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		Leeswijzer
Het LOGBOEK is een verzameling
van onderzoeksdocumenten en resultaten uit verschillende disciplines.
Zo zijn de PROFIELEN gebaseerd op
de gesprekken die we hebben gevoerd met bewoners over hun verplaatsingsgedrag.
De ATLAS is een cartografie van de
ruimtelijke bestaande toestand van
Merelbeke, om meer inzicht te krijgen in de locatie en kwaliteit van de
mobiliteitsnetwerken, activiteiten en
planologische context.
De TELLINGEN is een analyse van
een Herkomst- en Bestemmingsonderzoek dat is uitgevoerd in de gemeente Merelbeke. Het gaf inzicht in
de loop en volumes van verkeerstromen die de gemeente kruisen.
De BUNDELS is een kwantitatief en
kwalitatief onderzoek naar het verknopen van verplaatsingspatronen,
aan de hand van GIS-data (Geografisch InformatieSysteem). Het bouwt
verder op inzichten uit de Profielen
en de Atlas, om op een fijmazige manier te onderzoeken wat de impact is
van bepaalde, mogelijke, bundelingen van verplaatsingen.
Tot slot zijn er de KRANTJES. Deze
publicaties waren erop gericht om
inzichten tijdens het onderzoeksproces met een breed publiek van
betrokkenen (experts, bewoners,
initiatieven) te delen.

Het LOGBOEK staat niet op zichzelf
en dient als ondersteuning voor het
synthese rapport.
Waar het syntheserapport dient om
het overkoepelende verhaal te vertellen (situering, onderzoeksvragen,
ambitie, verbeelding, resultaten) gaat het LOGBOEK dieper in op de
verschillende inhoudelijke onderdelen die tot deze synthese hebben
geleid.

PROFIELEN
De PROFIELEN zijn gebaseerd op de gesprekken die we hebben
gevoerd met bewoners over hun verplaatsingsgedrag.

Auteurs:
1010au (Nadia Casabella, Ian Kuppens, Sigried Kellens)
i.s.m. Dries Gysels, Hannes Couvreur, Pieter Deschamps - Meneer de Leeuw
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DE GESPREKKEN

Een belangrijke kennisbron in ons onderzoek.
Inzichten uit deze gesprekken zijn geïntegreerd in heel het syntheserapport en hebben geleid tot het opstellen van de PROFIELEN.
In het najaar van 2019 gingen we
de boer op voor gesprekken en
interviews met bewoners, initiatieven, experten, ...

Via open gesprekken gingen we op
zoek naar:
- antwoorden op de vraag waarom
mensen zich verplaatsen
- inspirerende blikken op de toekomst van Merelbeke en de link
met mobiliteit
- koploper-profielen: bewoners,
ondernemers, experten,.. die in
staat zijn om in groep hun eigen
visie of denkkader te overstijgen
en in dialoog met anderen mee in
gesprek te gaan over de toekomst
van mobiliteit.

Lijst van interviews:
Institutionele actoren

Lokale actoren

De Lijn

Bewonersplatform Munte

Vervoerregio

Bewonersplatform Flora

Omgeving - Labo Ruimte

Bewonersplatform Lemberge

Schepen Mobiliteit Merelbeke

Bewonersplatform Kwenenbos

Schepen Ruimtelijke Ordening

Bewonersplatform Schelderode

Zuidelijke Mozaïek
Gavere

Christoforusgemeenschap
Steinerschool Munte
Cambio autodelen
Dégage (auto- + fietsdelen)
Voedselteams
Flora op Wielekes
De Merelaar - dienstencentrum
Agro-link
15-tal bewoners (interviews, gesprekken Autoloze
zondag, online bevraging)

7

DOCUMENTATIE VAN VERPLAATSINGEN
Hoe lees ik het verplaatsingsdiagram?

tijd

traject

naschoolse
activiteit

middelbare
school

- Op de vertikale as is de tijdsinde- Het centrum van de cirkel stelt de
woning voor. De activeit kan zich
ling van de dag te vinden.
dichtbij huis bevinden, zoals een
- Op de bodem zijn er verschillen- basisschool. Of verder weg, zoals
de ringen getekend, die de afstand bij het pendelen.
naar de activiteit weergeven.
Deze trajecten en bijhorende
- De blauwe lijn, het ‘traject’, volgt (gewenste) vervoerswijze kunde dagindeling en nodige verplaat- nen enorm verschillen of je nu in
singen van het respectievelijke
Merelbeke, Gent of buiten de regio
werkt bijvoorbeeld.
profiel.
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Verplaatsingsdiagram van het profiel TIENER/STUDENT
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Waarom is deze zo interessant?
De diagrammen zijn gebaseerd op
het werk van de Zweedse geograaf
Torsten Hägerstrand. Hij is de
vader van de tijdgeografie.
Tijd-ruimtegedrag in de sociale
geografie is het ruimtelijke en
temporele gedrag dat een entiteit
kan vertonen. Door de verbinding
van ruimtelijke met temporele dimensies ontstond een meer dynamische benadering van ruimtelijke
processen.

De vervoerswijze (te voet, de fiets,
bus, trein, auto) is afhankelijk van
het type activiteit (school, werk,
ontspanning,..) en de af te leggen
afstand tot deze bestemming.
Het diagram geeft de dynamische
interactie tussen deze drie parameters weer, en is daarom een
belangrijk instrument om gepaste
antwoorden te kunnen gaan voorzien, op maat van de reiziger.

9

Ook op Vlaams niveau is er een
groeiende aandacht voor het
verplaatsingsgedrag. Zo wordt er
jaarlijks een Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG opgemaakt en
gedeeld. De deelnemende respondenten worden bevraagd over
diverse verplaatsingsgerelateerde
aspecten zoals: kenmerken van
de persoon die zich verplaatst,
wanneer, waarom, van waar, naar
waar, waarmee, hoelang en hoever iemand zich verplaatst.

SCHOLIER
De scholier gaat naar de basisschool
en verplaatst zich onder begeleiding
van een volwassene. De verplaatsingen
gebeuren op regelmatige tijdstippen
(8u30 en 15u30). De scholier heeft
eventueel ook naschoolse activiteiten.
De basisscholen vinden we terug in
elke wijk of landelijke kern, waardoor
de verplaatsing (meestal) zeer lokaal
is.

traject

- N. Creve, geëngageerd lid oudersvereniging.

tijd

“De effecten van het schoolpoolen waren
positief. Kinderen zagen hun klasgenoten in
groep aankomen op school en wilden meedoen.”

naschoolse
activiteit

basisschool

Getuigenis

22u

Waar is er nood aan?

18u

- Om een cultuur van fietspoolen te ondersteunen, zodat kinderen veilig en georganiseerd naar school kunnen gaan: schoolstraat, fietsstraten, kiss+ride.
- Minder ouders met de auto naar school
laten komen.
- Goede en gezonde gewoontes aanmoedigen bij de jeugd.
- Veilige routes en afspreekpunten opweg
naar school.
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Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

Zo veel mogelijk met de fiets.

Vaak stapt men in de auto omdat de combinatie school+werk
een complexe route wordt. De school is meestal de eerste bestemming van de dag, indien dit op een veiligere en gestructureerde manier kan gebeuren, dan zou de rest van de verplaatsingen evt ook zonder auto kunnen gebeuren.
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TIENER / STUDENT

“Ik fiets dagelijks naar Gent, ook zonder
een elektrische fiets is dit goed te doen. Het
fietspad zou nog wel beter verlicht kunnen
worden.”

traject

- C. Arijs: student in Gent, woonachtig bij
zijn ouders in Merelbeke centrum.

tijd

middelbare
school

Getuigenis

naschoolse
activiteit

Een tiener of een student is zelfstandig
en heeft geen begeleiding meer nodig
bij de dagelijkse verplaatsingen naar
school (middelbaar of hoger onderwijs)
en naschoolse activiteiten. Deze activiteiten liggen binnen de gemeente of net
hierbuiten (Gent of buurgemeentes).
Het is een doelgroep die een bepaalde
vrijheid geniet, zonder hierbij een auto
te bezitten.

22u

Waar is er nood aan?

18u

- Om het openbaar vervoer efficiënter te
maken dan de auto. Nu staat de bus mee
stil in de file... Bushaltes meer aangenaam
maken.

16u
B uu

- Veilige en goed belichte fietspaden en
fietssnelwegen.
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Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

Gebruik van fiets, bus of trein om naar
middelbare school te gaan (in buurgemeentes Zwijnaarde of Melle, Gent of in
Merelbeke centrum zelf).

Veel studenten/tieners maken gebruik van duurzame vervoersmodi voor hun verplaatsingen. De uitdaging (of kans)
bestaat erin om deze auto-onafhankelijkheid in hun latere
leven te behouden.

Zo weten we dat de S52 lijn in de ochtend
intens gebruikt wordt door studenten. Het
zou interessant zijn om te kijken hoe de
studenten naar deze stations komen.

Deze auto-onafhankelijkheid (of privé-bezit) kan gepromoot
worden door het aanbieden van (auto-)deelsystemen en een
goed functionerend openbaar vervoer.
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LOKALE WERKNEMER

- P. Desmijter, freelancer Axxess-bedrijvenpark.

22u

Waar is er nood aan?

18u

De ritten worden best simpel gehouden.
Tevens is er ook nood aan de juiste soort
fiets (elektrisch of bakfiets) om andere
soorten verplaatsingen te maken.

16u
B uu

Wat zijn de gewenste modi?

Ge

Een divers pallet aan verschillende soorten fietsen en add-ons, zoals bakfietsen,
elektrische cargo-velo’s, aanhang karretjes voor kinderen,...
> Ritten delen. Aangezien dit profiel
redelijk flexibel is of een vast ritme kan
opbouwen, zou dit profiel makkelijk ritten
kunnen delen met anderen.
> Auto deelsystemen. Aangezien de auto
enkel noodzakelijk is in sommige situaties (slecht weer, bijzondere verplaatsing
buiten de gemeente). Het meeste kan met
de fiets gebeuren.

tijd

traject

werk

“Ik heb bewust gekozen om in Merelbeke te
werken omwille van tijdswinst. Zo kan ik al
mijn verplaatsingen met de fiets doet. Als
vader heb ik een aangepaste fiets gekocht
waarmee ik mijn kinderen naar school kan
brengen.”

naschoolse
activiteit

Getuigenis

basisschool

boodschappen

Iemand die in Merelbeke woont en
werkt. Dit kan een zeer bewuste keuze
zijn omwille van de tijdswinst. De dagelijkse verplaatsingen zoals inkopen
en vrije tijd, bevinden zich binnen de
gemeente. Merelbeke heeft namelijk
een goed voorzieningen apparaat.
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Waar liggen er kansen?
Andere fietsmodellen (bakfiets, cargofiets, fietskar,...) hebben
hun nut reeds bewezen: ze laten toe om ook zware gewichten
zoals een kroost kinderen of boodschappen met de fiets te
verplaatsen. Echter wordt het gebruik nog niet overal gefaciliteerd. Zo zijn parkings van supermarkten voorzien op de auto.
Het voorzien van de nodige aangepaste stallingen, het ondersteunen van deelsystemen en het voorzien van ophaalpunten
hiervoor is strategisch.
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WERKNEMER GENT

- K. Dhollander, werkt bij Provincie
Oost-Vlaanderen en is woonachtig te Lemberge.

tijd

traject

werk

“ We hebben onze tweede auto afgestaan.
Het voelde dat we op die manier meer vrijheid kregen... Ik pak voornamelijk de fiets
naar Gent, of de bus als het slecht weer is.
Buiten de spitsuren wel te verstaan.”

naschoolse
activiteit

Getuigenis

basisschool

boodschappen

De ‘werknemer Gent’ is een Merelbekenaar die in Gent werkt. Gent is
over het algemeen goed bereikbaar
vanuit Merelbeke. De buslijnen rijden
naar station Sint-Pieters of Woodrow
Wilsonplein. Ook is er de mogelijkheid
om de trein te nemen (Merelbeke,
Melle maar ook S52-lijn vanuit zuidoost kant). Met de fiets is deze afstand
te overbruggen, maar niet vanzelfsprekend. De elektrische fiets wint aan
populariteit.

22u

Waar is er nood aan?

18u

- Knelpunten in het bovenlokale fietsnetwerk aanpakken: duidelijke en veilige
oversteekplaatsen die de losse stukken
met elkaar verbinden. Deze regionale
fietspaden dienen ook goed belicht te
worden.

16u
B uu
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- Hoogwaardig openbaar vervoer. Bus
staat nu mee in de file, dus zeker tijdens
spitsuren is dit geen goed alternatief.
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Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

Gent centrum is redelijk goed bereikbaar
met de elektrische fiets of (combinatie
met) trein, tram of bus.

Elektrische fietsen zijn duur, zeker diegene die ook duurzaam
gemaakt zijn... Door groepsaankopen te organiseren, kan de
kostprijs gedrukt worden. Zo bereik je ook een doelgroep in de
gemeente die hier de middelen initieel niet voor hebben.

Geef prioriteit aan het openbaar vervoer
ter hoogte van de bottlenecks (centrum,
bruggen over de vaart,...). Met een reservatiestrook wordt de bus een aantrekkelijker alternatief dan de auto.
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WERKNEMER (EXTRA)-REGIO
Merelbekenaar die pendelt naar
werklocatie in de regio of hierbuiten.
Deze zijn samengenomen, aangezien
de route gelijkaardig (en even complex)
is om bijvoorbeeld naar Brussel te
gaan als naar Eeklo.
Deze pendelaar is dus afhankelijk van
diensten, zoals IC of specifieke S-treinen, om naar het werk te gaan en
spendeert hier algemeen veel tijd aan.
Hierdoor komen dagelijkse inkopen of
activiteiten naar de achtergrond.

basisschool

Getuigenis

tijd

- M. Van Damme, werkt bij Jan de Nul in
Aalst.

traject

werk

“Er rijdt dagelijks een trein rechtstreeks van
Merelbeke naar Brussel, de ‘ambtenarentrein’. Ikzelf pendel met de elektrische fiets
tot Aalst via de fietssnelweg.”

22u

Waar is er nood aan?
- Inzetten op de bereikbaarheid van carpool parkings en treinstations. Voornamelijk inzetten op fietsbereikbaarheid en
last-mile deelsystemen.

18u
D

/

+
16u
B uu

- Betere verbinding naar Gent-Sint-Pieters, via fiets of openbaar vervoer.
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- Betere bediening treinen.

Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

Inzetten om combimobiliteit en carpoolen.

Het is nog steeds gebruikelijk om als enige persoon in de wagen te stappen. De potentiële impact van carpoolen is groot.

> Autodeelsystemen en andere last-mile
deelsystemen (fietsen, steps,..) kunnen bereikbaarheid van HOV-haltes (trein, tram,
bus) verhogen.

Het carpoolen is nog niet helemaal ingeburgerd en het vraagt
iets meer organisatie. Het promoten en aanbieden van betrouwbare platformen kan dit overbruggen. Er bestaan enkele
applicaties zoals KoWo of via de website van Taxistop.
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PENDELAAR DOOR MERELBEKE
Een aanzienlijk deel van het pendelverkeer wordt niet gegenereerd door de
Merelbekenaar zelf.

boodschappen

Deze pendelaars komen grotendeels
vanuit gemeentes ten zuidoosten van
Merelbeke, zoals Gavere, Oosterzele en
gemeenten in de Vlaamse Ardennen.
Ze verplaatsen zich met de auto opweg
naar Gent of elders, via het oprittencomplex van de E40.

Getuigenis

traject
werk

- Anoniem, woonachtig te Gavere.

tijd

“Soms, als er veel file is, parkeer ik op de
Hundelgemsesteenweg, nog voor het centrum, en pak ik mijn plooifiets uit de koffer
om verder te gaan naar Gent.”

Waar is er nood aan?

22u

18u

Twee benaderingen zijn mogelijk:
- pendelaar door Merelbeke zou modal
shift moeten maken, nog voor het centrum. Het centrum is momenteel oververzadigd, met een groot onveilgheidsgevoel
voor de zachte weggebruiker als gevolg.
- omleiden via andere, beter voorziene,
nationale wegen zoals de N60 en N42.
De impact op buurtwegen valt natuurlijk
verder te onderzoeken.
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Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

- Carpoolen!

Momenteel zijn er enkele nauwe ‘doorgangen’, zoals het centrum en de bruggen over de ringvaart. Deze trechteringen in
het netwerk maakt dat een groot verkeersvolume hier passeert, met congestie tot gevolg. Indien deze worden ‘opgeheven’, door een omleidingsweg bijvoorbeeld, zal dit enkel maar
meer verkeer aantrekken. De komende renovatie van de brug
is in die zin een strategisch hefboom om doorgaand autoverkeer verder te ontraden en alternatieven te gaan promoten.

- Modal-shift stimuleren naar HOV of
fiets, net voor centrum van Merelbeke. In
de overstap mogelijkheid aanbieden om
boodschappen op te halen.
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THUIS WERKENDE
Merelbekenaar die zijn of haar beroep
vanuit haar directe woonomgeving kan
uitoefenen. Dit kan een zelfstandige
zijn met eigen kantoor of werkruimte.

traject

- R.Verstraete, Christoforusgemeenschap.

tijd

“Voor onze voeding zijn we grotendeels zelfvoorzienend met onze groententuin. In het
weekend organiseren we, samen met andere
bewoners, om samen inkopen te gaan doen
zoals medicijnen. We proberen verplaatsing
met de auto te vermijden.”

naschoolse
activiteit

Getuigenis

basisschool

boodschappen

Er wordt in meer en meer bedrijven
geopteerd voor een dag in de week
te telewerken. In de toekomst zal de
hoeveelheid aan telewerkers enkel
toenemen.

22u

Waar is er nood aan?

18u

- Omwille van grotere flexibiliteit en beschikbaarheid heeft dit profiel minder
behoefte aan een eigen wagen.

16u

- Stimuleren om de andere structurerende verplaatsingen, zoals inkopen en naar
school gaan, met fiets of deelmobiliteit te
gaan doen.
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Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

Een divers pallet aan verschillende soorten fietsen en add-ons, zoals bakfietsen,
elektrische cargo-velo’s, aanhang karretjes voor kinderen,...

Beschikbaar stellen van alternatieven zoals fiets, deelauto’s of
deelfietssystemen.
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ACTIEF GEPENSIONEERD
Iemand die nog steeds mobiel is, maar
net gepensioneerd en dus niet meer
gebonden is aan woon-werkverplaatsingen. Hun dagelijkse route bestaat
voornamelijk uit het helpen met de
kleinkinderen naar school brengen,
inkopen doen overdag en vrije tijds activiteiten, evt met kleinkinderen.

- Anoniem, vrijwilliger Fietsen Zonder

traject

Leeftijd.

tijd

“Het rondrijden met de riksja is vooral een
sociale gebeurtenis, waarbij de babbel en de
ervaring centraal staat.”

sociale
activiteit

Getuigenis

basisschool

boodschappen

We zien dat er veel engagement is bij
mensen die net gepensioneerd zijn. Ze
willen zich graag inzetten om anderen
te helpen maar zijn niet altijd op de
hoogte van de mogelijkheden.

22u
D
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RG

Waar is er nood aan?
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- Veilige fietspaden.
- Netwerk of platformen om mensen met
elkaar te verbinden.
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Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

Fiets via trage wegen (vrije tijd)

Er is een netwerk aan vrijwilligers die innovatieve initiatieven
in de zorg ondersteunen. Het is opportuun om dit profiel actief
te blijven betrekken bij de organisatie van collectief vervoer (zie
hulpbehoevenden).

Gedeelde wagens.
Elektrische fietsen.
Ritdelen (bv. inkopen, kleinkinderen naar
school, naar de markt)

17

HULPBEHOEVENDE
Iemand die minder mobiel is en dus
afhankelijk van iemand anders voor
verplaatsingen. Dit kan worden ondersteund door familie of het openbaar
vervoer onder begeleiding of indien
deze goed bereikbaar zijn.

BURGERBUS

We zien interessante burgerinitiatieven
(door vrijwilligers gesteund) zoals de
Minder Mobiele Centrale of de Burgerbus, die de bereikbaarheid van deze
doelgroep verhogen.

MOBICAR

Getuigenis
sociale
activiteit

- N. Schwing, werkt bij dienstencentrum
de Merelaar.

SU
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B

tijd

traject

zorg

“We organiseren twee diensten voor mensen
die minder mobiel zijn: de Minder Mobiele
Centrale en Fietsen Zonder Leeftijd. Ook zijn
we vragende partij voor een Burgerbus.”

22u

Waar is er nood aan?

BUR

GER

BUS

18u

Om minder mobielen op een aangename
en veilige manier tot op hun bestemming
te brengen. Deze bestemmingen kunnen
functioneel van aard zijn (zorginstelling,
dokter, inkopen (markt),..) of recreatief en
sociaal (dienstencentrum, uitstap, familiebezoek,..), Beide zijn even belangrijk.
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Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

- Burgerbus: een bestelwagen (eventueel
met aangepaste voorziening voor rolstoelgebruikers), die gedeeld wordt tussen
families, hulp- of zorganisaties.

Om de organisate van collectief vervoer op maat te ondersteunen. Voornamelijk is er een vraag naar de vervoersmiddelen
zelf: het delen van een busje of wagen,... Deze initiatieven
zitten in het netwerk en kunnen zo een dienst op maat bieden.

- Andere: riksja voor korte afstanden,
deelauto’s, de bus, de mobicar,...

Ook is het belangrijk om deze minder mobiele mensen te bereiken. Eenzaamheid is een grote uitdaging, zeker als het gaat
over de ouderen in onze samenleving.
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WEEKEND-TRIPPER
Iemand die een sporadische verplaatsing doet tijdens het weekend:
ontspanning, cultuur, sport, familiebezoek. Dit kan een Merelbekenaar zijn of
iemand die Merelbeke bezoekt.

Getuigenis
“De tram doortrekken tot in Merelbeke zou
een goede zaak zijn. Maar ik denk dat deze
vooral zal worden gebruikt in het weekend
om naar Gent te gaan.”

recreatieve
activiteit

Tijdens het weekend verandert het
verplaatsingsgedrag aanzienlijk en zijn
mensen, in het algemeen, meer open
om andere modi te gebruiken, zoals
bus, tram, fiets, ...

traject

- Anoniem, actieve moeder en woonachtig
te Kwenenbos.
22u

Waar is er nood aan?

18u

- Er is nood aan een voldoende hoge frequentie of bediening van het OV-net in het
weekend om een aantrekkelijk alternatief
te zijn voor de auto.

14u
B uu

- Stimuleren van combimobiliteit:
fiets+trein/tram/bus+‘last-mile’

Ge

Re
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- Vervoersdiensten aanbieden in één overzichtelijke app (bv. Whimapp of Olympus)
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Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

- Tram

- Een frequente busbediening in het weekend en avonden.

- Bus met geoptimaliseerde plaatsen voor
lichte tweewielers.

- Goede bediening naar Gent.

- Combimobiliteit: fiets + trein/tram/bus
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WEEKEND-INKOPER
Iemand die het weekend gebruikt om
grote inkopen te doen. In het weekend is er meer tijd en ben je minder
gebonden aan andere verplichtingen,
waardoor mensen meer open staan om
andere modi te kiezen.
De flexibiliteit in tijd maakt ook dat
ritdelen makkelijker wordt.

boodschappen

Getuigenis
“In ons dorp rijden ouders samen om inkopen te gaan doen in het centrum van Merelbeke. Zouden we dat niet kunnen aanmoedigen via een app, een lokale blabla-car?
Liftborden zouden zorgen voor herkenning
en een gereserveerde parkeerplaats zou het
in- en uitstappen veilig kunnen voorzien.”

traject

BLA

BLA

BLA

22u

- E. Roels: woonachtig te Munte.

Waar is er nood aan?

18u

- Een platform om ritten te delen.
- Aangepaste parkeerruimte/haltes om
liften te stimuleren.

14u
B uu

- Afhaalpunten om boodschappen af te
halen.

Ge
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- Aankoopcollectieven ondersteunen.
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Wat zijn de gewenste modi?

Waar liggen er kansen?

- Gedeelde auto’s.

Het vraagt meer organisatie, maar het is goedkoper om geen
auto te bezitten. Coördinatie bij deze deelsystemen kan een
sneeuwbaleffect hebben. De gemeente kan infosessie organiseren om bewoners aan te zetten om een auto te delen. Een
gedeelde auto vervangt gemiddeld 4 private wagens.

- Ritdelen/liften.
- Deelsystemen met de buurt ondersteunen: cargo-fietsen, buurtfietskar,...
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ATLAS
De ATLAS is een cartografie van de ruimtelijke bestaande toestand van Merelbeke, om meer inzicht te krijgen in de locatie en
kwaliteit van de mobiliteitsnetwerken, activiteiten en planologische context.
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Situering Merelbeke in de regio Gent.
(kaart:‘LABO RUIMTE transitie in mobiliteit en Ruimte,
door Tractebel | 51N4E | Granstudio | VUB-Cosmopolis | Scelta Mobility, in opdracht van LABO RUIMTE (Vlaamse Overheid)’
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NETWERK

Hoe is Merelbeke ontsloten per trein, tram, bus, weg, fiets, ... ?
In dit hoofdstuk hebben we de
verschillende vervoersnetwerken gedocumenteerd.

We focussen hierbij op het
bestaande netwerk en enkele
geplande werken.

27

Naast een cartografie, documenteren we de performantie
van het netwerk aan de hand
van foto’s en inzichten uit de
gesprekken.

1000 meter
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Google Maps

TRAM + TREIN

Waar liggen de tramlijnen en treinstations? Hoe frequent bedienen zij?
Merelbeke wordt niet ontsloten door
tram of trein, wel kruisen er een aantal
lijnen net de grens. Zo zien we enkele
goed bediende tramlijnen die echter
stoppen aan de rand van Merelbeke.

wordt er een extra trein ingezet in
Merelbeke die rechtstreeks naar Brussel-Zuid rijdt, de zogenaamde ‘ambtenarentrein’.

Station Merelbeke

Station Melle

Uit interviews weten we dat deze trein
lijnen populair zijn bij middelbare school
studenten die in Gent naar school gaan
en uit het landelijke deel van Merelbeke
komen.

