachtrij 120m lang op de rechterrijstrook en 20m lang op de 

linkerrijstrook. Het gemiddelde voor de rechterrijstrook is 52m, op de linkerrijstrook 5m. Voor de overige 

drie takken, Koninginnelaan oost en -west en Mariakerksesteenweg-noord, geldt net als bij de 

ochtendspits dat de wachtrijen eerder kort zijn. De maximale lengte wordt niet langer dan 50m en het 

gemiddelde niet hoger dan 7m.  Ten slotte is voor alle takken behalve de N466-oost (tak 3) de minimale 

wachtrij gelijk aan nul.  

Onderstaande figuren illustreren opnieuw de wachtrijen op tak 3 en 5 van de rotonde tijdens de 

avondspits, terwijl TAB 4 terug een samenvatting van de waarden van de wachtrijtelling op elke tak 

tijdens de avondspits weergeeft. 
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FIG 45 

Wachtrij op tak 3 

 
FIG 46 

Wachtrij op tak 5 

4.5.1.3.3  

TAB 4 

Samenvatting waarden avondspits 

TAK NAAM MIN. MAX. GEM. MED. 

1 Mariakerksesteenweg-Noord 0 50 7 0 

2 Koninginnelaan-Oost 0 20 3 0 

3A N466-Oost (rechterrijstrook) 20 300 148 150 

3B N466-Oost (linkerrijstrook) 6 300 70 50 

4 Mariakerksesteenweg-Zuid 0 150 19 6 

5A N466-West (rechterrijstrook) 0 120 52 50 

5B N466-West (linkerrijstrook) 0 20 5 0 

6 Koninginnelaan-West 0 6 2 0 

4.5.1.3.4  

4.5.1.3.5 ALGEMENE BEVINDINGEN  

De problemen met de wachtrijlengte situeren zich voornamelijk op de takken van de N466. ’s Ochtends 

in de richting van Gent en ’s avonds staduitwaarts. Op de andere takken zijn er weinig ernstige 

problemen wat betreft de wachtrijlengte. De wachtrijlengte is wel erg variabel en varieert sterk van 

moment tot moment. De wachtrijen op dit kruispunt groeien zeer snel aan, maar verdwijnen ook weer 

zeer snel. Dit zorgt er ook voor dat bestuurders deze wachtrijen proberen te vermijden met gevolg dat 

er oneigenlijk verkeer af rijdt langs de rechts in/uit aan de N466 en langs de Koninginnelaan naar de 

rotonde rijdt. 

Vrachtwagens die van op de rechterrijstrook van beide takken van de N466 willen afslaan naar de 

rotonde hebben daarvoor niet genoeg plaats. Dit heeft twee mogelijke gevolgen: ofwel compenseren 

de vrachtwagenchauffeurs dit plaatsgebrek door uit te wijken naar links, waardoor ze in conflict komen 

met de voertuigen op de linkerrijstrook, ofwel rijden ze over de berm aan de rechterkant.  



PLAN-MOBER ONTSLUITING BOSTOENSITE DRONGEN  pagina 
25 JANUARI 2019 35/66 

 

 

FIG 47 

Oversteekplaatsen op de rotonde 

 

FIG 48 

Er is een redelijk hoge fietsintensiteit 

Op de rotonde zijn ook op elke tak oversteekplaatsen aanwezig voor fietsers en voetgangers, waarbij 

fietsers in de voorrang zijn doordat het fietspad doorloopt op het wegdek. Deze oversteekplaatsen 

hebben zowel voor het gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruikers een aantal negatieve 

aspecten. Er is veel fietsverkeer op de rotonde tijdens de spits en er zijn ook redelijk veel overstekende 

voetgangers. Automobilisten moeten dus regelmatig stoppen om voorrang te verlenen aan mensen 

die willen oversteken. Dit zorgt voor turbulentie in de verkeersstroom en draagt bij aan de verminderde 

doorstroming op de rotonde.  

Daarnaast is er voor zachte weggebruikers een zeker gevoel van onveiligheid. Tijdens de 

wachtrijtellingen is er een aanzienlijk aantal conflicten geobserveerd, waarbij automobilisten niet of pas 

op het laatste moment stoppen voor overstekende fietsers of voetgangers. De reden hiervoor is 

waarschijnlijk dat ze na het aanschuiven voor de rotonde ofwel diegene die oversteekt niet gezien 

hebben ofwel niet willen stoppen. Dit is voornamelijk een probleem wanneer automobilisten de rotonde 

verlaten. 

Het samenspel van de hoge intensiteiten, de vele conflicten en het regelmatige geclaxonneer zorgt 

ervoor dat deze rotonde afschrikwekkend overkomt bij de zachte weggebruiker.  

 

FIG 49 

De rotonde heeft een heel hoge intensiteit te verwerken 

 

FIG 50 

Wanneer er ergens een voetganger of fietser oversteekt, 
komt het verkeer op de rotonde ook tot stilstand 
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4.5.1.4 CAPACITEITSBEOORDELING ROTONDE N466 X MARIAKERKSESTEENWEG HUIDIGE SITUATIE 

Het functioneren van en de capaciteit op de bestaande zestaksrotonde Deinsesteenweg in de huidige 

situatie wordt beoordeeld op basis van de verkeerstellingen, terreinwaarnemingen en de richtlijnen van 

de CROW. In de CROW2 wordt voor verschillende soorten rotondes de maximale conflictbelastingen 

weergegeven. Voor een tweestrooksrotonde met enkele toe- en afritten bedraagt deze maximale 

conflictbelasting 1.800 pae/u en voor een tweestrooks met dubbele toe- en afritten 2.100 – 2.400 

pae/u. 

In de huidige situatie bedraagt deze conflictbelasting reeds 2.165 pae/u tijdens de ochtendspits op de 

rotonde na de tak van de Mariakerksesteenweg (zuid) en 2.000 pae/u tijdens de avondspits op de 

rotonde na de tak van de Koninginnelaan (noordoost). Deze rotonde zit dus reeds in de huidige situatie 

aan zijn maximale capaciteit op piekmomenten. 

4.5.2 TELLING KRUISPUNT KONINGINNELAAN X DEINSESTEENWEG 

Onderstaande stroomdiagrammen geven een overzicht van de verschillende bewegingen tijdens de 

ochtend- en avondspits op het kruispunt van de in- en uitrit van de Koninginnelaan op de 

Deinsesteenweg. 

 

FIG 51 en FIG 52 

Intensiteiten op het kruispunt tijdens respectievelijk de ochtend- en avondspits 

Zowel tijdens de ochtend- als tijdens de avondspits wordt de hoofdbeweging gevormd door het 

doorgaande verkeer over de Deinsesteenweg. Vanuit de Koninginnelaan rijden nagenoeg geen wagens 

de Deinsesteenweg op. De omgekeerde beweging wordt vaker gemaakt: tijdens de ochtendspits 

verlaten 37 pae de Deinsesteenweg richting Koninginnelaan, tijdens de avondspits neemt deze 

beweging toe tot 128 pae. In een avondspits zal een beperkt aandeel van dit verkeer in relatie staan tot 

het containerpark.  

 

  

                                                        
2 CROW (Maart 1998), Eenheid in rotondes (publicatie 126) 
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4.5.3 KWALITATIEVE VERKEERSOMSCHRIJVING 

Onderstaande figuren geven voor de ochtend- en avondspits een idee van het druktebeeld in de 

omgeving van de projectsite. Op de N466 ter hoogte van de rotonde kan vertraagd verkeer worden 

waargenomen, net zoals op de op- en afritten van de R4 en het segment van de N466 tussen de R4 en 

R40. 

 
FIG 53 

Typisch verkeer ochtendspits (Google Traffic) – dinsdag 08:15 

 
FIG 54 

Typisch verkeer avondspits (Google Traffic) – dinsdag 17:15 
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4.6 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE KNELPUNTEN 

De oversteekbaarheid van de N466 voor voetgangers ter hoogte van de Koninginnelaan (en de 

bestaande toegang van de site) is problematisch. Er zijn geen oversteekvoorzieningen, dus wordt er 

gewoon overgestoken via een olifantenpaadje op de middenberm. De wandelroutes naar de bushaltes 

gebeuren ook grotendeels zonder voetpaden (vooral op de Koninginnelaan), aan de rotonde en de 

Mariakerksesteenweg zijn wel voorzieningen voor voetgangers voorzien. 

