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1. INLEIDING
1.1 Project Gent Sint-Pieters

Het Project Gent Sint-Pieters betreft de grootschalige vernieuwing / opwaardering van het
station Gent-Sint-Pieters en zijn directe omgeving. Concreet bestaat het project uit
onderstaande deelprojecten:

- Omvorming van het bestaande treinstation tot een station dat voldoet aan het
hedendaags verwachtingspatroon (in uitvoering)

- Nieuw tram- en busstation met een optimale verbinding met het treinstation (in
uitvoering)

- Omvorming van de achterzijde van het station (aan de Sint-Denijslaan) tot een tweede
voorzijde (in uitvoering)

- Projectontwikkeling aan de achterzijde van het station (in voorbereiding)
- Ondergrondse parking voor 2.754 wagens en een ondergrondse fietsenstalling voor +/-

10.700 fietsen (parking gerealiseerd, fietsparking in uitvoering)
- Projectontwikkeling langsheen de K. Fabiolalaan (eerste gebouw gerealiseerd)
- Aanleg van nieuwe verbindingsweg tussen de R4 en de ingang tot de ondergrondse

parking (gerealiseerd)
- Creatie van een nieuw natuurgebied tussen de R4 en de Sint-Denijslaan (gerealiseerd)

1.2 Mober zone B (excl. B1) en C

De  projectontwikkeling  langsheen  de  K.  Fabiolalaan  is  opgedeeld  in  drie  zones:  A,  B  en  C.
Voorliggend document focust op de ontwikkeling van zone B (exclusief gebouw B1) en zone C.

De ontwikkeling van zone B (excl.  B1)  en zone C kan niet  los  worden gezien van de overige
onderdelen van het project Gent Sint-Pieters.

In onderstaande paragrafen worden bondig de relevante verkeerskundige aspecten
(programma en ontsluiting) van deze ontwikkelingen besproken.

1.2.1 Zone A + gebouw B1

Zone A en gebouw B1 zijn gelegen tussen de K. Fabiolalaan en de spoorinfrastructuur.

Het RUP voorziet voor zone A een bruto vloeroppervlakte die is gelegen tussen de 76.500 en de
99.000 m2. Van deze vloeroppervlakte dient minimaal 30% te worden voorzien voor woningen.
Tevens dient minimaal 40% en maximaal 60% te worden voorzien voor kantoren.

Gebouw B1 vormt een onderdeel van zone B. Het RUP voorziet voor zone B een bruto
vloeroppervlakte gelegen tussen de 59.500 en 77.000 m2. Van deze vloeroppervlakte dient
minimaal 50% te worden voorzien voor woningen. Tevens dient minimaal 20% en maximaal
40% te worden voorzien voor kantoren. Onder zone A en gebouw B1 is een parking voorzien
voor de bovenliggende functies.
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1.2.2 S-gebouw

Aan  de  zuidzijde  van  het  station  is,  tussen  de  Sint-Denijslaan,  de  Voskenslaan  en  de
Ganzendries, een nieuw gebouw gepland dat benaderend de vorm heeft van de letter S. In dit
gebouw zijn 50 woningen, 6.000 m2 kantoren en 1.500 m2 voor overige functies voorzien. Het
gebouw beschikt over een ondergrondse parking die aansluit op de Voskenslaan.

1.2.3 Masterplan Hogeschool

De Hogeschool wenst zijn site aan de zuidzijde van het station intensiever te gebruiken. In het
masterplan wordt onderzocht welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn zonder dat er echter een
concreet programma qua te ontwikkelen vierkante meters wordt vooropgesteld.

Tevens werd de preferentiële ontsluitingsstructuur onderzocht. Uit dit onderzoek kwam naar
voor dat i) zachte weggebruikers en gemotoriseerd verkeer maximaal dienen te worden
gescheiden en dat ii) de ontsluitingsstructuur voor gemotoriseerd verkeer zich maximaal dient
te richt op het kruispunt met de V. Vaerwyckweg.

1.2.4 Redemptoristen

Aansluitend bij de Hogeschool is de site van de Paters Redemptoristen gelegen. Deze site wordt
opgewaardeerd en er wordt een nieuw programma voorzien waarbij er een sterke focus is op
(studenten)huisvesting. Hiernaast worden er een handelszaak, een kleinschalig congrescentrum
en maatschappij-ondersteunende functies voorzien.

In het project is een nieuwe parking opgenomen die aansluit op de bestaande helling naar de
parking van de sporthal van de Hogeschool (Sint-Denijslaan).

1.3 Locatie projectgebied

Het station Gent-Sint-Pieters is gelegen tussen de zuidwestzijde van de stadsring (R40) en de
zuidwestzijde  van  de  R4.  Aan  de  westzijde  van  het  station  is,  tussen  het  station  en  de
Gordunakaai, de Koningin Fabiolalaan gelegen. De zone tussen de Koningin Fabiolalaan en de
sporen is onderverdeeld in drie deelzones; voorliggende Mober behandelt de ontwikkeling van
de westelijke (wonen aan het park) en de centrale zone (wonen in de K. Fabiolalaan), met
uitzondering van blok B1 die op de dakplaat van de ondergrondse parking is gelegen.

Onderstaande figuur geeft de ligging van het projectgebied langsheen de spoorlijn weer plus de
onderverdeling van de projectzone in drie deelzones.
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Figuur 1. Projectzone K. Fabiolalaan

Begrenzing projectgebied

van deze Mober (geel)
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1.4 Programma

Het  programma  van  zone  B  (excl.  B1)  en  C  bestaat  zowel  uit  woningen,  een  school  met
buurtsporthal, een aantal voorzieningen op buurtniveau en ruimte voor commerciële functies. In
zone B (excl. B1) is geen grootschalige kantoorruimte voorzien. Wel wordt verwacht dat een
deel van de beschikbare oppervlakte zal worden ingevuld door meer kleinschalige kantoren
(bijvoorbeeld boekhoudkantoren, ruimte voor vrije beroepen et cetera). Deze bruto
vloeroppervlakte wordt momenteel indicatief geraamd op 4.000 m2.

Functie Zone B (excl. B1) Zone C Totaal

Aantal woningen 320 310 630

Kantoren (m2) 4.000 / 4.000

Overige commercieel (m2)) 2.500 1.000 3.500

Basisschool met buurtsporthal
(aantal leerlingen)

250 / 250

Kindercrèche (m2)) 350 / 350

Verenigingslokaal (m2)) 250 / 250

Tabel 1. Zone B (excl. B1) en C: programma
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2. PLANNINGSCONTEXT
Bij de beschrijving van het bereikbaarheidsprofiel wordt dieper ingegaan op onder meer de
wegencategorisering en het fietsnetwerk. In onderstaand hoofdstuk worden de twee
belangrijkste planningsdocumenten besproken die als een soort van kader fungeren waarbinnen
de projectontwikkeling wordt gerealiseerd; het betreft enerzijds het Ruimtelijk Structuurplan
Gent en anderzijds het gewestelijk RUP stationsomgeving Gent-Sint-Pieters – K. Fabiolalaan.

2.1 Ruimtelijk Structuurplan Gent

In het Ruimtelijk Structuurplan Gent wordt, voortbouwend op de visies die zijn uitgewerkt in
onder meer het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en in het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Oost-Vlaanderen, mee de basis gelegd voor de ontwikkelingen aan het station
Gent-Sint-Pieters. Een aantal paragrafen (niet limitatief) die als een soort van kader,
waarbinnen het project functioneert, kunnen worden beschouwd worden letterlijk
overgenomen.

‘De stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort fungeren als hoofdstations op Vlaams niveau
waarbij Gent-Sint-Pieters een ruimere (internationale) uitstraling krijgt en Dampoort vooral de
koppeling biedt naar de regio.’

‘De belangrijkste stedelijke attractiepolen en nieuwe tewerkstellingspolen worden
geconcentreerd langsheen de openbaar vervoersassen (bij voorkeur de hoofdstamlijnen) of
beter nog aan openbaar vervoersknooppunten.’

‘Het structurerende karakter van het openbaar vervoersnet dient versterkt te worden door in de
eerste plaats de restzones in een corridor van een 400 meter rond de openbaar vervoersassen
in te vullen, bij voorkeur met een hoge stedelijke dichtheid (aflopend naar buiten toe).’

‘Het Sint-Pietersstation is een internationale, regionale en grootstedelijke toegang tot de stad.
Ze vormt hierdoor een centrale pool in de stad. In de verdichte stationsomgeving zijn
publiekstrekkende kantoren met loketfuncties, particuliere kantoren met een hoge
werknemersgraad per oppervlakte en voorzieningen zoals scholen en hogescholen sterk
verweven met de woonfunctie in een aantrekkelijke woonomgeving. Aangezien Gent-Sint-
Pieters is gelegen buiten de culturele cluster zijn belangrijke culturele functies zoals een
cinemacomplex, dancing en dergelijke hier niet gewenst.

Het gewenste programma voor de Fabiolalaan ziet er als volgt uit:

- Kantoren met een hoge loket- en werknemersfunctie
- Onderwijsinstellingen
- Particuliere en sociale woningbouw
- Ondersteunende diensten, handel en horeca (wijkniveau)
- Allen gericht op wijkniveau’

2.2 Gewestelijk RUP stationsomgeving Gent-Sint-Pieters – K. Fabiolalaan

Voor  de  stationsomgeving  van  Gent-Sint-Pieters  is  een  gewestelijk  RUP  opgemaakt.  De  voor
deze Mober relevante stedenbouwkundige voorschriften worden besproken. Onderstaande
figuur geeft het RUP grafisch weer.
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Figuur 2. RUP stationsomgeving Gent-Sint-Pieters: grafisch plan
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Parkeren

- Bovengronds worden er enkel parkeerplaatsen toegestaan voor laden en lossen, of voor
kortparkeren door bezoekers

Wegenis

- Aansluitend op de zone voor ontsluitingsweg in verbinding met R4, het Koningin
Paolaplein  en  de  K.  Fabiolalaan  wordt  doorheen  een  deel  van  zone  B  van  de
bestemmingszone ‘stationsomgeving Gent-Sint-Pieters’ een interne ontsluitingsweg
gerealiseerd.

- Doorheen het plangebied wordt een continue fiets- en voetgangersroute aangelegd die
een fysieke verbinding realiseert tussen het K. Maria-Hendrikaplein en de Blaarmeersen.
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3. BEREIKBAARHEIDSPROFIEL
3.1 Fietsers

3.1.1 Fietsroutenetwerk

3.1.1.1 Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

In het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk1 wordt een onderscheid gemaakt tussen
enerzijds Fietspaden over lange afstand en anderzijds het eigenlijke Bovenlokaal Functioneel
Fietsroutenetwerk

Fietspaden over Lange Afstand

In de ruime stationsomgeving zijn volgende assen geselecteerd als een fietspad over lange
afstand:

- De spoorlijn richting Brugge

- De spoorlijn richting Gent-Dampoort

- De spoorlijn richting Brussel

- De binnenring en de buitenring van de R4

- De westelijke oever van de Leie en dit tot in het centrum van Gent

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk

In de ruime stationsomgeving zijn volgende assen geselecteerd als onderdeel van het
Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk:

- De as Steenaardestraat- Beukenlaan  - Snepkaai tot aan de K. Fabiolalaan

- De K. Fabiolalaan tussen Snepkaai en station

- De R40

- De K. Albertlaan tussen R40 en station

- De as P. Clementinalaan – Burggravenlaan tussen station en G. Crommenlaan

- De V. Vaerwyckweg tussen R4 en K. Fabiolalaan

- De Voskenslaan tussen De Sterre en station

3.1.1.2 Fietsroutenetwerk MP Gent

In het mobiliteitsplan Gent worden met betrekking tot het fietsroutenetwerk een aantal eigen
accenten gelegd. Zo worden onder meer de Krijgslaan en de Kortrijksesteenweg tussen De
Sterre en de R40 bijkomend geselecteerd als behorend tot het fietsroutenetwerk. Merk hierbij
op dat het mobiliteitsplan een onderscheid maakt tussen primaire en secundaire fietsroutes.

1 www.gisoost.be
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Figuur 3. Stationsomgeving: fietsroutenetwerk
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3.1.2 Fietsinfrastructuur

3.1.2.1 Bestaande fietsinfrastructuur

Quasi al de wegen in het projectgebied die een zeker belang hebben in de wegencategorisering
(zie 2.3.1) beschikken over fietsinfrastructuur zoals op onderstaande figuur is weergegeven.

Figuur 4. Omgeving Gent-Sint-Pieters: huidige fietsinfrastructuur

3.1.2.2 Geplande fietsinfrastructuur

In het kader van het project Gent Sint-Pieters zijn een aantal optimalisaties gepland aan het
fietsnetwerk. Als onderdeel van het project wordt bijvoorbeeld de K. Fabiolalaan volledig
heraangelegd waarbij aan de zuidzijde een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad wordt voorzien.