We zien ook een andere lijn langs
Station Merelbeke en Melle kennen een Merelbeke passeren waar de S52-lijn
https://www.google.com/maps/place/Merelbeke/@51.0199446,3.764311...
gelijkaardige bediening.
Om de 20min
richting Geraardsbergen en de P trein
Station Melle - Google Maps
https://www.google.com/maps/place/Melle+Station/@51.002358,3.7979...
rijdt er een trein naar Gent-Sint-Pieters, richting Ronse over rijdt.
met 10min reistijd. In de ochtendspits

Station Gontrode

FREQUENTIES
Station Merelbeke
elke 20min trein naar St-Pieters (10min)
1 sur 1

02/10/2019 à 11:11

IC trein Gent-Sint-Pieters
_om het uur
_van 7.10u tot 23.10u weekdag

S52

- Brussel - Tongeren

Stations Gontrode - Landskouter - ...
elke 30min trein naar St-Pieters (20min)
02/10/2019 à 11:09

S52

gen

Gent-Sint-Pieters - Geraardsber-

_om het uur
_van 5.50u tot 23.10u weekdag

Gent-Sint-Pieters - Geraardsbergen

_om het uur
_van 5.50u tot 23.10u weekdag

L trein		

_om het uur

_om het uur

Dendermonde / Ronse

Brugge - Mechelen

_om het uur
_van 5.30u tot 23.30u weekdag

P trein

P trein

Dendermonde / Ronse

TRAM 3 Zwijnaarde - Melle Leeuw
_om de 10 minuten
_van 5.50u tot 23.20u elke dag

! ‘ambtenarentrein’ naar Brussel
_om 7.57u (33min tot Brussel-Zuid)

Station Melle

TRAM 4 Gent UZ - Gentbrugge Moscou
_om de 10 minuten
_van 5.00u tot 23.20u elke dag

gelijkaardig aan Station Merelbeke
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BUS

Hoe loopt de bediening via bus? Hoe frequent bedienen zij?
Het centrum van Merelbeke wordt frequent bediend met gemiddeld 5 bussen
elk uur. Enerzijds langs de Zwijnaardsesteenweg, anderzijds via de Hundelgemsesteenweg.
Meer naar het zuiden zien we een meer
verspreid netwerk. Een redelijk goede
bediening langs de Gaversesteenweg
(om het half uur, tot 20u) die Kwenen-

Bushalte Merelbeke Kerk

bos, Schelderode en Melsen bedienen.
Lemberge kent de minst goede bediening met één bus om de twee uur.
Bottelare een bus om het uur. In het algemeen is de bediening in het weekend
minder frequent.
Uit interviews weten we dat de bus
wordt gebruikt om naar de middelbare school te gaan - ondanks dat deze

Bushalte Merelbeke Potaardeberg

LEGENDE
Inter-modaal station:
bus+trein
Frequentie

31

nergens een eigen rijstrook heeft en dus
mee in de file staat.
De laatste bussen vanuit Gent vertrekken om iets na 23u (Gent-Sint Pieters
& Woodrow Wilsonplein) - zowel in de
week als in het weekend.

Bushalte Merelbeke Molenhoek

1000 meter
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FIETS

Wat zijn de meest gebruikte fietspaden? Waar liggen de knelpunten?
Er bevinden zich nog enkele knelpunten
in het fietsnetwerk:
- fietspad langs de Scheldevallei wordt
niet goed genoeg verlicht.
- oversteekbaarheid ringvaart. Hier zijn
er recent enkele nieuwe fietsbruggen
voor aangelegd. Ook de Bergwijkbrug
zal een fietsstrook krijgen.

Bergwijkbrug - start werken in 2020

Het fietspad langsheen de Scheldevallei is in eerste instantie voor recreatief
gebruik. De Hundelgemsesteenweg
blijft de belangrijkste radiale verbinding
vanuit het zuiden van Merelbeke naar
Gent.

Met de nieuwe werken (Bergwijkbrug,
nieuw bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde), zijn goede hefbomen om het fietsnetwerk (o.a.) richting Gent te verbeteren en enkele knelpunten of te heffen.

Langs de ringvaart lopen er enkele
fietssnelwegen, ook al is deze niet duidelijk leesbaar als het je eerste keer is.

Recente Parkbosbrug voor fietsers thv
de Pintelaan.
Nieuw bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde met fietsbrug over tijarm Schelde.
> mogelijk bijkomende verbinding
doorheen het bedrijventerrein !!

Zuidelijk deel Hundelgemsesteenweg is
slecht befietsbaar. Er zijn plannen om
dit fietspad beter aan te leggen.

Recent aangelegd fietspad langs de
Poelstraat. Verder naar het centrum
moet deze nog worden doorgetrokken..

LEGENDE
lokaal fietsnetwerk
fietsnet (knooppunten route)
bovenlokaal fietsnetwerk
fietssnelweg
trajecten in opbouw
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(wegen)WERKEN

Wat zijn de geplande en mogelijke werken op korte en lange termijn?
De renovatie van de Bergwijkbrug zal
een grote impact hebben op het verkeer.
Sportpark Molenkouter: in samenspraak met de mogelijke verbindingsweg als ring rond centrum.

Sportpark Molenkouter

RUP Centrum Midden

LEGENDE
korte termijn

RUP’S

1. Herbestemming kerk + Flora park
2. Fietssnelweg Verbrande Heiwegel
3. Fietssnelweg Scheldetragel
4. Vernieuwing Bergwijkbrug
5. Site Hebbelynck - Duurzame Mobiliteit
6. Tramstelplaats - Markt
7. Trage wegen: alternatief Hundelgemsesteenweg
10. Heraanleg Hundelgemsesteenweg
11. Bouw Proefhoeve Universiteit Gent ?

I. RUP Liedermeers
II. RUP Merelbeke Station
III. RUP Ten Berg
IV. RUP Heiwijk-Zuid
V. RUP Saetewijk
VI. RUP Zonevreemde bedrijven
VII. RUP Centrum Midden
VIII. RUP Sportpark Molenkouter
IX. RUP Zonevreemde bedrijven
X. RUP Zonevreemde bedrijven
XI. RUP Sportpark Melsen
XII. RUP Zonevreemde bedrijven

lange termijn
8. Te onderzoeken: verbindingsweg ?
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VERKEERSONGEVALLEN

Geregistreerde ongevallen met gewonde of dodelijke slachtoffers.
In het Herkomst en Bestemmingsonderzoek (zie hoofdstuk TELLINGEN)
zien we dat er een hoog volume aan
doorgaand verkeer door het centrum
rijdt.
Dit wordt bevestigd door de nevenstaande kaart, die de intensiteit van verkeersongevallen weergeeft.

Let wel: het gaat hier over geregistreerde ongevallen, dus niet per sé ernstig
noch dodelijk.
Ondanks het laag aantal ernstige ongevallen is de subjectieve onveiligheid voor
de zwakke weggebruiker groot.

Ter hoogte van het centrum is er een nauw wegprofiel, gedeeld door fietsers en
voertuigen. Het kerkplein werd heraangelegd als ‘shared space’ in 2012 met een
ondergrondse parking.

LEGENDE
verkeersongeval
intensiteit verkeersongevallen

De kaart op p.32 is gebaseerd op de Heat Map. Deze
interactieve ongevallenkaart geeft meer dan 52.000
ongevallen weer, die plaatsvonden tijdens de periode
2014 - 1e semester 2016 op het grondgebied Vlaanderen en geregistreerd werden door de geïntegreerde
politie. Hiermee wordt ongeveer 85% van de door de
politie geregistreerde ongevallen met gewonde en
dodelijke slachtoffers verwerkt in de kaart. De gegevens zijn afkomstig van de Federale politie en worden
verrijkt in samenwerking met Informatie Vlaanderen.
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ACTIVITEITEN

Waar bevinden zich de voornaamste activiteiten?
In dit hoofdstuk kijken we naar
de locatie van de dagdagelijkse
activiteiten: wonen, zorg, scholen, inkopen, bedrijven.

Het is belangrijk om de ligging
van deze activiteit te documenteren, omdat ze structurerend
zijn in het dagelijkse leven en
hun spreiding gevolgen heeft
voor de manier waarop mensen
(kunnen) reizen.

39

Op het einde voegen we enkele
kaarten toe die de initiatieven
in kaart brengen. VVanuit de
gesprekken kwam er heel wat
kennis en inspiratie naar boven.
We hebben dit ook gedocumenteerd in enkele kaarten.

1000 meter
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WONEN - DENSITEIT

2019: bevolkingsdichteid (aantal inwoners per km2)
De bevolkingsdichtheid

LEGENDE
Aantal inwoners per km2
0 - 147
147 - 273
273 - 881
881 - 1.411
1.411 - 1.833
> 1.833
41
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WONEN

woonprojecten (mogelijks/uitgevoerd), woonuitbreidingsgebied en woonvernieuwingsgebied
Uit verschillende interviews bleek dat
het de afgelopen jaren de ambitie was
van het gemeentebestuur om de gemeente te laten groeien. Om aanspraak
te kunnen maken op extra middelen
zou de gemeente zeker 25.000 inwoners
moeten tellen.

Het is momenteel niet duidelijk of de
woonuitbreidingsgebieden zullen worden aangesneden of niet.

Verder zijn er projecten zoals de site
Hebbelinck en tramstelplaats, waar ook
gekeken wordt naar gedeelde mobiliteit
in de woonopgave.

Verkaveling, gericht op auto bereikbaarheid.

Bergbos - fase 3

LEGENDE
Hangend (idee/aanvraag/project):

12. publieke ontwikkeling - OCMW site

1. co-housing

13. private ontwikkeling

2. co-housing

14. private ontwikkeling

3. co-housing
4. private ontwikkeling
5. private ontwikkeling

Recent uitgevoerd:
15. private ontwikkeling - zorgsite D’heye

6. private ontwikkeling
7. private ontwikkeling - Kasteelsite Wisselbeke

Atlas van de woonuitbreidingsgebieden
Toestand 01/06/2019

8. private ontwikkeling - Wisselkouter

bebouwd

9. Site Hebbelinck
+ mix wonen en voorzieningen		
ook gericht op duurzame mobiliteit

niet vrijgegeven, niet te ontwikkelen

10. Site Tramstelplaats

geen uitspraak

11. private ontwikkeling - Bergbos
vrijgegeven voor 2007
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ZORG

Wat voor verblijfsplekken en wat voor diensten zien we in de zorg?
Enerzijds zien we enkele grote zorgsites
in het oosten (Provinciaal Zorgcentrum
Lemberge, De Heize) alsook een grote
cluster in centrum Merelbeke (OCMW,
woonzorgcentrum, Residentie Molenhoek, de Merelaar).
Anderzijds bestaan er ook enkele
kleinere residenties in het centraal en
zuidelijke deel van Merelbeke (zorgsite

Molenhoeve, zorgdorp D’Heyde, residentie Adagio).
De trend binnen het bestuur is om de
groeiende vergrijzing liefst op te vangen
in het centrum. De nabijheid van voorzieningen waarborgt de levenskwaliteit.

groep een prangende vraag. We zien
echter al bloeiende initiatieven die hier
een antwoord op willen bieden (Minder
Mobiele centrale, Heidekruiers). Echter
zijn deze vooral gebaseerd op vrijwilligers en ook precair omdat ze niet altijd
over genoeg middelen beschikken.

Desalnietemin blijven verplaatsingen
voor deze minder mobiele bevolkings-

Zorgsite Lemberge

Vrijwilligersorganisatie ter ondersteuning van mensen met
handicap

Zorgsite Molenhoeve

LEGENDE

De Minder Mobielen Centrale richt zich tot mensen met verplaatsingsproblemen. De Minder Mobielen Centrale is dus een
noodoplossing: zij mag enkel gebruikt worden indien er geen
openbaar vervoer voor handen is of indien men er geen gebruik
meer kan van maken.

Zorgsites
1. Provinciaal Zorgcentrum Lemberge

8. PV de Wadi

- campus omvat 242 bedden verspreid over een
ziekenhuis-Sp-dienst en een rustoord, gelegen te
Merelbeke.

2. Caritas

- campus geestelijke gezondheid Melle

3. Zorgsite De Heide vzw
- onderdeel van de Zorgdorpen

4. Residentie Molenhoek

- psychiatrisch verzorgingstehuis

9. Zorgsite Molenhoeve

- een kleinschalige site met 9 huizen en 11 studio’s
voor een gemende doelgroep zorgvragers

10. Zorgdorp D’Heyde
11. Christoforusgemeenschap
12. Residentie Adagio
13. UZ Gent

- assistentiewoningen

5. OCMW Merelbeke
6. Woonzorgcentrum Lindeken
7. Dienstencentrum De Merelaar

- sociaal restaurant, contact, vorming, vrije tijd

Initiatieven
a. Zorgdorpen - de Heidekruiers
b. Minder Mobielen Centralen
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SCHOLEN

Waar en in wat soort omgevingen liggen de scholen?
Er zijn voldoende basisscholen in Merelbeke. Zo heeft zelfs iedere landelijke
kern een eigen basisschool. Deze scholen liggen veelal aan een doorgangsweg
(Bottelare, Lemberge, Schelderode,
Melsen) voor auto’s.

Er zijn recent enkele veelbelovende
initiatieven, zoals:
- de heraanleg van de Kloosterstraat als
fietstraat.
- een testproject van de schoolstraat in
Munte, welke in een veilige schoolomgeving wil voorzien.

Middelbaar onderwijs vinden we enkel
terug in het centrum van Merelbeke,
Flora of Zwijnaarde.

BSGO! Dalton - centrum

Technisch Atheneum - centrum

Gilko Kloosterstraat - centrum

Munte

Schelderode

Bottelare

LEGENDE
Basisscholen

Volwassen onderwijs

1. BSGO! Flora
2. BSGO! Dalton
3. Gilko Kloosterstraat
4. Gilko Bergwegel
6. Sint-Michielsschool
7. Sint-Elooischool
8. De Graankorrel Melsen
9. De Graankorrel Schelderode
10. Paus-Johannescollege
11. O.-L.-V.-Visitatie
12. Landelijke Steinerschool Munte
13. Basisschool Lemberge

16. CVO Pantha Rei - de avondschool

Secundaire scholen

te behouden kerken
herbestemming kerken

M14. Atheneum Merelbeke
M19. Technisch Atheneum Merelbeke
M20. Don Boscocollege
M21. Sint-Franciscusinstituut

Kunstonderwijs

17. Academie voor podiumkunsten

Hoger onderwijs
U1. UGent faculteit Dierengeneeskunde
U2. Campus Zwijnaarde
U3. Vakgroep Voeding, Genetica

Kerken
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INKOPEN

Hoe wordt er aan inkopen gedaan? Wat wordt er aangeboden?
Men ziet meerdere grote supermarkten
langsheen de Hundelgemsesteenweg
in het centrum. Deze zijn vooral gericht
op verplaatsing met de auto en voorzien
van grote parkings.
Samenvallend met deze locaties (en
verder langs de Hundelgemsesteenweg) is dan ook het merendeel van de
detailhandel terug te vinden (slagers,

bakkers, apotheek,..). Zo’n kernwinkelgebied vind je in kleine mate enkel terug
in Lemberge.
De landelijke kernen zijn dus grotendeels afhankelijk van het centrum voor
hun (dagelijkse) inkopen. Een uitzondering op de regel vindt met in Munte
waar een buurtwinkel is overgenomen
door Carrefour Express.

Een ander soort van initiatief zijn de
voedselteams. Deze georganiseerde
manier van het aankopen van lokale
producten heeft leveringsadressen in
Lemberge, Kwenenbos en Flora.

Enkele grote supermarkten thv centrum aan
steenwegen.

Bergbos - fase 3

...

Enkele grote supermarkten thv centrum aan
steenwegen.

Kleine superette aan Hundelgemsesteenweg

Buurtwinkel Express Carrefour in Melsen

LEGENDE
Grote supermarkten

Buurtwinkels

1. Lidl
2. AD Delhaize
3. Colruyt
4. AD Delhaize Flora
5. Aldi

Oxfam wereldwinkel Bottelare

Kernwinkel gebied

Concentratie van detailhandel

Kleinere supermarkten
v. Carrefour Express
w. Marani Supermarkt
u. Louis Delhaize

Voedselteams
a. Flora
b. Merelbeke
c. Bottelare
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1000 meter
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BEDRIJVEN

Waar liggen de werkplekken?
De zone langst de Ringvaart bevat enkel
grote, regionale bedrijventerreinen.
Deze trekken veel verkeer aan. Zo
zijn er logistieke activiteiten maar ook
enkele belangrijke kantoorcomplexen,
zoals het Axxes-bedrijvenpark. Momenteel zijn deze hoofdzakelijk op de auto
gericht.

Deze bedrijventerreinen sluiten aan op
de structuur van de Zuidelijke Mozaïek.
Zo zal ook het nieuwe bedrijventerrein
Eiland Zwijnaarde een grote impact
hebben op deze omgeving, met een
belangrijk kenniseconomie en rol voor
Gent.

Maar ook de campussen van
UGent-Dierengeneeskunde en ILVO
trekken veel verkeer aan. Campus ILVO
is bezig met een campage rond sensibilisering en acties.

De bedrijventerreinen beschikken over grote parkings die een groot ruimtebeslag kennen.

UGent Campus Dierengeneeskunde.

Nieuw bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde.
“Eiland Zwijnaarde wordt één van de belangrijkste economische groeipolen van onze stad. Hier
kunnen tot 3.000 banen gecreëerd worden.” - HLN,
Mathias De Clerckq

LEGENDE
bedrijventerrein
bedrijventerrein in opmaak
site UGent
(ILVO, Campus Dierengeneeskunde)
serres

100-199
50-99
20-49
10-19
5-9
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l

ANDERS MOBIEL - INITIATIEVEN
We zien enerzijds initiatieven, vooral in
Flora, die deel uitmaken van een wijder
netwerk dat aanleunt bij Gent (zoals
Opwielekes of Kantoorbus net buiten
Merelbeke).
Over heel de gemeente, zijn er initiatieven die gelinkt zijn aan een groter
netwerk (zoals de Voedselteams, fietssnelwegen)

Anders Mobiel
TAXIDIENSTEN
1. Minder Mobielen Centrale - Merelbeke
2. Minder Mobielen Centrale - Melle
3. Minder Mobielen Centrale - Pinte
4. Fietsen Zonder Leeftijd - Merelbeke
DEELSYSTEMEN
5. Opwielekes - Flora
6. Opwielekes - Moscou
7. Opwielekes - Ledeberg (Gent)
8. Dégage! - Renault Kangoo
9. Dégage! - Ford Fiesta
10. Dégage! - Seat Ibiza
11. Dégage! - VW Caddy
12. Dégage! - Constantino
13. Partago - Flora
14. Cambio - Floraplein
15. Cambio - Stelplaats
28. Publieke fietsspomp
AUTOLUWESTAD
18. Carpool-parkings en Park & Ride
19. Fietsstraat - Kloosterstraat
20. Schoolstraat - Munteplein
21. Schoolfietsenstalling - Steinerschool
22. Fietssnelwegen
23. Trage wegen ?
24. Autovrije centrum Bottelaere
POLEN
25. Kantoorbus
26. Schoolpoolen
27. Ritten Delen
AFHAALPUNTEN
28. Collect & Go
16. Voedselteam Flora - Van Goethemstraat
17. Voedselteam - Gaversesteenweg
18. Voedselteam Bottelare - Dorpsstraat 2

We vinden inspirerende initiatieven rond
kwetsbare doelgroepen, zoals de scholen en de zorg (zoals de Schoolpool,
Fietsen zonder Leeftijd, Minder Mobiel).
Autodeel-systemen maken hun opmars en dringen door tot het zuiden
van Merelbeke. Ook zien we dat Dégage
populair is, ondanks hun gebrek aan
zichtbaarheid in het straatbeeld. Dit

zouden we kunnen toeschrijven aan het
laagdrempelige karakter (geen eigen
infrastructuur nodig,...).
De P+R (carpool) is grotendeels gericht
op overstap van auto naar auto.

DROMEN - UIT GESPREKKEN

1000 meter
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BELEVING - UIT GESPREKKEN

1000 meter

1000 meter
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STATISTISCHE SECTOREN

Hoe is Merelbeke opgedeeld volgens deze sectoren?
Een statistische sector is de kleinste
territoriale basiseenheid gecreëerd door
Statbel (Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium) voor de verspreiding
van statistieken op een gedetailleerder
niveau dan het gemeentelijk niveau. Zo
wordt er statistische informatie weergegeven per sector.

Deze (her)indeling gebeurt op basis van
socio-economische, stedenbouwkundige en morfologische structuurkenmerken.

LEGENDE
Verstedelijkt
De gehanteerde ruimtelijke variabelen zijn ruimtebeslag,
tewerkstellingsdichtheid, inwonersdichtheid en totaal aantal inwoners per cluster van sectoren.

Randstedelijk

Per ruimtelijke variabele wordt een drempelwaarde ingesteld
gebaseerd op de statistische verdeling van de waarden gemeten in alle statistische sectoren van Vlaanderen. De keuze
voor de ene of andere mogelijke drempelwaarde is op een
iteratieve wijze tot stand gekomen. Varianten werden daarvoor doorgerekend en tussen de betrokken experten van het
Departement Omgeving en VITO geëvalueerd op hun capaciteit om gekende voorbeelden van stedelijke, randstedelijke en
landelijke gebieden op een voldoende discriminerende wijze
in kaart te brengen.

Landelijk
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GROOTSTEDELIJK GEBIED GENT

Onderscheid in bestuurslogica in het noordelijk en zuidelijk deel

Met dit plan stelt de Vlaamse Regering
twee zaken vast:
- een afbakeningslijn die aangeeft waar
de stedelijke ontwikkeling van het Gentse in de toekomst kan gebeuren.
- aanpassingen aan de bestemmingen
en stedenbouwkundige voorschriften
op verschillende locaties om nieuwe
ruimte te creëren voor wonen, werken,
verkeersinfrastructuur, stadsbossen en
stedelijk groen.
Merelbeke kunnen we in 2 zones verdelen, elk met een eigen bestuurslogica:
- het noordelijke deel behoort tot het
GSG rond Gent - en valt dus onder andere stedenbouwkundige voorschriften.
- de zuid-oostelijke deelgemeentes.
zijn in de jaren ´60 en ´70 gefuseerd.
In 2004 werden er bewonersplatformen
opgesteld om, die als spreekbuis dienen
tussen de bewoners en de centrale
gemeentediensten.

LEGENDE
grens grootstedl. gebied

bewonersplatformen

Gent en de omliggende gemeenten De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem en
Merelbeke

Zij zijn ooit opgericht na de fusie van gemeenten, om
het gesprek tussen Merelbeke en de zuidelijke deelgemeenten en burgers te versterken.
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TELLINGEN
De TELLINGEN is een analyse van een Herkomst- en Bestemmingsonderzoek dat is uitgevoerd in de gemeente Merelbeke.
Het geeft inzicht in de routes en volumes van verkeerstromen die
de gemeente kruisen.

Auteurs:
Dirk Engels & Hanne De Naegel - TML . Datum: 20 maart 2020
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1

Inleiding

1.1

Doel van dit document
Dit document beschrijft de analyse van tellingen, uitgevoerd in Merelbeke op dinsdag 14 mei 2019.
Het betreft zowel kruispunttellingen, als een herkomst- en bestemmingsonderzoek. Deze nota
schetst een beeld van de verkeersdrukte op de verschillende kruispunten tijdens de ochtendspits en
tijdens de avondspits. Daarnaast worden de doorgaande verkeersstromen door de gemeente
gekwantificeerd en naast de verkeersdrukte gelegd.
De resultaten van deze analyse vormen een randvoorwaarde voor de initiatieven die worden
onderzocht binnen de studie Merelbeke Anders-Mobiel. Daarnaast kunnen ze dienen als basis voor
de uitwerking van het gemeentelijke mobiliteitsplan. De uitwerking van deze initiatieven en
mobiliteitsoplossingen worden niet behandeld in dit document.

1.2

Beschikbare gegevens
Voor deze analyse werden telgegevens ter beschikking gesteld door de gemeente Merelbeke. Deze
verkeerstellingen werden uitgevoerd op dinsdag 14 mei 2019. Tijdens de ochtendspits (7u00-9u00)
en tijdens de avondspits (16u00-18u00) werden er kruispunttellingen uitgevoerd op verschillende
locaties in de gemeente. Hierbij worden verschillende voertuigtypes (auto, bestelwagen, eendelige
vracht en meerdelige vracht) en overstekende fietsers en voetgangers geteld per kwartier. Daarnaast
werden er twee kruispunttellingen toegevoegd, die een jaar eerder werden uitgevoerd in
gelijkaardige omstandigheden op 26 april 2018. Hierbij werd voor het gemotoriseerd verkeer slechts
onderscheid gemaakt tussen twee verschillende voertuigtypes, namelijk licht verkeer en zwaar
verkeer.
Deze tellingen kwantificeren de verkeersdrukte op de getelde locaties. De locaties van de
kruispunttellingen worden weergegeven in Figuur 1-1.
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Figuur 1-1 Locaties kruispunttellingen

Daarnaast werd er op dezelfde dag een herkomst- en bestemmingsonderzoek uitgevoerd in de
gemeente. Hiervoor werd er een cordon opgesteld van camera’s dat de grote assen van en naar
Merelbeke omvat. Op de Hundelgemsesteenweg werd ter hoogte van de Ringvaart een extra
camera geplaatst. De camera’s registreerden op de teldag tussen 6u00 en 18u30 de nummerplaten
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van het voorbijrijdende verkeer. Door de registraties onderling te matchen, kunnen er herkomsten
aan bestemmingen gekoppeld worden. Daarnaast wordt van elk geregistreerde voertuig het
voertuigtype bepaald. Dit herkomst- en bestemmingsonderzoek kwantificeert de hoeveelheid
doorgaand verkeer dat door de gemeente rijdt. We kennen ook de locatie waar deze voertuigen de
gemeente binnenrijden (de herkomst) en de locatie waar deze voertuigen de gemeente verlaten (de
bestemming). Wat niet uit deze telling kan worden gehaald, zijn de herkomsten en de
bestemmingen op grotere afstand buiten de gemeente Merelbeke en de routes die het verkeer volgt
binnen het cordon. Voor deze routes kunnen wel aannames gemaakt worden op basis van de
wegencategorisering en de kruispunttellingen.
Naast het doorgaand verkeer zijn er ook voertuigen die slechts éénmalig geregistreerd werden bij
het binnen of buiten rijden van het cordon. Deze voertuigen zijn ofwel gemist door de camera’s, of
ze hebben een lokale herkomst of bestemming in de gemeente Merelbeke. Het traject van deze
voertuigen binnen het cordon zelf, kan niet uit dit onderzoek gehaald worden. Ook het lokaal
verkeer, dat nooit het cordon verlaat, maakt geen deel uit van het herkomst- en
bestemmingsonderzoek.
De locaties van de telposten in het herkomst- en bestemmingsonderzoek worden weergegeven
door de rode bollen in Figuur 1-2.

