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Deelnemers 

Bram Roeland (Mobipunt vzw), Bruno Rogiers (Projectbureau), Els Van Gyseghem (Intercom 

DDS), Erna De Poorter (Leefbaar Drongen), Frederick Minnaert (Leefbaar Drongen), Guido 

Vangenende (VVSG), Huba  (Fietsersbond), Koen De Meyer (Mora), Kris Begin (Keolis), Lode 

Verkinderen (TLV), Luc Desmet (Reizigersbond), Maarten Dheedene (Voka), Marie Derouseau 

(Febetra), Michael Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit), Michiel Apers (VVSG), Peter Van 

de Kerckhove (Gemeente Terneuzen), Tom Van Coillie (VLM), Vic De Munck (Max Mobiel 

Vincent Traen (Keolis), Xavier Van den Driessche (Keolis) 

 

1. Welkom door Hannelore Deblaere (ambtelijke voorzitter VVRR Gent) 

 

De deelnemers worden hartelijk verwelkomd. Na het startevent in voorjaar 2019 en een 

online mobiliteitsatelier in het najaar van 2020 is dit mobiliteitsatelier een gespreksmoment 

met de verschillende sleutelspelers als het gaat om de mobiliteit in VVR Gent. 

Doelstelling van dit mobiliteitsatelier is het verscherpen en versterken van de ontwikkelde 

concepten door de verschillende perspectieven samen te brengen. Nieuwe inzichten bij de 

stakeholders kunnen zo inspiratie bieden voor zowel het verdere proces als voor de eigen 

organisatie. Zo kunnen ideeën aangereikt worden aan de leden van de vervoerregioraad obv 

de input van de stakeholders en is er beter zicht voor welke ideeën er draagvlak bestaat en 

wat nodig is om die ideeën bij te sturen. 

 

2. Kadering Regionaal mobiliteitsplan door Stien Van Rompuy (Sweco) 

Het regionaal mobiliteitsplan bevat een mobiliteitsvisie op strategisch niveau. Het geeft 

invulling aan missie en doelstellingen van het decreet basisbereikbaarheid door de 

ontwikkeling van een integrale en geïntegreerde visie op personenmobiliteit en 

goederenvervoer. De planningshorizon is daarbij 10 jaar met een doorkijk van 10 tot max. 30 

jaar.  

 

Het regionaal mobiliteitsplan wordt opgebouwd in drie delen:  

• Strategische visie gewenste mobiliteitsontwikkeling 

• Operationele beleidsdoelstellingen korte termijn 

• Actieplan 

 

De vervoerregio Gent stelt in haar strategische visie 7 ambities voorop: 

• Bereikbaarheid 

• Klimaatgezond 

• Attractief 

• Gezond en veilig 



• Inclusief 

• Innovatief en welvarend 

• Partnerschap 

 

Om de realisering van deze strategische doelstellingen te kunnen opvolgen, worden deze 

vertaald in operationele doelstellingen. Deze worden geformuleerd als targets voor 

2030/2050 van te meten indicatoren ter aftoetsing van de effectieve uitvoering en realisatie 

van het regionaal mobiliteitsplan 

 

In de concrete uitwerking wordt gewerkt met 7 thema’s of 7 lagen die elk staan voor een 

perspectief bij het kijken naar mobiliteit (de onderlijnde thema’s worden in het 

mobiliteitsatelier meegenomen): 

• Fiets 

• Logistiek 

• Openbaar vervoer (op lange termijn) 

• Ruimte 

• Gedragsverandering 

• Hoppinpunten 

• Auto 

 

Bij de uitwerking van werkhypotheses voor elk van deze lagen werd gewerkt vanuit twee 

ontwikkelingen.  

 

1.1.1.1. Vervoerregio Gent schakelt een versnelling hoger.Vervoerregio Gent schakelt een versnelling hoger.Vervoerregio Gent schakelt een versnelling hoger.Vervoerregio Gent schakelt een versnelling hoger.    