Tevens is in het gewestelijk RUP een fietsverbinding over de Leie voorzien die enerzijds aansluit
op de Blaarmeersen en anderzijds op de Fabiolalaan.
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3.1.3 Fietsintensiteiten

In het voorjaar van 2013 werd door de stad Gent een telcampagne georganiseerd in de ruime
omgeving van het station Gent-Sint-Pieters. Deze tellingen waren verspreid over de tweede
helft van februari en de eerste helft van maart. De telperiode was zodanig gekozen dat de
tellingen werden uitgevoerd na het intersemesterieel verlof van de studenten en vóór de
werken aan De Sterre. Merk hierbij op dat tijdens de tellingen de voorlopige tramtunnel wegens
werken niet toegankelijk was voor fietsers; als alternatief konden zij kiezen voor de
Timichegtunnel of voor de Kortrijksesteenweg.

Onderstaande figuur betreft het aantal fietsers dat tijdens een ochtendspitsuur werd geteld in
de stationsomgeving. Tijdens de ochtendspits werden eerder hoge aantallen fietsers
geregistreerd op de as Snepkaai – Gordunakaai, in de Rijsenbergstraat en ter hoogte van het K.
M. Hendrikaplein. De hoge fietsintensiteiten in de Timichegtunnel zijn voor een belangrijk deel
gerelateerd aan de werken in de voorlopige tramtunnel.
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Figuur 5. Omgeving Gent-Sint-Pieters: fietsintensiteiten (ochtendspitsuur)
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3.2 Openbaar vervoer

De projectontwikkeling is gelegen nabij het openbaar vervoersknooppunt Gent-Sint-Pieters. Het
station is zowel belangrijk voor de modus trein als voor de modi tram en bus.

3.2.1 Treinstation Gent-Sint-Pieters

Gent-Sint-Pieters is het derde drukste station van België en beschikt over directe verbindingen
met quasi al de stedelijke gebieden in West- en Oost-Vlaanderen en over goede verbindingen
met een aantal Belgische steden die buiten deze provincies zijn gelegen (onder meer Brussel,
Antwerpen en Leuven). Hiernaast zijn er tal van Oost-Vlaamse gemeenten die een
rechtstreekse treinverbinding hebben met Gent-Sint-Pieters.

Op figuur 6 zijn al de stedelijke centra (selectie volgens het RSV) van Veurne in het westen tot
Mechelen is het oosten weergegeven inclusief de kwaliteit van hun treinverbinding met Gent-
Sint-Pieters. De kwaliteit van de verbinding is weergegeven aan de hand van de gemiddelde
reistijd en het aantal rechtstreekse verbindingen.

Op figuur 7 zijn voor de provincie Oost-Vlaanderen al de lijnen die van/naar Gent-Sint-Pieters
gaan weergegeven inclusief al de treinstations. Hieruit komt een dicht netwerk naar voor.

3.2.2 Tram- en busstation Gent-Sint-Pieters

Het  tram-  en  busstation  van  Gent-Sint-Pieters  is  één  van  de  ‘hoofdhaltes  met  belangrijke
aansluiting’ binnen het stedelijk gebied van Gent en vervult hierdoor een belangrijke rol binnen
het OV-netwerk. Naast de drie tramlijnen halteert een belangrijk aandeel van de regionale en
van de stadsbussen aan dit  tram- en busstation.  Figuur  8 geeft  schematisch de belangrijkste
tram- en buslijnen weer in Gent.

3.2.3 OV-bediening projectontwikkeling K. Fabiolalaan

De projectontwikkeling langsheen de K. Fabiolalaan is gelegen in de nabijheid van het station
Gent-Sint-Pieters. Daar waar de oostzijde van zone B (excl. B1) op circa 450 meter van het OV-
knooppunt is gelegen is de westzijde van zone C reeds op 1,2 km van Gent-Sint-Pieters
gelegen. Momenteel is er geen buslijn die halteert in de K. Fabiolalaan.

Na de volledige realisatie van het project Gent Sint-Pieters zal lijn 9, de enige buslijn die door
de Rijsenbergbuurt rijdt, een kleine wijziging in haar rijroute ondergaan. Aan het kruispunt van
de Rijsenbergstraat met de Sportstraat zal ze naar de toekomst toe naar het zuiden rijden (in
plaats van naar het noorden) om vervolgens via de K. Fabiolalaan naar het station te rijden. De
afstand van de westzijde van zone C tot de Sportstraat bedraagt circa 550 m.

Globaal genomen kan worden geconcludeerd dat de OV-ontsluiting van de projectontwikkeling
dient te worden versterkt. In het bijzonder dient er een goed aanbod te zijn richting Gent-Sint-
Pieters aangezien er vanuit dat knooppunt een goede OV-bereikbaarheid is naar de overige
wijken van de stad en naar de ruimere regio. Op figuur 9 is de huidige bereikbaarheid
weergegeven.
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Figuur 6. Treinbereikbaarheid Gent-Sint-Pieters vanuit de stedelijke centra in Oost- en West-Vlaanderen
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Figuur 7. Oost-Vlaanderen: treinrelaties met Gent-Sint-Pieters
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Figuur 8. Gent-Sint-Pieters: schematische weergaven van de belangrijkste tram- en buslijnen in de ruime stationsomgeving



Technum  Bereikbaarheidsprofiel     19

Figuur 9. Huidige OV-bereikbaarheid projectontwikkeling K. Fabiolalaan
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3.3 Gemotoriseerd verkeer

3.3.1 Wegencategorisering

De wegen in de ruime omgeving van het projectgebied zijn als volgt gecategoriseerd:

(merk  hierbij  op  dat  de  actualisatie  van  het  mobiliteitsplan  Gent  in  opmaak  is  waarbij
wegencategorisering één van de thema’s is die wordt verbreed/verdiept)

Hoofdwegen
- E17
- E40

Primaire wegen
- R4

Hoofdverbindingsweg
- B402 tussen E40 en R4

Hoofdinvalswegen / secundaire wegen

- V. Vaerwyckweg tussen R4 en Sint-Denijslaan
- Stadsring R40
- N60
- N43

Stedelijke hoofdstraten

- Kortrijksesteenweg tussen de N60 en R40

Interne ontsluitingswegen

- As Beukenlaan – Snepkaai – Gordunakaai / Patijntjestraat
- Sint-Denijslaan tussen V. Vaerwyckweg en Voskenslaan
- K. Fabiolalaan tussen K. M. Hendrikaplein en Snepkaai
- K. Albertlaan tussen K. M. Hendrikaplein en R40
- As Rijsenbergstraat – F. de Potterstraat tussen K. Fabiolalaan en Europabrug
- Burggravenlaan tussen Kortrijksesteenweg en Hundelgemsesteenweg

Wijkverzamelwegen

- As M. Dupuislaan - Sint-Denijslaan tussen Snepkaai en V. Vaerwyckweg
- Voskenslaan tussen Sint-Denijslaan en N60
- Sportstraat tussen K. Fabiolalaan en K. Albertlaan
- Neermeerskaai – Henleykaai en Gordunakaai – Eedverbondkaai tussen Europabrug en

R40
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3.3.2 Bereikbaarheidsprofiel

3.3.2.1 Bereikbaarheid op macroniveau

De kleine ring R40 is geselecteerd als stedelijke ringboulevard en vormt binnen het stedelijk
gebied van Gent één van de belangrijkste routes om het hoofdwegennet te bereiken. Vanaf de
K. Fabiolalaan kan de R40 worden bereikt via de as K. Albertlaan – Groot-Brittanniëlaan en via
de as Snepkaai – Gordunakaai - Eedverbondkaai.

De grote ring R4 kan, als onderdeel van het bovenlokale wegennet, worden bereikt via de V.
Vaerwyckweg die uitkomt op het kruispunt met de Timichegtunnel en de Sint-Denijslaan.

3.3.2.2 Bereikbaarheid op microniveau: ontsluiting

Zone B (excl. B1)

Zone B (excl. B1) zal ofwel rechtstreeks ontsluiten op de K. Fabiolalaan ofwel ontsluiten via de
Boentweg (of een combinatie van beide). De Boentweg, waarop geen doorgaand verkeer
mogelijk is, sluit aan op de K. Fabiolalaan.

Zone C

Zone C ontsluit volledig op de K. Fabiolalaan, al dan niet met behulp van een ontsluitingsweg.

3.3.3 Verkeerstellingen

Zoals aangegeven onder 3.1.3 zijn er in het voorjaar van 2013 door de stad Gent
verkeerstellingen uitgevoerd op de relevante kruispunten in de stationsomgeving. Naast de
fietsers werden tevens de personenwagens, de bussen en het vrachtverkeer geteld. De fietsers
werden besproken onder 3.1.3; onderstaande hoofdstuk betreft enkel het gemotoriseerd
verkeer.

3.3.3.1 Intensiteiten op de relevante assen

De as Snepkaai – Gordunakaai is één van de belangrijkste assen in de directe omgeving van het
projectgebied. Ten zuiden van het kruispunt met de K. Fabiolalaan rijden er tijdens één
ochtendspitsuur 1.465 pae voor beide richtingen samen. Hiervan rijden er 986 in noordelijke
richting en 478 in zuidelijke richting. Ten noorden van het kruispunt met de K. Fabiolalaan
rijden er tijdens één ochtendspitsuur 1.096 pae voor beide richtingen samen. Hiervan rijden er
698 in noordelijke richting en 398 in zuidelijke richting.

Ter  hoogte  van  de  aansluiting  met  de  Snepkaai  rijden  er  op  de  K.  Fabiolalaan  435  pae  voor
beide richtingen samen. Hiervan rijden er 321 in oostelijke richting en 114 in westelijke richting.
De intensiteiten ter hoogte van het station liggen lager; in totaal betreft het 156 pae voor beide
richtingen samen. Hiervan rijden er 96 in oostelijke richting en 60 in westelijke richting.

De Rijsenbergstraat is, en dit zowel naar wegencategorisering als naar intensiteiten, de
belangrijkste straat in de Rijsenbergwijk. Ten noordwesten van het kruispunt met de
Sportstraat rijden er 206 pae voor beide richtingen samen. Hiervan rijden er 108 in
noordwestelijke richting en 98 in zuidoostelijke richting. Ten zuidoosten van het kruispunt met
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de Sportstraat rijden er 159 pae voor beide richtingen samen. Hiervan rijden er 66 in
zuidoostelijke richting en 93 in noordwestelijke richting.

De tweede belangrijkste straat in de Rijsenbergbuurt betreft de Sportstaat. Ten zuidwesten van
het kruispunt met de Rijsenbergstraat rijden er 118 pae voor beide richtingen samen. Hiervan
rijden er 29 in zuidwestelijke richting en 89 in noordoostelijke richting. Ten noordoosten van het
kruispunt met de Rijsenbergstraat rijden er 135 pae voor beide richtingen samen. Hiervan rijden
er 106 in noordoostelijke richting en 29 in zuidwestelijke richting.

Op de V. Vaerwyckweg rijden er 763 pae voor beide richtingen samen. Hiervan rijden er 543 in
noordelijke richting en 220 in zuidelijke richting. In de Timichegtunnel betreft het 380 pae voor
beide richtingen samen. Hiervan rijden er 338 in noordelijke richting en 42 in zuidelijke richting.

Op de Sint-Denijslaan rijden er, ten westen van het kruispunt met de V. Vaerwyckweg, 288 pae
voor beide richtingen samen. Hiervan rijden er 178in westelijke richting en 110 in oostelijke
richting. Ten oosten van het kruispunt met de V. Vaerwyckweg rijden er 621 pae voor beide
richtingen samen. Hiervan rijden er 358 pae in oostelijke richting en 263 in westelijke richting.
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Figuur 10. Omgeving Gent-Sint-Pieters: gemotoriseerd verkeer (PAE-waardes ochtendspitsuur)
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3.3.3.2 Kruispuntintensiteiten

Zone  B  (excl.  B1)  en  zone  C  ontsluiten  via  de  K.  Fabiolalaan.  In  relatie  tot  de  geplande
projectonwikkeling wordt voor de relevante kruispunten hun restcapaciteit onderzocht.

Kruispunt van de Snepkaai met de K. Fabiolalaan

Uit de bespreking van de intensiteiten kwam naar voor dat de hoogste intensiteiten ten noorden
van  het  station  op  de  as  Snepkaai-  Gordunakaai  rijden.  Voor  het  kruispunt  met  de  K.
Fabiolalaan is dan ook extra van belang om inzicht te hebben in de restcapaciteit.

Ochtendspits

In de ochtendspits is er een belangrijke verkeerstroom die van de Snepkaai naar de
Gordunakaai rijdt; het betreft 692 pae. De tweede belangrijkste verkeerstroom betreft de 371
pae die van de Gordunakaai naar de Snepkaai rijdt. De derde belangrijkste verkeersstroom
betreft de 294 pae die van de Snepkaai naar de K. Fabiolalaan rijdt.