64

Figuur 1-2 locaties telposten herkomst- en bestemmingsonderzoek

1.3

Methodiek
De resultaten van de verkeerstellingen worden omgezet naar personenauto-equivalenten (PAE), om
de totale verkeersdrukte in kaart te kunnen brengen. Hierbij worden vermenigvuldigingsfactoren
toegepast op de verschillende voertuigtypes, zoals weergegeven in Tabel 1-1. De impact van een
vrachtwagen op de verkeersdrukte is immers hoger dan de impact van een personenwagen.
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Tabel 1-1 Vermenigvuldigingsfactoren voor de verschillende voertuigtypes
Voertuigtype

Vermenigvuldigingsfactor

Auto

1.00

Bestelwagen

1.15

Eéndelige vracht

1.50

Meerdelige vracht

2.50

De kruispunttellingen worden in kaart gebracht voor de ochtend- en de avondspits. Hieruit worden
de grote verkeersstromen gedistilleerd en de verkeerskundig belangrijke assen geïdentificeerd.
Daarnaast worden de fietsstromen/-oversteken bepaald. De verkeersdrukte en de
oversteekbaarheid op de veelgebruikte routes wordt toegelicht. Ten slotte worden er op basis van
het herkomst- en bestemmingsonderzoek uitspraken gedaan over de hoeveelheid doorgaand
verkeer en de hoeveelheid bestemmingsverkeer in Merelbeke. Het lokaal verkeer is niet
geregistreerd, dus over het globale aandeel van het doorgaand verkeer in de gemeente kunnen geen
uitspraken gedaan worden. Wel wordt er getracht de routes van de herkomst- en bestemmingsparen
te definiëren aan de hand van de categorisering van de wegen en deze te valideren aan de hand van
de kruispunttellingen. Hierdoor kan het aandeel van het doorgaand verkeer op specifieke locaties
wel ingeschat worden.

2

Analyse

2.1

Algemene verkeersdrukte

2.1.1

Ochtendspits

Figuur 2-1 geeft de verkeersdrukte uit de kruispunttellingen weer voor de beide uren van de
ochtendspits. Tijdens de ochtendspits zijn er grote verkeersstromen waarneembaar van zuid naar
noord. Op de Hundelgemsesteenweg rijden er in deze richting tot 1000 PAE per uur. Voorbij het
centrum, splitst het verkeer op in stromen naar de Buitenring R4 (en de E40), naar de Binnenring
R4 en verder door naar Gent. Ook op de andere relaties ven zuid naar noord worden er grote
verkeersstromen geteld. Op de as Lamstraat – Salisburylaan zijn deze een stuk hoger tijdens het
eerste uur van de ochtendspits, dan tijdens het tweede uur. Er rijdt 300-700 PAE/u, op de
Heidestraat voorbij de aansluiting met de E40 loopt dit op tot 1000 PAE/u. Ook op de
Gaversesteenweg laten zich verkeersstromen naar het noorden tot 750 PAE/u opmeten. In
zuidelijke richting zijn de intensiteiten lager. Op de Hundelgemsesteenweg rijdt er veel verkeer op
de brug over de Ringvaart. Een groot deel van dit verkeer slaat echter af naar de Guldensporenlaan.
Tussen 8u00 en 9u00 rijdt er een 700 PAE naar het centrum. Op de stroomafwaartse kruispunten
worden niet dezelfde grootteordes gemeten. Een deel van dit verkeer heeft wellicht een
bestemming in Merelbeke.
Het vrachtverkeer bedraagt ongeveer 5-6% op de Hundelgemsesteenweg (+-35 voertuigen/u) in
noordelijke richting en 6-8% in zuidelijke richting (+-25 voertuigen/u). Op de parallelle as
Salisburylaan liggen de absolute cijfers lager, maar de percentages hoger (o.w.v. de lagere
verkeersstromen op deze as). Hierbij dient te worden opgemerkt dat bussen wellicht mee
gecategoriseerd worden als vracht.
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Figuur 2-1 Verkeersdrukte (PAE/u) tijdens de ochtendspits (Links: 07u00-08u00, Rechts: 08u00-09u00)

Figuur 2-2 toont de verkeersstromen (indien hoger dan 400 PAE/u) op de noordelijke bewegingen.
Hieruit blijkt opnieuw dat de grootste stromen van zuid naar noord zich voordoen tijdens het
eerste uur van de ochtendspits. Op de as Salisburylaan is halveert de stroom tijdens het tweede uur.
Uit de figuur blijkt dat het doorgaand verkeer over de volledige Hundelgemsesteenweg een
bovengrens heeft van 550 PAE/u tussen 7u00 en 8u00 en 400 PAE/u tussen 8u00 en 9u00. Dit wil
niet zeggen dat de rest van de 950 PAE/u t.h.v. het centrum lokaal verkeer is. Doorgaand verkeer
kan ook elders op de Hundelgemsesteenweg zijn aangetakt.
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Figuur 2-1 Verkeersdrukte (PAE/u) tijdens de ochtendspits (Links: 07u00-08u00, Rechts: 08u00-09u00)

Figuur 2-2 toont de verkeersstromen (indien hoger dan 400 PAE/u) op de noordelijke bewegingen.
Hieruit blijkt opnieuw dat de grootste stromen van zuid naar noord zich voordoen tijdens het
eerste uur van de ochtendspits. Op de as Salisburylaan is halveert de stroom tijdens het tweede uur.
Uit de figuur blijkt dat het doorgaand verkeer over de volledige Hundelgemsesteenweg een
bovengrens heeft van 550 PAE/u tussen 7u00 en 8u00 en 400 PAE/u tussen 8u00 en 9u00. Dit wil
niet zeggen dat de rest van de 950 PAE/u t.h.v. het centrum lokaal verkeer is. Doorgaand verkeer
kan ook elders op de Hundelgemsesteenweg zijn aangetakt.

Figuur 2-2 Rechtdoor gaande verkeersstromen (PAE/u) op de zuid-noord bewegingen tijdens de
ochtendspits (Links: 07u00-08u00, Rechts: 08u00-09u00)

Figuur 2-2 Rechtdoor gaande verkeersstromen (PAE/u) op de zuid-noord bewegingen tijdens de
ochtendspits (Links: 07u00-08u00, Rechts: 08u00-09u00)

De meer gedetailleerde cijfers uit de kruispunttellingen worden weergegeven in bijlage 4.1.
2.1.2

Avondspits

Figuur 2-3 toont de grote verkeersstromen tijdens het drukste uur van de avondspits (17u0018u00). Deze vormen het spiegelbeeld van de drukte tijdens de ochtendspits: grote
verkeersvolumes van noord naar zuid. Ook de verkeersstromen in de andere richting op de
Hundelgemsesteenweg zijn zeer hoog. Op de kruispunten liggen de stromen die de
Hundelgemsesteenweg volgen in zuidelijke richting zeer hoog. Ook op de Gaversesteenweg is er
een hogere verkeersstroom zichtbaar van noord naar zuid (’s ochtends is deze net iets lager dan 400
PAE/u). Vermoedelijk is een deel van dit verkeer afkomstig van de Hundelgemsesteenweg.
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Figuur 2-3 Verkeersdrukte (PAE/u) en rechtdoor gaande verkeersstromen (PAE/u) op de zuid-noord
bewegingen tijdens het drukste uur van de avondspits (17u00-18u00)

De meer gedetailleerde cijfers uit de kruispunttellingen worden weergegeven in bijlage 4.1.

2.2

Fietsers en voetgangers
Op de kruispunten werden, naast het gemotoriseerd verkeer, ook de overstekende fietsers en
voetgangers geteld. De voetgangersintensiteiten zijn in het algemeen vrij beperkt. Figuur 2-4 en
Figuur 2-5 tonen de oversteken waar meer dan 50 fietsers/u geteld zijn. Op enkele van deze
oversteken moeten deze fietsers relatief hoge verkeersstromen kruisen en wordt het conflict met
deze verkeersstromen met voorrangsregels geregeld.
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Figuur 2-4 Grotere fietsbewegingen op de getelde kruispunten tijdens de ochtendspits (Links: 07u0008u00, Rechts: 08u00-09u00)
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Figuur 2-5 Grotere fietsbewegingen op de getelde kruispunten tijdens de avondspits (Links: 16u0017u00, Rechts: 17u00-18u00)

Net als het gemotoriseerd verkeer , is ook het fietsverkeer sterk georiënteerd op de noord-zuid
beweging. De Hundelgemsesteenweg vormt één van de weinig oversteken over de Ringvaart (naar
Gent) en telt veel fietsers.
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De meer gedetailleerde cijfers uit de kruispunttellingen worden weergegeven in bijlage 4.1. Er is
geen informatie beschikbaar over de verkeersstromen op andere locaties, dan deze opgenomen in
de kruispunttellingen.

2.3

Herkomst- en bestemmingsonderzoek
De cameratellingen werden uitgevoerd op dezelfde dag als de kruispunttellingen. Hierdoor kunnen
we voor een beperkt aantal telpunten de geregistreerde aantallen valideren met de tellingen. Het
gaat enkel om de telpost M (Zwijnaardsesteenweg) en de telpost O (brug Hundelgemsesteenweg),
omdat deze zich, zonder (al te veel) tussenliggende zijstraten, op een getelde kruispunttak bevinden.
De camera op de Zwijnaardsesteenweg heeft een zeer hoge registratiegraad (ongeveer 100%), op de
Hundelgemsesteenweg ligt deze iets lager (ongeveer 88%). Over de andere telposten is het
onmogelijk om uitspraken te doen, omdat er geen kruispunttelling nabij is. Ervan uit gaande dat de
registratiegraad van de andere camera’s tussen 85% en 100% ligt, dat het niet geregistreerde verkeer
zich verdeelt over het netwerk zoals het andere verkeer en dat de niet-registraties van de
verschillende camera’s niet gecorreleerd zijn (worst-case), zou het aantal gemiste doorgaande
voertuigen maximaal 17% hoger liggen dan wat er geteld is. Op een aandeel van 30% moet er dus
met een marge van 5% punt rekening gehouden worden. De gedetailleerde cijfers uit de
kruispunttellingen worden weergegeven in bijlage 4.2.
Tijdens de gehele ochtendspits (07u00-09u00) rijden er 20426 individuele voertuigen het cordon in
of uit, waaronder 781 voertuigen lichte of zware vracht. Het gaat dus om 10569 PAE/u. Van deze
voertuigen wordt er ongeveer 2739 PAE/u zowel gedetecteerd bij het binnen- als bij het
buitenrijden van de gemeente. Dit zijn zowel voertuigen die het volledige cordon doorkruisen, als
mensen die er aan een nabijgelegen telpost weer uitrijden. Bij het vrachtverkeer gaat het om een 112
doorgaande vrachtwagens per uur. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de bus wellicht ook bij
het vrachtverkeer wordt gerekend in de telling.
Tijdens de gehele avondspits (16u00-17u00) rijden er 20407 individuele voertuigen het cordon in of
uit, waaronder 654 voertuigen lichte of zware vracht. Het gaat dus om 10448 PAE/u. Van deze
voertuigen wordt er ongeveer 2495 zowel gedetecteerd bij het binnen- als bij het buitenrijden van
de gemeente. Bij het vrachtverkeer gaat het om een 84 doorgaande vrachtwagens per uur.
De gedetailleerde cijfers uit het herkomst- en bestemmingsonderzoek worden weergegeven in
bijlage 4.2.

2.4

Aandeel doorgaand verkeer
Er werden enkele analyses uitgevoerd op specifieke kruispunten om een inschatting te kunnen
maken van het aandeel doorgaand verkeer op het totale verkeer op elk van deze kruispunten. Het
gaat om de kruispunten Hundelgemsesteenweg x Gaversesteenweg, Gaversesteenweg x
Zwijnaardsesteenweg en Hundelgemsesteenweg x Poelstraat. Er worden aannames gemaakt over de
routekeuze van het doorgaand verkeer op het netwerk. Hieruit worden de doorgaande stromen
bepaald.

2.4.1

Kruispunt Hundelgemsesteenweg x Gaversesteenweg

De Hundelgemsesteenweg is een zeer drukke verkeersas. Tijdens de ochtendspits worden er op
deze as hoge intensiteiten waargenomen in noordelijke richting. Tijdens de avondspits gaan de
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grote verkeersstromen in zuidelijke richting, al worden er ook hoge intensiteiten waargenomen in
de andere richting.

Figuur 2-6 Kruispunt Hundelgemsesteenweg x Gaversesteenweg

Voor de volgende doorgaande herkomst-bestemmingsrelaties wordt verondersteld dat ze op dit
kruispunt van zuid naar noord over de Hundelgemsesteenweg gaan:
- Zwijnaardsesteenweg (M) naar Hundelgemsesteenweg t.h.v. Ringvaart (O) en naar R4 (D)
- Landskoutersesteenweg (H), Zonneveld (I), Poelstraat (J) en Hundelgemsesteenweg zuid
(K) naar Hundelgemsesteenweg t.h.v. Ringvaart (O)
Het verkeer vanaf de Gaversesteenweg (L) naar het noorden (D en O) wordt verondersteld via de
Gaversesteenweg op het kruispunt toe te komen.
Indien deze doorgaande relaties effectief over dit kruispunt gaan, is tijdens de ochtendspits bijna de
helft van het verkeer van zuid naar noord op dit kruispunt doorgaand verkeer. Het grootste deel
komt van de zuidelijke Hundelgemsesteenweg.
De volgende doorgaande relaties worden verondersteld voor de rechtsaf beweging van de
noordelijke Hundelgemsesteenweg naar de Gaversesteenweg:
- Hundelgemsesteenweg t.h.v. Ringvaart (O) en R4 (D) naar Gaversesteenweg (L)
- Hundelgemsesteenweg t.h.v. Ringvaart (O) en R4 (D) naar Zwijnaardsesteenweg (M)
Deze doorgaande bewegingen stellen 55 tot 57% van het verkeer op de rechtsaf voor tijdens de
ochtendspits. Het grootste deel hiervan rijdt van de Hundelgemsesteenweg t.h.v. Ringvaart naar de
Zwijnaardsesteenweg.
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Tabel 2-1 Doorgaand verkeer (vtg/u) op kruispunt Hundelgemse- x Gaversesteenweg tijdens de
ochtendspits
07u00-08u00
Doorgaand Totaal

08u00-09u00
%

Doorgaand Totaal

MO

23

16

MD

16

12

HO

36

35

IO

3

1

JO

67

52

KO

198

127

Zuid-Noord

343

OL

16

14

DL

1

2

OM

45

79

DM

2

6

Noord-West

64

714

48%

116

55%

243

101

%

558

44%

176

57%

Tijdens de avondspits wordt het meeste verkeer op de Hundelgemsesteenweg van noord naar zuid
geteld. De volgende relaties van doorgaand verkeer worden op deze beweging verondersteld:
- Hundelgemsesteenweg t.h.v. Ringvaart (O) naar Landskoutersesteenweg (H), Zonneveld
(I), Poelstraat (J) en Hundelgemsesteenweg zuid (K)
Deze doorgaande voertuigen vertegenwoordigen 27-28% van het verkeer van Noord naar Zuid
tijdens de avondspits. De meesten van hen blijven de Hundelgemsesteenweg volgen. In de andere
richting worden dezelfde relaties verondersteld als tijdens de ochtendspits. 16 tot 22% van het
verkeer op de Hundelgemsesteenweg van zuid naar noord zou dan doorgaand verkeer zijn. Hiervan
rijden de meeste voertuigen van de Hundelgemsesteenweg zuid en de Zwijnaardsesteenweg naar de
Hundelgemsesteenweg t.h.v. de Ringvaart.
Tabel 2-2 Doorgaand verkeer (vtg/u) op kruispunt Hundelgemse- x Gaversesteenweg tijdens de
avondspits
16u00-17u00
Doorgaand Totaal

17u00-18u00
%

Doorgaand Totaal

OH

12

18

OI

0

0

OJ

23

25

OK

134

126

Noord-Zuid

169

601

28%

73

169

619

%

27%

2.4.2

MO

28

48

MD

15

13

HO

3

1

IO

0

0

JO

7

11

KO

31

50

Zuid-Noord

84

511

16%

123

571

22%

Kruispunt Gaversesteenweg x Zwijnaardsesteenweg

Op de Gaversesteenweg rijden er grotere verkeersstromen over de Gaversesteenweg en de
Zwijnaardsesteenweg rechtdoor. ’s Ochtends gaan de grootste stromen in noordelijke richting, ’s
avonds in zuidelijke richting.

Figuur 2-7 Kruispunt Gaversesteenweg x Zwijnaardsesteenweg

Er wordt aangenomen dat de volgende verkeersstromen rechtdoor over de Gaversesteenweg gaan:
- Gaversesteenweg (L) naar Hundelgemsesteenweg t.h.v. Ringvaart (O) en naar R4 (D)
Ongeveer 10% van het verkeer op deze richting is tijdens de ochtendspits dus doorgaand verkeer.
De volgende herkomst-bestemmingsrelaties worden verondersteld over de Zwijnaardsesteenweg
richting N60 te rijden:
- Complex E40 (E), Melle (F), Scheldeweg (G), Landskoutersesteenweg (H), Zonneveld (I),
Poelstraat (J) en Hundelgemsesteenweg zuid (K) naar Zwijnaardsesteenweg (M)
81%-94% van het verkeer is dus doorgaand verkeer tijdens de ochtendspits. Dit lijkt een
onrealistisch hoog aandeel, aangezien er ook verkeer over het kruispunt rijdt uit Merelbeke zelf.
Wellicht is er een significant aandeel van het verkeer dat een andere route neemt dan verondersteld.
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Tabel 2-3 Doorgaand verkeer (vtg/u) op kruispunt Gaverse- x Zwijnaardsesteenweg tijdens de
ochtendspits
07u00-08u00
Doorgaand Totaal

08u00-09u00
%

Doorgaand Totaal

LO

24

17

LD

15

17

ZW-NO

39

EM

12

19

FM

7

6

GM

17

15

HM

48

49

IM

0

1

JM

74

60

KM

148

125

ZO-NW

306

383

10%

327

94%

34

275

%

341

10%

338

81%

In de omgekeerde richtingen worden de omgekeerde herkomst- en bestemmingsrelaties
verondersteld. Tijdens de avondspits betekent dit dat er 8% doorgaand verkeer rijdt op de
Gaversesteenweg van noordoost naar zuidwest en ongeveer de helft van het verkeer op de
Zwijnaardsesteenweg van noordwest naar zuidoost. Het grootste deel hiervan rijdt van de
Zwijnaardsesteenweg naar de Hundelgemsesteenweg zuid.
Tabel 2-4 Doorgaand verkeer (vtg/u) op kruispunt Gaverse- x Zwijnaardsesteenweg tijdens de
avondspits
16u00-17u00
Doorgaand Totaal

2.4.3

17u00-18u00
%

Doorgaand Totaal

OL

22

27

DL

4

4

NO-ZW

26

MF

18

8

MG

10

6

MH

25

20

MI

0

1

MJ

45

45

MK

113

99

NW-ZO

211

337

8%

374

56%

31

179

%

404

8%

380

47%

Kruispunt Hundelgemsesteenweg x Poelstraat

Tijdens de ochtendspits zijn de verkeersstromen naar het noorden over de Hundelgemsesteenweg
het grootst. Zowel de stroom vanaf de Hundelgemsesteenweg zelf, als deze uit de Poelstraat wordt
toegelicht. In de avondspits wordt de verkeersstroom op de Hundelgemsesteenweg van noord naar
zuid geanalyseerd.
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Figuur 2-8 Kruispunt Hundelgemsesteenweg x Poelstraat

Volgende relaties worden verondersteld over de Hundelgemsesteenweg van zuid naar noord:
- Hundelgemsesteenweg (K) naar Hundelgemsesteenweg t.h.v. Ringvaart (O) en naar
Zwijnaardsesteenweg (M)
Bijna de helft van het verkeer vanaf de Hundelgemsesteenweg is dus doorgaand verkeer tijdens de
ochtendspits.
Vanuit de Poelstraat (J) wordt verondersteld dat het verkeer naar de Ringvaart (O) en naar
Zwijnaardsesteenweg (M) over dit kruispunt rijdt. Echter, het aandeel doorgaand verkeer op de
totale verkeersstroom op de rechtsaf is dan meer dan 100% tijdens het eerste uur van de
ochhtendspits, wat niet kan. Een deel van het doorgaand verkeer rijdt dus via een andere route,
wellicht via de Lamstraat.
Tabel 2-5 Doorgaand verkeer (vtg/u) op kruispunt Hundelgemsesteenweg x Poelstraat tijdens de
ochtendspits
07u00-08u00
Doorgaand Totaal

08u00-09u00
%

Doorgaand Totaal

KO

198

127

KM

148

125

Zuid-Noord

346

JO

67

52

JM

74

60

Oost-Noord

141

733

47%

138

102%

252

112

%

526

48%

176

64%

Op de noord-zuid beweging op dit kruispunt worden de volgende relaties verondersteld:
- Hundelgemsesteenweg t.h.v. Ringvaart (O) en Zwijnaardsesteenweg (M) naar
Hundelgemsesteenweg (K)
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Tijdens de avondspits is 43 tot 51% van het verkeer op deze richting op het kruispunt dan
doorgaand verkeer.
Tabel 2-6 Doorgaand verkeer (vtg/u) op kruispunt Hundelgemsesteenweg x Poelstraat tijdens de
avondspits
16u00-17u00
Doorgaand Totaal

3

17u00-18u00
%

Doorgaand Totaal

OK

134

126

MK

113

99

Noord-Zuid

247

485

51%

225

527

%

43%

Conclusie
In deze nota wordt de verkeersdrukte toegelicht in Merelbeke tijdens de ochtendspits en tijdens de
avondspits. Hiertoe worden de tellingen geanalyseerd, die werden uitgevoerd op dinsdag 14 mei
2019. Hoewel dit een momentopname was, worden de telgegevens verondersteld als representatief
voor een gemiddelde werkdag. Naast de toelichting van de verkeersdrukte wordt ook het
doorgaand verkeer geanalyseerd op basis van het herkomst- en bestemmingsonderzoek. Er wordt
voor deze cameratellingen gerekend op een registratiegraad tussen 85% en 100%.
In de tellingen wordt tijdens de ochtendspits een hoge verkeersstroom waargenomen naar het
noorden (richting Gent). Er worden hoge verkeersstromen waargenomen op de
Hundelgemsesteenweg, maar ook op de alternatieve as Lamstraat-Salisburylaan. Uit het herkomsten bestemmingsonderzoek blijkt dat bijna de helft van het verkeer op de Hundelgemsesteenweg
doorgaand verkeer zou zijn (indien het doorgaand verkeer de veronderstelde routes volgt). Uit deze
analyses blijkt echter al dat (een deel van) het verkeer vanuit de Poelstraat een alternatieve route
volgt.
Tijdens de avondspits worden de omgekeerde bewegingen waargenomen. ’s Avonds is de
verkeersdrukte hoger dan ’s ochtends, op de Hundelgemsesteenweg is er veel verkeer in beide
richtingen. Tijdens de avondspits is er meer bestemmingsverkeer, met een herkomst of bestemming
in Merelbeke zelf.
Zowel ’s ochtends als ’s avonds volgen fietsers dezelfde trends. Hierbij maken ze voornamelijk
gebruik van de Hundelgemsesteenweg, ook al is dit een drukke verkeersas en is de
oversteekbaarheid op de fietsroutes niet zo goed.
Tijdens de ochtendspits worden er 10569 individuele PAE/u geregistreerd die het cordon uit het
kentekenonderzoek in- of uitrijden. 2739 PAE/u van deze voertuigen heeft zowel een herkomst als
een bestemming buiten het cordon en is dus doorgaand verkeer. ’s Avond worden er 10448
individuele PAE/u geregistreerd. Ongeveer 2495 PAE/u van deze voertuigen is doorgaand verkeer.
Het zuiver lokale verkeer (met een herkomst en bestemming binnen het cordon) is niet
geregistreerd.
Deze cijfers illustreren het moeilijke mobiliteitsvraagstuk waarmee Merelbeke te maken heeft,
namelijk de hoge intensiteiten op de Hundelgemsesteenweg en de parallelle as(sen) die de kwaliteit
en de veiligheid voor alle vervoermodi hyothekeren.
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BUNDELS
De BUNDELS is een kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar het
verknopen van verplaatsingspatronen, aan de hand van GIS-data
(Geografisch Informatie Systeem).
Het bouwt verder op inzichten uit de Profielen en de Atlas. Het onderzoekt op een fijmazige manier wat de impact is van mogelijke
bundelingen van verplaatsingen.

INLEIDING
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INLEIDING
Opzet van dit hoofdstuk
In de bundels – onderwerp van dit hoofdstuk- zijn bestaande ruimtelijke randvoorwaarden voor het bundelen van verschillende vormen van mobiliteit en bestemmingen onderzocht. Hierbij zijn een aantal principiële uitgangspunten en methodes
gebruikt:
De bundels gaan uit van vier verschillende mobiliteitsbehoeftes, met betrekking tot
de bereikbaarheid van basisscholen, zorg, boodschappen en werkgelegenheid.
Deze vier mobiliteitsbehoeftes zijn de belangrijkste redenen waarom mensen zich
verplaatsen. Ze zijn ingegeven door inzichten uit de gesprekken en de verplaatsingsdiagrammen, terug te vinden in het hoofdstuk PROFIELEN.
•

Voor ieder uitgangspunt is verder aangenomen dat er zeer verschillende manieren zijn om behoeftes tegemoet te komen. Om bestemmingen te bereiken
kunnen:
1. Verschillende vervoerssystemen ten pas komen: openbaar, collectief georganiseerd, en/of privévervoer (langzaam vervoer en auto).
2. Behoeftes kunnen ook door de spreiding van min of meer gespecialiseerde en
geconcentreerde bestemmingen bevredigd worden.
3. Bestaande plekken in netwerken kunnen als tussenstations dienen in de 		
verdeling van goederen en/of organisatie van collectief vervoer.
Om de randvoorwaarden voor deze veelvoud aan mogelijkheden te reflecteren
zijn er voor iedere behoefte twee uiteenlopende benaderingen onderzocht. Ook
de keuze van deze duale benadering bouwt voort op uitkomsten uit de analyse
(Zie Hoofdstuk #4 - Merelbeke als case). De gemeenschappelijke noemer van
alle scenario’s is dat ieder uitkomst een vorm van bundeling bediscussieerd.
Uitkomsten van alle analyses zijn bedoeld om het begrip van concepten zoals
‘micro-centraliteiten’ of ‘mobi-hubs’ te verbreden, met oog op hedendaagse
praktijkgemeenschappen. Het is belangrijk om te vermelden dat resultaten niet
als elkaar uitsluitend maar mogelijk ook aanvullend worden beschouwd.

