
Workshop Zuidelijke 

Stationsomgeving 

25/04/2013 



Doel van de workshop 

• Op vraag van bewoners: meedenken over 

toekomstige circulatie 

• Context: GSP is afgewerkt, stuk St-

Denijslaan omgedraaid 

• Verschillende circulaties in wijk rond 

Tuinwijklaan: mogelijkheden en gevolgen? 

• Discussie en ontwerp per tafel 

• Korte terugkoppeling 



Afbakening gebied 

• Zuidelijke 

stationsomgeving 

• Nadruk op zone 

Voskenslaan – 

Kortrijksesteenweg – 

Sint-Denijslaan 

• Sint-Denijslaan (kant R4) 

heeft niet veel circulatie-

alternatieven 

• Maaltebruggestraat (kant 

Maaltebrug): geen 

wijzigingen 



Eerst enkele tellingen 

• Voskenslaan: doorsnedetelling thv 

Atheneum 

– Voskenslaan station (OS): 

• 29/05/2007: 453 

• 15/04/2008: 339 

• 7/03/2013: 185 auto’s 

– Voskenslaan  Sterre (OS): 

• 29/05/2007: 530 

• 15/04/2008: 505 

• 7/03/2013: 298 auto’s 



Enkele tellingen 

• Kruispunt Tuinwijklaan – Zieklien – 

Ganzendries: 

– Ganzendries  Voskenslaan (OS): 

• 23/02/2011: 153 

• 13/10/2011: 101 

• 7/03/2013: 97 auto’s 

– Ganzendries  Zieklien (OS): 

• 23/02/2011: 109 

• 13/10/2011: 93 

• 7/03/2013: 105 auto’s 



Enkele tellingen 

– Tuinwijklaan  Zieklien (OS): 

• 23/02/2011: 80 

• 13/10/2011: 70 

• 7/03/2013: 92 auto’s 

 



Enkele tellingen 

• Maaltebruggestraat (kant centrum - OS): 

– Thv school: 

• 30/08/2007: 138 

• 11/06/2009: 103 

• 18/04/2013: 99 auto’s 

– In laatste deel: 

• 18/04/2013: 99 + 160 uit Zieklien = 259 auto’s 



Workshop: werkcontext 

• Project GSP is afgewerkt 

• Mathildeplein is afgewerkt en St-

Denijslaan tss Voskenslaan en 

Kortrijksestwg omgedraaid 

• Vanuit Voskenslaan: L of R naar St-

Denijslaan (geen doorkoppeling) 

• K+R station thv huidige tramtunnel 



Visualisering 



Scenario 1 

• Enkel stuk St-

Denijslaan tss 

Voskenslaan en 

Kortrijksestwg (na 

Mathildeplein) draait 

om van rijrichting 



Scenario 2 

• Voorstel bewoners 

Tuinwijklaan: 

• Tuinwijklaan 

eenrichting naar 

Voskenslaan (laatste 

deeltje tss 

Leeuwerikstr en 

Voskenslaan) 



Scenario 3 

• Knip in Tuinwijklaan 

(tss Leeuwerikstr en 

Hofmeierstr) en in 

Maaltebruggestraat 

(tss Leeuwerikstr en 

Zieklien) 



Scenario 4 

• Knip in Tuinwijklaan 

(Tss Leeuwerikstr en 

Hofmeierstr), in 

Maaltebruggestraat 

(tss Leeuwerikstr en 

Zieklien), en in 

Reigerstraat (vlakbij 

Hof Ter Mere of op 

hoek Ganzendries) 



Zelf aan de slag 

• Opdracht: 

– Discussieer over de voorgestelde scenario’s 

– Lijst voor- en nadelen op 

– Teken uw eigen varianten 



Zelf aan de slag 

• Neem een standpunt in over: 

– Het weren van sluipverkeer tov het zelf 

moeten omrijden 

– Het verschuiven van sluipverkeer naar andere 

straten 

– De bereikbaarheid van bedrijven, diensten, … 

– Laden en lossen, het leveren van goederen 



Zelf aan de slag 

• Terugkoppeling: 

– Terugkoppeling per tafel: voorstelling 

conclusies voor de groep 

– Conclusies worden verwerkt door 

Mobiliteitsbedrijf 

– Globale terugkoppeling via GGW 