Voor fietsers zijn er fietspaden voorzien langs de R4 en de N466, op de Koninginnelaan geldt gemengd 

verkeer. Net zoals voor de voetgangers kan de N466 niet overgestoken worden ter hoogte van de 

bestaande toegang van de site, hiervoor moet langs de R4 of via de rotonde omgereden worden. De 

routes van het BFF komen niet rechtstreeks langs de projectsite, maar volgen de R4, de 

Mariakerksesteenweg en de Veerstraat.  

De halte van het openbaar vervoer ligt op relatief korte afstand van de site en kent een relatief goede 

bediening met enkele bussen die 1/u halteren aan deze halte. De bussen zijn echter onderhevig aan 

doorstromingsproblemen van het gemotoriseerd verkeer, aangezien deze niet overal beschikken over 

vrije busbanen. De infrastructuur aan deze haltes ontbreekt op dit moment enkele fietsenstallingen, al 

is dit minder van belang voor de site aangezien de haltes zich op wandelafstand bevinden. Slechts 1 

halte is voorzien van een wachthuisje. 

Op piekmomenten kan er een zeker verkeersdrukte in de omgeving van de projectsite, met name op de 

rotonde worden waargenomen. Dit werd in beeld gebracht met de wachtrijtellingen op enkele 

referentiemomenten, die vooral op de takken van de N466 relatief ver kunnen oplopen. De capaciteit 

van de rotonde zit namelijk reeds tegen zijn limiet op piekmomenten. Dit zorgt er ook voor dat er 

oneigenlijk verkeer door de Koninginnelaan rijdt in de huidige situatie. 

4.7 INSCHATTING BEREIKBAARHEIDSPROFIEL REFERENTIE-
ALTERNATIEF 

Fase 1 zal gefaseerd op relatief korte termijn ontwikkeld worden, er worden geen belangrijke 

veranderingen in de omgeving verwacht die in rekening moeten worden gebracht. Er zijn wel 2 

ontwikkeling die een mogelijke impact zullen hebben, er wordt enerzijds namelijk verwacht dat het 

concept basisbereikbaarheid zal uitgerold worden in de verschillende vervoerregio’s. Echter is hier nog 

veel onduidelijkheid en onzekerheid over, dus is het onmogelijk om dit reeds in rekening te brengen 

aangezien het onmogelijk is om te voorspellen welke wijzigingen er aan het aanbod zullen gebeuren en 

hoe het vervoer op maat zal functioneren. Anderzijds wordt mogelijk de rechts in/uit aan de 

Koninginnelaan afgesloten om het oneigenlijk verkeer dat deze gebruikt tegen te gaan. Enkel voor 

openbaar vervoer en zachte weggebruikers zal deze verbinding openblijven. Qua bereikbaarheidsprofiel 

kan voor de referentietoestand dus de huidige toestand worden gebruikt. 

Voor het eindbeeld worden wel meerdere ontwikkelingen verwacht, zoals de verwezenlijking van het 

aangepaste streefbeeld R4 waarbij o.a. de rotonde aan de Mariakerksesteenweg ondertunneld wordt. 

De verdere uitwerking hiervan zal in het kader van de Brownfieldconvenant moeten gebeuren. 
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5 MOBILITEITSPROFIEL 

Voor de opbouw van het mobiliteitsprofiel wordt gewerkt met het onderstaande "4-stapsmodel”: 

1. Productie en attractie: hoeveel verplaatsingen genereert het project (in- en uitgaand)? 

2. Herkomsten en bestemmingen: van waar komt het ingaand verkeer en waarheen rijdt het uitgaand 

verkeer? 

3. Modal split (vervoerswijzekeuze): welke vervoermiddelen worden gebruikt? 

4. Ritdistributie: wat zijn de tijdstippen en routes waarover de verplaatsingen met de diverse 

vervoerswijzen worden afgewikkeld? 

5.1 HUIDIGE SITUATIE 

5.1.1 ACTIVITEITEN 

In de huidige situatie zijn er op de ‘site Bostoen’ hoofdzakelijk loodsen en de kantoren van Bostoen 

gevestigd. Onderstaande figuur illustreert de bestaande activiteiten op de site.  

 

FIG 55 

Situering bestaande activiteiten op de site van Bostoen (Bron: Bostoen, Bontinck Architecten) 

De huidige activiteiten kunnen worden opgedeeld in drie categorieën: 

1. Opslag en productie in verschillende loodsen 

2. Een toonzaal 

3. Kantoren 

De figuur op de volgende pagina illustreert waar deze activiteiten zich momenteel situeren op de site. 

In de zone voor buitenopslag zijn momenteel de tijdelijke kantoren van Bostoen gevestigd. 
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FIG 56 

Verdeling type activiteiten over de site (Bron: Bostoen, Bontinck Architecten) 

5.1.2 MOBILITEITSPROFIEL 

Het mobiliteitsprofiel van de bestaande activiteiten zal worden gebruikt om mee de impact in de nieuwe 

situatie te berekenen. Hiervoor wordt verwezen naar de vorige MOBER3 die werd opgemaakt en 

waarvan de relevante zaken hieronder worden samengevat.  

Opslag en productie 

In de huidige situatie bestaat het merendeel van de activiteit uit productie en opslag, 86% van de totale 

activiteit of 23.094 m². De productie en opslag activiteiten zijn arbeidsextensief. Op basis van de huidige 

tewerkstellingscijfers blijkt de tewerkstellingsgraad 0,3 werknemers per 100m² ontwikkeling. 

Daarnaast bestaat er ook een activiteit die uit louter opslag bestaat, hiervoor bedraagt de 

tewerkstellingsgraad slechts 0,1 werknemers per 100 m² ontwikkeling. 

Vrachtwagenverkeer van en naar de loodsen is beperkt tot maximaal enkele ritten per dag. Terwijl er 

geen bezoekers voor deze functie werden vastgesteld. 

Kantoren en toonzaal 

De overige 14% van de activiteit bestaat uit kantoren en toonzalen. Voor kantoren zijn de activiteiten 

van Bostoen de beste referentie.  

In de kantoren van Bostoen werden 120 bedienden tewerkgesteld. Dit betekent een 

tewerkstellingsgraad voor kantoren van 3,4 werknemers per 100m² ontwikkeling. 

Er zijn exacte gegevens gekend over de bezoekersaantallen. Door Bostoen wordt het aantal bezoekers 

per dag op gemiddeld 20 geraamd, wat overeenkomt met 1,7 bezoekers per 10 werknemers. Het 

merendeel van de bezoekers komt met de wagen.  

Bezoekers 

Voor de huidige situatie bedraagt de bezoekersgraad voor elk functieniveau dus: 

 Opslag: 0 bezoekers per 10 werknemers 

 Kantoren: 1,7 bezoekers per 10 werknemers 

                                                        
3 Traject (september 2015),  MOBER Masterplan Bostoen Drongen 
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Verkeersgeneratie voor de bestaande activiteiten 

Bij de raming van de verkeersgeneratie van de bestaande activiteiten werden volgende aantallen 

bekomen: 

 Ochtendspits: 86 inkomende en 6 uitgaande autoverplaatsingen 

 Avondspits: 18 inkomende en 76 uitgaande autoverplaatsingen 

Deze zijn dus momenteel (of ten tijde van de telling) aanwezig en moeten dus in principe ook in rekening 

worden gebracht bij de capaciteitsbeoordeling. 

5.2 PROGRAMMA GEPLANDE SITUATIE 

Het voorziene programma uit het masterplan voor de geplande situatie wordt in onderstaande tabel 

weergegeven op basis van een verdeling van de oppervlaktes per type functie. In fase 1 wordt er op het 

maaiveld ruimte voorzien om te parkeren. 

