
1. De Noordlaan
In elke scenario wordt een deel van de Noordlaan een lokale weg naar het 
centrum, met tonnagebeperking. De weg zou dan 2-richtingsverkeer worden 
met een afgescheiden fietspad langs elke zijde en veel groen. Ter hoogte van 
de Molenbeek zou het er dan zo kunnen uitzien.

2. De Gentsesteenweg tussen Aardeken en Hamstraat

De smalle Gentsesteenweg is in alle scenario’s geen toegangsweg meer van 
en naar het centrum. We kunnen deze weg omvormen tot een woonerf met 
meer groen, plaats voor voetgangers en fietsers en ook nog parkeerplaatsen. 
Door traag verkeer is er ook minder hinder door geluid en trillingen. Ter 
hoogte van nr 312 zou het er kunnen uitzien als in het beeld 2.
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3. De Gentsesteenweg ter 
hoogte van de supermarkten

Ook bij de winkels kan het 
verkeer meer plaats geven 
aan groen en fietsen als er 
geen doorgaand verkeer 
meer is, enkel nog lokaal 
verkeer naar de winkels. Ter 
hoogte van de Colruyt zou 
het er kunnen uitzien als 
beneden. Hier zou ook de 
Molenbeek kunnen 
opengelegd worden.

Nieuwe mogelijkheden voor kwalitatief wonen en groen



1. Coopallaan aan het Scheppersinstituut
In Scenario 0 blijft er vrachtverkeer voorbij het Scheppersinstituut 
komen. In alle scenarios blijft er doorgaand autoverkeer voorbij 
komen.

We maken het een veilige oversteek door het verkeer te vertragen 
en door een middenberm. Zo kunnen de kinderen de rijweg in 2 
keer oversteken.

2. Woonkern aan de Coopallaan

In Scenario 0 komt er geen doorgaand verkeer meer door het 
smalle deel van de Coopallaan.
In plaats van auto’s op het trottoir komt er nu plaats voor een 
rustige en gezellige straat.

We kunnen er een woonerf van maken met groen, plaats voor 
fietsers en voetgangers en ook parkeren voor bewoners. Er is ook 
geen hinder door geluid of trillingen meer.
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Veilig en leefbaar verkeer in Overschelde