We realiseren een robuuste ruggengraat van openbaar vervoer, fietssnelwegen en logistieke 

spoor- en waterwegen waar we ons - ongeacht de afstand die we moeten overbruggen - snel, 

vlot én duurzaam door en voorbij de regio kunnen bewegen.  

Reizigers binnen en buiten onze grenzen verplaatsen zich vlotter, sneller en duurzamer van A 

naar B. Een performante, betrouwbare ruggengraat van hoogwaardig openbaar vervoer – 

trein, lightrail, tram of bus – vervoert reizigers aan hoge snelheden, op frequente en stipte 

tijdstippen en met opperbest comfort doorheen de regio. In aangename, goed uitgeruste 

knooppunten stappen ze makkelijk en vlot over op een tram, bus, shuttle of deelfiets 

waarmee ze in een mum van tijd de last mile tot aan de deur van hun bestemming 

overbruggen. Hoogwaardig openbaar vervoer als het middel bij uitstek voor onze regionale 

verplaatsingen. 

De fiets is een uitstekend alternatief om langere afstanden mee af te leggen. Via een sterk 

uitgebouwd netwerk van fietssnelwegen langs conflictvrije paden en fietscorridors langs 

verkeersassen, rijden fietsers snel en zorgeloos tussen de stedelijke gebieden en dorpen, de 

economische poorten en de grote attractiepolen van de regio. 

Niet alleen reizigers, maar ook goederen worden vlotter, sneller én duurzamer vervoerd. Aan 

efficiënte logistieke hubs bundelt de vervoerregio de vrachtstromen van haar florerende 

bedrijven en industrie. Op deze hubs komen spoor, waterweg en snelweg samen, zodat 

overslag naar duurzame vervoerswijzen eenvoudiger en efficiënter wordt. Een sterk netwerk 

van sporen en binnenvaart biedt een waaier van mogelijkheden voor logistiek vervoer 

doorheen de regio en het land. 

 

2.2.2.2. Vervoerregio Gent neemt tegelijkertijd gas terug.Vervoerregio Gent neemt tegelijkertijd gas terug.Vervoerregio Gent neemt tegelijkertijd gas terug.Vervoerregio Gent neemt tegelijkertijd gas terug.    



Waar we enerzijds inzetten op een vlotte en duurzame ruggengraat op regionaal niveau, 

maken we anderzijds op lokaal en buurtniveau werk van een leefomgeving waar leefkwaliteit 

centraal staat. Van onze stadswijken, dorpskernen en omliggende landschappen maken we 

een fijne, aantrekkelijke en groene omgeving op het ritme van voetgangers en fietsers. Het is 

er aangenaam wonen, werken, winkelen, ontspannen, spelen, ...  

In onze woonbuurten beperken we de snelheid en stemmen we de ruimte en inrichting af op 

het ritme van fietsers en wandelaars. Op die manier kunnen deze kernen en wijken eenvoudig 

gebruikt worden als levendige verblijfsruimtes waarin bewoners en bezoekers graag 

vertoeven, spelen én bewegen. 

Doorgaand auto- en vrachtverkeer wordt langs de verbindingswegen van het hoofd- en 

dragend wegennet geleid. Die vormen samen robuuste rasters in de regio waar auto’s en 

vrachtwagens op een logische manier hun weg kunnen vinden, met een minimum aan 

overlast voor woonomgevingen. Binnen die rasters van verbindingswegen ontstaan 

‘interlokale mazen‘, waar we het doorgaand verkeer willen beperken. De mazen worden 

autoluwe gebieden, waar wegen en pleinen niet op maat van de auto, maar op maat van de 

mens worden ingericht. Het is in die mazen dat we collectief vertragen en onszelf terug 

centraal plaatsen. 

Gerichte maatregelen ontraden het doorgaand gemotoriseerd individueel verkeer in de 

interlokale maas, zonder daarbij lokaal verkeer te bannen. Zo creëren we vrijheid en kansen 

voor langzame én actieve verplaatsingen. Voetgangers zijn de maatstaf in onze kernen en 

woonbuurten en verplaatsen zich veilig en comfortabel. Fietsers bewegen zich vrij doorheen 

de maas van kern tot kern via veilige fietspaden langs lokale wegen of via autoluwe 

kwaliteitsfietsroutes. Die vormen samen een fijnmazig en divers fietsnetwerk langsheen 

comfortabele trajecten en aantrekkelijke landschappen. 