Figuur 11. Kp. K. Fabiolalaan - Snepkaai: pae zonder fietsers (ochtendspitsuur)

Merk hierbij op dat er op de voorrangsas een capaciteit is van 1.000 à 1.200 pae per uur per
richting. De as Snepkaai-Gordunakaai wordt met andere woorden, en in het bijzonder richting
het centrum, intensief gebruikt. De intensiteiten op de K. Fabiolalaan zijn eerder beperkt al
zullen, gezien de intensiteiten op de voorrangsas, bepaalde chauffeurs eerder moeizaam de as
Snepkaai-Gordunakaai kunnen oprijden.
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Avondspits

Tijdens de avondspits is er een belangrijke verkeersstroom die van de Gordunakaai naar de
Snepkaai rijdt; het betreft 740 pae. De tweede belangrijkste verkeersstroom betreft de 416 pae
die van de Snepkaai naar de Gordunakaai rijdt. De derde belangrijkste verkeersstroom betreft
de 143 pae die van de K. Fabiolalaan naar de Snepkaai rijdt.

Figuur 12. Kp K. Fabiolalaan - Snepkaai: pae zonder fietsers (avondspitsuur)

Tijdens de avondspits zijn de intensiteiten lager dan tijdens de ochtendspits; ze liggen op de
voorrangsas dan ook verder verwijderd van de maximale capaciteit van 1.000 à 1.200 pae per
uur per richting.

Kruispunt van de Rijsenbergstraat met de Sportstraat

Uit de bespreking van de intensiteiten onder 3.3.3.1 kwam naar voor dat de intensiteiten in de
Rijsenbergstraat en de Sporstraat eerder laag zijn, in het bijzonder in relatie tot de intensiteiten
op de as Snepkaai – Gordunakaai.
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Figuur 13. Kp Rijsenbergstraat – Sportstraat: pae zonder fietsers (ochtendspitsuur)

De as Sportstraat – Albertlaan is in voorrang ten overstaan van de as Patijntjesstraat –
Rijsenbergstraat.  Doordat  dit  kruispunt,  t.o.v.  het  kruispunt  van  de  K.  Fabiolalaan  met  de
Snepkaai, veel meer in een stedelijke omgeving is gelegen is de capaciteit lager. Op de
voorrangsas  geldt  een  maximale  capaciteit  van  600  à  800  pae  per  uur  per  richting.  De
intensiteiten zijn ver verwijderd van deze maximale capaciteit waardoor een vlotte
verkeersafwikkeling is verzekerd.
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4. MOBILITEITSPROFIEL
Om de verkeersgeneratie te ramen wordt voor ieder onderdeel van het programma het
mobiliteitsprofiel opgemaakt.

Met betrekking tot het mobiliteitsprofiel van de bewoners wordt vertrokken vanuit kencijfers die
een uitgemiddelde waarde vormen voor Gent. Gezien de multimodale bereikbaarheid van de
projectsite kunnen de uitgemiddelde waardes voor Gent als een worstcasescenario worden
beschouwd.

Voor de werknemers wordt vertrokken van de kencijfers die zijn opgenomen in het Parkeerplan
Gent 2020. Het Parkeerplan voorziet voor stationsomgevingen een autogebruik dat varieert
tussen de 12 en de 33%. Omwille van het worstcase-aspect wordt gewerkt met de waarde van
33%. Het beperkt aantal werknemers voor wie is voorzien dat ze met wagen naar het werk
gaan parkeren in één van de parkeergarages onder de site. Hier wordt in hoofdstuk 6
(parkeren) dieper op ingegaan.

Er kan echter niet worden uitgesloten dat bepaalde werknemers, die niet over een toegang tot
een ondergrondse parking beschikken, toch met de wagen zullen komen. In eerste instantie
worden zij mee ingecalculeerd.

Uit  de  parkeeranalyse  in  hoofdstuk  6  komt  de  noodzaak  naar  een  optimalisatie  van  het
parkeerregime naar voor. Deze optimalisatie wordt uitgewerkt in hoofdstuk 7.2.

Er wordt van uitgegaan dat de wijzigingen in het parkeerregime afdoende zijn om werknemers
te ontraden om met de wagen te komen. De berekening van het aantal werknemers dat met de
wagen komt is met andere woorden een overschatting van het reële aantal wagens en kan dus
als worstcase worden beschouwd.

4.1 Appartementen: bewoners

De verkeersgeneratie van de functie wonen is in het bijzonder afhankelijk van het aantal
woningen. Onderstaande tabel geeft het aantal woningen weer.

Zone Aantal woningen

Zone B (excl. B1) 320

Zone C 310

Totaal 630

Figuur 14. Zone B (excl. B1) en C: aantal woningen

Aangezien de kencijfers, waarmee de verkeersgeneratie zal worden berekend, aangeven
hoeveel verplaatsingen er worden gemaakt per persoon en  niet  per  gezin,  dient  het  aantal
woningen (= aantal gezinnen) te worden omgezet naar het aantal bewoners.
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In Gent bestaat een gezin gemiddeld uit 2,16 personen.2 Uitgaande van deze gemiddelde
gezinsgrootte kan het aantal toekomstige inwoners van het project worden geraamd.

Zone Aantal woningen Aantal bewoners

Zone B (excl. B1) 320 691

Zone C 310 670

Totaal 540 1.361

Figuur 15. Zone B (excl. B1) en C: aantal bewoners

De verkeersgeneratie van de bewoners op een weekdag kan worden bepaald op basis van het
gemiddelde verplaatsingsgedrag van een Gentenaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het
Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) Gent.

Het OVG Gent geeft aan hoeveel woninggerelateerde verplaatsingen een Gentenaar op een
weekdag maakt en dit voor zowel een gemiddeld ochtendspitsuur (OSP) als voor een gemiddeld
avondspitsuur (ASP).

Ochtendspitsuur Avondspitsuur

Toekomend Vertrekkend Toekomend Vertrekkend

0,01 0,18 0,15 0,05

Figuur 16. Gemiddeld aantal verplaatsingen van een Gentenaar tijdens een OSP en ASP (OVG Gent)

Het OVG Gent geeft voor een weekdag tevens weer welke vervoersmodi wordt gekozen tijden
een ochtend-, respectievelijk avondspitsuur. Om de impact van het project op het
verkeersnetwerk te kennen is in het bijzonder het aandeel bestuurders van belang.

Ochtendspitsuur Avondspitsuur

49% 57%

Figuur 17. Aantal woninggerelateerde verplaatsingen die als bestuurder van een personenwagen worden
uitgevoerd (bron: OVG Gent)

Op basis van bovenstaande parameters kan worden bepaald wat de verkeersgeneratie van de
functie wonen zal zijn tijdens de spitsuren.

Zone Ochtendspitsuur Avondspitsuur

Toekomend Vertrekkend Toekomend Vertrekkend

Zone B (excl. B1) 3 61 59 20

Zone C 3 59 57 19

Totaal 6 120 116 39

Figuur 18. Zone B (excl. B1) en zone C: verkeersgeneratie van de functie wonen op een weekdag

2 www.gent.be
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Merk met betrekking tot bovenstaande berekening op dat wordt vertrokken van een gemiddelde
situatie voor Gent. De visie op de ontwikkeling van het project Gent Sint-Pieters is echter dat ze
(zeer) duurzaam dient te zijn. Dit vertaalt zich onder meer in de parkeernormen die voor de
projectontwikkeling worden vooropgesteld. In hoofdstuk 6 (parkeren) wordt hier dieper op
ingegaan. Er kan met andere woorden worden geconcludeerd dat bovenstaande berekeningen
vertrekken van een absoluut worstcasescenario.

4.2 Kantoorruimte

4.2.1 Werknemers

Met uitzondering van bouwveld B1, bovenop de ondergrondse parking, is geen andere
grootschalige kantoorruimte voorzien in zone B. Wel wordt verwacht dat een deel van de
beschikbare oppervlakte zal worden ingevuld door meer kleinschalige kantoren (bijvoorbeeld
boekhoudkantoren, ruimte voor vrije beroepen et cetera). Deze bruto vloeroppervlakte wordt
momenteel indicatief geraamd op 4.000 m2.

Gezien de verwachte invulling met onder meer vrije beroepen kan een gebruiksdensiteit van 4
werknemers per 100 m2 worden verwacht. Omwille van het worstcase-aspect wordt gerekend
met 6 werknemers per 100 m2. Dit komt overeen met 240 werknemers. Deze werknemers
zullen niet altijd aanwezig zijn; er wordt uitgegaan van een gemiddelde aanwezigheidsgraad
van 90%.

Zone Kantoren (m2) Aantal werknemers
Aantal aanwezige

werknemers (90%)

Zone B (excl. B1) 4.000 240 216

Zone C 0 0 0

Totaal 4.000 240 216

Tabel 2. Zone B (excl. B1) en C: het aantal (aanwezige) werknemers in relatie tot de kantoorruimte

Voor de raming van de verkeersgeneratie zijn, naast het aantal aanwezige werknemers, ook de
modal split en de wagenbezetting van belang. Aangezien het project Gent Sint-Pieters vertrekt
van een duurzame ontwikkeling is een ambitieuze modal split vooropgesteld. Voor zone B (excl.
B1) geldt een parkeernorm van 1 parkeerplaats per 10 werknemers en voor zone C een
parkeernorm van 1 parkeerplaats per 8 werknemers3.

Omwille van het worstcase-aspect wordt er echter van uitgegaan dat een groter deel van de
mensen er, ondanks de goede OV-bereikbaarheid, toch voor zal kiezen om met de wagen te
gaan. In navolging van het Parkeerplan Gent wordt geraamd dat in zone B (excl. B1) en C 33%
van de werknemers met de wagen komt. Tevens wordt rekening gehouden met een
wagenbezetting van 1,1. Merk hierbij nog op dat in hoofdstuk 7.2 maatregelen zijn uitgewerkt
om de vooropgestelde modal split te realiseren.

3 Merk hierbij op dat er geen aparte parkeerplaatsen worden voorzien voor de kantoorruimte; de parkeerplaatsen van
de bewoners zullen meervoudig worden gebruikt. Hier wordt in hoofdstuk 6 (parkeren) dieper op ingegaan.
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Zone
Aantal aanwezige werknemers

Aantal werknemers die
met de wagen komen

Verkeersgeneratie op dagbasis

Zone B (excl. B1) 216 71 65

Zone C 0 0 0

Totaal 216 71 65

Tabel 3. Zone B (excl. B1) en C: verkeersgeneratie werknemers van de kantoorruimte (dagbasis)

Hiernaast is het spreidingspatroon doorheen de spitsuren van belang. Voortbouwend op
eerdere mobers wordt geraamd dat het overgrote deel van de werknemers (circa 80%)
toekomt tussen 7u00 en 09u00 en dat deze werknemers egaal verspeid toekomen.

Het verlaten van het kantoor ’s avonds kent een veel verspreider patroon: circa 35% van de
werknemers vertekt tijdens een gemiddeld avondspitsuur. Op basis van deze waardes kan de
verkeersgeneratie van de kantoren tijdens de spitsuren worden berekend.

Zone Ochtendspitsuur Avondspitsuur

Toekomend (40%) Vertrekkend (0%) Toekomend (0%) Vertrekkend (35%)

Zone B (excl. B1) 26 0 0 23

Zone C 0 0 0 0

Totaal 26 0 0 23

Tabel 4. Zone B (excl. B1) en C: verkeersgeneratie werknemers van de kantoorruimte tijdens de spitsuren

4.2.2 Bezoekers

Naast de werknemers generen ook de bezoekers van kantoren verkeer. Voor kantoren geldt als
klassieke waarde dat er circa 1 bezoeker is per 10 aanwezige werknemers. Voor de 216
aanwezige werknemers komt dit overeen met 22 bezoekers. Gezien de goede multimodale
bereikbaarheid wordt aangenomen dat 70%4 van de bezoekers met de wagen komt en dat er
een wagenbezetting is van 1 persoon per wagen.

Zone Aantal aanwezige werknemers
Aantal bezoekers op

dagbasis
Aantal bezoekers die met
de wagen komen (70%)

Zone B (excl. B1) 216 22 15

Zone C 0 0 0

Totaal 216 22 15

Tabel 5. Zone B (excl. B1) en C: aantal bezoeker van de kantoren en hun verkeersgeneratie op dagbasis

Naar verkeersgeneratie toe is van belang dat de ene helft van de bezoekers tijdens de
voormiddag toekomt (en weer vertrekt) en de andere helft tijdens de namiddag toekomt (en
weer vertrekt). Van de bezoekers die tijdens de voormiddag toekomen, komt de helft tijdens de
twee uur durende ochtendspits. Van de personen die de site in de namiddag verlaten, doet

4 Op locaties met een minder goede OV-bereikbaarheid wordt voor de bezoekers meestal gerekend met een modal split
van 100% wagengebruik.
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80% dit tijdens de twee uur durende avondspits. De bezoekers genereren tijdens de spitsuren
met andere woorden onderstaande verkeersstromen.