TAB 5 

Verdeling oppervlakte per type functie 

 FASE 1 EINDBEELD 

Nijverheid 13 867 m² 33 512 m² 

Opslag en loodsen 3 715 m² 20 936 m² 

Kantoren 1 633 m² 4 429 m² 

Parkeergebouw 0 m² 15 480 m² 

TOTAAL 19 215 m² 74 358 m² 

TOTAAL (excl. parking) 19 215 m² 58 878 m² 

 

 
FIG 57 

Voorontwerp inplantingsplan 

Nijverheid

Opslag

Kantoren

Parking
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5.3 RAMING PRODUCTIE EN ATTRACTIE 

5.3.1 INLEIDING 

Voor de raming van de productie en attractie werd een benchmark opgemaakt van de aanwezige 

richtlijnen voor het bepalen van de tewerkstellingsgraad voor de functies die voorzien worden in het 

masterplan. Hierbij wordt enerzijds uitgegaan van het bestaande gebruik van de functies op de site en 

informatie die aangeleverd wordt door de ontwikkelaar. Ook werd het richtlijnenboek geraadpleegd en 

deze cijfers zitten min of meer in dezelfde lijn, wat doet vermoeden dat dit een relatief correcte 

inschatting is.  

Echter bestaat er nog wel een zekere onzekerheid rond de effectieve invulling van het masterplan die 

in rekening moet worden gebracht. Anderzijds bestaat er een zekere discrepantie met de 

parkeerrichtlijnen van de stad Gent, die significant hoger liggen dan de raming op basis van de 

bestaande situatie en andere richtlijnen. Daarom werd beslist in gezamenlijk overleg met de stad, MOW 

en AWV (zie Bijlage 1) om deze onzekerheden in rekening te brengen door met een vork voor de 

tewerkstellingsgraad te werken. 

5.3.2 TEWERKSTELLINGSGRAAD 

5.3.2.1 HUIDIGE SITUATIE 

De huidige situatie werd reeds in hoofdstuk 5.1.2 besproken, de tewerkstellingsgraad voor kantoren en 

opslag bedraagt: 

 Toonzaal/kantoren: 3,4 werknemers per 100m² 

 Opslag: 0,1 werknemers per 100m² 

Voor nijverheid zijn er geen cijfers beschikbaar uit de huidige situatie, daarom wordt hiervoor gekeken 

naar het richtlijnenboek MOBER. 

5.3.2.2 RICHTLIJNENBOEK MOBER 

In het richtlijnenboek MOBER worden geen cijfers beschikbaar gesteld voor de tewerkstellingsgraad 

per oppervlakte bvo. Er wordt wel gesteld dat er 72 werknemers per ha netto bedrijventerrein werken 

op ‘Ambachtelijke of kmo-zone/lokaal bedrijventerrein’ in een worstcasescenario. Op de site wordt er 

netto 2,56 ha nijverheid voorzien, waar dus gemiddeld 184 werknemers zullen werken. Op de site zal in 

totaal 42 845 m² bvo nijverheid worden voorzien, wat overeenkomt met een tewerkstellingsgraad van 

0,43 werknemers per 100m² bvo nijverheid. 

5.3.2.3 AUTOPARKEERRICHTLIJNEN STAD GENT 

In hoofdstuk 0 worden de autoparkeerrichtlijnen van de stad Gent weergegeven, samengevat komt dit 

neer op: 

 Nijverheid: 1 – 1,9 werknemers per 100m² bvo  

 Opslag: 0,4 – 0,9 werknemers per 100m² bvo  

 Kantoren: 3 – 4 werknemers per 100m² bvo  

5.3.2.4 SYNTHESE 

Op basis van deze 3 bronnen wordt in onderstaande tabel een vork bekomen voor de 

tewerkstellingsgraad van elk type functie. 
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TAB 6 

Gehanteerde vork tewerkstellingsgraad verschillende functies (aantal werknemers per 100m² bvo) 

 

SCENARIO 1: 

VERWACHTE 

INVULLING 

SCENARIO 2: 

INTENSIEVERE 

INVULLING 

SCENARIO 3: 

WORST CASE 

INVULLING 

Nijverheid 0,4 1 1,9 

Opslag 0,1 0,4 0,9 

Kantoren 3 3,5 4 

 

Onderstaande tabel geeft op basis van de geplande oppervlaktes per functieniveau en de gehanteerde 

vork de tewerkstelling weer op dagbasis en dit zowel voor fase 1 als het eindbeeld. 

TAB 7 

Tewerkstelling op dagbasis voor elke functie voor de gehanteerde vork 

 

SCENARIO 1: 

VERWACHTE 

INVULLING 

SCENARIO 2: 

INTENSIEVERE 

INVULLING 

SCENARIO 3: 

WORST CASE 

INVULLING 

Nijverheid 55 139 263 

Opslag 4 15 33 

Kantoren 49 57 65 

Totaal fase 1 108 211 362 

Nijverheid 134 335 637 

Opslag 21 84 188 

Kantoren 133 155 177 

Totaal eindbeeld 288 574 1 002 

 

De opdrachtgever heeft aangegeven om eerder naar scenario 1 of 2 te streven. In hoofdstuk 5.7.1 werd 

ook de parkeerbehoefte op basis van de parkeerrichtlijnen van de stad Gent geraamd. Ook hier geeft 

de opdrachtgever aan om de minimumnorm als richtinggevend aantal te gebruiken. Dit wil zeggen dat 

er een parking van 224 parkeerplaatsen in fase 1 en 552 parkeerplaatsen in het eindbeeld voorzien zal 

worden. Dit wordt uitgebreid beschreven bij de raming van de parkeerbehoefte en werd ook in overleg 

met de stad en MOW gedaan. 

5.4 RAMING HERKOMSTEN EN BESTEMMINGEN 

Voor een raming van de herkomsten en bestemmingen van het projectverkeer wordt er uitgegaan van 

enkele hypotheses over de verdeling van het verkeer in de vier voornaamste richtingen, namelijk: 

 Richting Gent (in oostelijke richting op de N466) 

 Richting Drongen (in westelijke richting op de N466) 

 Richting Zelzate (in noordwestelijke richting op de R4) 

 Richting Zwijnaarde (in zuidoostelijke richting op de R4) 
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In onderstaande tabel wordt de verdeling van het projectverkeer in elke richting weergegeven, zowel 

voor het in- als het uitrijdend verkeer. 

TAB 8 

Verdeling van het projectverkeer in elke richting 

 VERDELING 

Richting Gent 15% 

Richting Drongen 35% 

Richting R4 (noord) 25% 

Richting R4 (zuid) 25% 

 

De projectsite ontsluit zowel in fase 1 als in het eindbeeld via de rotonde aan de Mariakerksesteenweg. 

Verdergaand op bovenstaande tabel zal de verdeling op de rotonde als volgt zijn: 35% op de rotonde in 

zuidwestelijke richting op de N466 en 65% in oostelijke richting op de N466. 

5.5 RAMING MODAL SPLIT 

Voor de modal split van werknemers en bezoekers wordt er vertrokken van de modal split in de huidige 

situatie. Daarnaast wordt ook gekeken naar de situatie waarin een maximale verduurzaming is 

verwezenlijkt en het autogebruik (als bestuurder) tot 70% beperkt wordt.  

TAB 9 

Hypotheses autogebruik (als bestuurder)  

 WERKNEMERS BEZOEKERS 

Autogebruik huidige situatie 85%  100% 

Autogebruik max. verduurzaming 70% 90% 

 

5.6 RAMING RITDISTRIBUTIE 

Voor het ramen van de ritdistributie moet nog een hypothese worden gemaakt in verband met de 

spitsaandelen. Er wordt verondersteld dat de parking die voorzien wordt voor 50% zal vollopen tijdens 

het drukste ochtendspitsuur en voor 50% zal leeglopen tijdens het drukste avondspitsuur. Dit wil zeggen 

dat de ritdistributie onafhankelijk van het aantal werknemers, bezoekers en hun modal split kan worden 

bepaald in onderstaande tabel. 

TAB 10 

Raming ritdistributie obv aantal parkeerplaatsen 

 FASE 1 EINDBEELD 

Parkeerplaatsen 224 552 

50% in/uit 112 276 

Op rotonde in oostelijke richting (65%) 73 179 

Op rotonde in westelijke richting (35%) 39 97 
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5.6.1 INTENSITEITEN OP ROTONDE MARIAKERKSESTEENWEG 

5.6.1.1 FASE 1 

In fase 1 zal de site op de bestaande rotonde ontsluiten. Hieronder worden voor het drukste ochtend- 

en avondspitsuur de intensiteiten in fase 1 weergegeven op de rotonde aan de Mariakerksesteenweg. 

De bestaande intensiteiten (en dus ook het sluipverkeer) worden behouden om een worstcasescenario 

in rekening te brengen. 