•

Berekeningen hebben betrekking tot bestaande randvoorwaarden: Ze laten de
actuele condities voor ingrepen in mobiliteits- en ruimtelijke systemen zien. Dit
met uitzondering van berekeningen m.b.t. de bereikbaarheid van werkgelegenheden (pendelbundel). Hier is ook onderzocht wat een toekomstig systeem van
openbaar vervoer zou kunnen bewerkstelligen.

•

De methodes van berekeningen volgen een gezamenlijke lijn:
1. Er zijn eerst de condities van netwerken onderzocht (1) (netwerkselectie en
meestal netwerkintegratie).
2. Ten tweede is geanalyseerd hoe herkomst of gewenste bestemming – bij
voorbeeld scholen, haltes van openbaar vervoer of detailhandel - zich tot het
netwerk verhouden. Resultaten uit deze stap laten zien welke gebieden geschikt
zijn voor de bundeling van vervoer.
3. In een laatste stap is onderzocht hoe veel mensen met bepaalde mobiliteitsbehoeftes zich binnen deze gebieden bevinden. In de hoofdstukken die de verschillende ‘bundels’ behandelen zijn deze stappen nader gespecificeerd. (Beschrijvingen van gedetailleerde analysestappen zijn niet uit het Engels – voertaal
tijdens het onderzoek – vertaald om vertalingsfouten in technische beschrijvingen te voorkomen.
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•

Resultaten uit onderzoek zijn tweeledig: Kwantitatieve resultaten beschrijven
de hoeveelheid van mensen die van het een of andere systeem van bundeling
zouden kunnen profiteren. Kwalitatieve resultaten liggen in het kaartmateriaal
besloten. Ze laten zien hoe het gebied van Merelbeke is opgedeeld in sub-gebieden met zeer verschillende condities voor systemen. In het hoofdstuk 2 worden beide types resultaten per bundel samengevat.

Databronnen
In het onderzoek zijn verschillende bronnen van geografische data gebruikt. Tabel
1 geeft een overzicht van de meest belangrijke externe bronnen. In het geval dat
data per bundel is bewerkt wordt dit in de respectievelijke hoofdstukken vermeldt.
In analyses is daarnaast geografische informatie gebruikt, zie Atlas.

Tabel 1: Gebruikte databronnen
Name

Databron

Wegen (incl. fietspaden)

Open street map

Trage Wegen

Geoservices Vlaamsbrabant (http://geo.vlaamsbrabant.be/tragewegen/)

Haltes van openbaar vervoer

Open street map

Voorzieningen/economische activiteiten

Locatus - Merelbeke_Voorzieningen, ontvangen via
Emma Bierens / Architecture Workroom Brussels

Bedrijventerreinen

Geoservices Vlaamsbrabant (https://www.vlaamsbrabant.be/over-de-provincie/kennismaking/grondgebied-kaartmateriaal/geoloketten-en-geoservices/
index.jsp#paragraph7)

Statistische eenheden m.b.t. analyses inwoners

geopunt.be

Statistische gegevens m.b.t. inwoners

Inwoners Merelbeke Leeftijd XY 1jan2019, ontvangen
via Silke Lemant / Provincie Oost-Vlaanderen
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SCHOOLBUNDEL
Hoe kan vervoer naar de basisschool gebundeld worden?
Scenario’s in de ‘schoolbundel’ onderzoeken hoe vervoer naar de basisschool kan
worden gebundeld. Er wordt vooreerst ervan uitgegaan dat dit vervoer met de fiets
zal plaatsvinden en:
1. bundeling het best plaatsvindt op plekken die niet meer dan 1km tot 2,5km
afstand van een basisschool liggen;
2. zich in gebieden bevindt met ´hoge connectiviteit´ (e.g. verbindingen hebben
met veel andere fietspaden of wegen);
3. er veel kinderen (inwoners met een leeftijd onder de 13 jaar) binnen dit bereik
wonen.
Volgende opties zijn onderzocht:
•

Optie 1: Opwaarderen schoolomgevingen en bestaande, formeel als zodanig
uitgewezen fietsnetwerk

•

Optie 2: Scholieren benutten een fijnmaziger netwerk voor langzaam-vervoer,
inclusief buurtwegen en bestaande Trage Wegen.

Kwantitatief resultaat
Kwantitatieve resultaten hebben betrekking tot inwoners met een leeftijd tussen 0
en 12 jaar.
Tabel 2: Kwantitatief resultaat ‘schoolbundel’
Type service area

Bereik van service
areas in meters

Aantal kinderen
binnen service area,
totaal = 1387

Binnen service area van het bestaande, formeel als zulk
uitgewezen fietsnetwerk

2500

597

Binnen service area van het bestaande, formeel als zulk
uitgewezen fietsnetwerk en het Trage Wegen netwerk.

2500

620

Binnen service area van het bestaande wegennetwerk (alle
wegen en fietspaden)

1000

930

Binnen service area van het bestaande wegennetwerk (alle
wegen en fietspaden)

1500

1217

Binnen service area van het bestaande wegennetwerk (alle
wegen en fietspaden)

2500

1325

Binnen service area van het bestaande wegennetwerk (alle
wegen en fietspaden) en het Trage Wegen netwerk

1000

930

Binnen service area van het bestaande wegennetwerk (alle
wegen en fietspaden) en het Trage Wegen netwerk

1500

1219

Binnen service area van het bestaande wegennetwerk (alle
wegen en fietspaden) en het Trage Wegen netwerk

2500

1326

Optie 1

Optie 2
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Praktijkvoorbeelden ‘schoolbundel’

Van linksboven tot rechtsonder: (1) Peer-to-peer kinderfietsdelen, (2) Trage Wegen: Collectieve organisatie
in het beheer van wegen voor langzaam verkeer, (3)
The (crowd-sourced) traffic agent: Collectieve organisatie in het beheer van wegen voor langzaam verkeer.
Bronnen (van linksboven tot rechtsonder): https://opwielekes.wordpress.com/; https://www.tragewegen.
be/; https://www.trafikkagenten.no/
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Kwalitatief resultaat
•

Uitkomsten laten zien dat er twee verschillende netwerken voor schoolvervoer
in het noorden en zuiden van Merelbeke bestaan. In het noordelijke netwerk
spelen – naast de formele fietspaden langs hoofdroutes – de buurtstraten een
zeer grote rol. In het zuiden blijken de formele fietspaden langs hoofdroutes
het belangrijkste onderdeel van het netwerk. De beschouwing van de Trage
Wegen als onderdeel van het fietspadensysteem van Merelbeke laat zien dat
deze wegen het bereik van scholen niet vergroten. Wellicht kan hun ontwikkeling een bijdrage aan de kwaliteit van fietsverkeer leveren - vooral in termen van
veiligheid. In het zuiden verlopen Trage Wegen bij voorbeeld vaak parallel aan
drukke hoofdroutes. Ook blijken deze wegen hier een goede optie voor langere
afstanden – bijvoorbeeld tussen scholen of dorpen - te zijn. In het noorden kan
de ontwikkeling van korte ‘missing links’ de netwerkintegratie van buurtwegen
verhogen en zo fietsen naar school zonder gebruik van drukke fietspaden langs
hoofdroutes mogelijk maken.

•

Voor de bundeling van fietsbewegingen lenen zich in het noorden vooral plekken binnen buurten; in het zuiden zijn kruispunten van hoofdroutes (of hieraan parallelle Trage Wegen) de uitgewezen ontmoetingsplekken. Concluderend kan worden gezegd dat in overwegingen met betrekking tot de bundeling
van bewegingen vooral kwalitatieve overwegingen van belang zijn. De potenties
voor een netwerk dat zich veraf van drukke wegen en fietspaden bevindt zijn
aanwezig.

Analysis
Objective
1. Calculate accessibility to schools, comparing regular cycling network and
regular cycling network with Trage Wegen. Service area from facilities
(schools) according to distance ranges (0-1km, 1-2.5km, 2.5-5km)
2. Identify amount of children who fall in each distance range
3. Identify central areas close to schools.
4. Identify which Trage Wegen are part of central areas
Steps of quantitative analysis
1. Network analysis ‘Closest Facility’
2. Accessibility analysis
3. PST Attraction Reach from schools / Space Syntax
Data sets
• Network: Cycling lanes + Trage Wegen
• Destinations: Schools
• Origins: Buildings where children live (age 0-12)
• Population census data
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Basisgegevens optie 1 en 2

Scholen
Fietssnelwegen
Fietsnetwerk - formeel als zulk uitgewezen
Wegen
Trage Wegen
85

Optie 1 - 597 van 1387 scholieren wonen binnen service area
(2500m) van het bestaande, formeel als zulk uitgewezen
fietsnetwerk.

Scholen
Service area formeel fietsnetwerk
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Optie 1 - 620 van 1387 scholieren wonen binnen service area
(2500m) van het bestaande, formeel als zulk uitgewezen
fietsnetwerk en het Trage Wegen netwerk.

Scholen
Service area formeel fietsnetwerk + Trage Wegen
Kinderen binnen bereik
Kinderen buiten bereik
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Optie 2 - 1325 van 1387 scholieren wonen binnen service area
(2500m) van het bestaande wegennetwerk (alle wegen en
fietspaden)

Scholen
1000m
1500m
2500m
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Optie 2 - 1326 van 1387 scholieren wonen binnen service area
(2500m) van het bestaande wegennetwerk (alle wegen en
fietspaden) en het Trage Wegen netwerk

Trage Wegen met potentieel voor verhoging netwerkintegratie, totale lengte 11258m

1000m
1500m
2500m
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Optie 2 - Fijnmaziger netwerk optimaliseren: mogelijke
verzamelplekken voor schoolpoolen op kruispunten van
straten met hoge connectiviteit en straten met veel kinderen.

Hoge connectiviteit, veel kinderen
Hoge connectiviteit, weinig kinderen

Lage connectiviteit, veel kinderen
90

Lage connectiviteit, weinig kinderen
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ZORGBUNDEL
Hoe kan vervoer voor minder mobielen gebundeld worden?
Scenario’s in de ‘zorgbundel’ onderzoeken hoe vervoer (of zorg) voor minder mobielen kan worden gebundeld. Er wordt ervan uitgegaan dat bundeling het beste plaats
vindt op plekken die:
1. zich in gebieden rondom in lokale en in hoge mate geïntegreerde netwerken
bevinden (e.g. verbindingen hebben met veel andere wegen);
2. in gebieden waar veel ouderen (inwoners met een leeftijd boven de 65 jaar)
wonen.
Volgende opties zijn onderzocht:
•

Optie 1: Minder mobielen reizen met openbaar vervoer naar een bestemming;

•

Optie 2: Minder mobielen gebruiken collectief vervoer; ze reizen via plekken die
geschikt zijn voor verzameling

Kwantitatief resultaat
Kwantitatieve resultaten hebben betrekking tot inwoners met een leeftijd boven de
65 jaar.
Tabel 3a: Kwantitatief resultaat ‘zorgbundel’ - Aantal ouderen binnen service areas
Type service area

Bereik van service
areas in meters

Aantal ouderen buiten/
binnen service area,
totaal = 4949

Buiten service area van bushaltes

500

1038

Binnen service area van bushaltes

500

3911

Option 1

Option 2
Binnen service area van nieuwe ‘meeting points’

500

2613

Binnen service area van nieuwe ‘meeting points’

1000

4410

Tabel 3b: Kwantitatief resultaat ‘zorgbundel’ - Aantal ouderen per type ontmoetingsplek
Hoofdbranche

Aantal locaties

Aantal ouderen
binnen service
area 500m

Gemiddeld
aantal ouderen
per locatie

Aantal ouderen
binnen service
area 1000m

Gemiddeld
aantal ouderen
per locatie

Dienstencentrum de
Merelaar

1

238

238

817

817

Financieel
Instelling

20

2353

118

9730

487

Cultuur

2

231

116

1112

556

Ontspanning

4

456

114

2047

512

Persoonlijke
Verzorging

12

1332

111

5394

450

New healthcare
development

2

210

105

992

496

Media

2

205

103

1056

528

Supermarkt

5

480

96

2200

440

Horeca

55

5259

96

20901

380

Kerk

4

367

92

1470

368

Healthcare

5

439

88

1748

350

Zorgwoningen
(Assisted Housing)

5

377

75

1644

329
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Praktijkvoorbeelden ‘zorgbundel’

Van linksboven tot rechtsonder: (1) Build a better bus
stop: Collectieve organisatie in de vormgeving en gebruik van haltes van openbaar vervoer, (2) BurgerBus:
Collectieve organisatie in het aanbod van vervoer.
Bronnen (van linksboven tot rechtsonder): http://
betterblock.org/blog/2019/05/20/fd19-build-a-better-bus-stop-3/; http://www.buergerbusse-in-deutschland.de/
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Kwalitatief resultaat
Zoals hierboven benoemde kwantitatieve uitkomsten laten zien, wonen de meeste
ouderen in Merelbeke niet verder dan 500m van een bushalte verwijderd. De weinige gebieden die hen geen openbaar vervoer bieden zijn ten eerste enkele buurten of delen van buurten. Soms blijkt het om buurten te gaan waar veel oudere
mensen wonen - zie bijvoorbeeld delen van Schelderode. Ten tweede gaat het om
gebieden waar ouderen zeer verspreid wonen. Deze soort van gebieden bevindt
zich vooral in het zuidoostelijke, meer rurale gedeelte van de gemeente.
De gekozen mogelijke ontmoetingsplekken zijn geselecteerd op hun al bestaande
functie als (sociaal) ontmoetingsplek voor oudere mensen (zoals culturele instellingen en kerken), al bestaande functie in de zorg (zoals instellingen in gezondheidszorg en zorgwoningen) en verwachte hoge mate van spreiding over het gebied
(zoals horeca en banken). Resultaten laten zien dat verschillende types plekken
vooral in bestaande, historisch gegroeide stads- en dorpskernen gebundeld zijn.
Potentiële ontmoetingsplekken buiten kernen worden meestal privaat uitgebaat.
De bereikbaarheid van alle plekken voor ouderen is kleiner dan de bereikbaarheid
van openbaar vervoer en er zijn zeer weinig plekken die de dekking van openbaar
vervoer aanvullen. Hieruit wordt geconcludeerd dat ze vooral een rol spelen in discussie over een spreiding van zorgbestemmingen of een geheel andere verzorging
van minder mobielen met mobiliteit: een systeem dat is toegespitst op hun individuele en ook bredere, sociale behoeftes (zie bijvoorbeeld burgerbussystemen).

Analysis
Objective
Option 1
1. Calculate service area from facilities (bus stops) according to the pedestrian network (roads) and distance range 0-500m;
2. Identify amount of +65 people who fall in that distance range and how many are out
(not accessible).
Option 2
1. Calculate service area from facilities (healthcare facilities and meeting points) according to pedestrian network and distance range 0-1km;
2. Identify amount of +65 people who fall in that distance range
3. Rank facilities by amount of +65 people reached.
Steps of quantitative analysis
1. Network analysis ‘Closest Facility’
2. Accessibility analysis
Data sets
• Network: Street network
• Destinations 1: Bus stops
• Destinations 2: Potential meeting places, see table xx in appendix
• Origins: Buildings where +65 people live
• Population census data
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Tabel 4: Ontmoetingsplekken optie 2 ‘zorgbundel’
Naam dataset, hoofdbranches
11.020-Persoonlijke Verzorging
35.120-Media
59.210-Horeca
59.220-Cultuur
59.230-Ontspanning
65.280-Financiële Instelling
Atlas
Assisted housing
Church
Healthcare
Supermarkt
Other (Diensten centrum de Merelaar)
New healthcare development
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Optie 1 - 3911 van 4949 ouderen wonen binnen service area van
bushaltes (500m)

Bushaltes
Service area bushaltes
Ouderen buiten service area
Inwoners buiten service area
Inwoners binnen service area
96

Clustering van 65+ers buiten bereik

Optie 1 - 1038 van 4949 ouderen wonen buiten service area van
bushaltes (500m).

Bushaltes
Service area bushaltes
Ouderen buiten service area
Inwoners buiten service area
Inwoners binnen service area
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Optie 2 - 2613 van 4949 ouderen wonen binnen service area van
nieuwe ‘meeting points’ (500m)

Meeting points, geclassificeerd bij hoeveelheid ouderen binnen service area
Service area
Ouderen buiten service area
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Optie 2 - 4410 van 4949 ouderen wonen binnen service area van
nieuwe ‘meeting points’ (1000m)

Meeting points, geclassificeerd bij hoeveelheid ouderen binnen service area
Service area
Ouderen buiten service area
99

Optie 2 - Ontmoetingscentra- Synthese: zo komen we tot twee
soorten strategische plekken voor het decentraal bundelen

nieuwe ontmoetingscentra:
clustering van ouderen die buiten bereik vallen mogelijk ontmoetingscentra (bestaande plek) / waar bereikbaarheid van bus ondermaats is of bediening afbouwt
100

bestaande plekken herinrichten (horeca, postkantoor, bank,...): waar clustering is van ouderen
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BOODSCHAPPENBUNDEL
Hoe kan het inkopen van dagelijkse goederen gebundeld worden?
Scenario’s in de ‘boodschappenbundel’ onderzoeken hoe logistiek met betrekking
tot dagelijkse boodschappen gebundeld kan worden. In het algemeen gaan we ervan uit dat de levering en het ophalen van boodschappen gebaat is bij ´in hoge mate
geïntegreerde netwerken´ (e.g. netwerken met veel onderlinge verbindingen) en
bereikbaarheid van locaties door veel mensen (alle leeftijden).
Volgende opties zijn onderzocht:
•

Optie 1: Aanpassen bestaande handelsstructuur (supermarkten en kernwinkelgebieden) voor zachte mobiliteit en uitbouw leveringsdiensten;

•

Optie 2: Versterking collectief inkoop/logistiek door een spreiding van leveringsen afhaalpunten.

Voor optie 1 is ervan uitgegaan dat supermarkten (en kernwinkelgebied in mindere
mate) een invloedgebied van 2500m bedienen. Binnen dit gebied kunnen logistieke
services - bijvoorbeeld met duurzame vervoersmiddelen (fiets/cargobike) - onderhouden worden. Voor optie 2 is naar detailhandelslocaties gezocht die lokaal goed
bereikbaar zijn (lopend of fietsend binnen een afstand van 500m) en/of regionaal
bereikbaar zijn. Om de laatste conditie mee te nemen is onderzocht hoe gebieden
zich tot kruispunten met hoofdroutes door Merelbeke verhouden.

Kwantitatief resultaat
Kwantitatieve resultaten hebben betrekking tot inwoners met alle leeftijden.
Tabel 5a: Kwantitatief resultaat ‘boodschappenbundel’ - Aantal inwoners binnen service areas
Type service area

Bereik van service
areas in meters

Aantal voorzieningen
binnen service areas

Aantal inwoners
(alle leeftijden)
binnen service area,
totaal = 24659

Option 1
Binnen service area van supermarkten

2500

18976

Option 2*
Binnen service area met conditie:
R1+R2+ R4

500

218

12818

Binnen service area met conditie:
R1+R2+R3

500

203

10399

Binnen service area met conditie:
R1+R2

500

240

16004

Binnen service area met conditie: R1

500

285

19360

Binnen service area met conditie:
Geen

500

424

20384

Binnen service area met conditie: R1

2500

23823

*Meegenomen condities:
•
R1: Locaties geschikt voor bundeling (zie tabel 6)
•
R2: Locaties binnen het bereik van in hoge mate geïntegreerde straten op een tussenliggende schaal (1 km); berekend op basis van de netwerkintegratie. Resultaten tonen locaties met
een centrale ligging binnen lokale netwerken
•
R3: Locaties dichtbij een kruispunt tussen snelweg / N-444 en lokaal wegennetwerk: Resultaten tonen locaties die te bereiken zijn vanuit de snelweg
•
R4: Locatie dichtbij een kruispunt tussen hoofdroutes en lokaal wegennetwerk: deze locaties
voldoen aan de vereiste van conditie R3, vereiste is daarnaast toegepast op de Zwijnaardsesteenweg, Gaversesteenweg, Salisburylaan, Lamstraat en Poelstraat.
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Praktijkvoorbeelden ‘boodschappenbundel’

Van linksboven tot rechtsonder: (1, 2, 3) kleinschalige
bundeling van detailhandel en logistieke voorzieningen,
(3) Freezones: vrijplaatsen voor tijdelijke detailhandel,
(4) Voedselteams: Collectieve organisatie in de verzorging van dagelijkse boodschappen, (5) Buurtfietskar:
collectief georganiseerde, kleinschalige logistiek.

teams.be/; https://buurtfietskar.wordpress.com/

Bronnen (van linksboven tot rechtsonder): https://
www.google.nl/maps/; https://www.postnl.nl/; https://maakoosterwold.nl/; https://iamap.tudelft.nl/en/
catering-industries/freezones/; https://www.voedsel103

Tabel 5b: Kwantitatief resultaat ‘boodschappenbundel’ – Types van locaties die aan condities
voldoen
Hoofdbranche

Branche

Ambacht

Kapper

Aantal locaties per branche die
aan alle condities voldoen
35

Financiële Instelling

Bank

19

Wonen

Woninginrichting

17

Financiële Instelling

Financieel Intermediair

15

Particuliere Dienstverlening

Uitzendbureau

10

Particuliere Dienstverlening

Dienstencheque

9

Levensmiddelen

Tabak/Lectuur

7

Persoonlijke Verzorging

Apotheek

7

Ambacht

Schoonheidssalon

7

Detailhandel Overig

Hoortoestel

6

Horeca

Café - Restaurant

6

Persoonlijke Verzorging

Haarproducten

5

Levensmiddelen

Supermarkt

4

Huishoudelijke- & Luxe Artikelen

Cadeau-Artikelen

4

Media

Boekhandel

3

Plant & Dier

Bloem/Planten

3

Brandstoffen

Tankstation

3

Financiële Instelling

Postkantoor

3

Kwalitatief resultaat

Uitkomsten laten zien dat het aangenomen bereik van supermarkten grote delen
van het noorden en zuidwesten van Merelbeke bedekt. Ze tonen aan dat een systeem van (duurzame) levering via meer geïntegreerde hoofd- en minder geïntegreerde buurtwegen efficiënt zou kunnen zijn. Gebieden die niet worden beslaan
zijn enkele gebieden tussen kernen en de meer rurale gebieden in het zuidoosten
van de gemeente. Hierbij moet echter worden aangemerkt dat de supermarkt in
Melsen niet van dezelfde grootte-orde als diegene in het centrum. En deze dus
niet dezelfde impact of organisatievermogen zal hebben met betrekking tot nieuwe
logistieke diensten.
Detailhandelslocaties die zowel lokaal goed bereikbaar zijn en een gunstige ligging in het regionale wegennetwerk vertonen zijn in het noorden van Merelbeke geconcentreerd. Het grootste deel van soortgelijke gebieden – ook diegene ten
zuiden van het centrum van Merelbeke - ligt rondom de Hundelgemsesteenweg.
De grote hoeveelheid inwoners en detailhandel in deze gebieden benadrukt de rol
van deze weg als centrale as. Gebieden die aan de ene of de andere condities voldoen – gebieden met een centrale ligging in het lokale netwerk of ligging aan
een kruispunt met hoofdroutes – vertellen ons meer over de verschillende types
van levering- of afhaalplekken. Deze kunnen dienen als lokale afhaalplek bv. voor
voedselpakketen of online bestelde paketten.
Locaties dichtbij regionale wegennetwerk zijn strategisch voor een `gemeentelijk` distributiepunt voor de overslag van (e-)vrachtwagen naar e-cargo, fiets of
(e-)bestelwagen. Enkele buurten (gelijkaardig aan zorgbundel) vallen niet onder
de bereikbare gebieden vanuit deze lokale afhaalplekken, omwille van hun slechte connectiviteit tot het netwerk en afwezigheid van detailhandel. Dit zijn meestal
woonwijken (verkavelingen) met een wegenstructuur met doodlopende uiteinden.
De ‘of-of’ benadering laat ook zien dat er potentie is voor een netwerk dat op een
flexibele grid-structuur berust.
Analysis
Objective
Option1
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1.

Calculate service area from existing supermarkets according to street + bike network and 2.5km (cargo bike distance)
2. Identify amount of people (all ages) served by accessible shopping areas
Option 2
1. Determine potential pick up points according to 4 types of conditions (see above).
2. Calculate service area from these facilities, according to walking distance (500m)
and biking distance (2.5km).
3. Identify amount of people (all ages) who have access to best pick up points, according to different conditions.
Steps of quantitative analysis
Option 1
1. Network analysis ‘Closest facility’
2. Accessibility analysis
Option 2
1. Condition 2: Space Syntax to determine local integrated areas
2. Condition 3: Buffer 500m from Highway/N-444. Select streets by location.
3. Condition 4: Buffer 500m from Zwijnaardse steenweg, Gaverse steenweg, Salisbury
laan, Lamstraat and Poelstraat. Select streets by location
4. Network analysis ‘Closest facility’
5. Accessibility analysis
6. Ranking of facilities according to accessibility analysis.
Data sets
• Network: Street network + cycling Lanes
• Destination 1: Existing shopping centres (supermarkets)
• Destination 2: Local shops (see table xx below)
• Origins: All buildings
• Population census data
Tabel 6: Bundellocaties ‘boodschappenbundel’
Voor analyses met betrekking tot optie 2 zijn detailhandelslocaties uit de onderaan benoemde hoofdbranches beschouwd. Uit deze keuze zijn vervolgens locaties geselecteerd die op
basis van type activiteit compatibel met het opbergen van pakketten zijn. Voor geselecteerde
locaties is aangenomen dat ze toereikend plaats bieden, open zijn tijdens de dag en niet aan
maatregelen voor hygiëne moeten voldoen.

Naam dataset, hoofdbranches
00.000-Leegstand
11.010-Levensmiddelen
11.020-Persoonlijke Verzorging
22.040-Kleding & Mode
22.050-Schoenen & Lederwaren
22.060-Juwelier & Optiek
22.070-Huishoudelijke- & Luxe Ar
35.110-Hobby
35.120-Media
37.130-Plant & Dier
37.150-Bruin & Witgoed
37.160-Auto & Fiets
37.170-Doe-Het-Zelf
37.180-Wonen
38.200-Detailhandel Overig
45.203-Automotive
45.205-Brandstoffen
59.210-Horeca
59.220-Cultuur
59.230-Ontspanning
65.250-Verhuur
65.260-Ambacht
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Optie 1: 18976 van 24659 inwoners wonen binnen service area van
supermarkten (2500m)

Supermarkten
Service area supermarkten
Inwoners buiten service area
Wegen met hoge netwerkintegratie
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Optie 2: Faciliteiten die geschikt zijn voor bundeling omdat ze
compatibel met de bundelingsfunctie zijn (R1) en aan in hoge mate
geïntegreerde straten (1000m) liggen (R2).