Zone Ochtendspitsuur Avondspitsuur

Toekomend (25%) Vertrekkend (0%) Toekomend (0%) Vertrekkend (20%)

Zone B (excl. B1) 4 0 0 3

Zone C 0 0 0 0

Totaal 4 0 0 3

Tabel 6. Zone B (excl. B1) en C: verkeersgeneratie bezoekers van de kantoorruimte tijdens de spitsuren

4.3 Ruimte voor overige commerciële functies

4.3.1 Werknemers

In de projectontwikkeling is er, naast ruimte voor wonen en kantoren, ook ruimte voorzien voor
overige commerciële functies. Voor deze commerciële vierkante meters wordt gerekend met
gemiddeld 1,66 werknemers per 100 m2. Per zone wordt onderstaande aantal werknemers
bekomen.

Zone Aantal m2 Aantal werknemers
(1,66 per 100 m2)

Aantal aanwezige
werknemers (90%)

Zone B (excl. B1) 2.500 42 37

Zone C 1.000 17 15

Totaal 3.500 58 52

Tabel 7. Zone B (excl. B1) en C: aantal werknemers in de commerciële zones

Net als voor de kantoorruimte geldt ook voor de commerciële ruimte een duurzame
parkeernorm waarbij er in zone B (excl. B1) één parkeerplaats wordt voorzien per 10
werknemers en in zone C één parkeerplaats per 8 werknemers.

Omwille van het worstcase-aspect wordt echter net als bij de kantoren gerekend met een
wagengebruik  van  50% in  zone  B  (excl.  B1)  en  van  60% in  zone  C.  Tevens  wordt  rekening
gehouden met een wagenbezetting van 1,1.

Zone Aantal aanwezige werknemers
Aantal werknemers die met de

wagen komen
Verkeersgeneratie op

dagbasis

Zone B (excl. B1) 37 19 17

Zone C 15 9 8

Totaal 52 28 25

Tabel 8. Zone B (excl. B1) en C: verkeersgeneratie werknemers van de commerciële ruimte op dagbasis
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Qua spreidingspatroon doorheen de spitsuren wordt voor dezelfde waardes geopteerd als voor
de kantoren.

Zone Ochtendspitsuur Avondspitsuur

Toekomend (40%) Vertrekkend (0%) Toekomend (0%) Vertrekkend (35%)

Zone B (excl. B1) 7 0 0 6

Zone C 3 0 0 3

Totaal 10 0 0 9

Tabel 9. Zone B (excl. B1) en C: verkeersgeneratie werknemers van de kantoorruimte tijdens de spitsuren

4.3.2 Bezoekers

Aangezien de commerciële zone zich in het bijzonder dient te richten op de bewoners uit de
directe omgeving en op de gebruikers van het station en de projectontwikkeling zullen de
bezoekers van de commerciële ruimte in belangrijke mate te voet of met de fiets komen.
Bovendien zullen de bezoekers verspreid over de dag komen. Deze twee aspecten leiden ertoe
dat het aantal personenwagens dat door de bezoekers van de commerciële ruimte tijdens de
spitsuren wordt gegenereerd als verwaarloosbaar kan worden verondersteld.

Merk hierbij bij op dat bovenstaande niet inhoudt dat de commerciële ruimte geen attractie van
personenwagens zal kennen en er dus geen parkeervraag zal zijn. In hoofdstuk 6 (parkeren)
wordt hier dieper op ingegaan.

4.4 School met buurtsporthal

In zone B (excl. B1) is een (buurt)school met (buurt)sporthal voorzien voor 250 leerlingen.

4.4.1 Personeelsleden

Naast de leerkrachten zal er in de school tevens ondersteunend personeel worden
tewerkgesteld. Inclusief dit ondersteunend personeel wordt een personeelsbestand bekomen
van 1 personeelslid per 8 leerlingen. Voor de 250 leerlingen komt dit overeen met 31
personeelsleden. Aangezien de school is gelegen in zone B (excl. B1) geldt ook voor de school
de parkeernorm van 1 parkeerplaats per 10 werknemers hetgeen overeenkomt met 3
parkeerplaatsen.

De verkeersgeneratie van de school wordt echter op dezelfde worstcase-manier berekend als de
overige werknemers uit zone B (excl. B1). Tijdens de spitsuren wordt onderstaande
verkeersgeneratie bekomen.

Zone Ochtendspitsuur Avondspitsuur

Toekomend (40%) Vertrekkend (0%) Toekomend (0%) Vertrekkend (35%)

Zone B (excl. B1) 5 0 0 4

Tabel 10. Buurtschool: verkeersgeneratie personeelsleden tijdens de spitsuren
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4.4.2 Leerlingen

Aangezien het een buurtschool betreft zal een meerderheid van de leerlingen te voet of met de
fiets naar school gaan (zelfstandig of onder begeleiding). Een deel van de leerlingen echter zal
met de auto worden afgezet, veelal als onderdeel van het woon-werktraject van de ouders.
Bepaalde verkeersstromen gaan met andere woorden een zekere rerouting ondergaan langs de
Fabiolalaan.

4.5 Kindercrèche

In zone B (excl. B1) is een kindercrèche voorzien met een bruto vloeroppervlakte van 350 m2.

4.5.1 Personeelsleden

Het aantal personeelsleden is gerelateerd aan het aantal kinderen (1 personeelslid per 6
kinderen). En het aantal kinderen is gerelateerd aan het aantal vierkante meters bruto
vloeroppervlakte. Uitgaande van 7 kinderen per 100 m2 wordt  een  totaal  bekomen  van  25
kinderen en 4 werknemers. De verkeersgeneratie tijdens de spitsuren van de personeelsleden
wordt op dezelfde wijze berekend als de overige werknemers van zone B (excl. B1).
Onderstaande verkeersgeneratie wordt bekomen.

Zone Ochtendspitsuur Avondspitsuur

Toekomend (40%) Vertrekkend (0%) Toekomend (0%) Vertrekkend (35%)

Zone B (excl. B1) 1 0 0 1

Tabel 11. Kindercrèche: verkeersgeneratie personeelsleden tijdens de spitsuren

4.5.2 Kinderen

De 25 kinderen zullen allemaal door de ouders worden gebracht. Aangezien de functies van
zone B (excl. B1) zich op de buurt dienen te richten zal een significant aantal te voet of met de
fiets worden gebracht. Een deel van de kinderen zal echter zal met de auto worden afgezet,
veelal als onderdeel van het woon-werktraject van de ouders. Bepaalde verkeersstromen gaan
met andere woorden een zekere rerouting ondergaan langs de Fabiolalaan.

4.6 Verenigingslokaal

In zone B (excl. B1) is tevens een verenigingslokaal voorzien van 250 m2. Gezien de specifieke
functie zal dit lokaal slechts bij uitzondering verkeer genereren tijdens de spitsuren.
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5. MOBILITEITSEFFECTEN
5.1 Verkeersgeneratie

Op basis van het mobiliteitsprofiel kan de totale verkeersgeneratie van zone B (excl. B1) en
zone C worden berekend.

5.1.1 Verkeersgeneratie zone B (excl. B1)

5.1.1.1 Zone B (excl. B1)

De parking(s)5 onder  zone B (excl.  B1)  zal/zullen worden gebruikt  door  de bewoners  en voor
een deel van de werknemers van zone B (excl. B1). Omwille van het worstcase-aspect wordt er
van uitgegaan dat een deel van de werknemers, die niet over een ondergrondse parkeerplaats
beschikt, toch met de wagen zal komen en deze op straat zal parkeren. Deze werknemers zijn
in onderstaande tabel ook meegenomen. In hoofdstuk 7.2 (milderende maatregelen) worden
maatregelen voorgesteld om dit gebruik van de openbare parkeerplaatsen door werknemers
tegen te gaan.

De verkeersgeneratie van zone B (excl. B1) is weergegeven in onderstaande tabel. Het betreft
de totale verkeersgeneratie met uitzondering van de bezoekers van de kantoren. Zij parkeren
niet in de parking(s) die onder zone B (excl. B1) worden voorzien en worden besproken onder
5.1.1.2.

Ochtendspitsuur Avondspitsuur

Toekomend Vertrekkend Toekomend Vertrekkend

Woningen 3 61 59 20

Werknemers kantoren 26 0 0 22

Werknemers
commerciële zones

7 0 0 6

Personeelsleden
buurtschool

5 0 0 4

Personeelsleden crèche 1 0 0 1

Totaal 42 61 59 53

Tabel 12. Zone B (excl. B1): verkeersgeneratie ondergrondse parking(s) tijdens de spitsuren

Zone B (excl. B1) zal tijdens één ochtendspitsuur maximaal 42 toekomende en 61 vertrekkende
personenwagens genereren. Tijdens één avondspitsuur betreft het 59 personenwagens die
toekomen en 53 die wegrijden. Voor zowel de ochtend- als voor de avondspits betreft het met
andere woorden, en dit volgens een worstcase-benadering, maximaal één wagen per minuut
per richting.

5 Er  zijn  geen  randvoorwaarden  die  aangeven  dat  er  één  dan  wel  meerdere  parkings  dienen  te  worden  voorzien.  In
voorliggende Mober worden beide opties, voor zover dit geen verkeerskundige knelpunten veroorzaakt,
meegenomen.
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Hiernaast zijn er de kinderen van de buurtschool en van de kindercrèche; zij zullen door de
ouders worden gebracht. Aangezien zowel de buurtschool al de kindercrèche zich op de buurt
richten zal een meerderheid te voet of met de fiets worden gebracht. Ouders die hun kind(eren)
met de wagen brengen doen dit veelal als onderdeel van het woon-werktraject; het betreft met
andere woorden geen extra verkeer maar een beperkte rerouting langsheen de K. Fabiolalaan.

5.1.1.2 Bezoekers kantoren zone B (excl. B1)

Tijdens de spitsuren genereren de bezoekers van de kantoren van zone B (excl.  B1)
onderstaande verkeersstromen.

Zone OSP ASP

Toekomend Vertrekkend Toekomend Vertrekkend

Bezoekers kantoren 4 0 0 3

Totaal 4 0 0 3

Tabel 13. Verkeersgeneratie bezoekers van de kantoren van zone B (excl. B1)

5.1.2 Verkeersgeneratie zone C

In de parking(s)6 onder zone C dienen zowel de bewoners te parkeren als de werknemers die in
zone C zijn tewerkgesteld. In het hoofdstuk parkeren (hoofdstuk 6) wordt hier dieper op
ingegaan. De verkeersgeneratie van deze parking(s) is weergegeven in onderstaande tabel.

Zone OSP ASP

Toekomend Vertrekkend Toekomend Vertrekkend

Woningen 3 59 57 19

Werknemers
commerciële zones

3 0 0 3

Totaal 6 59 57 22

Tabel 14. Zone C: verkeersgeneratie ondergrondse parking(s) tijdens de spitsuren

6 Er  zijn  geen  randvoorwaarden  die  aangeven  dat  er  één  dan  wel  meerdere  parkings  dienen  te  worden  voorzien.  In
voorliggende Mober worden beide opties, voor zover dit geen verkeerskundige knelpunten veroorzaakt,
meegenomen.
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5.2 Toedeling op het wegennet

5.2.1 Ontsluiting

Zoals onder 3.3.2.2 is aangegeven verloopt de ontsluiting als volgt:

Ontsluiting zone B (excl. B1)
o Zone  B  (excl.  B1)  ontsluit  via  de  K.  Fabiolalaan  of  via  de  Boentweg  (of  een

combinatie van beide)
o Om de effecten zo worstcase mogelijk te ramen wordt gerekend dat de

bezoekers van de kantoren van zone B (excl. B1) in de K. Fabiolalaan parkeren.
Ontsluiting zone C

o Zone  C  ontsluit  via  de  Fabiolalaan,  al  dan  niet  met  behulp  van  een
ontsluitingsweg.

5.2.2 Toedeling nieuwe verkeersstromen

De verdeling van de bijkomende verkeersstromen zal in beperkte mate verschillend zijn voor
zone B (excl. B1) en zone C.

5.2.2.1 Ontsluiting zone B (excl. B1)

De parking onder zone B (excl. B1) ontsluit, al dan niet via de Boentweg, op de Fabiolalaan en
dit  nabij  het  kruispunt  van  de  K.  Fabiolalaan  met  de  Sportstraat7.  Aangezien  er  via  de
Sportstraat een vlotte verbinding is naar de R40 wordt geraamd dat, hoewel de Sportstraat een
lagere wegencategorisering heeft meegekregen dan de K. Fabiolalaan, deze ook een bepaald
deel van de nieuwe verkeersintensiteiten zal opvangen.

Bij de verkeersraming werd er, omwille van het worstcase-aspect, van uitgegaan dat een deel
van de werknemers van zone B (excl. B1) die niet over een ondergrondse parkeerplaats
beschikt toch met de wagen komt en op het openbaar domein parkeert. Voor de toedeling van
de verkeersstromen wordt er, omwille van het worstcase-aspect, van uitgegaan dat zij in de K.
Fabiolalaan ter hoogte van zone B (excl. B1) parkeren. In realiteit zullen zij eerder verspreid
parkeren in het bijzonder op die locaties waar gratis en onbeperkt in de tijd kan worden
geparkeerd.