 

FIG 58 

Intensiteiten tijdens de ochtendspits op de rotonde Deinsesteenweg x Mariakerksesteenweg in fase 1 

 



PLAN-MOBER ONTSLUITING BOSTOENSITE DRONGEN  pagina 
25 JANUARI 2019 46/66 

 

 

FIG 59 

Intensiteiten tijdens de avondspits op de rotonde Deinsesteenweg x Mariakerksesteenweg in fase 1 
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5.6.1.2 EINDBEELD 

De ontwikkelingen na fase 1 zullen pas ontwikkeld worden nadat de rotonde aan de 

Mariakerksesteenweg is aangepast en het aangepaste streefbeeld (FIG 19) wordt gerealiseerd. Hierbij 

zal de grootste verkeersstroom op de rotonde (de N466) ondertunneld worden, daarnaast zal ook het 

noordwestelijk segment van de Koninginnelaan niet langer aangesloten zijn op de rotonde. De 

intensiteiten van deze tak werden bijgeteld bij de noordelijke tak van de Mariakerksesteenweg, 

aangezien verwacht kan worden dat deze voertuigen dan via deze tak zullen rijden. Ook voor het 

eindbeeld worden de bestaande intensiteiten (en dus ook het sluipverkeer) behouden om een 

worstcasescenario in rekening te brengen. 

 

FIG 60 

Intensiteiten tijdens de ochtendspits op de rotonde Deinsesteenweg x Mariakerksesteenweg in het eindbeeld 
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FIG 61 

Intensiteiten tijdens de avondspits op de rotonde Deinsesteenweg x Mariakerksesteenweg in het eindbeeld 
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5.7 RAMING PARKEERBEHOEFTE 

De parkeerbehoefte wordt geraamd op basis van de richtlijnen die zijn opgenomen in het parkeerplan 

Gent (19/3/2018). Deze site is gelegen in de witte zone of het buitengebied, zoals wordt aangegeven 

op onderstaande figuur. Deze gebieden worden eerder gekenmerkt door een meer autogerichte 

bereikbaarheid. De morfologie van de buitengebieden kan sterk uiteenlopen zoals dunbevolkte 

landelijke gebieden, dorpskernen, industriezones, haven, … Gelet op de diversiteit van het gebied wordt 

ervoor geopteerd om enkel minimum autoparkeerrichtlijnen op te stellen voor de buitengebieden. De 

parkeervereisten zijn sterk ontwikkelings- en plaatsgebonden. Dit vraagt om een grotere flexibiliteit.  

 

FIG 62 

Gebiedsindeling voor de zonering van de parkeerrichtlijnen in het parkeerplan Gent 

5.7.1 AUTO 

Onderstaande tabel geeft de autoparkeerrichtlijnen uit het parkeerplan Gent weer. Voor de relevante 

functies bedragen deze minimaal: 

 Nijverheid: 1 – 1,9 autoparkeerplaatsen per 100m² bvo arbeidsintensieve/bezoekers-extensieve 

bedrijven (industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats, etc.) 

 Opslag: 0,4 – 0,9 autoparkeerplaatsen per 100m² bvo arbeidsextensieve/bezoekers-extensieve 

bedrijven (loods, opslag, groothandel, transportbedrijf, etc.) 

 Kantoren: 3 – 4 autoparkeerplaatsen per 100m² bvo kantoren zonder baliefunctie 
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TAB 11 

Autoparkeerrichtlijnen parkeerplan Gent 

 

Op basis van het programma voor elk functieniveau (TAB 5) kan het minimum aantal 

autoparkeerplaatsen worden bepaald in onderstaande tabel. 

TAB 12 

Raming autoparkeerbehoefte op basis van de richtlijnen van de stad Gent 

 
FASE 1 EINDBEELD 

Opp Ondergrens Bovengrens Opp Ondergrens Bovengrens 

Nijverheid 13 867 m² 139 263 33 512 m² 335 637 

Opslag 3 715 m² 15 33 20 936 m² 84 188 

Kantoren 1 633 m² 49 65 4 429 m² 133 177 

TOTAAL 19 215 m² 224 398 58 878 m² 552 1 002 

 

De opdrachtgever heeft in overleg met de stad en MOW gekozen om deze ondergrens als 

richtinggevend aantal te gebruiken voor het aantal parkeerplaatsen dat op de site voorzien zal worden. 

5.7.2 FIETS 

Onderstaande tabel geeft de fietsparkeerrichtlijnen uit het parkeerplan Gent weer. Voor de relevante 

functies bedragen deze minimaal: 

 Nijverheid: 1 fietsparkeerplaats per 100m² bvo arbeidsintensieve/bezoekers-extensieve bedrijven 

(industrie, garagebedrijf, laboratorium, werkplaats, etc.) 

 Opslag: 0,6 fietsparkeerplaatsen per 100m² bvo arbeidsextensieve/bezoekers-extensieve bedrijven 

(loods, opslag, groothandel, transportbedrijf, etc.) 

 Kantoren: 1,5 fietsparkeerplaatsen per 100m² bvo kantoren zonder baliefunctie 
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TAB 13 

Fietsparkeerrichtlijnen parkeerplan Gent 

 

Op basis van het programma voor elk functieniveau (TAB 5) kan het minimum aantal 

fietsparkeerplaatsen worden bepaald in onderstaande tabel.  

TAB 14 

Raming minimale fietsparkeerbehoefte op basis van de richtlijnen van de stad Gent 

 FASE 1 EINDBEELD 

Nijverheid 139 335 

Opslag  22 126 

Kantoren 24 66 

TOTAAL  185 527 

 

5.8 LAAD- EN LOSPLAATSEN 

Deze plan-MOBER gaat niet tot op het detail van de laad- en losplaatsen. 
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6 BEOORDELING MOBILITEITSEFFECTEN 

De beoordeling van de mobiliteitseffecten wordt opgedeeld volgens de vijf grote basisdoelstellingen 

van het Vlaams mobiliteitsbeleid: 

 Bereikbaarheid; 

 Verkeersveiligheid; 

 Verkeersleefbaarheid; 

 Toegankelijkheid; 

 Natuur en milieu. 

6.1 BEREIKBAARHEID 

6.1.1 BEREIKBAARHEID VOETGANGERSVERKEER 

Voor voetgangers zal er weinig impact zijn op het vlak van bereikbaarheid. Er verdwijnen immers geen 

belangrijke looproutes. Voetgangers zullen nog steeds aangewezen zijn om zich te verplaatsen op de 

fietsvoorzieningen. De oversteekbaarheid van de N466 zou door 2 onderdoorgangen op de lange 

termijn (bij verwezenlijking van het aangepaste streefbeeld R4 – wat dus los staat van dit project) sterk 

verbeteren. De looproutes naar de haltes van het openbaar vervoer zullen grotendeels hetzelfde blijven. 

Het zal wel belangrijk zijn voor voetgangers (en fietsers) om zowel op de site zelf als naar de 

omliggende trage wegen voldoende doorsteken te voorzien om omloop- en omrijfactoren zo veel 

mogelijk te beperken. 

6.1.2 BEREIKBAARHEID FIETSVERKEER 

In fase 1 zal er weinig veranderen aan de bereikbaarheid van het fietsverkeer. Fietsers zullen zich over 

de bestaande fietsvoorzieningen verplaatsen. Samen met de stad en AWV zal wel bekeken worden of 

er fietspaden langs de Koninginnelaan aangelegd kunnen worden om de veiligheid en het comfort van 

de fietsers hier van en naar de projectsite te verbeteren. 

Op de lange termijn zal het aangepaste streefbeeld R4 verwezenlijkt worden, waar ook voor fietsers 

een aantal verbeteringen in het fietsnetwerk zullen worden verwezenlijkt. Dit staat echter los van dit 

project. 

6.1.3 BEREIKBAARHEID OPENBAAR VERVOER 

De halte van het openbaar vervoer ligt op relatief korte afstand van de site en kent een relatief goede 

bediening met enkele bussen die 1/u halteren aan deze halte. De bussen zijn echter onderhevig aan 

doorstromingsproblemen van het gemotoriseerd verkeer, aangezien deze niet overal beschikken over 

vrije busbanen.  