Alle potentiële bundelingslocaties
In hoge mate geïntegreerde straten (1000m)
Gebieden binnen bereik van in hoge mate geïntegreerde
straten
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Optie 2: Faciliteiten die geschikt zijn voor bundeling omdat ze
compatibel met de bundelingsfunctie zijn (R1), aan in hoge mate
geïntegreerde straten (1000m) liggen (R2) en rond kruispunten
tussen lokale wegen en snelweg/N-444 (conditie R3).

Gebieden binnen bereik van in hoge mate geïntegreerde straten
Gebieden binnen bereik van kruispunten snelweg /
N-444 en lokale wegen

Alle potentiële bundelingslocaties
In hoge mate geïntegreerde straten (1000m)
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Optie 2: Faciliteiten die geschikt zijn voor bundeling omdat
ze compatibel met de bundelingsfunctie zijn (R1), aan in
hoge mate geïntegreerde straten (1000m) liggen (R2) en
rond kruispunten tussen lokale wegen en snelweg/N-444,
de Zwijnaardsesteenweg, Gaversesteenweg, Salisburylaan,
Lamstraat en Poelstraat (conditie R4).

Alle potentiële bundelingslocaties
In hoge mate geïntegreerde straten (1000m)

Gebieden binnen bereik van in hoge mate geïntegreerde straten
Gebieden binnen bereik van kruispunten snelweg /
N-444 en lokale wegen
Gebieden binnen bereik van kruispunten Zwijnaardsesteenweg, Gaversesteenweg, Salisburylaan,
Lamstraat en Poelstraat en lokale wegen
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19,360 / 24,659
bereikt

Optie 2: zo komen we tot verschillende soorten afhaalplekken
en distributiepunten, afhankelijk van vooropgestelde condities
(R1/R2/R3)

connectiviteit lokale wegen
knoopunten vertakkingen en lokale wegen
bestaande faciliteiten die zeer geschikt zijn voor
bundeling (R1+R2+R4)
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20,384 / 24,659
bereikt

alle voorzieningen als afhaalplek?

16,004 / 24,659
bereikt

selectie 2: + hoge lokale connectiviteit

19,360 / 24,659
bereikt

selectie 1: selectie afhaalplekken compatibel aan
detailhandelsactiviteit. Dienst als lokale afhaalplekken.

10,399 / 24,659
bereikt

selectie 3: +dichtbij hoofdwegen. Locaties die zich
toelenen tot bovenlokale distributiecentra (overslag
111 naar cargo-bikes of bestelwagens)

PENDELBUNDEL
Hoe kan woon-werk pendel door en vanuit Merelbeke
gebundeld worden?
Scenario’s in de ‘pendelbundel’ onderzoeken hoe vervoer met betrekking tot pendelen gebundeld kan worden. Er wordt in het algemeen ervan uitgegaan dat de
bundeling van mobiliteit gebaat is bij in hoge mate geïntegreerde netwerken (e.g.
netwerken met veel onderlinge verbindingen binnen een range van 1000m) en bereikbaarheid van bundelingslocaties voor veel werkende mensen (leeftijd tussen 20
en 64 jaar).
Volgende opties zijn onderzocht:
•

Optie 1: Bundeling vindt plaats via overstap tot openbaar-vervoer met goed regionaal bereik

•

Optie 2: Bundeling vindt plaats via een gespreid systeem van verschillende types ‘mobi-hubs’

Voor optie 1 is een toekomstig regionaal openbaar-vervoerssysteem in Merelbeke
als uitgangspunt genomen. Het systeem bestaat uit een nieuwe tramverbinding op
de Hundelgemsesteenweg, frequent bediende bushaltes en bestaande P&R plekken.
Voor optie 2 is ervan uitgegaan dat er verschillende types mobi-hubs zijn. Verschillen zijn ingegeven door de ligging van plekken ten opzichte van concentraties van
werkplekken, veel inwoners en/of haltes van openbaar vervoer. Om deze verschillen weer te geven zijn drie respectievelijke condities geformuleerd (zie tabel 8). De
toepassing van meer of minder veel condities leidt naar zes types van mobi-hubs,
te weten
•

Type 1: Mobi-hub in dicht bevolkte gebieden + dichtbij werkgebieden + dichtbij
haltes van openbaar vervoer

•

Type 2: Mobi-hub in dicht bevolkte gebieden

•

Type 3: Mobi-hub in dicht bevolkte gebieden + dichtbij haltes van openbaar vervoer

•

Type 4: Mobi-hub dichtbij werkgebieden

•

Type 5: Mobi-hub dichtbij werkgebieden + dichtbij haltes van openbaar vervoer

•

Type 6: Mobi-hub in dicht bevolkte gebieden + dichtbij werkgebieden
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Praktijkvoorbeelden ‘pendelbundel’

Van linksboven tot rechtsonder: (1) O-bike: ‘free-floating’ fietsdeelsysteem, (2) Bus-up: organisatie van collectief vervoer via bus, (3) Gent op een auto deel-stad:
platform ter bevordering van car-pooling
Bronnen (van linksboven tot rechtsonder): https://
newsarticleinsiders.com/bicycle-chaos-munichplans-fines-to-curb-obike; https://www.busup.com/
en; https://autodelen.gent/
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Kwantitatief resultaat
Kwantitatieve resultaten hebben betrekking tot de hoeveelheid werkende inwoners
met een leeftijd tussen 20 en 64 jaar.
Tabel 7: Kwantitatief resultaat ‘boodschappenbundel’
Type service area (zie ook tabel 8)

Bereik van service areas
in meters

Aantal werkende inwoners binnen service
area, totaal = 14481

Binnen service area met conditie: R3 (dichtbij gebieden
met veel inwoners)

500

4529

Binnen service area met conditie: R2 (dichtbij haltes
van openbaar vervoer)

500

7203

Binnen service area met conditie: R1 (dichtbij bedrijventerreinen)

500

12350

2500

11152

Optie 2*

Optie 1
Binnen service van haltes van (toekomstig) regionaal
openbaar vervoer

*Meegenomen condities: zie ook tabel 8

Kwalitatief resultaat
•

Zoals boven beschreven gaat het onderzoek naar mobi-hubs ervan uit dat deze
punten verschillen door hun ligging ten opzichte van werkplekken, inwoners
en openbaar vervoer. In het noorden bevindt zich potentie voor multi-functionele hubs; in het zuiden ligt potentie voor meer gespecialiseerde bundeling.
Om voorbeelden hiervoor te geven: de ontwikkeling van types van mobi-punten
die aan alle gestelde condities voldoen zou door een breed reeks van maatregelen bevorderd kunnen worden. Hun optimalisatie zou zich kunnen richten
op ‘first-mile – last-mile’ vervoer, P&R en flexibele, tijdsonafhankelijke pooling
systemen die zowel woon-werk als ook werk-woon vervoersbehoefte bedienen.
Of zo zijn er mobi-hubs die alleen aan één conditie voldoen - deze zijn gebaat bij
een meer gespecialiseerde aanpak, gericht op de specifieke gebruikers. Hubs
in gebieden waar veel werkende inwoners leven maar geen openbaar vervoer
of werkplekken binnen bereik liggen zouden – bij voorbeeld - beter van een
bundeling kunnen profiteren die berust op in termen van tijd en bestemmingen
vastgelegde afspraken. De uitkomsten uit analyses met deze uitgangspunten
laten zien dat gebieden in Merelbeke opnieuw in twee systemen zijn opgedeeld.

•

In de methode (zie hieronder) moeten we opmerken dat de determinant `connectiviteit van de straten of in hoge mate geïntegreerde netwerken´ met voorzichtigheid moet worden geïnterpreteerd (stap 1 in beide benaderingen). Deze
stap is vooral van meerwaarde in gebieden met een dens stratennetwerk (zoals het centrum, Flora, stedelijke gebieden), maar maakt dat potentiële straten wegvallen in meer rurale gebieden. In deze dense gebieden helpt de determinant om de afweging te maken waar de meest strategische plek is. Echter
maakt deze stap ook dat er potentiële gebieden wegvallen in de meer rurale
gebieden die geen dens stratennetwerk hebben. Zo vallen straten in bv. Lemberge weg, ondanks dat deze vanuit kwalitatief standpunt wel geschikt zouden
zijn voor mobi-hubs.

Analysis
Objective
Option 1
1. Determine service area (bicycle distance: 2500m) to: high frequency bus
stops (defined by future plans, according to information by 1010 architects),
Park & Ride facilities, train station.
2. Determine accessibility to this service area taking into account working
population (20-64 years old)
114

Option2
1. Determine potential streets (segments) for mobihubs (high integrated
streets in the local scale: 1000m)
2. Determine conditions to filter streets: a) within or close to working areas, b)
within services areas of local public transport nodes, and c) within densely
populated residential areas (for more detail, see table 8)
3. Filter potential streets for mobihubs according to three conditions
4. Ranking of best streets for mobihubs
5. Identify amount of people (working age) who have access to best streets for
mobihubs
Steps of quantitative analysis
Option 1
1. Service area from chosen facilities
2. Select population by location according to the service area
Option 2
1. Space Syntax to determine middle scale integrated streets (1000m)
2. (a) Isochrones from facilities (existing working areas/public transport stations); (b) Select densest areas
3. Select by location (isochrones / densest areas) high integrated streets segments
4. Categorization of streets segments (3, 2, 1, 0 conditions)
5. Accessibility analysis to best streets segments (3 conditions)
Data sets
• Network: Street network (option 1) and cycling lanes (option 2)
a) Working areas/universities
b) Bus stops & future tram stops (Merelbeke)
c) Densest areas (population)
• Train stations
• Park and Ride locations
• Population census data
• Census areas
Tabel 8: Condities bundellocaties ‘pendelbundel’
Considered in option 2
(500m)

Condition

Considered in option 1
(2500m)

R1 Close to or within working areas
Atlas: W-bedrijveterrein

X

Atlas: W-bedrijveterrein-new

X

Atlas: W-Campus U-Gent

X

R2 Within service areas of public transport stops
Open street map/Atlas: existing bus stops that will remain

X

Open street map/Atlas:: existing bus stops that will remain and have a high frequency (15’)

X

Atlas: new bus stops that have a high frequency (15’)

X

Atlas: proposed tram line on Hundelgemsesteenweg,
tram stops: every 500m (estimated based on distances on existing tram lines); more in areas less densely
populated).

X

Atlas: P&R locations

X

Train stations

X

R3 Within densely populated residential areas
Data source: densly populated census polygons (red
areas)
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Optie 1: 11,152 van de 14,481 pendelaars wonen op 2,5km
(fiets-) afstand van potentiële overstappunten met regionaal
bereik. Het meest zuidelijke punt (de voorgestelde P+R) heeft
een grote positieve impact op dit bereik.

Overstappunt: bushalte met hoge bediening (om de
Overstappunt, bestaand: CARPOOL & STATION; + 15minuten) in laag geconnecteerde straat
bediend gebied van potentiële overstapppunten
voorstel: P+R Molenkouter
Overstappunt: bushalte met hoge bediening (om de (bereik=2500m, fietsafstand)
bewoners (20-64 jaar oud) die buiten bereik vallen
15minuten) in hoog geconnecteerde straat
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Optie 2: decentrale mobihubs. Potentieel volgens connectiviteit
netwerk: classificatie van straten volgens de mate van hun
connectiviteit op tussenschaal (1000m).
Straten met een hoge integratie/connectiviteit zijn goed
verbonden met andere straten en lenen zich dus beter toe voor
een decentrale mobihub.

In hoge mate geïntegreerde straten

117

Optie 2: decentrale mobihubs. Conditie a) in de nabijheid van
werkplekken: invloedsgebied dat in nabijheid (500m) van
bedrijventerreinen en campussen valt.

bedrijventerrein of campus
invloedsgebied van de werkplekken
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Optie 2: decentrale mobihubs. Conditie b) in nabijheid van OVhaltes: invloedsgebied dat in nabijheid (500m, wandelafstand)
van bestaande bushaltes en mogelijks toekomstige tramhaltes
valt.

Bestaande bushaltes
Mogelijk toekomstige tramhaltes

Invloedsgebied bushaltes belangrijkste lijnen
Invloedsgebied mogelijk toekomstige tramhaltes
119

Optie 2: decentrale mobihubs. Conditie c) binnen dense
woongebieden (opdeling volgens statistische sectoren)

woongebied met densiteit >9.1 inwoners/hectare
woongebied met densiteit 4.5-9.1 inwoners/hectare
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Optie 2: decentrale mobihubs. Classificatie van straten volgens
de drie condities (werk, OV, wonen). Ook werd de mate van
connectiviteit opgelegd als filter.

straten die voldoen aan 3 condities (wonen+werstraten die voldoen aan 1 conditie
ken+OV)
(wonen/werken/OV)
straten die voldoen aan 2 condities
(wonen+ werk, wonen+OV, werk+OV)
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Optie 2: decentrale mobihubs. Classificatie van straten volgens
volgens het type van potentiële mobihub.
Zo zien we dat er in het zuiden sprake is van gespecialiseerde
mobihubs (woon-werk verplaatsingen), terwijl deze in het
noorden verschillende soorten bestemmingen dienen (werkwerk,...).

Type 1: mobi-punt in ...dens woongebied + dichtbij
werkplekken + dichtbij lokaal OV
Type 2: woongebied
Type 3: woongebied + OV
Type 4: werk
Type 5: werk+OV
Type 6: woongebied + werk
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12,350 / 14,481
bereikt

straten met potentieel voor mobi-hub die voldoen aan
1conditie (wonen/werken/ov-punten)

7,203 / 14,481
bereikt

4,529 / 14,481
bereikt

straten met potentieel voor mobi-hub die voldoen aan
2vereisten/potenties: (wonen+ werken, wonen+ov-punten,
werken+ov-punten)

straten met potentieel voor mobi-hub die voldoen aan 3
vereisten/potenties (wonen+werken+ov-punten)
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KRANTJES
Tot slot zijn er de KRANTJES. Deze publicaties waren erop gericht
om inzichten tijdens het onderzoeksproces met een breed publiek
van betrokkenen (experts, bewoners, initiatieven) te delen.
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MERELBEKE

ANDERS-MOBIEL

Hoe we ons verplaatsen en hoe we
goederen vervoeren zijn niet langer
houdbaar. Dat merken we iedere dag
aan: eindeloze files, vervuilde lucht,
verkeersongelukken… noem maar
op. Alleen maar meer infrastructuur
bouwen, zoals meer tunnels of bredere
snelwegen, zal die problemen niet
oplossen. Bedrijven hebben dit goed
begrepen en we zien nieuwe gadgets
als steps en e-bikes verschijnen die
ons verplaatsingsgedrag op korte tijd
totaal hebben veranderd.
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In de stadsrand zien we dat het niet de Ubers zijn die
voor verandering zorgen, maar wel talloze energieke
burgerinitiatieven die een alternatief bieden voor het private
autogebruik, van fietsen delen tot groepsboodschappen doen
of het aanbiedfen van taxidiensten. Merelbeke heeft een sterk
netwerk van burgerinitiatieven die van onderuit mee vorm
geven aan een leefbare omgeving en een antwoord bieden
op de vele mobiliteitsuitdagingen die er zijn.
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Wat die
burgerinitiatieven
gemeen hebben
met de meer
commerciële
oplossingen, is het
gebruik van digitale
platformen.
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In het kader van een onderzoek in opdracht van de provincie
Oost-Vlaanderen en IABR wilt men deze alternatieve
vervoersvormen stimuleren. Daarom gaan we binnenkort
op pad om Merelbekenaars te interviewen. Via dit krantje
houden we jullie op de hoogte. In dit eerste nummer, DE
ONTDEKKING, gaan we alvast op ontdekkingsreis langs
enkele internationale initiatieven. Mooie voorbeelden die
ons verplaatsingsgedrag kunnen helpen heroriënteren. In
het volgende nummer zullen we inzoomen op Merelbeke
en wat hier allemaal beweegt. Veel leesplezier!
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GETUIGENIS #1: WAAROM MERELBEKE ALS
DEMONSTRATIEPROJECT VOOR MOBILITEIT?
Jan Van Damme: Merelbeke is een
heel diverse gemeente met zowel
meer landelijke dorpskernen zoals
Munte of Bottelare in het zuiden en
meer stedelijke woonbuurten zoals
Flora in het noorden. Verder is er ook
een grote verscheidenheid aan overlappende lokale, regionale en bovenlokale functies en wegen.

Het momentum
is er om actie te
ondernemen en te
kijken naar andere
manieren om ons te
verplaatsen.
Met het
demonstratieproject
willen we testen en
leren wat mogelijk is.

Silke Lemant: Wat bedoelen jullie met
technologieën? Bedoelen jullie bijvoorbeeld de fietskoerier of, algemener,
de deelsystemen? Deelsystemen zijn
voor mij geen echt ‘nieuwe’ technologie, maar wel een nieuw ‘systeem’
of de terugkeer van historische oplossingen.
Sensibiliseringscampagnes rond duurzame mobiliteit, anders verplaatsen,
etc. zitten de laatste jaren ook in de
lift waardoor er nu op z’n minst over
gepraat wordt. Vandaag zijn er heel
wat initiatieven die een grote impact
kunnen hebben op het ‘stedelijk’ mobiliteitsgedrag: zoals deelsteps, cambio,… Maar hoe zit dit in het gebied
rond die steden?

Qua ruimtelijke ontwikkeling staat er
heel wat te gebeuren. Merelbeke is
een gemeente in groei. Heel wat jonge gezinnen verhuizen van Gent naar
Merelbeke. Dit voor een betaalbare
woning of voor meer ruimte en groen.
De gemeente heeft heel wat troeven:
dichtbij de stad, veel voorzieningen,
en toch rustig en betaalbaar. De vraag
is hoe je die groei kan combineren
met een duurzaam mobiliteitsverhaal.
Vandaag gebruiken mensen in Merelbeke vooral de auto om naar hun werk
te gaan. Het is belangrijk om alternatieven uit te denken, want anders
wordt de fileproblematiek alsmaar
groter. Het momentum is er om actie
te ondernemen en te kijken naar andere manieren om ons te verplaatsen.
Met het demonstratieproject willen
we testen en leren wat mogelijk is.

Tegen 2050 verwacht de
Provincie 15 tot 25% meer
inwoners in de regio van het
Oost-Vlaams Kerngebied.
Aan deze bevolkingstoename
hangen heel wat uitdagingen
vast, op het vlak van (woon)
ruimte, mobiliteit en klimaat.
Om op deze uitdagingen een
antwoord te formuleren,
besloten 28 gemeenten
in en rond Gent om een
samenwerking aan te gaan
en een Vlaams Strategisch
Project in te dienen. Om
dit project inhoudelijk
en methodologisch te
versterken ging de Provincie
een samenwerking aan met
de IABR (Internationale
Architectuur Biennale
Rotterdam).

Welke type vervoer gebruik je zelf?
S.L: Voor dienstverplaatsingen gebruik
ik de (elektrische) fiets, autodeelsysteem, de trein en voor mijn privé gebruik ik eigelijk ook een autodeelsysteem, eigen fiets, deelfiets, trein, bus,
tram. Ik verplaats me multimodaal,
en kies een voertuig in functie van de
soort verplaatsing.

Door digitale data te verzamelen kunnen we vandaag nieuwe inzichten krijgen over hoe we onze verplaatsingen
kunnen verbeteren.
Wat zijn voor jullie inspirerende voorbeelden?

Het IABR-Atelier Oost-Vlaams
Kerngebied kiest ervoor om
deze bevolkingstoename als
een kans te zien voor de regio.
Groei brengt immers ook heel
wat mogelijkheden naar de
regio (economische kansen,
financiële middelen,…).

Silke Lemant werkt bij Provincie OostVlaanderen en leidt samen met Charlotte Rosseel en AWB het IABR-Atelier Oost-Vlaams Kerngebied.

S.L: De klassieke inspirende voorbeelden zijn de steden zoals Bordeaux,
Kopenhagen, Freiburg, Zürich. Maar
we hebben nieuwe voorbeelden nodig
voor de stadsrand. Het model van Bordeaux kan in Merelbeke bijvoorbeeld
niet worden toegepast. Hier spelen
andere uitdagingen.

Welke invloed hebben de nieuwe
technologieën op ons mobiliteitsgedrag?

WAAROM
DIT PROJECT?

Jan Van Damme is ruimtelijk planner
bij het gemeentebestuur van Merelbeke.

Merelbeke, Eeklo en Lievegem
werden geselecteerd om
telkens één uitdaging te
onderzoeken. In Merelbeke
ligt de focus op mobiliteit.
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Merelbeke, gelegen in de rand
van Gent, kent een urgente
mobiliteitsproblematiek
door het dichtslibben van de
grote invalswegen (zoals de
E40 en de R4). Dit brengt
overlast in het centrum en de
Hundelgemsesteenweg, maar is
ook nefast voor de kleinere lokale
wegen. Een alternatief, duurzaam
en gedeeld mobiliteitssysteem kan
als sturende factor fungeren om
de mobiliteitsproblematiek aan te
pakken.
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Voor meer info,
scan deze
QR-code of surf
naar: https://iabr.
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WIE ZIJN WIJ?
Hallo! Wij zijn een team van
ontwerpers, transitiemakers, mobiliteitsdeskundigen en ruimtelijk
planners.
1010 architecture urbanism
is een ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw. Nadia
Casabella, Ian Kuppens en Sigried
Kellens willen graag op een actieve manier testen hoe we onze
mobiliteit duurzamer en leefbaarder kan voor iedereen.
Verena Balz is onderzoekster
aan de afdeling Ruimtelijke Planning van de TUDelft en zal het
strategisch luik voor zich nemen.
TML (Transport Mobility Leuven)
is een dynamisch onderzoeks- en
adviesbureau voor mobiliteit. Dirk
Engels zal samen met Hanne de
Naegel de mobiliteitsdata verzamelen en analyseren.

We willen verhalen verzamelen over de wijze waarop mensen zich verplaatsen. Er is behoefte aan alternatieve vervoersvormen
en -verbeelden, waardoor onze leefomgeving een stuk kwalitatiever kan worden.

Meneer de Leeuw begeleidt
veranderingstrajecten. In Merelbeke zal het team mee op pad
gaan om de gesprekken te voeren
met bewoners, ondernemers en
beleiedsmakers. De verhalen van
deze mensen vormen de basis
waarop het onderzoek zal verderbouwen.

HOE GAAN WE TE WERK?
Het is niet alleen omdat we mooiere straten maken, dat ook
meer mensen op de fiets zullen springen. Of omgekeerd:
het is niet omdat we auto’s belasten of uit onze binnenstad
verbannen, dat ze zullen verdwijnen... En het is tenslotte niet
minder mobiliteit, maar meer mobiliteit waar we op uit zijn!

VERENA BALZ
- Verena Balz
- Bardia Mashoodi
ontwerpgerichte benadering in
regionale planning en bestuur

Hoe krijgen we dit voor elkaar: mobieler worden mét een
verbetering van onze leefomgeving? En hoe doen we dat
op een inclusieve wijze, zonder iemand uit te sluiten? We zien
nog voor ons de boze demonstranten van de Gele Hesjes,
een beweging die naar aanleiding van de verhoging van de
brandstofaccijnzen en de kosten van het levensonderhoud op
gang kwam.

ROTTERDAM

- Dries Gysels
- Hannes Couvreur
participatie expert en
transitiemanager

We weten al dat er niet één magische oplossing bestaat
maar dat we naar het ganse mobiliteitssysteem moeten
kijken. Alternatieve mobilititeit begint bij een divers pallet
aan verplaatsingsmogelijkheden, die slim gecombineerd
kunnen worden. Om een ‘alternatief’ voor te stellen is
het belangrijk om eerst goed te begrijpen wat het huidige
verplaatsingsgedrag is, maar ook om te leren van de
vernieuwende initiatieven die momenteel getest worden.
Vanuit het bestaande kijken we naar de toekomst.

LEUVEN

GENT
- Dirk Engels
- Gitte Van den Bergh
- Hanne De Naegel
- Kristof Carlier
mobiliteitsexpert

Naast de precieze analyse van lopende initiatieven, is het
uiteindelijke doel om de onderlinge relaties tussen nieuwe
duurzame reispatronen, mobiliteitseisen en woonvormen
te onderzoeken en vorm te geven. Geïnspireerd door
collectieve vormen van maatschappelijke organisatie, zullen
we verschillende scenario’s maken die inspirerend kunnen
zijn voor de toekomstige evolutie van het mobiliteitsverhaal in
Merelbeke.

BRUSSEL

- Bert Gellynck
- Nadia Casabella
- Ian Kuppens
stedenbouwkundig ontwerp en

Er beweegt heel wat in Merelbeke, en dit willen we met jullie
delen.
Het onderzoeksteam.
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We maakten een eerste
scan van bestaande
initiatieven die streven naar
duurzamere mobiliteit in
(voor)-stedelijke gebieden,
geïnspireerd door de
inzichten uit het CIVITASsteden netwerk (1). Deze
voorbeelden werden
georganiseerd in 6
categorieën.

ANDERS-MOBIEL:
inspirerende voorbeelden

Zowel burgers als
ondernemingen zijn
zeer actief en profiteren
van de nieuwe digitale
platformen.
De grote meerderheid
maakt gebruik van
bestaande
infrastructuur en
voertuigen, maar
optimaliseert het
gebruik ervan door het
anders te organiseren.
In de volgende editie kijken
we specifiek naar initiatieven
in Merelbeke!
Verschillende deel-oplossingen op een rijtje.
Foto door © Frederik Beyens

TAXIDIENSTEN
Fietsen
Zonder
Leeftijd is er voor
iedereen die minder
mobiel is en die toch
wil profiteren van
een fietstocht. Jij wil
mensen de kans geven (terug) de wind in hun haren te voelen. Hoe? Neem ze mee als passagier
op een riksja!
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Lokaal busje

Betere bushaltes

Autoluwe straat

Pakket opslag

MM Centrale

Te Delen

4

Buurtbakfiets

KANTOORBUS

Minder Mobiele
centrale is een
dienstverlening aangeboden door de gemeente, het OCMW
of een andere organisatie. Het doel
is om verplaatsingmogelijkheden aan
te bieden aan mensen met een laag
inkomen en een beperkte mobiliteit.
Deze dienstverlening haalt de mensen
uit hun sociaal isolement. Het gaat hier
vaak om ouderen, mensen met een
handicap, of personen met een laag inkomen die geen wagen bezitten en zich
geen taxi kunnen veroorloven. De ritten
die aangevraagd worden zijn vaak voor
familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek, een bezoek aan de dokter
of voor administratieve zaken naar het
gemeentehuis.
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De buurtbus, ook
wel wijkbus genoemd, is een in
1977
ingevoerde
vorm van openbaar
vervoer, waarmee
dunbevolkte
gebieden of wijken volgens vaste route
en dienstregeling verbonden worden,
meestal met frequentie van 1 tot 2 uur.
Om de exploitatiekosten laag te houden wordt de buurtbus bestuurd door
vrijwilligers met een 8-persoons busje.