Zoals hiervoor reeds aangegeven worden in hoofdstuk 7.2 milderende maatregelen uitgewerkt
om werknemers te ontmoedigen om op het openbaar domein te parkeren.

Concreet wordt een verdeling geraamd waarbij circa 1/3e van het verkeer van/naar het
kruispunt  met  de  as  Gordunakaai  /  Snepkaai  rijdt,  circa  1/3e van het verkeer van/naar het
station rijdt en circa 1/3e van het verkeer van/naar de Sportstraat rijdt.

Voor de bezoekers van de kantoren van zone B (excl. B1) wordt gerekend met dezelfde
verdeling als de werknemers.

7 De exacte ligging van de ontsluiting zal afhangen van het ontwerp van zone B (excl. B1) door de ontwikkelaar.
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5.2.2.2 Ontsluiting zone C

De parking van zone C ontsluit volledig op de Fabiolalaan en dit op beperkte afstand van het
kruispunt met de as Snepkaai / Gordunakaai. Gezien de wegencategorisering van deze laatste
as en gezien de goede verbindingen met de overige delen van het verkeersnetwerk wordt
geraamd dat circa 2/3e van de voertuigen, die van/naar zone C rijdt, via het kruispunt van de K.
Fabiolalaan met de as Snepkaai / Gordunakaai passeert. De overige 1/3e rijdt op de Fabiolalaan
van/naar het station.

Voor de evaluatie van het kruispunt van de K. Fabiolalaan met de as Snepkaai / Gordunakaai
wordt er van uitgegaan dat de nieuwe verkeersstromen zich over het kruispunt zullen verdelen
zoals de huidige verkeersstromen.

Bij de verkeersraming werd er omwille van het worstcase-aspect van uitgegaan dat een deel
van de werknemers van zone C, die niet over een ondergrondse parkeerplaats beschikken, toch
met de wagen komen en op het openbaar domein parkeren. Voor de toedeling van de
verkeersstromen wordt er, omwille van het worstcase-aspect, van uitgegaan dat zij in de K.
Fabiolalaan ter hoogte van zone C parkeren. In realiteit zullen zij eerder verspreid parkeren in
het bijzonder op die locaties waar gratis en onbeperkt in de tijd kan worden geparkeerd.

Zoals hiervoor reeds aangegeven worden in hoofdstuk 7.2 milderende maatregelen uitgewerkt
om werknemers te ontmoedigen om op het openbaar domein te parkeren.

5.2.2.3 Verkeersgeneratie zone B (excl. B1) en zone C

De verkeersgeneratie van zone B (excl. B1) en zone C is weergegeven op onderstaande figuren
inclusief de spreiding over het wegennet.

Figuur 19. Verdeling bijkomende verkeersstromen over het wegennet (ochtendspitsuur)



38 P.004955| Project Gent Sint-Pieters: Mober zone B (excl. B1) en C

Figuur 20. Verdeling bijkomende verkeersstromen over het wegennet (avondspitsuur)
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5.3 Evaluatie kruispunten

Op basis van de huidige verkeersintensiteiten en van de toekomstige verkeersstromen komt
naar  voor  dat  in  het  bijzonder  het  kruispunt  van  de  Snepkaai  met  de  K.  Fabiolalaan  dient  te
worden geëvalueerd. Bijkomend volgt een bondige bespreking van het kruispunt van de
Sportstraat met de Rijsenbergstraat.

5.3.1 Kruispunt van de Snepkaai met de K. Fabiolalaan

Het  is  in  het  bijzonder  het  kruispunt  van  de  Snepkaai  met  de  K.  Fabiolalaan  dat  de  extra
verkeersintensiteiten, die gaan worden gegenereerd door zone B (excl. B1) en zone C, gaat
moeten afwikkelen.

Ochtendspits

De  ontwikkeling  van  zone  B  (excl.  B1)  en  zone  C  gaat  er  toe  leiden  dat  er  tijdens  één
ochtendspitsuur maximaal 79 pae extra gaat rijden op het kruispunt van de Snepkaai met de K.
Fabiolalaan. Onderstaande intensiteiten worden bekomen.

Figuur 21. Kp. K. Fabiolalaan - Snepkaai: pae zonder fietsers inclusief ontwikkeling zone B (excl. B1) en
zone C (ochtendspitsuur)

De toename van de verkeersintensiteiten met maximaal 82 pae tijdens één ochtendspitsuur is
vrij beperkt ten overstaan van de 1.498 pae die momenteel reeds op het kruispunt rijden.
Bovendien  betreft  het  in  hoofdzaak  verkeer  dat  van  de  K.  Fabiolalaan  komt,  de  tak  die
momenteel het minst wordt belast. De extra verkeersintensiteiten zijn met andere woorden te
klein en te verspreid over het kruispunt om een significant impact te kunnen hebben op de
verkeersafwikkeling.
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Avondspits

De  ontwikkeling  van  zone  B  (excl.  B1)  en  zone  C  gaat  er  toe  leiden  dat  er  tijdens  één
avondspitsuur maximaal 92 pae extra gaat rijden op het kruispunt van de Snepkaai met de K.
Fabiolalaan. Onderstaande intensiteiten worden bekomen.

Figuur 22. Kp. K. Fabiolalaan - Snepkaai: pae zonder fietsers inclusief ontwikkeling zone B (excl. B1) en
zone C (avondspitsuur)

De toename van de verkeersintensiteiten met maximaal 95 pae tijdens één avondspitsuur is vrij
beperkt ten overstaan van de 1.424 pae die momenteel reeds op het kruispunt rijden. De extra
verkeersintensiteiten zijn met andere woorden te klein en te verspreid over het kruispunt om
een significant impact te kunnen hebben op de verkeersafwikkeling.
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5.3.2 Kruispunt van de Rijsenbergstraat met de Sportstraat

Ten  gevolge  van  de  ontwikkeling  van  zone  B  (excl.  B1)  en  zone  C  zal  het  kruispunt  van  de
Rijsenbergstraat met de Sportstraat tijdens één ochtendspitsuur maximaal 35 pae extra te
verwerken krijgen. Tijdens één avondspitsuur betreft het maximaal 39 pae. Tijdens beide
spitsmomenten betreft het minder dan 1 wagen per twee minuten per richting. In relatie tot de
huidige lage intensiteiten (zie 3.3.3.2) kan de invloed van de ontwikkeling van zone B (excl. B1)
en van zone C op het betreffende kruispunt als verwaarloosbaar worden beschouwd.

5.4 Evaluatie verkeersleefbaarheid en –veiligheid

De verkeersleefbaarheid en de –veiligheid zijn in het bijzonder gekoppeld aan de
verkeersintensiteiten. Bij de verkeersveiligheid is ook de wegconfiguratie van belang.

5.4.1 Verkeersleefbaarheid

De ontwikkeling van zone B (excl. B1) en zone C gaat tot bijkomende verkeersintensiteiten
leiden  en  dit  in  het  bijzonder  in  de  K.  Fabiolalaan  met  hier  op  aansluitend  de  as  Snepkaai-
Gordunakaai aan de westzijde van de K. Fabiolalaan en de K. Albertlaan aan de oostzijde van
de K. Fabiolalaan. In tweede grootteorde zal ook Sportstraat een lichte stijging van
verkeersintensiteiten kennen.

Merk met betrekking tot de K. Fabiolalaan, de K. Albertlaan en de as Snepkaai-Gordunakaai op
dat de extra intensiteiten maximaal 58 pae per richting bedragen en dat deze drie assen zijn
geselecteerd als interne ontsluitingsweg. In relatie tot deze wegencategorisering kan de
verkeerstoename van maximaal één wagen per minuut per richting als te beperkt worden
beschouwd om een significant effect te hebben op de verkeersleefbaarheid.

Met betrekking tot de Sportstraat geldt dat de toename maximaal 20 pae per richting bedraagt
en dat deze as is geselecteerd als wijkverzamelweg. In relatie tot deze wegencategorisering kan
een verkeerstoename van maximaal 1 wagen per twee minuten per richting als te beperkt
worden beschouwd om een significant effect te hebben op de verkeersleefbaarheid.

5.4.2 Verkeersveiligheid

Met betrekking tot het aspect verkeersveiligheid is onder meer de wegconfiguratie van belang.
De bijkomende verkeersintensiteiten gaan in het bijzonder worden opgevangen door de K.
Fabiolalaan, de as Snepkaai-Gordunakaai en door de K. Albertlaan. De twee laatste assen
beschikken momenteel reeds over vrijliggende fietspaden. Na de herinrichting van de K.
Fabiolalaan zal ook deze as over vrijliggende fietspaden beschikken.

In de Sportstraat is er menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers; dit is in
overeenstemming met de wegencategorisering, de (huidige én toekomstige) intensiteiten en
met het snelheidsregime van 30 km/uur.

Er  kan  dan  ook  worden  geconcludeerd  dat  de  ontwikkeling  van  zone  B  (excl.  B1)  en  zone  C
geen significant negatief effect gaat hebben op de verkeersveiligheid.
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5.5 Sensitiviteitstoets

In de sensitiviteitstoets wordt onderzocht of de foutenmarges inherent aan verkeersramingen
zouden kunnen leiden tot verkeerseffecten die initieel niet naar voor komen.

Het meest cruciale punt betreft de verkeersafwikkeling op het kruispunt van de K. Fabiolalaan
met de as Snepkaai – Gordunakaai. Voor de sensitiviteitstoets wordt vertrokken van een situatie
waarbij de verkeersintensiteiten, die wordt gegenereerd door zone B (excl. B1) en zone C 20%
hoger zou liggen ten overstaan van de raming uit hoofdstuk 4.

Verkeersintensiteiten op
basis mobiliteitsprofiel

Sensitiviteitstoets (+20%) Surplus

Ochtendspitsuur 82 98 16

Avondspitsuur 92 110 18

Tabel 15. Sensitiviteitstoets: extra verkeersintensiteiten op kp. K. Fabiolalaan * Snepkaai

Zelfs indien de verkeersintensiteiten 20% hoger zouden zijn dan geraamd, zou het verkeer op
het kruispunt van de K. Fabiolalaan met de Snepkaai toenemen met slechts 16 voertuigen
tijdens één ochtendspitsuur en 18 voertuigen tijdens één avondspitsuur. Deze aantal zijn te
laag om tot significant andere conclusies te kunnen leiden.

De omvang van de verkeersstromen die gaan worden gegenereerd door zone B (excl. B1) en
zone C blijkt met andere woorden dusdanig te zijn dat zelfs een significante procentuele groei
van de geraamde verkeersstromen niet tot significant andere conclusies gaat leiden.
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6. PARKEREN
6.1 Parkeeraanbod

6.1.1 Publiek aanbod

6.1.1.1 Parkeerregime

Parkeerregime: algemeen

In het Parkeerplan Gent 2020 is een aanpassing van de parkeerregimes voorzien. De hierna
volgende beschrijving betreffen de parkeerregimes uit het parkeerplan.

Oranje tariefzone: Stationspolen

Het oranje gebied is gericht op stationsomgevingen. Omwille van de parkeerbehoefte van
pendelaars wordt gekozen om een parkeerduurbeperking te hanteren. Kortparkeren (maximaal
3 uur) en bewonersparkeren zijn binnen deze zone wel mogelijk.

Het oostelijke gedeelte van de Rijsenbergbuurt is, tot aan en inclusief de Sportstraat,
opgenomen in de Oranje tariefzone. Ook een deel van de Tuinwijk-wijk en de Sint-Denijslaan,
tot aan de Wiemersdreef, zijn opgenomen in deze zone.

Gele tariefzone: Stedelijk gebied

Binnen de gele tariefzone is de woonfunctie dominant; de hoogste prioriteit wordt gegeven aan
het bewonersparkeren. Binnen de gele tariefzone is zowel kort als langparkeren mogelijk. Het
westelijk deel van de Rijsenbergbuurt is, vanaf de Sportstraat, opgenomen in de Gele
Tariefzone.

Gratis parkeren

Met betrekking tot het parkeerregime is in het bijzonder van belang waar er gratis en onbeperkt
in de tijd kan worden geparkeerd. In de ruime stationsomgeving betreft het onderstaande
locaties:

- Woonwijk tussen Snepkaai en Sint-Denijslaan inclusief een gedeelte van de Sint-
Denijslaan

- Parking Hogeschool

Op de Hogeschool zijn er een zeer ruim aantal gratis parkeerplaatsen. Hoewel deze zijn
bedoeld voor studenten en personeel van de Hogeschool is er geen controle op wie
gebruik maakt van deze parkeerplaatsen.

- Snepkaai

In de Snepkaai  kan,  zowel  t.h.v.  de spoorwegbrug,  tussen de spoorwegbrug & de M.
Dupuislaan als tegenover de M. Dupuislaan gratis en onbeperkt worden geparkeerd.
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- Overige private parkeerplaatsen

In de ruime stationsomgeving beschikt bijvoorbeeld de Vlaamse Landmaatschappij niet
over fysisch afgesloten parkeerplaatsen.