Aangezien het aantal werknemers in de geplande situatie zal stijgen, kan er ook verwacht worden dat 

het aantal gebruikers van het openbaar vervoer zal toenemen. Echter wordt er niet verwacht dat deze 

stijging spectaculair groot zal zijn, aangezien de bereikbaarheid met het openbaar vervoer ook niet 

optimaal is. De afstand naar Gent Sint-Pieters (ca. 5km) is daarvoor te groot en voor busverplaatsingen 

in en rond Gent zal de (elektrische) fiets een belangrijk alternatief zijn. 

Echter is het wel aan te raden dat bij de hertekening van het openbaar vervoernetwerk in de 

vervoerregio Gent in het kader van basisbereikbaarheid er rekening wordt gehouden met de 

ontwikkelingen die gepland zijn op deze site en de mogelijke impact op het OV-gebruik hiervan. 

6.1.4 BEREIKBAARHEID AUTOVERKEER 

Voor de bereikbaarheid van het autoverkeer te beoordelen wordt de capaciteit van de bestaande 

rotonde N466 X Mariakerksesteenweg beoordeeld, zowel in de bestaande situatie (fase 1) als in de 

toekomstige situatie (eindbeeld – waar de N466 onder de rotonde zal doorlopen). 
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6.1.4.1 CAPACITEITSBEOORDELING ROTONDE N466 X MARIAKERKSESTEENWEG IN GEPLANDE SITUATIE  

6.1.4.1.1 FASE 1 

De impact op deze rotonde is relatief klein gezien de reeds aanwezige intensiteiten op deze rotonde. 

Opnieuw wordt de capaciteit van de bestaande zestaksrotonde Deinsesteenweg beoordeeld op basis 

van de richtlijnen van de CROW. In de CROW wordt voor verschillende soorten rotondes de maximale 

conflictbelastingen weergegeven. Voor een tweestrooksrotonde met enkele toe- en afritten bedraagt 

deze maximale conflictbelasting 1.800 pae/u en voor een tweestrooks met dubbele toe- en afritten 

2.100 – 2.400 pae/u. 

Voor fase 1 stijgt de conflictbelasting met 39 pae/u naar 2.204 pae/u tijdens de ochtendspits op de 

rotonde na de tak van de Mariakerksesteenweg (zuid). Terwijl tijdens de avondspits deze 

conflictbelasting met 112 pae/u stijgt naar en 2.112 pae/u op de rotonde na de tak van de 

Koninginnelaan (noordoost). Deze rotonde zat dus reeds in de huidige situatie aan zijn maximale 

capaciteit op piekmomenten en in fase 1 zal hier nog 39 - 112 pae/u bijkomen. Dit zal resulteren in nog 

iets langere wachtrijen ten aanzien van de huidige situatie. In onderstaande tabel wordt een indicatie 

gemaakt van de stijging van deze wachtrijen op basis van een simulatie in PTV Vistro ten aanzien van 

de huidige situatie. 

TAB 15 

Indicatie van stijging wachtrijen (in meter) ten aanzien van huidige situatie op rotonde N466 - Mariakerksesteenweg 

 OCHTENDSPITS AVONDSPITS 

Mariakerksesteenweg-Noord  + 6m 

Koninginnelaan-Oost  + 49m 

N466-Oost (rechterrijstrook) + 2m  

N466-Oost (linkerrijstrook) + 9m  

Mariakerksesteenweg-Zuid + 5m + 2m 

N466-West (rechterrijstrook) + 12m + 5m 

N466-West (linkerrijstrook) + 10m + 4m 

Koninginnelaan-West  + 1m 

 

6.1.4.1.2 EINDBEELD 

In het eindbeeld is de rotonde aangepast zoals in het aangepaste streefbeeld R4 voorop werd gesteld. 

Dit wil zeggen dat er minder verkeer op de rotonde zal rijden, aangezien de grootste stroom onder de 

grond zal zitten. De projectsite zal dan volledig ontwikkeld zijn zoals in het eindbeeld werd geschetst 

met een parking van ca. 552 parkeerplaatsen, deze verkeersgeneratie werd ook aan de rotonde 

toegedeeld. 

Voor deze situatie werd ook de conflictbelasting bepaald. Tijdens de ochtendspits bedraagt de 

conflictbelasting 1.026 pae/u en tijdens de avondspits 1.237 pae/u. Beide liggen ruim onder de grens 

van 1.800 pae/u bij een enkelstrooksrotonde. In de toekomstige situatie zal de rotonde dus ruim 

voldoende capaciteit hebben om de volledige ontwikkeling op de projectsite te verwerken, alsook een 

eventuele groei van het verkeer. 
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6.1.5 PARKEERDRUK 

6.1.5.1 AUTO 

De autoparkeerrichtlijnen van de stad Gent geven een aantal te voorziene autoparkeerplaatsen dat 

tussen de 224 - 398 parkeerplaatsen in fase 1 en tussen de 552 – 1.002 parkeerplaatsen in het 

eindbeeld ligt. De opdrachtgever heeft gekozen (in overleg met de stad en MOW) om de ondergrens in 

beide fases als richtinggevend aantal te gebruiken voor het aantal parkeerplaatsen dat op de site 

voorzien zal worden. 

Op de site worden in beide fases het minimum aantal parkeerplaatsen voorzien, dit wil zeggen dat in 

fase 1 er 224 parkeerplaatsen op het maaiveld voorzien worden en in het eindbeeld worden er 552 

parkeerplaatsen voorzien. In het eindbeeld worden deze parkeerplaatsen verdeeld over het maaiveld 

(52 parkeerplaatsen) en een parkeergebouw met 4 bouwlagen (500 parkeerplaatsen). Er kan dus 

worden geconcludeerd dat er voldoende autoparkeerplaatsen op de site worden voorzien volgens de 

parkeerrichtlijnen van de stad Gent. 

Bij het bepalen van het aantal benodigde autoparkeerplaatsen moet telkens een afweging gemaakt 

worden, waarbij enerzijds niet te veel autoparkeerplaatsen voorzien worden om het autogebruik niet te 

veel te stimuleren, maar waar anderzijds ook niet te weinig parkeerplaatsen worden voorzien waardoor 

er een parkeerdruk zou ontstaan en waarbij er mogelijke hinder voor de omgeving kan ontstaan. Dit is 

een van de redenen dat de opdrachtgever de ondergrens van de parkeerrichtlijnen als richtinggevend 

aantal heeft gekozen. 

Het masterplan voorziet in dit opzicht ook een zekere flexibiliteit, waarbij er rekening wordt gehouden 

met de uiteindelijke invulling van het programma, het parkeergebouw kan namelijk relatief eenvoudig 

aangepast worden om een extra bouwlaag toe te voegen of weg te nemen. 

6.1.5.2 FIETS 

Het aantal fietsenstallingen dat voorzien zal worden op de site ligt nog niet vast in het masterplan. 

Bijgevolg kan er ook geen toetsing gebeuren aan de fietsparkeerrichtlijnen van de stad Gent die stellen 

dat er minimaal 185 fietsparkeerplaatsen in fase 1 en 527 fietsparkeerplaatsen in het eindbeeld 

voorzien moeten worden. 

Er kan wel reeds aanbevolen worden dat er ruim voldoende fietsenstallingen voorzien moeten worden 

om ook een eventuele groei van het fietsgebruik in de toekomst te kunnen opvangen. Daarnaast 

moeten dit kwaliteitsvolle en comfortabele stallingen zijn, die toegankelijk zijn en verspreid overheen 

de site gelegen zijn. Ook het voorzien van ruimte voor andere types fietsen (bakfietsen, …) en 

brommers/motors is een belangrijk aandachtspunt. 

6.1.5.3 LAAD- EN LOSZONES 

Deze plan-MOBER gaat niet tot op het detail van de laad- en losplaatsen. 

6.2 VERKEERSVEILIGHEID 

De ontsluiting zal in een latere fase in detail moeten worden bekeken en geoptimaliseerd om de 

verkeersveiligheid te optimaliseren en het aantal conflictpunten tussen het gemotoriseerd verkeer en 

de zachte weggebruikers te minimaliseren. Deze plan-MOBER werkt op planniveau en gaat dus niet 

voldoende in detail om de verkeersveiligheid te beoordelen. 
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6.3 VERKEERSLEEFBAARHEID 

De impact op de verkeersleefbaarheid zal eerder beperkt zijn. De N466 en de R4 zijn namelijk de 

voornaamste ontsluitingswegen en zullen door de ontwikkelingen op de site een intensiever gebruik 

kennen. Echter is dit intensiever gebruik in lijn met de wegencategorisering en de functie van deze 

wegen. Er kan verwacht worden dat de emissies en de geluidshinder licht zullen toenemen op beide 

wegen ten gevolge van de ontwikkelingen op de site ten aanzien van de huidige situatie. 