Pendelen met bus

Laadpaal

Fietskoerier

SHUTTLE

E-Mobiliteit

Taxibus

Schoolpool

SCAN DE QR-CODE
EN ONTDEK MEE !

AUTOLUWESTAD

GEDRAGSVERANDERING

Met
de
Toekomststraat wil
men ruimte geven
aan straten die een
stapje verder willen
gaan. Telkens wordt
vertrokken vanuit de
dromen/ideeën in de
straat. Die worden omgevormd tot heel
kleinschalige en tijdelijke experimenten.
Gedurende een paar weken proeven en
ervaren straten hoe anders en beter samen geleefd kan worden. Achteraf onderzoekt men samen met bewoners en
het bestuur of en hoe men van tijdelijk
experiment naar structurele maatregelen kan gaan.

CARPOOLEN
Schoolpool is een
dienst van Taxistop
voor scholen. Het
doel ervan is het
aantal wagens op
weg naar school te
verminderen
door
ouders met elkaar in contact te brengen
op basis van hun woon-schoolroute.

Het doel van het project ‘Better Bus
Stops’ is het comfort van het openbaar
vervoer verhogen via
investeringen in
bushokjes, verlichting, verwarming,... Metro Transit voegt
tot 150 schuilplaatsen toe en verbetert
nog eens 75 bestaande schuilplaatsen
met licht of warmte.

De
kantoorbus
is een rijdend kantoor dat pendeltijd
omzet in werktijd.
Eenvoudig: stap op
de bus en je kan
vrij van fileleed beginnen werken! De Office On Wheels
kantoorbus biedt dezelfde faciliteiten
als een standaard kantoor: een stabiele
wifi-verbinding; voldoende persoonlijke
ruimte; ruim tafelblad; stopcontact en
USB-poort; water, koffie en toilet.

Cargoroo is een slimme
elektrische
deelbakfiets met
vaste standplaatsen
in jouw buurt. Snel,
schoon en voor
vanalles inzetbaar.
Je betaalt uitsluitend voor je gebruik.
Je staat niet in de file op weg naar het
park of de supermarkt. Meerdere kinderen, boodschappen voor een week, een
emmer verf voor je nieuwe huis of een
extra kratje bier, je krijgt het allemaal
makkelijk mee.

Felyx biedt gedeelde
elektrische
scooters aan op
ritbasis, voor €€0,30
per minuut. In 3 simpele stappen kun
je al gebruik maken
van felyx. Gebruik de felyx app om de
dichtstbijzijnde scooter te lokaliseren,
reserveren en activeren.

De app van de
‘verkeerwacht’
is gemaakt om
kinderen uit het
basisonderwijs
in
staat te stellen hun
route naar school
in kaart te brengen en onderweg positieve en negatieve plekken te registreren. Het gaat vooral om verkeer, maar
ook om reisgewoonten. De app werd
bedacht door het Agency of Urban Environment, Norwegian Centre for Transport Research en Oslo City Teaching
Agency. Meer dan 43.000 schoolkinderen kunnen gevaarlijke plaatsen op de
route van en naar school identificeren
en melden met behulp van een mobiele
telefoon.

In maart 2019 kochten 500 Hasselaren
een elektrische fiets
via de groepsaankoop van stad Hasselt. De interesse in
de groepsaankoop
elektrische fietsen van de dienst Leefmilieu was overweldigend. Uiteindelijk
werden er bij zeven handelaars ruim
500 fietsen aangekocht, waaronder
10 steps en 19 bakfietsen. De nieuwe
eigenaars besteedden samen een miljoen euro! Maar bespaarden dankzij dit
initiatief meer dan 200.000 euro.

Mobiele Maandag.
Dat is 1 dag per
week op een
andere
manier
proberen te geraken waar je
moet zijn. Wat je
bestemming ook is. Het gaat erom hoe
je er naartoe gaat. Te voet, met de fiets,
de trein, de bus, de tram, de step, de
wagen tot de P+R, … Of een combinatie van deze dingen.

SLIMME
LOGISITIEK
DEELSYSTEMEN
Partago is een burgercoöperatie van
elektrische deelauto’s. Elke burger die Partago wil
gebruiken, is namelijk voor een klein
stukje mede-eigenaar, ook coöperant
genoemd. Elke burger kan maximaal €
5.000 investeren.
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Cargovelo:
een
duurzame
lokale
pakket-verzending per fiets binnen Gent of Antwerpen met specifieke
focus op leveringen
in tijdslots: sameday in de avond of
overnight op een moment naar keuze.
Gratis ophalingen in de namiddag.

Met bpost kun je
dag en nacht (24/7)
pakjes tot 30 kg afhalen in een pakjesautomaat.

Ring-Ring® is een
dienst die het gebruik
van
de
fiets stimuleert
door aan fietskilometers regelrechte voordelen
te koppelen. En wel vanuit vier partijen: ondernemers, werkgevers, steden
en (zorg)verzekeraars.

(1) CIVITAS, een project van de Europese Commissie dat zich sinds 2002
inzet voor duurzamer transport en een
800-tal oplossingen voor stadsvervoer
heeft getest.
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A

Waar ga je
je inkopen
doen?
Hoe breng je
je kinderen
naar school?

P

Moet je
dagelijks
naar het
werk en kan
dit met het
openbaar
vervoer?
KANTOORBUS

Wil je jouw
verhaal met
ons delen?
CARPOOL

Of wil je
gewoon op
de hoogte
blijven van dit
onderzoek en
de volgende
krantjes?

P

Stuur dan
een mail naar
onderstaand
adres en
we nemen
contact me je
op:

BURGERBUS

atelierovk@
oostvlaanderen.be
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WAAR
BLIJFT DIE
UBER?

Anders-mobiel is niet minder mobiel
maar gaat over het aanbieden
Future of Mobility | A New Deal for Mobility in Belgium
van een groter keuzepalet van
vervoersoplossingen. Dankzij de
toenemende digitalisering wordt het
ook steeds eenvoudiger om op basis
van een specifiek reistraject keuzes
te maken voor (een combinatie van)
verschillende vervoersmogelijkheden.
Via een smartphone wordt je in
realtime geïnformeerd over de beste
route, het tijdstip van aankomst van
de bus, of waar je een deelfiets kan
vinden.
Onze steden worden overspoeld met
allerlei nieuwe gadgets die ontworpen
zijn om ons makkelijker te verplaatsen.
Deze nieuwe vervoersvormen, van
elektrische fietsen tot e-scooters,
lijken veelbelovend. Men kondigt aan
dat ze onze manier van bewegen en
ons verplaatsingsgedrag voorgoed
zullen veranderen. Maar dat
“verplaatsingsgedrag”, hoe wordt dat
eigenlijk bepaald?
Verplaatsingsgedrag is nauw
verbonden met routines: wie gewoon
is om na het werk de kinderen af te
halen van de naschoolse opvang met
de boodschappen van de supermarkt
in de koffer, valt niet te overtuigen
om op een elektrische deelstep te
stappen. Maar als diezelfde persoon
op een mooie zomerdag enkel naar het
werk moet pendelen kan die deelstep
uitzonderlijk toch in aanmerking
komen... Een elektrische bakfiets
kan voor diezelfde persoon wél een
structurele oplossing zijn, of toch
meestal, op dagen wanneer het niet te
hard regent.

Ons verplaatsingsgedrag
wordt grotendeels bepaald
door dagelijkse
routines...
De toegang tot de digitale informatie
mag dan wel voor iedereen gelijk
zijn, de beschikbaarheid van de
mobiliteitsdiensten is dat niet. Private
aanbieders focussen met hun aanbod
op de compacte en dichtbevolkte
stedelijke gebieden. Uber, de meest
bekende van deze spelers, faciliteert
het reizen door chauffeurs met een
eigen auto in contact te brengen
met passagiers. De negatieve
beeldvorming over het bedrijf maakt
de risico’s van het model inzichtelijk.
De arbeidsomstandigheden voor de
chauffeurs zijn slecht, de tijdsdruk leidt
tot onveilige situaties, en het aanbod
van goedkoop privaat autovervoer zorgt
voor een hogere verkeersdruk.

bediend worden door het klassiek
openbaar vervoer. Het aanbod wordt
hier niet georganiseerd door grote
marktspelers, maar door kleine, lokale
organisaties, die vervoersoplossingen
aanbieden. Hier ontstaat een nieuwe
generatie mobiliteitsdiensten, met
specifieke deelsystemen voor (bak)
fietsen, schoolpendel en allerhande
types taxidiensten. Buiten de grote
steden, zijn de initiatieven dus
kleinschaliger en spelen burgers een
grotere rol. De nadruk ligt iets meer op
het sociale en inclusieve aspect.
Een ander trend —met evenzeer grote
gevolgen op de weg— voltrekt zich in
de wereld van de distributiesector en
de e-commerce. De distributiecentra
van deze bedrijven (zoals Bol,
Amazon,..) liggen meestal ver buiten
de stedelijke belevingswereld maar de
enorme hoeveelheid verkeer die door
de thuislevering wordt veroorzaakt
heeft tastbare gevolgen voor de
leefomgeving. Grote vrachtwagens
worden steeds vaker geweerd, de
bestelwagen is de norm geworden en
steeds vaker verschijnt een fietskoerier
als duurzaame oplossing. Collectieve
organisatie van stadslogistiek kan
leiden tot gebundelde leveringen
aan bijvoorbeeld ziekenhuizen,
universiteiten, of grote publieke
diensten.

De toegang tot
de digitaleplatformen mag wel
voor iedereen
gelijk zijn, de beschikbaarheid
van de diensten
is dat niet.
De opkomst van de e-commerce heeft
ook een impact op het functioneren
van de minder dichtbevolkte gebieden.
Krantenwinkels, benzinestations en
apotheken worden afhaalpunten voor
pakketten. Supermarkten faciliteren
de levering en de retour van onlinebestellingen.
Een zorgwekkende evolutie is
dat e-commerce in minder dicht
bevolkte gebieden heeft geleid tot
een verschraling van de detailhandel.
Daar tegenover staat de opkomst van
diverse korte-keten initiatieven (zoals
groentemanden, voedselpakketten…),
aangejaagd door een groeiende
bekommernis over gezondheid en het
belang van lokaal geteeld voedsel.
Ze vormen een alternatief voor de
grote distributieketens op basis van
logistieke netwerken tussen kleine
producenten en afnemers.

1. What does the Future
of Mobility look like?

Anders-mobiel
gaat over het Een wereld vol potentie, tenminste
we erin slagen om de bomen door
aanbieden van als
het bos te zien! We verplaatsen ons
duurzamer, maar we staan
een groter keu- alsmaar
Ons verplaatsingsgedrag wordt dus
nog maar aan het begin van een
grotendeels bepaald door dagelijkse
beweging. Om een volwaardig
zepalet van ver- bredere
routines en wordt beïnvloed door
alternatief te worden voor privé
factoren: persoonlijke
Maar de beeldvorming
vertroebelt
ook
Inverschillende
2016,
Deloitte
first
outlined
its
global
perspectives
on
the
Future
of
Mobility
, driven
by
hebben deze
initiatieven nog
voersoplossin- autobezit,
omstandigheden, het begin- en
de potentie van het model. Het “Uberextra
ondersteuning
nodig.
eindpunt van de reis, het aantal
principe” kent vandaag and
immers social
ook
a series
of converging technological
trends. Three years
we continue to
gen.later,
tussenstops en de beschikbare
Welkom in de wereld van het anderstoepassingen in Europese krimpregio’s,
transportmogelijkheden.
mobiel!
dunbevolkte gebieden die slecht
see five major shifts that are disrupting the Belgian mobility landscape.
1

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN DE MOBILITEIT ERUIT?

The first trend is the shift from car-centricity to user-centricity.
The car is the second most expensive item that most of us will buy,
In 2019 beschreef het consultancy
een derde goedkoper dan persoonlijke
andbureau
yet itDeloite
sits parked
Today, alternative
transport
vijf grote96% of the time.
voertuigkilometers
vanwege
het
verschuivingen
het Belgische
verhoogde
de efficiëntie,
options
are alsodieable
to meet user needs;
onegebruik
out ofenthree
users
mobiliteitslandschap verstoren.
wat ons bij de tweede trend
of ride-hailing
services
(such as Uber)brengt:
now question
the need
to
De eerste trend
is de verschuiving
de verschuiving
van
2
van
autobezit
naar verplaatsing.
eigendom
gedeeld
gebruik.
. On top of that,
shared naar
kilometres
are
up to
own
a car
themselves
Zo voorspelt Deloitte dat 31% van
De auto
is het opthan
een na
duurste vehicle kilometres due to increased
a third
cheaper
personal
alle gereden kilometers zal worden
item dat de meesten van ons
ooit
3
gedeeld tegen 2030.
utilisation
andenefficiency
zullen kopen,
toch staat hij, which
96% moves us from personally
van
de
tijd
geparkeerd.
Tegenwoordig
De derde
transformatie
zaldriven
het
owned to shared. We forecast that 31%
of all
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kunnen alternatieve transportopties
overstappen van single-modaal
4
. The
third
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Future
willook
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sharedaan
byde2030
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van
de transformation
naar multi-modaal
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Als we of
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de drie
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nemen als we
Mobility
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from single-mode
tokeer
multi-mode.
van diensten zoals Uber vraagt zich
van A naar B gaan, is een combinatie
Notvandaag
takinghardop
the car
every
time
A to B willtransportvormen
require a
af of
het nodig
is we
om go from
van verschillende
een eigen auto
bezitten. transport offerings.
nodig. Digitale
technologiehas
is gestegen
combination
oftedifferent
Technology
als een cruciale factor voor een
Bovendien
zijn gedeelde
kilometers
tot
risen
as a critical
enabler
of an integrated
and smooth multi-

VAN AUTOBEZIT
NAAR

From
car-centric
VERPLAATSING
to user-centric

8

VAN PERSOONLIJKE
EIGENDOM NAAR

From
personally-owned
GEDEELD
GEBRUIK
to shared

DEofONTDEKKING
2019
One out
three people #1 : september
31% of people
kilometers
| Anders-Mobielin Belgium will be
whoMerelbeke
use ride-hailing
question the need
shared in 2030
to own a vehicle

modal experience. Today, already one in five Belgians travel in
a multi-modal way at least once a week 2. People are becoming
wereldwijde beleidsagenda’s blijven
geïntegreerde en soepele multimodale
increasingly
connected,
the Internet
(IoT) can
stijgen, zal of
deThings
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change
and
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global
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shift
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fuels
In 2030, wanneer ‘digital natives’
elektrisch zal zijn.
40%
van
de
bevolking
zullen
to alternative fuels will become more and more prevalent.
vertegenwoordigen, zal bijna 100%
Electric
vehicles
are the drivers
ofDELOITTE.
this change,
as nearly 20% of
Future
van
alle voertuigen
aangesloten
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Mobility A New
op
draadloze Internet,
de
allhet
passenger
cars inwat
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areof
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to
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Deal for Mobility in
verschuiving
van fysieke naar
6
.
2030
Belgium
(2
mei
2019),
digitale mobiliteit illustreert.
Ten slotte, naarmate de klimaatverandering en duurzaamheid op de

VAN SINGLEMODAAL NAAR

beschikbaar

via:

deloitte.com/be/mobility

VAN FYSIEKE
NAAR DIGITALE

VAN DIESEL EN
BENZINE TOT

From
single-mode
MULTI-MODAAL
to multi-mode

From
physical
MOBILITEIT
to digital

FromELEKTRISCH
diesel & petrol
to electric

One in five Belgians
travel multimodal
at least once a week

In 2030, 40% of the population
will be ‘digital natives’
and 100% of vehicles
will be connected

Nearly 20% of all
passenger cars in Belgium
are expected to be
electric in 2030

134

WAT BEWEEGT ER IN MERELBEKE? #2 mei 2020

MERELBEKE

ANDERS-MOBIEL

Het verkeer in Merelbeke staat vaak letterlijk stil. Eén
wonderoplossing hiervoor is er niet.
Dit erkennen is al een belangrijke stap. Er zijn dus vele actiesop-maat nodig. In de vorige editie van dit krantje gingen we
op ontdekking doorheen allerlei initiatieven in Europa. Met deze
editie tonen we letterlijk wie en wat er allemaal beweegt in
Merelbeke. En dat is heel wat! Spring jij mee op de AndersMobiel-kar?
We gingen in gesprek met bewoners en initiatieven die al
bezig zijn met duurzame mobiliteit. Wat opvalt is dat zij
vertrekken van specifieke doelgroepen en behoeftes
en hier een passend antwoord op vinden, zoals
Opwielekes in Flora of Fietsen zonder Leeftijd.
Uit de gesprekken leren we ook dat duurzame mobiliteit
over dagdagelijkse afwegingen gaat. Hoe brengen we
onze kinderen naar school? Hoe doen we onze
boodschappen? Hoe gaan we naar het werk? En
hoe doen we dit alles op een veilige en aangename
manier?
We zien dat de auto nog steeds koning is, vooral als de route
complexer wordt. Toch bieden die initiatieven vaak een
passend alternatief voor deze specifieke noden. Je ontdekt
het verderop in deze editie.
Om volop hun rol te spelen als deel van de oplossing, zijn
deze initiatieven echter ook afhankelijk van de
nodige infrastructuur en ondersteuning. Dit kan
gaan over kleine zaken zoals een veiligere fietsenstalling
tot complexe samenwerkingen zoals bij een mobipunt.

Anders-Mobiel stimuleren, daar gaan we voor! AndersMobiel, dat
is; het
aantal verplaatsingen
Gemixte
woongroep
Herinrichting kerk verminderen,
Opwaarderen Trage Wegen
geen vast #parkeerplaatsen
6 Zorgflats
Wintertuin als polyzaal
Verbinden van Wijkpunt met aa
kiezen voor
duurzaam transport
(fiets, openbaar vervoer)
focus autodelen
6 Gezinswoningen
ZorgAntenne
grenzende woonenclaves
6 Doorgroei appartementen
Schoolopvang
of de rit gaan delen met anderen. We kijken dan ook
7
25
naar enkele strategische plekken in Merelbeke en wat
daar kan veranderen om de initiatieven hier te gaan
6
8
13
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Context en ambitie - Demonstratieproject merelbeke
Atelier OVK

Onderzoek als

meente geconfronteerd wordt.

maximaal stimuleren en facili-

Het Oost-Vlaams Kerngebied is
een netwerk van steden en ge-

springplank voor actie

De ligging van de gemeente in

teren?

meenten rond Gent. Verwacht

Aan de hand van 3 testcases
of demonstratieprojecten wil

de rand van Gent waar er heel
wat nieuwe ruimtelijke ontwik-

De regionale

wordt dat de bevolking in deze

het IABR-Atelier Oost-Vlaams

keling plaatsvindt of gepland

vermenigvuldigingsdans

regio tegen 2050 zal groeien
met 15 tot 25 procent. Om die

Kerngebied (OVK) de kansen

wordt, is hiervoor cruciaal.

blootleggen die de demografische groei in de regio biedt. In

Binnen dit onderzoek is het
enerzijds de bedoeling om zeer

Vanuit de lokale context

dit Atelier wordt ontwerpend

Ondertussen zien we ook

ruim te bekijken wat er allemaal al leeft in de gemeente,

onderzoek ingezet om scenario’s op te stellen waarmee

dat Merelbeke als gemeente
geen eenvormig geheel is: ten

welke inspirerende voorbeel-

ningen bijkomen.
Dit zet een steeds grotere druk

projecten of initiatieven begeleid kunnen worden richting

noorden is er eerder het dichtbebouwd stedelijk gedeelte

gemeente te vinden zijn en
hoe deze inzichten vertaald

op de open ruimte, de maat-

realisatie op het terrein.

in Flora en daarnaast de plat-

kunnen worden naar de Me-

telandskernen of dorpen in

relbeekse context. Anderzijds
resulteert dit onderzoek ook

groei van 100.000 tot 160.000
nieuwe inwoners op te vangen
moeten er duizenden woningen, werkplekken en voorzie-

schappelijke voorzieningen en
infrastructuren, en daagt ons

Hoe kunnen we
door onze ruimte
anders in te richten,
gedragsverandering
maximaal stimuleren en
faciliteren?

als samenleving op heel wat
vlakken uit. Het IABR–Atelier
Oost-Vlaams Kerngebied buigt
zich daarom over de vraag:
“Hoe kunnen we de demografische groei in de regio aan-

het zuiden van de gemeente.
Merelbeke is daarom een

projecten vanwege de verkeersproblematiek, voornamelijk in

geving te realiseren?”.

in een bredere catalogus van

interessant testgebied om te

mogelijke (ruimtelijke) ingrepen

bekijken op welke manier we
door ruimtelijke ingrepen meer

die andere mobiliteit faciliteren,
die ook toepasbaar is bij ande-

plaats kunnen maken voor

re gemeenten in deze Gentse
regio.

een ander mobiliteitssysteem,
waarbij duurzame mobiliteit
centraal staat. Hoe kunnen we

Merelbeke werd geselecteerd
als een van de demonstratie-

grijpen als een kans om tegen
2050 een duurzame, klimaatbestendige en gezonde leefom-

den er verder nog buiten de

OVK team - Contact & info:
www.oost-vlaanderen.be/oostvlaamskerngebied of
atelierovk@oost-vlaanderen.be

door onze ruimte anders in te
richten, gedragsverandering

hun centrum, waarmee de ge-
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Het studieteam
Hallo! Wij zijn een studieteam
van ontwerpers, transitiemakers,
mobiliteitsdeskundigen en ruimtelijk planners.
1010 architecture urbanism
is een ontwerpbureau voor architectuur en stedenbouw. Nadia
Casabella, Ian Kuppens en Sigried
Kellens willen graag op een actieve manier testen hoe we onze
mobiliteit duurzamer en leefbaarder kan voor iedereen.
Verena Balz is onderzoekster
aan de afdeling Ruimtelijke Planning van de TUDelft en zal het
strategisch luik voor zich nemen.
TML (Transport Mobility Leuven)
is een dynamisch onderzoeks- en
adviesbureau voor mobiliteit. Dirk
Engels zal samen met Hanne de
Naegel de mobiliteitsdata verzamelen en analyseren.

`Ons doel is om te leren van bestaande initiatieven die bezig zijn met mobiliteit. Vanuit deze kennis doen we aanbevelingen naar lokale en
regionale besturen hoe zij deze initiatieven kunnen ondersteunen.`

Meneer de Leeuw begeleidt
veranderingstrajecten. In Merelbeke zal het team mee op pad
gaan om de gesprekken te voeren
met bewoners, ondernemers en
beleiedsmakers. De verhalen van
deze mensen vormen de basis
waarop het onderzoek zal verderbouwen.

Wat is de ambitie van het studieteam?
Onze aanpak is
movers-driven
In eerste instantie kijken we
naar het verplaatsingsgedrag van
reizigers in Merelbeke - waarom
zij zich verplaatsen en hoe zij dit
doen (zie p.4 ‘de reizigersprofielen’) - om van hieruit iets meer
te kunnen gaan zeggen over het
nodige netwerk en infrastructuur
om deze verplaatsingen AndersMobiel te gaan organiseren.

In ons onderzoek kijken
we naar de verduurzaming
van mobiliteit vanuit
het perspectief van
gedragsverandering.
Een mooi aangelegde straat
is namelijk niet voldoende om
mensen op de fiets te krijgen.
Het gaat ook over goede gewoontes, het aanbod aan werkbare alternatieven en dit in een
veilige en aangename omgeving.

Initiatieven als kennisbron
Verder kijken we naar de praktijken die al bezig zijn met het
organiseren van een duurzamere
mobiliteit binnen Merelbeke of
in de buurt hiervan.

Het is een zoektocht
naar alternatieven voor
de individuele autorit,
startende van de redenen
achter de verplaatsingen
en vooral kijkend naar de
initiatieven die burgers
zelf hebben opgestart, om
ze verder op te schalen en
te verspreiden.
Naar een duurzame en
inclusieve mobiliteit
We zien dat er veel aandacht is
voor innovaties in een stedelijke
context, terwijl die in peri-urbane
gebieden vaak nog onderbelicht
zijn. Dat is jammer, want ook
hier beweegt er heel wat!

Met deze studie willen we
bijdragen aan het debat
rond mobiliteit in periurbane gebieden. Ook hier
beweegt er heel wat en
staan mensen klaar om het
anders aan te pakken
Elk veranderingsproces is pas
geslaagd als ze ook ondersteund
is door burgers die zelf verantwoordelijkheid dragen.... Mobiliteit is niet louter een technisch,
maar vooral een maatschappelijk
vraagstuk!
Acties op maat
Deze initiatieven zijn echter ook
afhankelijk van bepaalde voorzieningen (fietspaden, stalling,
gereserveerde plaatsen) en
toegang tot een duurzaam openbaar vervoersnetwerk.
In ons onderzoek kijken we naar
4 cruciale basisnoden (school,
boodschappen, zorg, werk), om
deze verplaatsingen Anders-

Mobiel te gaan organiseren. Via
een fijnmazig locatie onderzoek,
vertrekkende vanuit de verplaatsingspatronen van deze 4 basisnoden (zie p.10 ´de bundels´),
komen we tot verschillende
plekken die cruciaal zijn om de
initiatieven te ondersteunen. Dit
kan gaan over een carpool, een
P+R of een station maar ook
over meer lokale plekken zoals
de school, een ontmoetingsplek,
de supermarkt... Deze plekken
zijn strategisch om her in te richten: ze kunnen de verschillende
initiatieven ondersteunen. We

‘The next big thing, will be
a lot of small things’.
Zo komen we tot ingrepen die
eerder punctueel zijn maar - die
tegelijk op elkaar inspelen en
elkaar versterken - zo een systemische verandering teweeg
brengen. We hopen dat het zowel de initiatieven, de bewoners
en het beleid zal inspireren.
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Hieronder een overzicht
van de profielen en enkele
inspirerende quotes van
koplopers in Merelbeke.
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Door de gesprekken
kregen we meer
inzicht in de routes
en vervoerskeuzes
van bewoners.

boodschappen

De afgelopen maanden namen we interviews af bij
bewoners(groepen),
ondernemers, mobiliteitsexperten en initiatiefnemers.
Hieruit kwam veel kennis
en inspiratie naar boven!
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LOKALE WERKNEMER
... is iemand die in Merelbeke woont
en werkt. De dagelijkse verplaatsingen,
zoals inkopen en vrije tijd, vinden zich
binnen de gemeente plaats.