Op onderstaande figuren komen achtereenvolgens het parkeerregime en de locaties waar gratis
en onbeperkt in de tijd kan worden geparkeerd aan bod.

Figuur 23. Parkeerplan Gent 2020: parkeerregimes in omgeving Gent-Sint-Pieters

Figuur 24. Stationsomgeving: locaties waar gratis en onbeperkt in de tijd kan worden geparkeerd

Parkeerregime: stationsparking

In de stationsparking wordt een onderscheid gemaakt tussen treinreizigers en niet-reizigers.
Qua treinreizigers betreft het zowel abonnementhouders als occasionele reizigers. In de parking
is zowel kort, lang als dagparkeren mogelijk. Abonnementen kunnen worden aangevraagd voor
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een week, een maand of voor drie maanden. Ook kunnen parkeerkaarten worden gekocht voor
5 of voor 10 beurten. Daarnaast is voor buurtbewoners de mogelijkheid voorzien om tegen een
gereduceerd tarief een maandabonnement te kopen.

6.1.1.2 Stationsomgeving: huidige restcapaciteit

Door de stad Gent werden in 2011 zowel de capaciteit als de bezettingsgraad in de ruime
stationsomgeving in kaart gebracht. Met betrekking tot de bezettingsgraad zijn er zekere
verschillen. Zo is de bezettingsgraad aan de zuidzijde van het station bijvoorbeeld lager ten
overstaan van de bezettingsgraad aan de noordzijde van het station. Echter ook binnen deze
grotere gehelen zijn er verschillen. Naar conclusie toe is vooral van belang dat de globale
restcapaciteit van die aard is dat een significante stijging van de parkeerdruk dient te worden
voorkomen.

Figuur 25. Stationsomgeving: parkeerbezetting
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6.1.1.3 K. Fabiolalaan

Aangezien de projectontwikkeling is gelegen aan de K. Fabiolalaan is deze straat in het
bijzonder van belang. Deze as wordt over de volledige lengte heraangelegd. Het gedeelte ter
hoogte van zone A (en een deel van zone B) is reeds gerealiseerd en dit wegprofiel wordt
doorgetrokken tot aan de Snepkaai.

Voor het gedeelte van de K. Fabiolalaan dat nog dient te worden heraangelegd is nog geen
wegontwerp opgemaakt; het toekomstig aantal parkeerplaatsen op dit wegsegment is met
andere woorden nog niet gekend. Op basis van het wegsegment dat is reeds is heraangelegd
wordt het toekomstig aantal parkeerplaatsen ter hoogte van zone B (excl. B1) en zone C
geraamd op 160 parkeerplaatsen. Verificatie na opmaak van het (definitieve) ontwerp is
wenselijk.

Op  dinsdag  16  april  2013  werd  zowel  ’s  namiddags,  ’s  avonds  als  ’s  nachts  het  aantal
geparkeerde wagens geteld op het gedeelte van de K. Fabiolalaan tussen de Snepkaai en de
Aaigemstraat. Tevens werd het aantal wagens met een bewonerskaart geregistreerd. In
combinatie met de geraamde toekomstige parkeercapaciteit op dit wegsegment (160
parkeerplaatsen) werd vervolgens de restcapaciteit berekend.

Huidig gebruik (namiddag) Huidig gebruik (avond) Huidig gebruik (nacht)

Parkeervraag 49 39 32

Aantal voertuigen met een
bewonerskaart

20 21 26

Percentage
bewonerskaarten

41% 54% 81%

Restcapaciteit indien
capaciteit = 160 pp

111 121 128

Tabel 16. K. Fabiolalaan (tussen Snepkaai en Aaigemstraat): restcapaciteit op een weekdag

6.1.2 Privaat aanbod

6.1.2.1 Bewoners

Fietsstallingen

In het bouwreglement van de stad Gent is opgenomen dat er 1 m2 fietsberging dient te zijn per
wooneenheid en dat deze per extra kamer dient te worden vergroot met een extra vierkante
meter.

Personenwagens

Voor zone B is een parkeernorm voorzien van 0,8 parkeerplaatsen per wooneenheid  en in zone
C is 1 parkeerplaats per wooneenheid voorzien. Voor de sociale huurwoningen betreft het 0,6
parkeerplaatsen per wooneenheid. Het aantal sociale huurwoningen bedraagt circa 20% van
het totale aantal woningen.

In combinatie met het aantal verwachte woningen kan het totale aantal parkeerplaatsen
worden geraamd. Merk hierbij op dat een deel van deze parkeerplaatsen (+/- 30%) overdag
vrij komt en gebruikt zal kunnen worden door werknemers en dit volgens de parkeernormen
voor werknemers zoals besproken onder 4.2.1.
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Aantal wooneenheden
Aantal parkeerplaatsen

per wooneenheid
Aantal parkeerplaatsen

Zone B (excl. B1) –gedeelte
sociale huurwoningen-

64 0,6 38

Zone B (excl. B1) –overige
woningen-

256 0,8 205

Zone C –gedeelte sociale
huurwoningen-

62 0,6 37

Zone C –overige woningen- 248 1 248

Totaal 630 / 528

Tabel 17. Zone B (excl. B1) en zone C: parkeeraanbod personenwagens

Volgend op het aantal woningen dat zou worden gebouwd zal er voor de bewoners van zone B
(excl. B1) en zone C een totale parkeeraanbod zijn van 528 parkeerplaatsen.

6.1.2.2 Werknemers

Voor de berekening van het parkeeraanbod voor de werknemers wordt vertrokken van de
parkeernormen zoals besproken onder 4.2.1. Voor zone B (excl. B1) betreft het 1 parkeerplaats
per 10 werknemers en voor zone C betreft het 1 parkeerplaats per 8 werknemers.

Kantoren
Commerciële

zones
Buurtschool Kindercrèche

Totaal
parkeeraanbod

Zone B (excl. B1) 24 4 3 1 32

Zone C Nvt 2 Nvt Nvt 2

Totaal 24 6 3 1 34

Tabel 18. Zone B (excl. B1) en zone C: parkeeraanbod werknemers

Het totale parkeeraanbod voor de werknemers van zone B (excl. B1) en zone C is 34
parkeerplaatsen.
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6.2 Parkeervraag projectontwikkeling

6.2.1 Publieke parkeervraag in de ruime stationsomgeving

Voor de werknemers van de projectontwikkeling is een duurzame parkeernorm vooropgesteld.
Deze parkeernorm vormt een onderdeel van het beleid om bij werknemers een duurzame
modal split te realiseren. Deze duurzame modal split staat in relatie tot de (zeer) goede
multimodale bereikbaarheid.

Er kan echter niet worden uitgesloten dat een deel van de werknemers, die niet over een
ondergrondse parkeerplaats beschikt, toch met de wagen naar het werk zal komen en op het
openbaar domein zal parkeren. In hoofdstuk 7.2 worden voorstellen uitgewerkt om dit tegen te
gaan. Het betreft bv. het tegengaan van de mogelijkheid om gratis en onbeperkt te parkeren.

6.2.1.1 Parkeervraag werknemers zone B (excl. B1)

Zone B (excl. B) is gelegen op circa 500 m van het OV-knooppunt Gent-Sint-Pieters. Ondanks
deze goede OV-bereikbaarheid wordt er, omwille van het worstcase-aspect, van uitgegaan dat
circa 33% van de werknemers toch met de wagen naar het werk zal komen. In combinatie met
een wagenbezetting van 1,1 kan de parkeervraag van de werknemers worden berekend.

Zone B (excl. B1) Aanwezige werknemers
Werknemers met de wagen

(33%)
Aantal wagens

(wagenbezetting van 1,1)

Kantoren 216 72 65

Commerciële zones 37 12 11

Buurtschool 28 9 8

Kindercrèche 4 1 1

Totaal 285 94 85

Tabel 19. Zone B (excl. B1): maximale parkeervraag werknemers

De totale parkeervraag van de werknemers van zone B (excl. B1) wordt geraamd op 85
parkeerplaatsen. Deze vraag wordt bij voorkeur verder verlaagd via een verdere optimalisatie
van de parkeerregimes. Hierbij dient in het bijzonder te worden gedacht aan het wegnemen
van de mogelijkheid om gratis en onbeperkt in de tijd te parkeren.
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6.2.1.2 Parkeervraag werknemers zone C

Zone C is gelegen op circa 1 km van het OV-knooppunt Gent-Sint-Pieters. Ondanks de nabijheid
van  dit  OV-knooppunt  wordt  er,  omwille  van  het  worstcase-aspect,  van  uitgegaan  dat  circa
33% van de werknemers toch met de wagen naar het werk zal komen. In combinatie met een
wagenbezetting van 1,1 kan de parkeervraag van de werknemers worden berekend.

Zone C Aanwezige werknemers
Werknemers met de wagen

(33%)
Aantal wagens

(wagenbezetting van 1,1)

Kantoren 0 0 0

Commerciële zones 15 5 5

Buurtschool 0 0 0

Kindercrèche 0 0 0

Totaal 15 5 5

Tabel 20. Zone C: maximale parkeervraag werknemers

De totale parkeervraag van de werknemers van zone C bedraagt 5 parkeerplaatsen.

6.2.1.3 Publieke parkeervraag werknemers zone B (excl. B1 en zone C)

Op basis van enerzijds het parkeeraanbod voor de werknemers en anderzijds de parkeervraag
van de werknemers kan worden berekend hoeveel werknemers hun wagen op het openbaar
domein gaan stallen.

(Privaat) parkeeraanbod Parkeervraag Publieke parkeervraag

Zone B (excl. B1) 32 85 53

Zone C 2 5 3

Totaal 34 90 56

Tabel 21. Zone B (excl. B1) en zone C: publieke parkeervraag werknemers

Uitgaande van een worstcase-benadering zouden de werknemers van zone B (excl. B1) en zone
C kunnen leiden tot een extra parkeervraag op het openbaar domein van 56 parkeerplaatsen.
Een optimalisatie van de huidige parkeerregimes (en in het bijzonder het wegnemen van de
mogelijkheid om gratis en onbeperkt in de tijd te parkeren) zal deze parkeervraag op het
openbaar domein verder doen afnemen.
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6.2.2 Publieke parkeervraag in de K. Fabiolalaan

6.2.2.1 Bewoners

Voor de toekomstige bewoners van zone B (excl. B1) en zone C zijn er ondergrondse
parkeerplaatsen voorzien. In het Parkeerplan Gent 2020 is voorzien dat voor bepaalde nieuwe
ontwikkelingen, waaronder zone A, B en C, geen eerste bewonerskaart wordt uitgereikt. De
tweede kaart, die duurder is, kan wel worden uitgereikt indien kan worden aangetoond dat het
een tweede wagen betreft.

In het kader van het mobiliteits- en verplaatsingsonderzoek bij inwoners van de stad Gent8 is
onderzoek verricht naar (onder andere) het wagenbezit in Gent. Hieruit komt naar voor dat er
voor heel Gent een gemiddeld autobezit is van 1,2 wagens. In het centrum ligt het autobezit
lager en bedraagt ze 1,0 wagen per gezin. In de noordoostelijke zone van Gent is het autobezit
dan weer hoger en bedraagt ze 1,4 wagens per gezin.

Gezien het meer stedelijke karakter en de ligging nabij het station wordt vermoed dat het
mobiliteitsprofiel van de toekomstige bewoners van zone B (excl. B1) eerder zal aansluiten bij
het mobiliteitsprofiel van het centrum. Er wordt met andere woorden een gemiddeld autobezit
geraamd van 1,0 wagen per gezin.

Gezien de iets grotere afstand tot Gent-Sint-Pieters wordt vermoed dat het mobiliteitsprofiel van
de toekomstige bewoners van zone C eerder zal aansluiten bij het gemiddelde mobiliteitsprofiel
voor heel Gent. Er wordt met andere woorden een gemiddeld autobezit geraamd van 1,2
wagens per gezin.

Aantal wooneenheden /
gezinnen

Geraamd autobezit
per gezin

Totaal autobezit

Zone B (excl. B1) 320 1,0 320

Zone C 310 1,2 372

Totaal 630 / 692

Tabel 22. Zone B (excl. B1) en zone C: autobezit bewoners

De bewoners van zone B (excl. B1) en zone C zullen een totale parkeervraag hebben van 692
voertuigen. Om de publieke parkeervraag van de bewoners te kennen dient deze totale
parkeervraag ten overstaan van het parkeeraanbod in de ondergrondse parkings van zone B
(excl. B1) en zone C te worden geplaatst.

Parkeervraag Privaat parkeeraanbod Publieke parkeervraag

Zone B (excl. B1) 320 243 77

Zone C 372 285 87

Totaal 692 528 164

Tabel 23. Zone B (excl. B1) en zone C: publieke parkeervraag bewoners

8 Mobiliteits- en verplaatsingsonderzoek bij inwoners van de stad Gent; November 2012; stad Gent
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6.2.2.2 Bezoekers bewoners

Voor de bezoekers van de bewoners wordt gerekend met een parkeervraag van 1 parkeerplaats
per woning. Het betreft de maximale parkeervraag: de reële waarde is echter afhankelijk van
het concrete tijdstip van de dag. Onder 6.2.2.3. wordt hier dieper op ingegaan. Onderstaande
maximale parkeervraag wordt bekomen.