De site ontsluit wel via de Koninginnenlaan (een wijkverzamelweg), waarlangs 9 woningen gelegen zijn. 

Voor een wijkverzamelweg wordt in functie van de verkeersleefbaarheid een maximale intensiteit van 

400 pae/u (in totaal voor beide richtingen) vooropgesteld. Een lokaal bedrijventerrein kan dus langs een 

wijkverzamelweg ontsluiten. Dit werd ook besproken en overeengekomen met de stad Gent en MOW. 

Zowel in fase 1 als in het eindbeeld blijven de geraamde intensiteiten onder deze grens. 

6.4 TOEGANKELIJKHEID 

De toegankelijkheid tot de verschillende vervoersystemen is relatief goed voor alle modi, behalve voor 

het openbaar vervoer waar de dichtstbijzijnde halte zich op ca. 300 meter afstand van de site bevindt. 

Dit is voor bijvoorbeeld personen met een beperkte mobiliteit vaak al te ver. Het auto- en fietsnetwerk 

zijn wel allebei vlakbij gelegen. 

De toegankelijkheid op microniveau kan op niveau van deze plan-MOBER niet beoordeeld worden. 

6.5 NATUUR EN MILIEU 

Er worden geen significant negatieve effecten op natuur- en milieuaspecten verwacht, aangezien de 

site vrijwel onmiddellijk aansluit op het hogerliggende wegennet. 

6.6 SECUNDAIRE EN INDIRECTE EFFECTEN 

Er kunnen geen secundaire en indirecte effecten worden gedefinieerd die nog niet vernoemd zijn en 

zouden volgen uit de reeds benoemde effecten in de vorige hoofdstukken. 
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7 MILDERENDE EN VERBETERENDE MAATREGELEN 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2 types maatregelen: 

Maatregelen door de initiatiefnemer of bouwheer 

 Aanpassing van de inhoud van het plan of project 

 Het programma werd reeds afgestemd op de ontsluitingsmogelijkheden. 

 De ondergrens van de parkeerrichtlijnen van de stad Gent wordt als richtinggevend beschouwd 

voor het te voorziene aantal parkeerplaatsen op de site. 

 Flankerende maatregelen 

 Stimuleren gebruik (elektrische) fiets bij werknemers door bv. kwalitatieve fietsvoorzieningen, 

voldoende comfortabele en kwalitatieve fietsenstallingen, een fietsvergoeding, … 

 Stimuleren carpoolen. 

 

Maatregelen door de overheid en de wegbeheerder(s) 

 Infrastructurele maatregelen in de omgeving van het plan of project 

 Optimaliseren verkeersveiligheid op de toeleidende wegen (Koninginnelaan). 

 Weren oneigenlijk verkeer op de Koninginnelaan. 

 Op lange termijn het verwezenlijken van het aangepaste streefbeeld R4, zodat de rest van de 

site (na fase 1) ook ontwikkeld kan worden. 

 Flankerende maatregelen 

 x 
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8 SENSITIVITEITSTOETS 

In een sensitiviteitstoets wordt onderzocht in welke mate wijzigingen in de kengetallen en aannames 

impact hebben op de verwachte verkeersgeneratie en de parkeerbehoefte. 

Voor de verkeersgeneratie werd vertrokken van het aantal parkeerplaatsen dat in elke fase voorzien zal 

worden. Hierbij werd verondersteld dat op het drukste ochtend- en avondspitsuur de parking voor 50% 

zal vullen of leeglopen. Dit zijn veel hogere aandelen dan in het richtlijnenboek als spitsaandeel (max. 

15-20% per uur) worden vooropgesteld. Er kan dus duidelijk worden gesteld dat dit een 

worstcasescenario is en dat in de praktijk de verkeersgeneratie vermoedelijk lager zal liggen. 

Daarnaast werd wel een aanname gedaan over de herkomst en bestemming van het verkeer. Het is 

namelijk onmogelijk te weten van/naar waar de werknemers en bezoekers in de toekomst zullen rijden. 

Het is dus mogelijk dat deze verdeling anders zal zijn dan in deze MOBER werd aangenomen. Echter 

door uit te gaan van een worstcasescenario bij het bepalen van de verkeersgeneratie en bij de 

capaciteitsbeoordeling de bestaande intensiteiten op de rotonde (van de bestaande ontwikkeling en 

het oneigenlijk verkeer) te behouden wordt er ook hierbij een zekere buffer ingebouwd. Daarom zou 

een andere verdeling op de rotonde aan de Mariakerksesteenweg niets wijzigen aan de conclusies van 

deze plan-MOBER. In fase 1 zullen de wachtrijen op de rotonde nog steeds iets toenemen en in het 

eindbeeld (na verwezenlijking van het aangepaste streefbeeld R4) zal de rotonde goed afwikkelen. 
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9 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

De site is goed bereikbaar met het gemotoriseerd verkeer door de nabijheid van de N466 en de R4. De 

rotonde aan de Mariakerksesteenweg zit reeds in de huidige situatie aan de rand van zijn capaciteit, 

met op piekmomenten lange wachtrijen op de verschillende takken (voornamelijk de N466) tot gevolg. 

Dit leidt er ook toe dat er oneigenlijk verkeer door de Koninginnelaan rijdt om deze wachtrijen te 

vermijden. 

De site is uiteraard ook te bereiken met duurzame modi. Het fietsnetwerk loopt ook o.a. via de N466 en 

de R4, de oversteekbaarheid van de N466 ter hoogte van de toegang van de site is echter wel 

problematisch, waardoor in principe steeds via de rotonde of de R4 omgereden moet worden. Het 

openbaar vervoer heeft een halte in de Koninginnelaan, deze kent een relatief goede bediening met 

enkele bussen die 1/u halteren aan deze halte. De bussen zijn echter ook onderhevig aan 

doorstromingsproblemen van het gemotoriseerd verkeer, aangezien deze niet overal beschikken over 

vrije busbanen.  

In overleg met de hogere overheden werd beslist dat de projectsite via de huidige situatie ontsloten kan 

worden tot een bepaald programma. Dit programma werd in gezamenlijk overleg vastgelegd in fase 1 

met een parking van 224 parkeerplaatsen. Dit werd als aanvaardbaar beschouwd door de hogere 

overheden om via de bestaande ontsluiting de ontsluiten. 

Ook voor het eindbeeld werd in overleg bepaald wat de grootteorde van ontwikkeling mag bedragen, 

hiervoor werd er gekozen om een parking van 552 parkeerplaatsen te voorzien. Ook dit was 

aanvaardbaar voor de hogere overheden, zij het met de voorwaarde dat eerst de rotonde aan de 

Mariakerksesteenweg heraangelegd zal moeten worden zoals in het aangepaste streefbeeld van de R4 

werd vooropgesteld vooraleer de rest van de site (na fase 1) ontwikkeld mag worden. 

Voor beide situaties werd de bijkomende verkeersgeneratie bepaald en werd een 

capaciteitsbeoordeling van de rotonde en de Koninginnelaan gedaan. Voor de Koninginnelaan werden 

geen problemen vastgesteld, in beide fases blijven de intensiteiten onder de 400 pae/u die als 

richtinggevend maximum voorop worden gesteld voor een wijkverzamelweg.  

Voor de rotonde in de huidige situatie zal fase 1 ertoe leiden dat de wachtrijen op de verschillende 

takken iets zullen toenemen. Dit werd echter als aanvaardbaar beschouwd door de hogere overheden. 