“Ik heb bewust gekozen om in Merelbeke
te werken omwille van tijdswinst. Zo kan ik
al mijn verplaatsingen met de fiets doet. Als
vader heb ik een aangepaste fiets gekocht
waarmee ik mijn kinderen naar school kan
brengen.”
- Freelancer, Axxes Bedrijvenpark
Links en boven: weergave van
het afgelegde traject en getuigenis van een lokale werknemer. Op
de vertikale as wordt de tijdsbesteding
weergegeven. Het centrum van de cirkel stelt de woning voor. De activeit kan
zich dichtbij huis bevinden, zoals een basisschool. Of verder weg, zoals bij het
pendelen.

SCHOLIER

STUDENT OF TIENER

WERKNEMER (EXTRA-)REGIO

PENDELAAR DOOR MERELBEKE

... iemand die onder begeleiding naar de basisschool gaat. Dit gebeurt op regelmatige
uren: 8.30u in de ochtend en terug rond
15.30u in de namiddag.

... doet zijn verplaatsingen, binnen de
gemeente of net hierbuiten, autonoom met
de fiets of bus. Het is een groep die een
bepaalde vrijheid geniet, zonder hierbij een
auto te moeten bezitten.

... pendelt naar zijn werklocatie in de regio
of hierbuiten. Hij combineert slim verschillende vervoerssystemen zoals trein, fiets of
deelwagen.

... is niet van Merelbeke afkomstig maar
doorkruist deze wel om naar zijn werk te
gaan. Zij maken een aanzienlijk deel uit van
het verkeer dat door Merelbeke rijdt.

“De effecten van het schoolpoolen waren positief. Kinderen zagen hun klasgenoten in groep
aankomen op school en wilden meedoen”
- Geëngageerd lid Oudersvereniging

“Ik fiets dagelijks naar Gent, ook zonder een
elektrische fiets is dit goed te doen. Het fietspad
zou nog wel beter verlicht kunnen worden.”
- Middelbare schoolstudent

“Er rijdt dagelijks een trein rechtstreeks van
Merelbeke naar Brussel, de ‘ambtenarentrein’.
Ikzelf pendel met de elektrische fiets tot Aalst via
de fietssnelweg.”
- Sportieve Werknemer

“Soms, als er veel file is, parkeer ik op de
Hundelgemsesteenweg, nog voor het centrum,
en pak ik mijn plooifiets uit de koffer om verder
te gaan.”
- Pendelaar naar Gent

BURGERBUS

MOBICAR

WEEKEND-TRIPPER

WEEKEND-INKOPER

... is iemand die een sporadische verplaatsing doet tijdens het weekend voor
ontspanning, cultuur, sport, familiebezoek.
Tijdens het weekend zijn we meer genegen
om andere modi te gebruiken zoals bus,
tram, fiets.

... is iemand die het weekend gebruikt om
grote inkopen te doen. In het weekend is
er meer tijd, waardoor er makkelijker kan
worden gekozen voor gedeelde ritten of
andere modi.

“De tram doortrekken tot in Merelbeke zou een
goede zaak zijn. Maar ik denk dat deze vooral zal
worden gebruikt in het weekend om naar Gent
te gaan.”
- Actieve moeder

“In ons dorp rijden ouders samen om inkopen
te gaan doen in het centrum van Merelbeke.
Zouden we dat niet kunnen aanmoedigen via
een app?”
- Bewoner uit Munte

4
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ACTIEF GEPENSIONEERD

HULPBEHOEVENDE

... iemand die niet meer gebonden is aan
woon-werkverplaatsingen, maar nog steeds
mobiel is. Ze helpen een handje met kleinkinderen op te vangen of zijn actief in lokale
verenigingen.

... iemand die afhankelijk is van andere om
zijn of haar verplaatsingen te gaan organiseren. Dit kan nog met het openbaar vervoer, onder begeleiding, maar ook zien we
burgerinitiatieven die interessante diensten
verlenen, zoals de Minder Mobiele Centrale
of een Burgerbus (gedeeld busje).

“Het rondrijden met de riksja is vooral een
sociale gebeurtenis, waarbij de babbel en de
ervaring centraal staat.”
- Vrijwilliger Fietsen Zonder Leeftijd

“Vroeger deelden we een ophaalbus om ouderen naar activiteiten te brengen. Dat werkte heel
goed en we kijken om dit opnieuw te doen.”
- Medewerkster bij De Merelaar

Hoe ziet een dag ANDERS-MOBIEL eruit in Merelbeke?
Wat beweegt er allemaal in Merelbeke?

07:30 Vertrek van sportieve fietsers
met hun elektrische fiets of speed
pedelec via de fietssnelweg.

Laat je inspireren
door de goede gewoontes van koplopers uit Merelbeke.

08:00 De Kantoorbus vertrek vanuit
Gentbrugge P&R richting Brussel.

11:00 Via Fietsen Zonder Leeftijd
wordt de niet (meer) zo mobiele senior
afgehaald met een elekrische Riksja
(driewieler door één persoon bestuurd)

08:10 De eerste schoolpoolers starten
hun ronde met de auto of met de fiets
en gaan de andere kinderen ophalen.
08:00-8:30 Geëngageerde ouders
sluiten de straat van de school af met
de hekken om het gemotoriseerde
verkeer om te leiden.
8:25 De scholier kan zijn fiets parkeren
in de fietsenstalling naast de school.

14:00 Een vrijwilliger van Minder
Mobiel brengt een mindervalide
naar haar afspraak met de Mobicar
(aangepaste auto voor rolstoelen).
15.30 De kinderen kunnen veilig naar
huis fietsen in de Fietsstraat want de
auto’s blijven achter de fiets rijden.
15.45 Een scholier gaat zijn te kleine
fiets inruilen voor een groter model in
de fietsbibliotheek Op Wielekes!

16.30 De jongste kinderen worden
afgehaald van school met een
multifunctionele longtail cargo-bike.
17:00 Een moeder zet haar collega af
op de carpool parking, na het ophalen
van haar dochter en speelkameraad
van school.
17:30 Een studente gaat via een Trage
Weg naar haar sportactiviteit.
18:00 Een gedeelde elektrische
auto wordt gebruikt om grote
boodschappen te gaan doen in het
centrum.
18:30 Een actieve moeder gaat uit eten
in Gent met haar elektrische scooter.

P
MOBI
CAR

Fiets BIB
Fietssnelweg

Fietssnelweg
Fietssnelweg

BLA
BLA

Fietssnelweg

KANTOORBUS

BLA

BLA
BLA
CARPOOL

BLA

P

CARPOOL

BL

A

BLA

P

BLA

Trage Wegen

A

BL

BL

A
Fietspool

Schoolstraat

Overloop een dag Anders-Mobiel en zoek de respectievelijke
plaats van actie op de kaart!
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We maakten een tweede
scan van bestaande initiatieven die bezig zijn met
duurzame mobiliteit, en
nu voor Merelbeke zelf!

Ben jij al ANDERS-MOBIEL? Laat je inspireren door
initiatieven uit Merelbeke.

We zien dat de initiatieven verspreid zijn over
heel de gemeente.

3. AUTOLUWE STAD

Waar ondernemers diensten aanbieden in het
noorden van de gemeente, nemen burgers het
voortouw in de meer landelijke zuidelijke gebieden.
Digitale platformen helpen om efficiënt te gaan
delen en afspraken te maken.

1. TAXIDIENSTEN
De Minder Mobielen Centrale richt
zich tot mensen met verplaatsingsproblemen. Dit kunnen ouderen of mindervaliden zijn, maar ook personen in een
sociale noodsituatie.De Minder Mobielen Centrale is dus een noodoplossing:
zij mag enkel gebruikt worden indien er
geen openbaar vervoer voor handen is
of indien men er geen gebruik meer kan
van maken.

Want door auto’s te delen, reduceren
we hun impact in de publieke ruimte en
creëren we straten waar meer plaats is
voor groen, speelruimte of plekjes om
elkaar te ontmoeten.
We geloven in een slimme mix van verschillende vervoersmiddelen. Zo vormt
autodelen, samen met wandelen, fietsen en trein-tram-bus een volwaardig
alternatief voor een eigen wagen.”

fietsenzonderleeftijd.be

“Max Mobiel is een taxidienst gericht
op pendelaars.
De dienst bundelt
pendelaars van en naar verschillende
bedrijven in eenzelfde bedrijventerrein
of industriezone en brengt hen tot
aan de deur van hun bedrijf. Door te
vertrekken vanaf strategisch gekozen
mobipunten is Max Mobiel een handige
aanvulling op het openbaar vervoer.

“We zijn al jaren enthousiaste autodelers. Toen Partago in het Gentse een
elektrisch autodeelsysteem oprichtte,
zijn we mee op de kar gesprongen. Zelf
gebruiken we de deelauto vooral om
grote inkopen te doen en om familie te
bezoeken - hier staat een neefje mee op
de foto. Wanneer we carpoolen naar de
voetbalmatch is onze deelauto enorm
populair bij de teamgenoten van Linus.
Iedereen wil wel eens meerijden met
die coole elektrische auto!”

Flora Op Wielekes werkt samen met
een sociale werkplaats waar het onderhoud van de fietsen wordt gedaan (zie
foto hieronder).
www.merelbeke.be/FloraOpWielekes

Particulier autodelen of fietsdelen betekent dat eigenaars hun auto of fiets
door anderen laten gebruiken.

6

Jonge gezinnen die lid zijn van Op
Wielekes kunnen een loopfiets, een
aanhangfiets of een kinderfiets gebruiken. Leden van Op Wielekes groeien
mee met het aanbod. Naarmate hun
kinderen groter worden, gebruiken ze
wat ze op dat moment nodig hebben.

www.partago.be

Dégage! is ontstaan als ‘DE Gedeelde
Autovloot GEnt’. Het is vandaag het
grootste particulier, kostendelend autodeelsysteem van ons land met meer
dan 200 auto’s en 2000 gebruikers.

“Cambio autodelen is ook actief in Merelbeke en wil haar steentje bijdragen.

www.tragewegen.be

www.degage.be

Flora Op Wielekes promoot fietsen
bij (en met) kinderen tussen 2 en 12
jaar. Het project maakt kwalitatieve kinderfietsen toegankelijk door middel van
een deelsysteem.

www.max-mobiel.be/nl

2. DEELSYSTEMEN

Naast autodelen is Dégage ook bezig
met het delen van elektrische bakfietsen, fietskarren en andere fietstypes.
Iets voor jou?

Met een paar ouders in het dorp
Lemberge delen we ritten voor
de hobby’s van onze kinderen via
een WhatsApp. We zijn hierrmee begonnen omdat
we dezelfde weg
nemen, en de activiteiten gebeuren allemaal rond het sportcomplex.

www.cambio.be

www.mindermobielencentrale.be

“Met Fietsen Zonder Leeftijd geven we het plezier van een stukje fietsen aan mensen die niet (meer) zo mobiel zijn. Met de riksja raken ze weer
wat verder en wordt hun leefwereld net
dat tikkeltje groter. Eenzaamheid verdwijnt even. Spontaan komen er verhalen en een gezellige babbel met de
vrijwilliger die hen vervoert.”

de organisatie werkt, welke tarieven
aangerekend worden …

Merelbeke beschikt over een uitgebreid
netwerk van trage wegen. Een trage
weg is een weg die enkel toegankelijk is voor voetgangers en fietsers. Op
deze manier kunnen zij een kortere
en veiligere weg zonder autoverkeer
nemen om op hun bestemming te geraken.Je vindt ze overal: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling,
zelfs in de stad. Verhard of onverhard,
breed of smal: een trage weg kan alle
vormen aannemen.

Bovendien is Dégage volledig voor en
door particulieren georganiseerd. Als
je instapt ben je automatisch lid van de
algemene vergadering en ideeën, problemen of vragen kan je aankaarten bij
de raad van bestuur. Iedereen heeft op
deze manier evenveel inspraak in hoe
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Een schoolstraat is een straat met
een schoolingang waar gemotoriseerd
verkeer aan het begin en einde van
de schooldag gedurende een half uur
wordt geweerd (met uitzondering van
hulp- en nutsdiensten). De straat is dan
enkel toegankelijk voor voetgangers en
fietsers. Ouders die hun kinderen met
de auto brengen, kunnen iets verder
parkeren en hun kinderen te voet tot
aan de schoolpoort begeleiden.
www.paraatvoordeschoolstraat.be

Maar zo zijn er ook de fietssnelwegen, als je snel van A naar
B moet. Zeker met een elektrische fiets heb je een groot bereik.

1. TAXIDIENSTEN
1. Minder Mobielen Centrale - centrum Merelbeke
2. Minder Mobielen Centrale - Melle
3. Minder Mobielen Centrale - Pinte
4. Fietsen Zonder Leeftijd - Merelbeke

2. DEELSYSTEMEN
5. Op Wielekes - Flora
6. Op Wielekes - Moscou
7. Op Wielekes - Ledeberg (Gent)
8. Dégage! - Renault Kangoo
9. Dégage! - Ford Fiesta
10. Dégage! - Seat Ibiza
11. Dégage! - VW Caddy
12. Dégage! - Constantino
13. Partago - Flora
14. Cambio - Floraplein
15. Cambio - Stelplaats

3. AUTOLUWE STAD
19. Carpool-parkings en Park & Ride
20. Fietsstraat - Kloosterstraat
21. Schoolstraat - Munteplein
22. Fietssnelwegen
23. Trage wegen
29. Publieke fietsspomp
30. Schoolfietsenstalling - Steinerschool Munte

4. SLIMME LOGISTIEK
16. Voedselteam Flora Van Goethemstraat
17. Voedselteam Kwenenbos Gaversesteenweg
18. Voedselteam Bottelare Dorpsstraat 2

5. POOLEN
25. Kantoorbus
26. Schoolpoolen

Op bovenstaande kaart zijn de fietssnelwegen aangeduid in blauwe stippellijn. Zo loopt er een langs de ringvaart en de treinlijn 122 (Oosterezele).
www.fietssnelwegen.be

4. SLIMME LOGISTIEK

De herinrichting van de Kloosterstraat trekt duidelijk de kaart van een
autoluwe straat met aandacht voor de
zwakke weggebruikers. Een deel wordt
ingericht als Fietsstraat, om een veilige schoolomgeving te voorzien. Het
wegdek wordt er rood gekleurd, om
duidelijk te maken dat fietsers er voorrang hebben op het autoverkeer. Auto’s
mogen er niet inhalen. Ter hoogte van

autoverplaatsingen naar school. Lees
meer over het fietspoolen in het interview volgende pagina, met een initiatief

de school zal de weg tevens versmallen, om autoverkeer te dwingen de
snelheidsbeperking te respecteren, en
er komen ruime voetpaden met heel
wat groenaccenten.

www.fietspoolen.be/home

www.voedselteams.be

Voedselteams is een aankoopscollectief waarin een team van mensen,
veelal uit dezelfde buurt, samen voedsel aankopen bij lokale producenten. Zo
werken ze onder anderen samen met
Ourobouros, een biologisch landbouwbedrijf uit Zwalm. Het is lekker eten van
dichtbij.
De voedselpakketen kan je zelf samenstellen en laten leveren aan huis of halen in een afhaalpunt in de buurt.
In Merelbeke zijn er drie voedselteams,
een in Flora, een dichtbij het Kwenenbos en een in Bottelare.

5. POOLEN
Twee op de drie ouders brengen hun
kinderen met de auto naar school. Nochtans wonen veel gezinnen in de buurt
van de school en kunnen de schoolverplaatingsen gemakkelijk te voet of met
de fiets afgelegd worden.

Merelbeke beschikt over een parking
om te carpoolen. Deze is strategisch
gelegen, vlakbij de E40 en de R4. Voorlopig is deze vooral gericht op overstap
van auto naar auto, dat kan beter (fietsauto).
Het carpoolen heeft een groot potentieel. Applicaties kunnen helpen in de
organisatie. “We besparen niet alleen
kilometers en dus kosten, maar verlichten ook onze verkeersstress. De ritten
vliegen voorbij al babbelend en soms

De kinderen kunnen samen met hun
vriendjes en klasgenootjes op pad.
Fietspoolen biedt een gezond, veilig en milieuvriendelijk alternatief voor
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De gesprekken gaven ons
inzicht in de drijfveren en
organisatie
van
de
initiatieven.
Op deze pagina delen we
twee
diepte-interviews,
de eerste is gerelateerd
aan de zorg en de andere
aan verplaatsingen naar
school.
De initiatieven zijn goed
bezig en maken een
wezenlijk verschil. Ze
hebben potentieel om
verder te groeien of te
vermenigvuldigen.
Om dit te kunen doen, is
er nood aan structurele
ondersteuning.

Autoloze Zondag in Merelbeke. Foto door © Frederik Beyens

INTERVIEW #1: Lokaal dienstencentrum de Merelaar
Nancy S. werkt bij De Merelaar, een
lokaal dienstencentrum dat een ontmoetingsplaats is voor iedereen uit
de buurt. De Merelaar speelt in op de
nood aan sociaal contact, vorming,
informatie en de vraag naar zinvolle,
aangename vrijetijdsbesteding.

Op welke manier zijn
jullie bezig met duurzame
mobiliteit?
We hebben twee diensten die gelinkt
zijn aan duurzame mobiliteit: Fietsen
Zonder Leeftijd en de Minder Mobielen Centrale.
Fietsen Zonder Leeftijd is een
taxidienst waarin we gratis ritten
aanbieden aan bewoners die minder
mobiel zijn. Dit wordt gedaan door
vrijwilligers, die rondrijden met een
riksja. Dit is een sociaal vervoersmiddel waarbij het contact en de beleving centraal staat. Ritten zijn gratis
en kunnen worden ingezet voor korte
trajecten. Op deze manier zouden we
auto’s uit het verkeer kunnen halen,
indien het verder wordt opgeschaald.
We zijn hier een paar maanden geleden mee begonnen en proberen het
verder open te trekken naar verschillende gebruikers. Voor ons is het écht
voor iedereen, ook voor diegene die
wél nog mobiel zijn en zich onafhankelijk kunnen verplaatsen.

8

In de praatgroep
proberen we diegene
die dicht bij elkaar
wonen te stimuleren
om ritten te gaan
delen. Hiervoor is er
vertrouwen nodig
maar vaak weten
ze niet van elkaar
dat ze in elkaars
buurt wonen! We
zouden een systeem
nodig hebben die
zo’n rittendelen
aanmoedigd en
transparant maakt.
Dan is er ook de Minder Mobielen
Centrale. Dit zijn vrijwilligers die
mindervaliden met de Mobicar, een
aangepaste auto, naar hun afspraken
brengen. We gaan deze dienst uitbreiden en de Mobicar ook ter beschikking stellen van de families, want vaak
hebben zij geen aangepast vervoersmiddel. De familie kan hen dan komen
ophalen om bijvoorbeeld een daguitstap te doen.
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Hoe werken deze initiatieven?
Zowel Minder Mobielen Centrale als
Fietsen zonder leeftijd, draaien op
vrijwilligerswerk. Een 20-tal voor de
Minder Mobielen Centrale en zes voor
de riksja. Het is belangerijk dat de vrijwilligers zich amuseren en zich nuttig
voelen in wat ze doen voor de mensen. Personeelsbegeleiding van onze
kant is daarom essentieel. Vrijwilligers
kunnen zich bij ons aansluiten via de
onlineplatformen zoals het ‘Vrijwilligersloket’ van de gemeente of het
bredere platform ‘Give a day’.

Wat zijn jullie noden?
De meeste bezoekers van ons sociaal
restaurant komen met de auto. Ondanks dat de meeste dicht bij elkaar
wonen, komen ze apart naar het restaurant. In de praatgroep proberen we
diegene die dicht bij elkaar wonen te
stimuleren om ritten te delen. Hiervoor is er vertrouwen nodig maar vaak
weten ze niet van elkaar dat ze in elkaars buurt wonen! We zouden een
systeem nodig hebben die zo’n rittendelen aanmoedigd en transparant
maakt.
Mensen leven langer en in goede gezondheid, maar er zijn er ook veel eenzaam... Het is niet evident om deze
groep te bereiken maar wel enorm
belangrijk. Nadenken over ‘andersmobiel’ zijn kan hierbij helpen.

Waar wensen jullie nog
vernieuwing te brengen?
Vroeger deelden we een ophaalbus
om mensen naar activiteiten, soms
buiten Merelbeke, te brengen die wij
organiseren. Door herstructurering
kunnen we deze niet meer lenen van
het dagverzorgingscentrum. Echter
werkte dit zeer goed en kijken we hoe
en met wie we dit opnieuw zouden
kunnen doen. Bv. door een nieuwe
ophaalbus mede te financieren door
reclamestickers of zo’n ophaalbus te
delen met de gemeente. Voor de gemeente zou het kunnen dienen om
een lokale dienst op te starten die vervoer op maat aanbiedt, zoals ouderen
ophalen voor de marktdag op donderdag.

Mensen leven
langer en in goede
gezondheid, maar
eenzaamheid is een
grote uitdaging... Het
is niet evident om
ouderen te bereiken
maar wel enorm
belangrijk. Nadenken
over ‘Anders-Mobiel’
zijn kan hierbij
helpen.

INTERVIEW #2: Veilig en gezond naar school
Nel C. zit in de oudersvereniging van
de landelijke Steinerschool in Munte.

Op welke manier zijn
jullie bezig met duurzame
mobiliteit?
Fiets-carpool Actie
Er zijn veel ouders die hun kinderen
met de auto naar school brengen.
We begonnen te beseffen dat dit niet
strookte met onze visie en daarom
hebben we ons als ouders rond de
tafel gezet om hier iets aan te gaan
doen. Hoe kunnen we het vervoer
naar school verduurzamen, op een
veilige en gezonde manier voor onze
kinderen? Iedereen komt momenteel
apart met de auto, hoe kunnen we dit
veranderen? Is er een manier voor ouders om dit gemakkelijk te gaan organiseren?

maal’ zal worden beschouwd.Er is een
vraag hoe kinderen op een veilige, gezonde en haalbare manier naar school
te brengen, zonder hiervoor in de auto
te moeten stappen. Er was dus een
vraag, maar er was nog geen systeem
en dit hebben we zichtbaar proberen
maken aan de hand van de kaart.
Schoolstraat
De werkgroep duurzame mobiliteit
van onze oudersvereniging wenste
een schoolstraat. Hierbij wordt de
straat autovrij gemaakt s’morgens en
s’avonds, bij aanvang en einde van de
schooldag. De politie bezorgt de hekken en met een groep van ouders worden deze dan gebruikt om de straat af
te zetten zodat de schoolomgeving
veiliger wordt, vooral voor fietsers en
voetgangers.

Een derde initiatief dat we hebben
ondernomen gaat over betere fietsstallingen. We hebben een fietsstalling aangevraagd aan de gemeente
Merelbeke om het fietsen naar school
te vergemakkelijken. Naast de school
stond er een private stalling voor huurfietsen voor het toerisme in de Munte.
Deze werd niet gebruikt en na aandringing heeft de gemeente heel snel
deze fietsstalling publiek en toegankelijk gemaakt.

Hoe goed is Merelbeke volgens
jou bezig op vlak van duurzame
mobiliteit?

Om een schoolstraat
te beginnen heeft de
overheid een website
gemaakt «paraat voor
schoolstraat», alle
stappen en procedure
staan er in uitgelegd.
In 2008 is de wegcode
zelfs aangepast voor
een schoolstraat.

Ik kan vooral spreken over de projecten die we als oudervereniging opzetten in de Steinerschool in de Munte.
De medewerking van de gemeente
hierbij was zeer goed! Ik was onder

Aan de inkom van
de school staat een
kaart van de regio.
Met stickers brengen
geïnteresseerden dan
in kaart wie er wil
poolen en wie waar
woont (...) Het samen
fietsen is leuk en zet
meer kinderen op de
fiets.
Zo zijn we vorig jaar begonnen met de
Fiets-carpool Actie. Aan de inkom van
de school staat een kaart van de regio.
Met stickers brengen geïnteresseerden dan in kaart wie er wil poolen en
wie in welke buurt woont. Daarnaast
deelden we hier ook tips voor het
fiets- en carpoolen.

Hoe kunnen we het
vervoer naar school
verduurzamen, op een
veilige en gezonde
manier voor onze
kinderen?
De school stond in om het poolen te
verzekeren in geval van ongeval. In samenwerking met de leerkrachten hebben we een enquête afgenomen in de
klas voor en na de fietspool. Het resultaat was positief en bemoedigend!
Het poolen is leuk en zet meer kinderen aan het fietsen. Kinderen zien
andere kinderen samen toekomen en
dan willen ze er ook aan meedoen.
Met de fiets en carpoolen hopen we
iets in gang te steken dat zich verderzet en in de toekomst als iets ‘nor-

In september is er een proefperiode
waarbij dit vier vrijdagen wordt getest.
Daarna zal dit worden geëvalueerd
door de ouders maar ook samen met
de inwoners. Het is belangrijk dat de
schoolstraat gedragen wordt door de
ouders en omgeving. Om een schoolstraat te beginnen heeft de overheid
een website gemaakt «paraat voor
schoolstraat», alle stappen en procedures staan er in uitgelegd. In 2008
hebben ze zelfs de wegcode aangepast voor een schoolstraat.

Met de fiets en
carpoolen hopen we
iets in gang te steken
dat zich verderzet
en in de toekomst
als iets ‘normaal’ zal
worden beschouwd.

de indruk hoe snel de gemeente heeft
gereageerd om de fieststalling en
schoolstraat mee mogelijk te maken.
Ik heb het gevoel dat het bestuur van
Merelbeke zich open opstelt voor dit
soort vragen en projecten.