Aantal woningen Parkeervraag bezoekers

Zone B (excl. B1) 320 32

Zone C 310 31

Totaal 630 63

Tabel 24. Zone B (excl. B1) en zone C: maximale parkeervraag bezoekers bewoners

Voor de bezoekers van de woningen van zone B (excl. B1) en zone B geldt er een maximale
parkeervraag van 63 parkeerplaatsen.

6.2.2.3 Bezoekers kantoren zone B (excl. B1)

Uitgaande van 1 bezoeker per 10 aanwezige werknemers kan het aantal bezoekers op dagbasis
worden berekend. Gezien de ligging van zone B (excl. B1) vlakbij het openbaar
vervoerknooppunt Gent-Sint-Pieters wordt geraamd dat het aantal bezoekers dat met de wagen
komt beperkt zal blijven tot 70% van het totale aantal bezoekers.

Kantoren: aantal aanwezige
werknemers

Aantal bezoekers
Aantal bezoekers met de

wagen

Zone B (excl. B1) 216 22 15

Tabel 25. Zone B (excl. B1) en zone C: parkeervraag bezoekers kantoren op dagbasis.

Op dagbasis is er voor de bezoekers van de kantoren van zone B (excl. B1) een parkeervraag
van 15 parkeerplaatsen.

6.2.2.4 Bezoekers commerciële functies

De concrete invulling van de commerciële functies, die zich op de buurt dienen te richten, is
nog niet gekend. Voor de berekening van de parkeervraag wordt vertrokken van de kencijfers
van de CROW en wordt als functie gekozen voor ‘commerciële dienstverlening in stedelijk
gebied’. Hiervoor geldt een parkeervraag van 1,5 parkeerplaatsen per 100 m2. Onderstaande
parkeervraag wordt bekomen.

Aantal m2 Parkeervraag bezoekers

Zone B (excl. B1) 2.500 38

Zone C 1.000 15

Totaal 3.500 53

Tabel 26. Zone B (excl. B1) en zone C: maximale parkeervraag bezoekers commerciële functies

De bezoekers van de commerciële functies in zone B (excl. B1) en zone C zullen een maximale
parkeervraag hebben van 53 parkeerplaatsen.
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6.2.2.5 Publieke parkeervraag: buurtschool en kindercrèche

De ouders die met de wagen naar de buurtschool of kindercrèche gaan dienen niet over een
‘volwaardige’ parkeerplaats te beschikken; zij hebben enkel nood aan een aantal
parkeerplaatsen waar enkel kortparkeren mogelijk is. Ter hoogte van de buurtschool /
kindercrèche dienen deze te worden voorzien.

6.2.2.6 Verenigingslokaal

De CROW geeft aan dat een cultureel centrum / wijkgebouw in stedelijk gebied een
parkeervraag heeft van minimaal 1,0 en maximaal 3,0 parkeerplaatsen per 100 m2 BVO.  In
relatie tot het verenigingslokaal van 250 m2 komt dit overeen met minimaal 3 en maximaal 8
parkeerplaatsen. Hierbij is van belang dat een verenigingslokaal niet continu wordt gebruikt. Bij
de parkeerbalans wordt deze parkeervraag dan ook niet kwantitatief meegenomen.

6.2.2.7 Publieke parkeervraag: tijdsdifferentiatie

Onder 6.2.2.1, 6.2.2.2 en 6.2.2.2 werd de maximale publieke parkeervraag berekend; de reële
parkeervraag evolueert echter doorheen de dag. Onderstaande reële parkeervraag wordt
bekomen.

Max. parkeervraag Namiddag Avond Nacht

Bewoners 164 98 (60%) 148 (90%) 156 (95%)

Bezoekers
bewoners

63 38 (60%) 38 (60%) 3 (5%)

Bezoekers
kantoren

15 8 (50%) 0 (0%) 0 (0%)

Bezoekers
commerciële zones

53 53 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Totaal 280 197 185 159

Tabel 27. Zone B (excl. B1) en zone C: publieke parkeervraag

De hoogte publieke parkeervraag wordt geraamd op een weekdag namiddag met een totale
parkeervraag van 197 parkeerplaatsen.



Technum  Parkeren     53

6.3 Parkeerbalans

In onderstaande hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate de parkeervraag en het
parkeeraanbod op elkaar zijn afgestemd.

6.3.1 Private parkeerbalans

Voor de ondergrondse parkeerplaatsen onder zone B (excl. B1) en zone C is van belang dat de
parkeerplaatsen van de bewoners ook zullen worden gebruikt door een deel van de
werknemers. In onderstaande tabel wordt nagegaan of er op een weekdag overdag voldoende
parkeerplaatsen zijn om de parkeervraag van de werknemers op te vangen.

Parkeeraanbod
Parkeervraag

bewoners (overdag)
Parkeervraag
werknemers

Parkeerbalans

Zone B (excl. B1) 243 170 (70%) 32 41

Zone C 285 200 (70%) 2 84

Totaal 528 370 34 124

Tabel 28. Zone B (excl. B1) en zone C: parkeerbalans private parkings

In de private parkings zullen er voldoende parkeerplaatsen zijn om de parkeervraag van de
werknemers, die in de garage mogen parkeren, op te vangen.

6.3.2 Publieke parkeerbalans stationsomgeving

Volgens de hierboven berekende worstcasebenadering zullen circa 56 wagens van werknemers
uit zone B (excl. B1) en zone C in de ruime stationsomgeving geparkeerd staan. Deze wagens
zullen in het bijzonder merkbaar zijn op de parkeerplaatsen waar gratis en onbeperkt in de tijd
mag worden geparkeerd; de resterende vrije plaatsen zullen worden ingenomen. In hoofdstuk
7.2 worden maatregelen uitgewerkt om het gebruik van openbare parkeerplaatsen door
werknemers sterk terug te dringen. Hierbij is in het bijzonder van belang dat de mogelijkheid
om gratis en onbeperkt in de tijd te parkeren wordt tegengegaan.

6.3.3 Publieke parkeerbalans K. Fabiolalaan (Snepkaai tot Aaigemstraat)

In onderstaande tabel wordt nagegaan of het gedeelte van de K. Fabiolalaan tussen Snepkaai
en Aaigemstraat voldoende restcapaciteit heeft om de geraamde publieke parkeervraag van de
projectontwikkeling op te vangen

Namiddag Avond Nacht

Toekomstige capaciteit 160 160 160

Huidige bezetting 49 39 32

Publieke parkeervraag zone B
(excl. B1) en zone C

197 185 159

Bezetting K. Fabiolalaan
inclusief parkeervraag zone
B (excl. B1) en zone C

246 224 191

Tabel 29. Bezetting K. Fabiolalaan (Snepkaai tot Aagemstraat) inclusief parkeervraag zone B (excl. B1) en
zone C
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De ontwikkeling van zone B (excl. B1) en zone C zou er toe kunnen leiden dat de parkeervraag
in de K. Fabiolalaan (gedeelte tussen de Snepkaai en de Aaigemstraat) groter is dan het
parkeeraanbod. ‘Zou’, aangezien wordt vertrokken van een worstcasebenadering en zonder
verdere optimalisatie. In hoofdstuk 7.2 wordt een pakket aan maatregelen uitgewerkt om de
publieke parkeervraag verder te doen dalen.
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7. CONCLUSIES EN MILDERENDE
MAATREGELEN

7.1 Conclusies

7.1.1 Multimodale bereikbaarheid

Fietsers

In de ruime stationsomgeving beschikken de meeste wegen met een zeker belang reeds over
fietsinfrastructuur. In het kader van het project Gent Sint-Pieters gaat dit verder worden
geoptimaliseerd waarbij onder meer de K. Fabiolalaan over zijn volledige lengte een vrijliggend
fietspad krijgt en er een fietsverbinding wordt gerealiseerd tussen de K. Fabiolalaan en de
Blaarmeersen.

Openbaar vervoer

De projectontwikkeling is gelegen nabij het OV-knooppunt Gent-Sint-Pieters. Zowel op
nationaal, regionaal als op lokaal niveau zijn er vanaf dit knooppunt een veelheid aan (directe)
verbindingen.

In directe aansluiting tot de projectontwikkeling is de OV-ontsluiting daarentegen veel
beperkter; er is enkel buslijn 9 die een deel van de K. Fabiolalaan bedient. Een versterking van
het OV-aanbod in directe relatie tot de ontwikkeling van zone B (excl. B1) en zone C is sterk
wenselijk.

Gemotoriseerd verkeer

De Rijsenbergbuurt wordt omringd door een aantal grotere assen (onder meer Gordunakaai, K.
Fabiolalaan en K. Albertlaan). Deze assen hebben een goede verbinding met de stadsboulevard
R40 waardoor de Rijsenbergbuurt gespaard blijft van hoge verkeersintensiteiten

7.1.2 Verkeersgeneratie en -afwikkeling

Zone B (excl. B1) en zone C zullen tijdens één ochtendspitsuur een, en dit volgens een
worstcasebenadering, maximale attractie hebben van 52 pae en een maximale productie van
119 pae. Tijdens één avondspitsuur betreft het, opnieuw volgens een worstcasebenadering, een
maximale attractie van 116 pae en een maximale productie van 78 pae.

Deze extra verkeersintensiteiten zullen in hoofdzaak gebruik maken van de K. Fabiolalaan en de
aansluitende assen Snepkaai-Gordunakaai en K. Albertlaan. Er zal ook een beperkte toename
zijn van de verkeersintensiteiten in de Sportstraat.

Naar verkeersafwikkeling toe is het kruispunt van de Gordunakaai met de K. Fabiolalaan het
meest cruciale kruispunt. De ontwikkeling van zone B (excl. B1) en zone C zal ertoe leiden dat
de verzadigingsgraden, en in het bijzonder op de K. Fabiolalaan, verder gaan stijgen. Maar ook
na de ontwikkeling van zone B (excl. B1) en zone C zullen de verzadigingsgraden ruimschoots
onder de wensbare maximale grens van 80% blijven.



56 P.004955| Project Gent Sint-Pieters: Mober zone B (excl. B1) en C

De extra verkeersintensiteiten in de Sportstraat dienen onder meer het kruispunt met de
Rijsenbergstraat te passeren. De verzadigingsgraden op dit kruispunt zijn echter zo laag en de
extra verkeersintensiteiten zijn dermate klein dat het effect op het kruispunt van de Sportstraat
met de Rijsenbergstraat kan worden verwaarloosd.

7.1.3 Verkeersleefbaarheid en -veiligheid

De extra verkeersintensiteiten zullen in het bijzonder worden opgevangen door de K.
Fabiolalaan, de as Snepkaai-Gordunakaai en door de K. Albertlaan. Al de assen beschikken (of
gaan beschikken) over vrijliggende / verhoogde fietsinfrastructuur. Boven zijn deze assen
geselecteerd als interne ontsluitingsweg.

De wegconfiguratie in combinatie met de wegencategorisering maakt dat deze wegen een
zekere stroomfunctie kunnen ondervangen. De toename van de verkeersintensiteiten is
bovendien van een relatief beperkt niveau (circa 1 wagen extra per minuut per richting) zodat
op deze assen noch naar verkeersleefbaarheid noch naar verkeersveiligheid noch naar
significant negatieve effecten zijn te verwachten.

Een deel van het bijkomend verkeer zal gebruik maken van de Sportstraat. De toename van
verkeer is echter niet van die aard dat de menging van gemotoriseerd verkeer en fietsers een
knelpunt gaat vormen.

7.1.4 Parkeren

7.1.4.1 Bewoners

Het grootste gedeelte van de parkeervraag van de toekomstige bewoners van zone B (excl. B1)
en zone C zal onder de projectontwikkeling worden opgevangen. Een zeker aandeel van de
bewoners zal echter over een tweede wagen beschikken en gebruik maken van de
parkeerplaatsen in de K. Fabiolalaan. De maximale parkeervraag van de bewoners betreft circa
164 plaatsen. Merk hierbij op dat het een worstcasebenadering betreft aangezien het tweede
wagens betreft en hiervoor een tweede bewonerskaart, die duurder is dan een eerste
bewonerskaart, dient te worden aangevraagd.

7.1.4.2 Bezoekers bewoners

De  bezoekers  van  de  bewoners  van  zone  B  (excl.  B1)  en  zone  C  zullen  een  maximale
parkeervraag hebben van 63 parkeerplaatsen.

7.1.4.3 Werknemers

Een deel van de werknemers van zone B (excl. B1) en zone C zal over een ondergrondse
parkeerplaats beschikken. Het betreft parkeerplaatsen van bewoners die meervoudig worden
gebruikt. Uit de berekening onder 6.3.1 komt naar voor dat dit meervoudig gebruik vlot zal
verlopen.