In het eindbeeld, waar het aangepaste streefbeeld van de R4 verwezenlijkt eerst verwezenlijkt moet 

worden, zijn er geen capaciteitsproblemen meer op deze rotonde (doordat de grootste stroom 

ondertunneld wordt) en kan de volledig ontwikkelde projectsite zonder problemen via deze rotonde 

ontsluiten. 
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BIJLAGE 1: VERSLAG OVERLEG MOW, AWV EN DE STAD 
GENT (18/06/2018) 
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Verslag overleg Bostoensite met 
Stad Gent – MOW – AWV  
Verslag werkgroep: 18/06/2018 

AGENDA Analyse huidige intensiteiten 

Mogelijk ontsluitingsconcept R4xN466(xbedrijvenzone) 

Hypothese projectverkeer (vgl huidige situatie x toekomstige situatie) 

Eerste beoordeling en discussie 

Verdere stappen 

AANWEZIG An Saye MOW 

 Jan Van Lokeren AWV 

 Vladimir Kostadinov AWV 

 Ilse Bortels Stad Gent 

 Laura Himpe Bopro 

 Kristof Devriendt Traject (studiebureau) 

 Sander Vonck Traject (studiebureau) 

 VERSLAG 

1.1 ALGEMENE INTRODUCTIE 

• Brownfield convenant 

o Stand van zaken: voortraject en start onderhandelingen lopende 

o Timing: start oktober/november 

o Masterplan zal hier aangehangen worden 

• Timing masterplan: eind augustus.  Vanuit vergadering wordt aangegeven dat indien advies 

gevraagd wordt, dit niet realistisch is.  Zal eerder september moeten zijn.   

• Masterclasses tot op heden zijn informatief.  De vergadering geeft aan dat indien men wil dat op 

deze fora ook een advies van alle instanties wordt gegeven, er op langere termijn moet worden 

gepland, rekening houdend met ieders agenda.   

1.2 PROGRAMMA 

• Er is de indruk dat het programma momenteel is gemaximaliseerd.  Indien vervolgens ook de 

parkeerrichtlijnen worden gemaximaliseerd (binnen de vork), dan wordt er een zeer grote 

autoverkeersgeneratie gecreëerd.   

• Voorstel om begrip “Kantoorachtigen” niet (meer) te gebruiken 

o Deze waren destijds bedoeld als labo’s met lagere densiteit en worden in de praktijk gebruikt 

om kantoren met hoge densiteit in onder te brengen 

o Vrijstaande kantoren zijn niet toegelaten op de site 

o Eigen kantoren bij deelactiviteit wel en dat is ook de bedoeling 
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o De vergadering kan akkoord gaan met 10-15% kantoorgedeelte binnen opslag/productie (is 

acceptabel)  

→ percentage ten aanzien van wat nemen? Totale opp. (excl./incl. opp. parking) of enkel opp. 

opslag en productie? 

o 18.480m² kantoren lijkt eerder te hoog ten aanzien van de totale vloeroppervlaktes indien vork 

van 10-15% wordt verondersteld.  Er wordt gevraagd hoe dit kan worden verklaard. 

• → te bespreken met ontwerpers 

o Parkeerrichtlijnen zullen finaal berekend worden op basis van plannen bouwaanvraag.  Er kan 

op basis van een Masterplan geen absoluut akkoord worden gegeven over de te realiseren 

parkeeraantallen.   

• Kencijfers “Nijverheid”  

o Er wordt een groot verschil tussen parkeerrichtlijnen stad Gent en nieuwe richtrichtlijnenboek 

MOBER vastgesteld → vork hanteren ‘Worst case’ gebruiken uit richtlijnenboek 

▪ Aan de stad Gent wordt gevraagd om eventuele gegevens van bedrijven die aan de basis 

hebben gelegen van de parkeerrichtlijnen over te maken.   

• Bestaande containerpark van 4.221m² (zeer specifiek mobiliteitsprofiel) apart meenemen in 

programma en verkeersgeneratie → cijfers over mobiliteitsprofiel huidige situatie?  

• Programma en functies zo veel mogelijk specifiëren  

• Typologie/verdeling van de functies moet vastgelegd worden in het masterplan (wat ook de intentie 

is) 

• Voor de uiteindelijke invulling van deze functies zal ook gewaakt moeten worden dat deze binnen 

de grenzen van de hypotheses uit het masterplan blijven en dat de autoverkeersgeneratie wordt 

geminimaliseerd (bv. geen sterk autoverkeersgenererende functies aantrekken) 

1.3 ONTSLUITING 

• Intensiteiten  

o Voor wat de tellingen betreft: enkel dinsdag of donderdag nemen → input wordt door AWV 

bezorgd 

o Vraag om ook de ochtendspits te bekijken en in beeld te brengen.  Uit de tellingen blijkt deze 

niet bepalend te zijn.   

o Verdeling 25% in elke richting → variëren (lager van en naar Gent) 

• Uitwisseling van primaire wegen R4 en N466 via een rotonde  

o MOW geeft aan dit conceptueel wringt, ondanks het feit dat dit allicht voor de bedrijvenzone 

een goede oplossing is. 

o Beweging vanaf R4 (Zelzate) richting N466 (Gent) is omslachtig 

• Dit klopt, al zijn de intensiteiten beperkt. 

• Dit zou kunnen worden opgelost door ook de oostelijke zijde van de knoop erbij te betrekken.  

Dit is zowel naar budget als naar ruimtelijke inpasbaarheid moeilijk en wordt als niet 

realistisch beschouwd.   

• Rechtstreeks aansluiten op R4 met parallelweg? → nadeel is de beperkte bereikbaarheid, waardoor 

andere complexen extra belast zullen worden.  Akkoord dat deze piste is weggeschreven.   

• Ontsluiting via ondertunneling Mariakerkesteenweg: dit wordt als niet realistissch beschouwd op 

de korte en middellange termijn.   

• Impact op bestaande rotonde (wachtrijen) meenemen, deze rotonde fungeert ook als natuurlijke 

filter/buffer doordat deze nu reeds op piekmomenten op maximale capaciteit draait.   

• De omrijdfactor voor doorgaande fietsers (fietssnelweg) wordt als aandachtspunt meegegeven. 
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• Het omrijden is terecht, echter de fietser wordt ook meer kwaliteit geboden (geen conflicten 

met autverkeer), waardoor dit niet noodzakelijk als een probleem moet worden ervaren.   

• Er wordt vanuit de overheid een cofinanciering vanuit de ontwikkelaar gevraagd.  Het deel van AWV 

varieert afhankelijk van de situatie: 

o 40% AWV bij nieuw kruispunt  

o 60% bij herinrichting bestaand kruispunt 

o Link via subsidie Brownfield?  Waarvoor dient het? Combineerbaar met 

samenwerkingsovereenkomst ? → nader uit te klaren 

 VERDERE AFSPRAKEN 
Traject zal op niveau Masterplan de mobiliteitseffecten ramen volgens de gemaakte afspraken.  Er 

wordt gewerkt met een vork. 

Het ontsluitingsconcept met de rotonde lijkt van alle varianten conceptueel het best haalbare concept.  

Het is aangewezen dat AWV en MOW ook in het kader van het Masterplan een advies formuleren.  

Enkel schriftelijke adviezen kunnen als bindend worden beschouwd.  Het lijkt dan ook aangewezen dat 

AWV en MOW op volgende overlegmomenten mee aanwezig zijn.   

Indien het Masterplan, waarin zowel programmatorische aspecten, als de ontsluiting mee worden 

geconcipieerd, positief wordt geadviseerd, kan het vervolgtraject voor technische detaillering worden 

uitgestippeld.   
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Verslag overleg Bostoensite met 
Stad Gent – MOW – AWV 
Verslag werkgroep: 9/10/2018 

AGENDA Ontsluiting Bostoensite 

 

AANWEZIG Katia Rottiers MOW 

 Lucie Petry AWV 

 Jan Van Lokeren AWV 

 Vladimir Kostadinov AWV 

 Ilse Bortels Stad Gent 

 Frank De Mulder Bopro 

 Laura Himpe Bopro 

 Kristof Devriendt Traject 

 Sander Vonck Traject 

 VERSLAG 
Status masterplan: stedenbouw beschouwt het als een gids naar de toekomst toe 

Er zijn 2 belangrijke openstaande punten: 

• De externe ontsluiting 

• Bodemverontreiniging (vooral historisch) 

1.1 ONTSLUITING 
Algemene beschouwing rond de ontsluiting 

AWV doet een voorstel van actualisatie van het Streefbeeld R4 ter hoogte van Bostoensite.  Voor de 

twee knopen gelden volgende principes: 

A. Grote rotonde (alles op hetzelfde niveau) aan aansluiting R4 met N466 

B. Variant op Hollands complex aan aansluiting N466 met de Mariakerksesteenweg door middel van 

ondertunneling en rotonde op het tunneldak 

Dit is de visie op lange termijn, waarbij de gronden van IVAGO en van de stad Gent (i.f.v 

stadsontwikkeling) dus zeer belangrijk zijn voor AWV om dit streefbeeld te verwezenlijken 

De brownfieldconvenant kan mee als hefboom dienen om de ontsluiting te realiseren.  Er is al een 

ontsluiting, echter is deze bestaande ontsluiting niet toereikend voor de ambities van de ontwikkeling. 