Week van de Mobiliteit 2019
#Goedopweg, Samen fietspoolen naar
School.Campagne video door
© Netwerk Duurzame Mobiliteit

Meer zelfs, de Schepen van mobiliteit
(Luc van Huffel, red.) wenst dat we het
proces goed documenteren om het op
(korte) termijn ook in andere scholen
in Merelbeke te gaan organiseren.
Om zo andere ouders te inspireren.
De schoolstraat vraagt inderdaad om
engagement van de ouders om dagelijks de straat af te sluiten met hekken.
Ik las overlaatst een artikel over onze
schoolstraat, met als titel ‘Antwerpen
nu ook in Merelbeke’... Een beetje
een rare titel, maar we mogen hier
écht fier op zijn. In de grootsteden zie
je schoolstraten, maar Merelbeke is
een van de eerste op het platteland.
Dat zegt wel iets over hoe goed Merelbeke bezig is!
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Ontwerpend onderzoek naar plekken en beheersmodellen

Wat heeft het studieteam onderzocht?

Kom meer te weten over
het onderzoek van het
studieteam.

werk

tijd

traject

naschoolse
activiteit

boodschappen

basisschool

C

Het onderzoek heeft de
ambitie om aanbevelingen
te geven over wat voor
plekken er nodig zijn die
de vele initiatieven op een
structurele
manier
kunnen ondersteunen.
Zo komen we tot relatief
kleine ingrepen - die
tegelijk op elkaar inspelen
en elkaar versterken - om
zo
een
systemische
verandering teweeg te
brengen.

Plekken en mobiliteitssystemen
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Vanuit de profielen kwamen we tot 4 cruciale redenen waarom mensen zich
verplaatsen. Deze 4 bundels van verplaatsingen
zijn strategisch om zich
Anders-Mobiel te kunnen
organiseren (bundelen) omdat het verplaatsingen zijn
die:
- gekoppeld zijn aan specifieke
bestemmingen (bv. supermarkten, of school)
- gebeuren op een vast ritme (bv.
pendelaar)
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Vanuit het onderzoek naar mo• Wat voor voorzieningen hebben
gelijke bundelingen van 4 mobilideze plekken nodig en hoe kunnen
teitsbehoeften (zie #5 Bundels van
de initiatieven hier een rol opneFietspad
Wijkpunt op dorpsterras
Woonstraat
Wijkopslag
verplaatsingen),
kwamen
we,30naast
men?
Verbreden
van profiel (afsnijden
deel
Verhoogde publieke ruimte met plaats
Zone
Afhaalpunt boodschappen +
van
voortuinen) zodat fietspaden
voor ontmoeting, deelsystemen en
T.h.v kerk: auto komt op verhoog.
stalling fietsdeelsystemen
aanbevelingen
voor het netwerk,
doorgetrokken kunnen worden.
sociaal
wijkpunt
(jeugd, ouderen,...)
(e-cargo velo’s)
• Welk nieuw
type
omgeving
en putot 9 cruciale plekken in Merelbeblieke ruimte brengen deze voort?
ke. De meest interessante plekken
zijn plaatsen waar verschillende
• Welke doelgroepen komen hier
Na het bepalen
van de mogelijke
bundels
samenkomen
en er sprake
samen?
bundels,
werd er ontwerpend
BOODSCHAPPEN
PENDEL BUNDELEN:
is
van onderlinge
uitwisseling (bv.
• Hoe hangen deze plekken samen
onderzoekvan
gedaan
aan de hand BUNDELEN:
ophalen
een voedselpakket
een
van 9 plekken in Merelbeke, Hoe kan hetmet
Hoe kan het pendelen door en vanuit
inkopen
vanruimer
dagelijksevervoersnetwerk,
nabij
schoolomgevingen of bij een
geselecteerd vanuit hun strate- goederen gebundeld
Merelbeke gebundeld worden?
worden?
en
hoe
versterken
zij elkaar?
verzamelplek voor minder mobiegische rol voor de bundels. Het
len). Ze blijken ook potentievol om
Deze plekken zijn potentieel replistudieteam werd gedreven door
verplaatsingen
anders te organiceerbaar in andere gemeente en
de vraag: ‘wat voor nieuw
seren,
en
geven
concrete
invulling
regio’s, vooral omdat ze een rijk
type omgeving en publieaan
concepten
zoals
MOBIHUBS,
pallet van mogelijkheden tonen
ke ruimte brengen deze
altijd
in
het
dubbele
perspectief
van
die zowel in stedelijke als meer
voort? Welke doelgroepen
lokale
overstaphubs.
De eerste
landelijke omgevingen kunnen
komenen
hier
samen?’
biedt verschillende (micro) mobifunctioneren en gelinkt zijn aan
liteitsoplossingen
aan en
onderDe meest interessante
plekdagdagelijkse activiteiten (komende
ken zijnlokale
plaatsen
waar verschilsteunt
activiteiten.
De tweede van de bundels), waardoor ze op
lende een
bundels
samenkomen
en op de
heeft
goede
aansluiting
een intrigerende manier exemplaer
sprake
is
van
uitwisseling
(boven)regionale mobiliteitsnetwerrisch willen zijn. Om inzichten uit
hiertussen
(bv. ophalen
vandeze
een plekken dit ontwerpend onderzoek te strucken.
Daarnaast
spelen
voedselpakket
nabij schoolomspelen
in op lokale
opportuniteiten
turen, hebben
we een plekken:
TOOLBOX
plekken: supermarkt,
afhaalpunt,...
werklocaties, mobihubs,..
gevingen
of
bij
een
levering met
busjes,..
modi; e-fiets,
(bv. leegstaande verzamelplek
panden, grondmodi:
in fietskar,
gemaakt
waarin
mogelijke
actiesauto, OV, steps,..
voor ouderen). Om inzichten
eigendom
van gemeente...).
worden verzameld volgens verschiluit dit ontwerpend onderlende domeinen (ruimtelijk, orgazoek
de plekken
te
Er
werdvan
ontwerpend
onderzoek
ZORG BUNDELEN:
SCHOOLnisatorisch
BUNDELEN:
en planologisch),
zie #7
structureren,
hebben
we
gedaan
om de lokale
ontwikkelingsHoe
kan vervoer voor minder
Hoe kan vervoer
naar de basisschool
Samen-werken
aan
mobiliteit.
een toolbox
opgemaakt
kansen
te verkennen:

Door de routes van de PROFIELEN te ontrafelen, kwamen we tot vier
belangrijke redenen waarom mensen zich verplaatsen.
Daarna onderzochten we hoe deze verplaatsingen meer collectief te
organiseren, en in BUNDELS te gaan groeperen.

PENDELAAR DOOR MERELBEKE
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Er is een aanzienlijk deel van het pendelverkeer dat niet wordt gegenereerd door de Merelbekenaar. Deze pendelaars komen grotendeels
vanuit gemeentes ten zuidoosten van Merelbeke, zoals Gavere, Oosterzele en gemeentes in de Vlaamse Ardennen. Ze verplaatsen zich
met de auto opweg naar Gent of elders, via het oprittencomplex E40.
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te kunnen maken over de
nodige infrastructuur en
ondersteuning voor de bestaande initiatieven (maar
ook om nieuwe initiatieven
te gaan opstarten).
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Iemand die in Merelbeke woont en pendelt naar werklocatie in de
regio of hierbuiten. Deze zijn samengenomen, aangezien de route
gelijkaardig (en even complex) is om bijvoorbeeld naar Brussel te
gaan als naar Eeklo. Deze pendelaar is dus afhankelijk van diensten,
zoals IC of speciefke S-treinen, om naar het werk te gaan en spendeert hier algemeen veel tijd aan. Wat dagelijkse inkopen of activiteiten naar de achtergrond brengt.
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Iemand die in Merelbeke woont en in Gent werkt. Gent is relatief
goed bereikbaar vanuit Merelbeke in het algemeen. De buslijnen
rijden naar station Sint-Pieters of Woodrow Wilsonplein. Ook is er de
mogelijkheid om de trein te nemen (Merelbeke, Melle maar ook S52lijn vanuit zuid-oost kant). Met de fiets is deze afstand te overbruggen, maar niet vanzelfsprekend.

Iemand die in Merelbeke woont en werkt. Dit kan een zeer bewuste
keuze zijn omwille van de tijdswinst. De dagelijkse verplaatsingen
zoals inkopen en vrije tijd, bevinden zich binnen de gemeente plaats.
Merelbeke heeft namelijk een goed voorzieningen apparaat.
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- vaak gekoppeld zijn aan een
specifieke vervoerswijze (bv.
boodschappen moet je makkelijk
mee kunnen dragen)

WERKNEMER (EXTRA-)REGIO
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- door specifieke doelgroepen
worden gemaakt (bv. scholieren)

plekken

Iemand die het weekend gebruikt om grote inkopen te gaan doen. In
het weekend is er meer tijd en ben je minder gebonden aan andere
verplichtingen, waardoor er al makkelijker voor een andere modi kan
worden gekozen.

waarin mogelijke acties
worden
gestructureerd,
volgens:

Een tiener is meer zelfstandig en is niet meer afhankelijk van begeleiding in dagdagelijkse verplaatsingen naar middelbare school (of
hoger onderwijs) en naschoolse activiteiten. Deze activiteiten liggen
binnen de gemeente of net hierbuiten (Gent of buurgemeentes). Het
is een doelgroep dat een bepaalde vrijheid geniet, zonder hierbij een
auto te bezitten.
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Iemand die in Merelbeke woont en in Gent werkt. Gent is relatief
goed bereikbaar vanuit Merelbeke in het algemeen. De buslijnen
rijden naar station Sint-Pieters of Woodrow Wilsonplein. Ook is er de
mogelijkheid om de trein te nemen (Merelbeke, Melle maar ook S52lijn vanuit zuid-oost kant). Met de fiets is deze afstand te overbruggen, maar niet vanzelfsprekend.

mobielen gebundeld worden?

gebundeld worden?

HULPBEHOEVENDE

LOKALE WERKNEMER

SCHOLIER

ACTIEF GEPENSIONEERD

BURGERBUS

1) Herinrichting van de publieke
ruimte met voorzieningen, reservatie van plaatsen voor deelsystemen, fietsenstallingen,...
2) Organisatorisch, als schakel
en bemiddelaar tussen publieke
en private actoren;
3) Planologisch, gericht op het
aanpassen van beleidsinstrumenten en voorschriften (bv.
parkeerbeleid).
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Merelbeke heeft namelijk een goed voorzieningen apparaat.
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zoals inkopen en vrije tijd, bevinden
zich binnen de gemeente plaats.

naschoolse activiteiten. De basisscholen vinden we terug in elke wijk
of landelijke kern, waardoor de verplaatsing (meestal) zeer lokaal is.
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Iemand die in Merelbeke woont en pendelt naar werklocatie in de
regio of hierbuiten. Deze zijn samengenomen, aangezien de route
gelijkaardig (en even complex) is om bijvoorbeeld naar Brussel te
gaan als naar Eeklo. Deze pendelaar is dus afhankelijk van diensten,
zoals IC of speciefke S-treinen, om naar het werk te gaan en spendeert hier algemeen veel tijd aan. Wat dagelijkse inkopen of activiteiten naar de achtergrond brengt.
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Iemand die in Merelbeke woont en in Gent werkt. Gent is relatief
goed bereikbaar vanuit Merelbeke in het algemeen. De buslijnen
rijden naar station Sint-Pieters of Woodrow Wilsonplein. Ook is er de
mogelijkheid om de trein te nemen (Merelbeke, Melle maar ook S52lijn vanuit zuid-oost kant). Met de fiets is deze afstand te overbruggen, maar niet vanzelfsprekend.

plekken: basisscholen
modi: fiets (+add-ons), fietsbus
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Iemand die nog steeds mobiel is, maar net gepensioneerd en dus
niet meer gebonden is aan woon-werkverplaatsingen. Hun dagelijkse route bestaat voornamelijk uit het helpen met de kleinkinderen
naar school brengen, inkopen doen overdag en vrije tijds activiteiten,
evt met kleinkinderen.

plekken: zorginstellingen,
ontmoetingsplekken,..
modi: OV, burgerbus,..
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Iemand die minder mobiel is, en dus afhankelijk van andere om zijn
of haar verplaatsingen te gaan organiseren. Dit kan worden ondersteund door familie, in sommige gevallen (of onder begeleiding) het
OV. Maar ook zien we interessante burgerinitiatieven (vrijwilligers
gesteund) zoals de Minder Mobiele Centrale of de Burgerbus die
bepaalde diensten verlenen.
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Iemand die in Merelbeke woont en werkt. Dit kan een zeer bewuste

Een minderjarige die naar de basisschool gaat en dit nog onder

begeleiding moet doen. Dit op regelmatige uren: 8.30u in de ochtend
WERKNEMER
(EXTRA-)REGIO
en terug op 15.30u in de namiddag.
De scholier heeft eventueel ook
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We selecteerden 9 PLEKKEN om te tonen hoe de bundels anders kunnen worden georganiseerd.
Ook stelden we een aantal acties op die Anders-Mobiel in beweging kan zetten en die
tegelijkertijd de initiatieven en bewoners ondersteunen.
Herinrichting
straat
Herinrichting
straat

Carpoolen
Faciliteren
stationsgebouw
OV-overstappunt
Carpoolen
faciliteren
ActivatieHerinrichting
van stationsgebouw
OV-overstappunt
Zebrapad
op hetzelfde niveau als
Specifieke
parkingplaatsen
voorzien: Staat momenteel
Fietsbibliotheek
(Op Wielekes)
kwaliteits
van OV-lijn. van OV-lijn.
Zebrapad
op hetzelfde
Specifieke
parkingplaatsen
voorzien:
leeg. Relevant
program- Hoge
Hoge
betrouwbaarheid
het voetpad
Kiss&Ride, deelauto’s
Co-working
Combinatie met voor-of natransport
niveau als het voetpad
Kiss&Ride, deelauto’s. Elektrische
ma: fietsbibliotheek (Op Wielekes), co-worCombinatie met voor- of natransElektrische oplaadpaal voorzien
Verhuur van vergaderzaal
oplaadpaal
voor auto’s.
port.
Applicaties
om samen ritten te delen king, verhuur van vergaderzaal
Applicaties om samen ritten te delen

PKis

s&

Rid

e

PAU

TOD

ELE

N

ORGANISATORISCH
Micro-Mobiliteit initiatieven
Stationsomgeving Merelbeke:
Voor schoolbundel..
inzetten op overstap, sociale
controle en voorzieningen
Fietspool

PLANOLOGISCH
Fie

ts B

Schoolstraat

Parking norm verlagen

COW
ORK

Als lokaal treinstation is het toegewezen om in te zetten op de bereikbaarheid en overstap met fietsen, taxidiensten, of last-mile deelsystemen.
Ook in de autoparking zou er prioriteit
kunnen worden gegeven aan deelsystemen.Het programmeren van het
leegstaand stationsgebouw, gericht
op werkruimte en deelsystemen, zal
de omgeving activeren en de sociale
controle versterken.

Voor schoolbundel..INGREPEN
RUIMTELIJKE

B

B
U
S

ING

ORGANISATORISCH
Voor zorgbundel..
Micro-Mobiliteit initiatieven
Fietspool

Voor de residentiële ontwikkeling..

IB

Fietsbibliotheek

10 locaties
P

Burgerbus

Vervoer voor minder mobiele

Fietsbibliotheek

Voor de publieke facitliteiten..

Fietstaxi

Activeer leegstaande stations

Schoolstraat

Leegs

PLANOLOGISCH
ORGANISATORISCH
Fietspad
E-mobility
Fietsenstalling
DeelsystemenEenvoudige combimobiliteit
Fietspad
Aangepaste parking voor grotere fietsen
Station als overstap naar
andere
gericht Afhaalpunt+fietsherstelplaats
Aansluiting met fietssnelwegen
Micro-Mobiliteit
initiatieven
Station als
overstap naar
Aangepaste
grotere fietsen
Eenvoudige combiAansluiting
met...)
Zichtbare locatie met veel passaVoorzienvoor
van elektrische
oplaadpunt+
bestemming.
Parkeerplaatsen
voor parking
op ‘last-mile’
(fietsen, steps,
Fie

ts B

Fietsenstalling

E-Mobility

IB

Deelsystemen

COW
ORK

ING

LIJKE RUIMTELIJKE
INGREPEN
Voor boodschappenbundel..
INGREPEN

P

andere bestemmingen.
voorzien van elektrisch
oplaadpunt
+
mobiliteit
gericht op
fietssnelwegen.
ge als Voor
ideale de
plekresidentiële
voor ondersteupublieke fietspomp.
Deelfietsen
voor
de
steps, brommer, deeltaxi.
ontwikkeling..
overstapDeelfietsen
van auto naar
fiets
Parkeerplaatsen voor
publieke fietspomp.
voor
detijdens‘last-mile’ (fietsen, Voor schoolbundel..
ning initiatieven.
veilig
en goedsteps,...).
steps, brommers,...
overstap van piekuren.
auto naarVoldoende
fiets tijdens
piekParking norm verlagen
Voor zorgbundel..
verlicht.
Fietspool
Fietsbibliotheek
Fietskoerier
uren. Aankoopcollectief
Voldoende
veilig en goed verlicht. Buurtfietskar
Voor de publieke ruimte..

RUIMTELIJKE
INGREPEN
RUIMTELIJKE
INGREPEN

Burgerbus
Vervoer voor minder mobiele
Voorzieningen
voor...
Enkele
acties
uit de TOOLBOX:
Straatmeubilair +
Straatmeubilair++
fietsenstalling
Straatmeubilair
Afhaalplekken
Afhaalplekken
fietsenstalling

Fietstaxi

Voorzieningen
voor...
Voorzieningen
voor...
Afhaalplekken

Functionele
Functionele
fietsenstalling
Functionele
fietsenstalling

fietsenstalling

fietsenstalling

Voorzie plaats voor
alternatief transport

Veilige
Veilige
fietsenstalling
Veilige
fietsenstalling

fietsenstalling
B

F

P
Voor boodschappenbundel..

ORGANISATORISCH
C
Micro-Mobiliteit initiatieven

D

Voor pendelbundel..

Parkeerplaats
voor..
Pakketopslag
- afhaalplek
Aangename
rustplek
Aankoopcollectief
Buurtfietskar
Ritten
delen
Parkeerplaats
voor..
...auto’s, intensiveren
leveringen inkopen
...auto’s,
intensiveren
Parkeerplaats
voor..
leveringen inkopen
bestaande
plaatsen
bestaande
plaatsen
D
...auto’s,
intensiveren

53

C

C
...gedeelde
C auto’s

--

++

...elektrische oplaadpalen (van elektrische fietsen)
-

+

-

C

D

P

Deelsystemen last-mile
F

Plaats voor carpool, deelauto´s
B

Fie

+

ts B

IB

COW
ORK

z

Veilige fietsenstalling

ING

Voor zorgbundel..
Voor pendelbundel..
Voor boodschappenbundel.. Voor de publieke ruimte..
...gedeelde/ zachte mobiliteit
...bus halte
...zorg-/burgerbus
Ritten
delen zachte mobiliteit
Pendelbus...bus halte
Collectief
afhaalpunt
...gedeelde/
...zorg-/burgerbus
WAT
BEWEEGT
ER IN MERELBEKE?
Burgerbus
Vervoer
voor minder
mobiele #2 : mei 2020
Fietstaxi
Aankoopcollectief - wijkopslag

F

D

F

Plek om ritten te delen

...gedeelde/ zachte mobiliteit

P Kiss & Ri

Activeer
leegstaande
stations
Burgerbus
Vervoer
voor
minder
mobieleLee
Functionele
fietsenstalling
Beveiligde
fietsenstalling
Comfortabele
haltes
Fietspool
Fietsbibliotheek
Schoolstraat
Fietskoerier
Pendelbus
Collectief
afhaalpunt
Mobiliteit..
...gedeelde auto’s ...elektrische oplaadpalen
Groepeer het aankopen
...gedeelde auto’s ...elektrische oplaadpalen

D

bestaande Pplaatsen

+

Voor de publieke facitliteiten..

Voor zorgbundel..

Voor schoolbundel..

leveringen inkopen

P

-

Fietspoolen naar school

Gedeelde burgerbus

C

B

B

...bus halte

z

145

z

Activeer
- + leegstaande gebouwen

11

Aankoopcollectief
Voorzie Buurtfietskar
plaats voor
Merelbeke | Anders-Mobiel
alternatief transport

...zorg-/burgerbus

Vervolgens, sinds 1977, werden de
gemeenten Bottelare, Melsen, Munte,
Schelderode en Merelbeke gefuseerd.
De instroom van nieuwkomers bleef
groeien: het openbaar vervoer naar
Gent, maar vooral de comfortabele autoweg maakte het een aantrekkelijke
plek om te wonen. Het is grappig om
te zien hoe de stad verder opschuift. De
blauwe zone bij het station bijvoorbeeld,
wie had dat kunnen voorspellen enkele
jaren geleden? Een nieuwe viaduct
komt eraan, nieuwe bedrijventerreinen
die worden opgedeeld en ingericht, en
de stad die zich verder uitbreidt... Maar
ook op beleidsvlak zien we dat Gent het
deken naar zich toetrekt en beslissingen
neemt: een mobiliteit- en circulatieplan,
controle over nieuwe verstedelijking,...
En het moeilijke vraagstuk blijft op ons
bord liggen: hoe ons hierop aan te passen en de bereikbaarheid naar Gent te
blijven garanderen?

Fraterstraat lang geleden © Merelbeke beeldbank

Merelbeke, tussen stad en
platteland
In het najaar van 2019 ging
het team in gesprek met de
Schepen van Mobiliteit, Luc
Van Huffel. Een historische
situering
wierp
enkele
vragen op over de impact
van
mobiliteitsoplossingen
die bedacht worden vanuit
een stedelijke omgeving. De
boodschap lijkt duidelijk:
zoeken
naar
gedragen
en
context
gebonden
oplossingen.

Merelbeke was vroeger een meer landelijke gemeente. Uiteraard was Flora
vanaf het begin al de uitzondering, deze
was namelijk meer stedelijk dan het zuiden. Veel van de spoorwegarbeiders,
die naar daar gekomen waren in 1888,
zijn gebleven en hebben hier hun leven
uitgebouwd. De treinverbinding maakte
het destijds al een aantrekkelijke plek
om te wonen. De ‘stationswijk’, de bij-

naam die de wijk destijds kreeg, werd
een dicht bevolkte stadswijk met lokale
winkels en herbergen maar ook veel
open ruimte waar bloemkwekerijen zich
vestigden vanaf de jaren 1870.
De jaren 70 van de 20ste eeuw hebben
Merelbeke radicaal veranderd: stukken
bosgebied en heide maakten plaats
voor grote infrastructuurwerken, zoals de autosnelweg, de ringvaart of de
bedrijventerreinen die daarop volgden.
De ringvaart, en haar sluizencomplex,
hielp om de Schelde te temmen toen
deze nog jaarlijks overstroomde in Merelbeke... In het zog van deze werken
kwamen er nieuwe bewoners toe, aangetrokken tot de nabijheid van Gent en
het suburbane woonideaal.

De jaren 70 van de
20ste eeuw hebben
Merelbeke radicaal
veranderd...

Maar ook op
beleidsvlak zien we
dat Gent het deken
naar zich toetrekt en
beslissingen neemt:
een mobiliteit- en
circulatieplan,
controle over nieuwe
verstedelijking,...
En het moeilijke
vraagstuk blijft op ons
bord liggen: hoe ons
hierop aan te passen
en de bereikbaarheid
naar Gent te blijven
garanderen?
Nu dienen vooral de Hundelgemsesteenweg en de weg naar Ghelamco
goed als toegangswegen, en misschien als openbaar vervoersassen. Ja,
waarom de tram niet doortrekken tot
in Merelbeke? Natuurlijk, de mensen
moeten er dan ook gebruik van maken,

maar op zijn minst is er dan een goed
alternatief... Mensen spreken van combimobiliteit als de magische oplossing
voor alles. Ik begrijp dat de overheid dit
steunt. Maar voor ons betekent dit een
fase van experiment, waar het eind en
doel moeilijk te overzien zijn. Net zoals
de ‘mobipunten’... Deze zijn toch vormgegeven vanuit een stedelijk beeld?!
Ik kan me het moeilijk inbeelden dat
mensen, die het gewoon zijn om twee
auto’s voor de deur te hebben staan,
mee op deze kar zullen springen. En
niet alleen dat: voor mensen die in een
dorp wonen, is mobiliteit een hardware.
Ze hebben de auto nodig om naar het
werk te gaan, om hun inkopen te doen,
naar de dokter te gaan... en nu dat de
scholen verder zullen gaan centraliseren, moeten ze ook hun kinderen naar
school brengen.
In steden kan je het veroorloven om
te spreken over ‘mobility as a service’,
omdat je kan kiezen tussen verschillende opties. Hier, in Merelbeke, ben
je aangewezen op de auto. Maar we
zullen proberen, dat is zeker. We zijn
bereid om te proberen. Zeker als alle
economische actoren akkoord zijn dat
we het juiste pad bewandelen: VOKA,
handelsverenigingen, lokale raad voor
economie...

In steden kan je het
veroorloven om te
spreken over ‘mobility
as a service’, omdat
je kan kiezen tussen
verschillende opties.
Hier, in Merelbeke, ben
je aangewezen op de
auto.
De boodschap lijkt duidelijk: zoeken
naar gedragen compromissen en hierbij niet vervallen in principes. Alleen, de
problemen lijken overal dezelfde, maar
de oplossingen zijn dat niet, door de
omgevingsfactoren.

Deelprincipes cruciaal om klimaatdoelstellingen te halen
Wetenschappelijk
onderzoek
toont aan dat technologische
oplossingen (elektrisch rijden)
niet voldoende zijn om klimaatdoelstellingen te halen. Het onderzoek stelt dat een gedeelde
mobiliteit en minder autoverplaatsingen noodzakelijk zijn om
de doelstellingen te halen.
VITO (Vlaamse Instelling Technologisch onderzoek) deed onderzoek naar
de impact en nodige maatregelen voor
personenvervoer per wagen om de klimaatdoelstellingen te halen. De ambitie
in het ontwerpvoorstel van de Vlaams
Klimaatbeleid stelt dat de uitstoot van
broeikasgassen door personenvervoer
met 51% moet dalen tegen 2030 (dit
t.o.v. 2005).

A.d.h.v. vier scenario’s werd de impact
berekend (zie grafiek). Hieruit bleek dat
circulaire principes zoals auto- en ritdelen cruciaal zijn om deze doelstellingen
te halen.
De studie onderschrijft ook het
belang van een beleid dat zowel
gericht is op technologische oplossingen én gedragsverandering
om deze transitie te gaan faciliteren (aangepaste infrastructuur,
subsidies,...).
Voor meer info, surf naar het steunpunt
Circulaire Economie.
“IMPACT OF CIRCILARE ECONOMY ON
ACHIEVING THE CLIMATE TARGETS: Case
Mobility “Maarten Crhistis & An Vercalsteren (VITO)
Weergave van de impact van de vier scenario’s. © Ce-center
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