Gezien de goede multimodale bereikbaarheid zal een significant deel van de werknemers die
niet over een private parkeerplaats beschikt met de fiets of met het openbaar vervoer naar het
werk gaan. Er zullen echter ook werknemers zijn die met de wagen naar de stationsomgeving
zullen rijden en gebruik zullen maken van de parkeerplaatsen waar gratis en onbeperkt in de
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tijd kan worden geparkeerd. Er wordt voor de werknemers een maximale publieke parkeervraag
geraamd van 56 parkeerplaatsen.

7.1.4.4 Bezoekers commercieel

De bezoekers van de commerciële functies binnen zone B (excl. B1 en zone C) zullen een
maximale parkeervraag hebben van 53 parkeerplaatsen.

7.1.4.5 Verenigingslokaal

Volgend  op  de  kencijfers  van  de  CROW  zal  het  verenigingslokaal  op  de  momenten  dat  het
wordt gebruikt een parkeervraag hebben die is gelegen tussen de 3 en de 8 parkeerplaatsen.
Het betreft dus een eerder laag frequente parkeervraag.

7.1.4.6 Buurtschool en kindercrèche

Ter hoogte van de buurtschool en kindercrèche dienen een aantal parkeerplaatsen te worden
voorzien waar enkel kortparkeren mogelijk is.

7.1.4.7 Totaalanalyse

De parkeervraag in de directe en minder directe omgeving van de projectontwikkeling zal,
toenemen. De toekomstige capaciteit van de K. Fabiolalaan zal potentieel onvoldoende zijn om
de bijkomende parkeervraag op te vangen met kans op overloop naar de Rijsenbergbuurt. Een
verdere beperking van de parkeervraag van de projectontwikkeling is noodzakelijk.

Met betrekking tot de berekeningen in voorliggende Mober is van belang dat werd vertrokken
van een aantal voorafnames op beleidsmaatregelen uit het Parkeerplan Gent 2020 die nog
dienen te worden geïmplementeerd. De invoering van deze maatregelen kan effecten hebben
die in de berekeningen in voorliggende Mober niet werden meegenomen; bij de milderende
maatregelen zal hier dieper op worden ingegaan.
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7.2 Milderende maatregelen

Onder 7.1 kwamen een aantal knelpunten naar voor in het bijzonder met betrekking tot het
aspect parkeren. In onderstaand hoofdstuk worden de maatregelen besproken die de duurzame
ontwikkeling van zone B (excl. B1) en zone C dienen te ondersteunen.

7.2.1 Versterken multimodale bereikbaarheid

Hoewel de projectontwikkeling is gelegen in de omgeving van het Sint-Pietersstation is de OV-
ontsluiting,  en  in  het  bijzonder  die  van  zone  C,  te  beperkt  om  in  relatie  te  staan  tot  de
duurzame (mobiliteits)visie die voor het project Gent Sint-Pieters is uitgewerkt.

Zowel zone B als zone C dienen te beschikken over een degelijke aansluiting op het openbaar
vervoersnetwerk. Hierbij dient in het bijzonder te worden gedacht aan de relatie met het OV-
knooppunt Gent-Sint-Pieters. Hierbij zijn er onder meer onderstaande mogelijkheden.

A. Nieuwe buslijn

In scenario A wordt er een nieuwe buslijn voorzien die langs de K. Fabiolalaan passeert en
verder rijdt naar andere wijken in Gent. Deze nieuwe lijn dient uiteraard te passen binnen het
totaalnet van De Lijn.

B. Verlengen bestaande buslijn

Een significant aantal buslijnen heeft een eindhalte aan het station Gent-Sint-Pieters. Er zou
voor kunnen worden geopteerd om één van deze lijnen (of meerdere) te verlengen tot aan de
Snepkaai. Bij voorkeur wordt er dan een eindhalte, met keermogelijkheden, voorzien ter hoogte
van of op de terreinen van zone C. Dit scenario heeft onder meer als voordeel dat van het
bestaande net kan worden vertrokken en dat de wijken langsheen de K. Fabiolalaan een
rechtstreekse verbinding krijgen met andere stedelijke buurten. Dit scenario dient verder te
worden onderzocht maar lijkt in eerste instantie de meeste voordelen te hebben.

C. Busshuttle

Een derde mogelijkheid is een (frequente) busshuttle te voorzien langsheen de K. Fabiolalaan
en dit tussen de Snepkaai en het OV-knooppunt Gent-Sint-Pieters.

Uit te voeren door: De Lijn i.s.m. stad Gent

7.2.2 Verkeersveilige projectontwikkeling

Het belangrijkste verkeerskundig knelpunt dat er zich met betrekking tot de ontwikkeling van
zone B (excl. B1) en zone C kan stellen betreft de ontsluiting van de ondergrondse parkings. De
wagens die van deze parkings komen / naar deze parkings gaan zijn in conflict met de fietsers
op het dubbelrichtingsfietspad van de K. Fabiolalaan.

Om de effecten van dit conflict zo maximaal mogelijk te beperken dient de ontwikkelaar er voor
te zorgen dat er, en dit zowel voor de wagenbestuurders als voor de fietsers, voldoende vrije
zichtruimte is. Het verdient dan ook de aanbeveling om het aantal rechtstreeks aansluitingen
rechtstreeks op K. Fabiolalaan te beperken; bij voorkeur wordt er gewerkt met een
ontsluitingsweg die aansluit op de K. Fabiolalaan.

Uit te voeren door: de projectontwikkelaar(s) i.s.m. stad Gent
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7.2.3 Uitbouw duurzame parkeerstrategie

Bij de bespreking van de verkeerseffecten kwamen in het bijzonder effecten naar voor die in
relatie staat tot het aspect parkeren. Om de site duurzaam te laten ontwikkelen dienen zowel
op de site zelf als op het openbaar domein de nodige maatregelen te worden getroffen.

7.2.3.1 Parkeerstrategie stationsomgeving

Om overloop van de parkeervraag van de projectontwikkeling naar de Rijsenbergbuurt tegen te
gaan is een totaalpakket aan maatregelen noodzakelijk.

Evaluatie maatregelen Parkeerplan Gent 2020

Aangezien de maatregelen uit het Parkeerplan Gent 2020 nog dienen te worden
geïmplementeerd zijn bepaalde effecten mogelijks onder- of overschat. Een continue evaluatie
van  het  Parkeerplan  en  de  impact  op  het  terrein  is  van  belang  om  het  plan  waar  nodig  te
kunnen bijsturen.

Uit te voeren door: stad Gent

Suprimeren mogelijkheid om gratis en onbeperkt in de tijd te parkeren

In de ruime stationsomgeving zijn er een aantal locaties waar gratis en onbeperkt in de tijd kan
worden geparkeerd. Om de groei van het aantal werknemers te ondervangen met andere modi
dan de wagen dienen de mogelijkheden om gratis en onbeperkt te parkeren te verdwijnen.
Concreet betreft het onderstaande locaties:

Sint-Denijslaan en Snepkaai

In de straten waar momenteel nog geen parkeerduurbeperking geldt, dient een
parkeerbeperking te worden voorzien.

Hogeschool

De parkings van de Hogeschool dienen te worden afgesloten met slagbomen die enkel
kunnen worden bediend door rechtmatige gebruikers.

Overige vrij toegankelijke parkings

Net zoals op de Hogeschool dient op de overige private parkings het private karakter te
worden versterkt door afsluitingen te voorzien.

Uit te voeren door: stad Gent i.s.m. private partners

Rijsenbergbuurt: zones voor bewonersparkeren

Om te garanderen dat de huidige bewoners van de Rijsenbergbuurt in hun buurt over
parkeerplaatsen beschikken dienen zowel in de K. Fabiolalaan als in de aanpalende straten
bijkomende zones te worden afgebakend voor bewonersparkeren.

Uit te voeren door: stad Gent
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Rijsenbergbuurt / K. Fabiolalaan: voorzien avondparkeerregime

Aangezien er voor de projectontwikkeling is voorzien om geen eerste bewonerskaarten uit te
reiken verdient het aanbeveling om de K. Fabiolalaan, en bij uitbreiding in de ruimere
omgeving, een parkeerregime te installeren dat ook ’s avonds geldig is. Zoniet zullen de
bewoners uit de projectontwikkeling die niet over een parkeerkaart beschikken na de werkuren
alsnog in de K. Fabiolalaan en naburige straten parkeren.

K. Fabiolalaan: zones voor (zeer) kort parkeren

Om te vermijden dat er in zone B (excl. B1 en zone C) ruimte wordt verhard om laden en lossen
mogelijk te maken dienen er, in het gedeelte van de K. Fabiolalaan waar betalend parkeren
geldt, (een) zone(s) te worden voorzien voor (gratis) kortparkeren (max. ½ uur).

7.2.3.2 Parkeerstrategie zone B (excl. B1) en zone C

Bij de uitwerking dient de projectontwikkelaar rekening te houden met onderstaande
randvoorwaarden.

Fietsparkeren

Bewoners
o Nodige oppervlakte: cfr. bouwreglement stad Gent
o Aandachtspunten:

Verschillende kleinere bergings in plaats van 1 grote
Iedere berging dient aansluitingen te hebben voor elektrische fietsen
Maatvoering dient rekening te houden met bakfietsen en fietskarren
Logische/vlotte/directe aansluiting op K. Fabiolalaan én op de centale
groenas

Bezoekers bewoners
o Aantal: 0,2 stallingsplaatsen per wooneenheid
o Aandachtspunten:

Dient op de eigen terreinen te worden opgevangen
Overdekt en mogelijkheid om fiets vast te maken
Maatvoering dient rekening te houden met bakfietsen en fietskarren
Logische/vlotte/directe aansluiting op K. Fabiolalaan én op de centrale
groenas
Verspreid over de verschillende ingangen

Werknemers
o Aantal: 5 stallingsplaatsen per 10 werknemers
o Aandachtspunten:

Verschillende kleinere bergings in plaats van 1 grote
Iedere berging dient aansluitingen te hebben voor elektrische fietsen
Maatvoering dient rekening te houden met bakfietsen en fietskarren
Logische/vlotte/directe aansluiting op K. Fabiolalaan én op de centale
groenas

Bezoekers kantoren, commerciële voorzieningen en socio-culturele voorzieningen (incl.
de school het verenigingslokaal)

o Aantal:
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Het aantal fietsparkeerplaatsen voor bezoekers is sterk situatiespecifiek. De
ontwikkelaar dient aan te tonen dat er voldoende stallingsplaatsen zijn
voorzien.

o Aandachtspunten
Dient op de eigen terreinen te worden opgevangen
Overdekt en mogelijkheid om fiets vast te maken
Maatvoering dient rekening te houden met bakfietsen en fietskarren
Logische/vlotte/directe aansluiting op K. Fabiolalaan én op de centrale
groenas
Verspreid over de verschillende ingangen

Parkeren personenwagens

Aantal
o Bewoners

Zone B (excl. B1): 0,8 per wooneenheid)
Zone C: 1 per wooneenheid

o Werknemers
Zone B (excl. B1): 1/10 werknemers
Zone C: 1/8 werknemers

De parkeerplaatsen van de bewoners worden meervoudig gebruikt door de
werknemers

Aandachtspunten
o Oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen
o Voorzien deelwagens (bv. Cambio)

Dienen de beste (vlot bereikbaar / goed zichtbaar) plaatsen te krijgen
Aantal dienen bovengronds te worden voorzien (bruikbaar voor buurt)

o Verkeersveilige aansluiting op de K. Fabiolalaan
(cfr. conflict met dubbelrichtingsfietspad)

o Kortparkeren voor de school
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7.3 Eindconclusies inclusief milderend maatregelen

De ontwikkeling van zone B (excl. B1) en zone C betreft een ontwikkeling in stedelijk gebied en
nabij een knooppunt van openbaar vervoer; dit biedt een grote opportuniteit om het
wagengebruik in deze ontwikkeling zo laag mogelijk te houden.

Onder andere dankzij de goede ligging nabij een knooppunt van openbaar vervoer wordt een
verkeersgeneratie geraamd die eerder beperkt is en, noch qua verkeersafwikkeling noch qua
verkeersleefbaarheid noch qua verkeersveiligheid, negatieve effecten gaat veroorzaken.

Met betrekking tot het aspect parkeren is van belang dat het Parkeerplan Gent 2020 een aantal
ambitieuze maatregelen vooropstelt om de parkeeroverlast maximaal te beperken. Hiernaast
zijn ook in voorliggende Mober een aantal extra maatregelen opgenomen. Ondanks de
maatregelen uit het Parkeerplan Gent en de maatregelen voorgesteld in voorliggende Mober zal
de parkeervraag in de stationsomgeving toenemen en kan een overloop van de parkeerdruk
naar de Rijsenbergbuurt niet a priori worden uitgesloten. Met betrekking tot het aspect
parkeren is dan ook van belang dat dit continu wordt opgevolgd en dat, indien nodig,
bijkomende maatregelen worden voorzien.