Deze 90.000m² is een wens, maar ook een ambitie van de stad. Stad Gent geeft aan dat de zone 

ontwikkeld mag worden binnen de mogelijkheden van een lokaal bedrijventerrein, dit lokaal karakter 

brengt beperkingen met zich mee op het vlak van programma, ontsluiting, leefbaarheid, … 

Voor de Bostoensite kan er wel een samenwerkingsovereenkomst (SO 7) gesloten worden voor de 

aanpassing van een bestaande aansluiting (knoop b in het streefbeeld), waarbij een verdeling geldt van 

60% voor de projectontwikkelaar en 40% voor het Vlaams Gewest. De grootte-orde van de kosten voor 

de heraanleg van deze knoop b werd ruw geraamd op 8 tot 10 miljoen euro. De 
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samenwerkingsovereenkomst kan dus wel een hefboom zijn om de visie uit het streefbeeld voor deze 

knoop althans op kortere termijn te realiseren. (Knoop a zal wel volledig door AWV gefinancieerd 

worden.).  Welk aandeel van de kost finaal bij de ontwikkelaar terecht komt zou voorwerp van 

onderhandeling moeten kunnen zijn.  Er zou een billijke verdeling van de kosten moeten kunnen zijn, 

gezien de ontwikkelaar niet de enige partij is die baat heeft de ondertunneling.   

Er bestaat een advies van het departement MOW (An Saye) waarin wordt gewaarschuwd dat grote 

ontwikkelingen op het vlak van verkeersgeneratie op deze locatie niet gewenst zijn en dat deze moeten 

worden beperkt in groei. Aangezien grote verkeersgenererende functies in deze zone een terugslag op 

de R4 kunnen hebben.  Dit advies is bij de initiatiefnemer nog niet gekend.   

Zowel de ontsluiting als het programma zullen gefaseerd verwezenlijkt worden, waarbij de ontsluiting 

bepalend zal zijn in welke mate er reeds ontwikkeld kan worden. De bestaande ontsluiting zal nog wel 

even blijven bestaan, waarbij er nu reeds problemen zijn op de rotonde met de Mariakerksesteenweg. 

AWV geeft aan dit dit ook beperkend werkt op de rest van de N466 (zeker qua leefbaarheid) en dat 

door de herinrichting van deze knoop (in functie van dit ‘klein’ project) er dus ook een impact zal zijn 

op de ruime omgeving. Daarom lijkt het aangewezen om te bepalen hoeveel ontwikkeling (in fase 1) 

de bestaande ontsluiting toe laat.  Dit is een kwalitatieve oefening en geen exacte wetenschap.   

Daarnaast wordt aangegeven dat er weinig handgrepen zijn om bepaalde bedrijven wel of niet toe te 

laten, wat een belangrijke zaak is in het beperken van de verkeersgeneratie van het gebied. Er wordt 

als voorbeelden aangehaald van dat opslag geen overslag mag worden en wat als Neveland (groot 

bedrijf met veel werknemers, maar zeer beperkte autoverkeersgeneratie) weg trekt van deze site? Er 

moet dus duidelijk afgebakend en vastgelegd worden welke functies gewenst en niet gewenst zijn op 

de site. 

Bopro geeft aan dat ze willen weten waar ze aan toe zijn, wat de randvoorwaarden zijn? 

Met de nieuwe ontsluiting zal de site volledig ontsloten worden langs de Koninginnelaan. Voor deze 

straat is het ook belangrijk dat er niet te veel verkeer door rijdt. Dit is immers een ‘interne 

ontsluitingsweg’ waar maximaal 400 pae/u (voor beide richtingen samen) mogen doorrijden (richtlijn 

stad Gent). Er zal ook nagedacht moeten worden wat er eventueel voorzien wordt op de 

Koninginnelaan van fietsvoorzieningen. 

Voorstel van verdere aanpak 

Er wordt voorgesteld om als beperking van de verkeersgenererende functie van de ontwikkeling een 

beperking op te leggen op basis van het maximaal in- en uitrijdend aantal voertuigen tijdens de 

ochtend- en avondspits op de Koninginnelaan of het maximaal aantal parkeerplaatsen. Dit in 

tegenstelling tot beperkingen op te leggen op vlak van het programma, aangezien er ook functies zijn 

met een beperkte verkeersgeneratie zoals Neveland en opslag. De verkeersgeneratie beperken door 

een maximaal aantal parkeerplaatsen op te leggen lijkt realistisch en haalbaar en zou kunnen gebeuren 

voor: 

• De huidige toestand van ontsluiting 

• De toekomstige toestand (waarbij knoop b uit het streefbeeld verwezenlijkt is) 

Er wordt gevraagd aan de stad Gent en de Vlaamse overheid om zich te beraden rond de parkeerrichtlijn 

en hierover feedback te geven.   

Aan de hand van deze beperking kan er bijgevolg gestreefd worden om deze doelstelling te halen door 

maatregelen te nemen om een modal shift en verduurzaming te behalen. Neveland zal hier een 

belangrijke rol spelen, aangezien zij slechts 60 autoparkeerplaatsen en 20 parkeerplaatsen voor de 

busjes nodig hebben met een tewerkstelling van 350 werknemers.  

MOW geeft aan dat de loodsen op de site ook gebruikt kunnen worden als parking en dat deze 

beperking op het aantal parkeerplaatsen dan weinig nut heeft. Bopro geeft aan dat een goed 

parkmanagement dit moet kunnen oplossen/vermijden.  

Er wordt ook aangegeven dat we moeten vermijden dat een tekort aan parkeerplaatsen op de site leidt 

tot overlast in de omliggende wijk. Bopro geeft aan dat dit de verantwoordelijkheid van de verhuurder 

zal zijn om niemand toe te laten die de parkeernorm niet haalt. De beperking van het aantal 

parkeerplaatsen mag dus niet de enige maatregel zijn, er zal ook een engagement nodig zijn van de 

verhuurder, parkmanagement en de bedrijven die zich op de site zullen vestigen om de opgelegde 
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modal split te halen door bv. te investeren in shuttles, fiets, … Deze maatregelen rond de modal split 

zouden ook mee vervat in de MOBER moeten zitten. 

1.2 VARIA 

• Op de site zal ca. 90.000 m² ontwikkeld worden, maar dit gaat ‘slechts’ over ca. 67.000 m² functies 

(maakeconomie en opslag). De rest bestaat uit parking en gemeenschappelijke functies. 

• Naast Neveland heeft ook het Facilitair bedrijf aangegeven dat ze zich op de site zullen vestigen en 

ook zij hebben een lage verkeersgeneratie. Dit zal ook nog toegevoegd worden zodra hier meer 

gegevens over beschikbaar zijn. 

• Wat voorziet het streefbeeld als ontsluiting voor fietsers ? 

• Knoop a = ongelijkvloers (uit rotonde) 

• Knoop b = gelijkvloers 

• Wat zal er gebeuren met het openbaar vervoer op de N466, indien knoop b gerealiseerd wordt? 

• Eventueel kan er op de N466 een haltehaven worden voorzien met een doorsteek voor 

langzaam verkeer naar de Koninginnelaan 

1.3 AFSPRAKEN 
 

Zo snel mogelijk 

• Bezorgen advies MOW (An Saye) op de ontwikkeling 

 

Tegen half november 

• AWV, MOW en de stad reflecteren over de parkeerrichtlijn.  De vork rond parkeren op basis van de 

richtlijnen van de stad Gent bedraagt 660 – 1.086 parkeerplaatsen.   

• AWV maakt een meer gefundeerde kostprijsraming en timing voor de realisatie van knoop b  

 

 

 