Ook de verdeling van pakjes en goederen in steden en dorpskernen organiseren we voortaan 

efficiënter. Aan strategisch gelegen distributiehubs laden we voedselproducten, materialen 

en andere goederen over op kleinere (elektrische) voertuigen. Die brengen deze vervolgens 

vlot tot op hun bestemming. 

 

3. In lagen kijken 

 

De deelnemers gingen in kleine werkgroepen per thema aan het werk. Ze kregen eerst een 

korte toelichting van het ontwikkelde concept voor hun thema en de toepassing van het 

concept op de regio. Deze toelichting is te vinden in bijlage bij dit verslag. Na de toelichting 

kregen de deelnemers de kans vragen te stellen. Bedoeling hier was eveneens ook zicht te 

krijgen op de vragen die van belang zijn bij de uitwerking van de verdere communicatie. 

Vanuit eventuele verdere verduidelijking benoemden de deelnemers vanuit hun perspectef 

de consequenties van het ontwikkelde concept. Zowel wat hen enthousiast maakte als de 

risico’s die ze zagen werden in kaart gebracht. Tot slot gingen de deelnemers op zoek naar de 

elementen die van belang zijn om hun thema/laag te laten inhaken op de andere lagen. 

 

 

Fiets 

Toelichting 

Om fietsers in onze regio extra te steunen en stimuleren, maken we werk van een fijnmazig 

en divers fietsnetwerk. Dat netwerk bouwen we op bovenlokaal niveau op in drie lagen. Een 

eerste laag bestaat uit fietssnelwegen. Die begeleiden je op een supersnelle en aangename 



manier naar de grootste steden en economische poorten binnen en buiten onze regio. Ze 

volgen veelal de rechte landschapslijnen van spoorwegen en waterwegen. 

De tweede netwerklaag legt langs elke belangrijke verkeersas voor auto’s in onze regio veilige 

fietspaden aan. Zowel langs drukke steenwegen als langs lokale wegen voorzien we 

vrijliggende fietspaden en veilige fietsinfractructuur. Deze vormen misschien niet altijd de 

meest charmante routes voor fietsers, maar ze zijn vaak wel dé kortste verbindingen naar 

grote en kleine attractiepolen en functies in onze regio. 

Als alternatief voor de fietspaden langs drukke wegen, duiden we ten slotte ook autoluwe 

kwaliteitsfietsroutes aan. Die vormen de derde laag van het bovenlokaal fietsnetwerk in onze 

regio. Het zijn niet per se de meest directe, maar wel heel aantrekkelijke verbindingen tussen 

kernen en voorzieningen. Ze bestaan in kernen uit fietsstraten en in buitengebied uit 

autoluwe landelijke wegen. 

De drie lagen samen maken het regionale fietsnetwerk fijnmazig én divers. Fietsers kunnen zo 

kiezen langs welk type route ze naar hun bestemming rijden: langs de snelste, de kortste of de 

meest aantrekkelijke route 

 

Bespreking 

Het ontwikkelde voorstel toont voor de deelnemers aan dat de ambities rond fietsen leven. 

De deelnemers apprecieren ook sterk dat grensoverschrijdend over regio’s gewerkt werd. 

Ook de leesbaarheid/signalisatie, o.m. door de verankering aan de knooppunten kan op veel 

enthousiasme rekenen. 

Wel zien de deelnemers risico’s bij de niet-conflictvrije kruispunten en bij parallelle 

(fiets)wegen. Er wordt geijverd voor het vastleggen van kwaliteitsnormen, het nadenken dat 

elke lokale straat fietsvriendelijk is en het verder grensoverschrijdend (over de vervoerregio’s) 

denken aan fietsverkeer. Er wordt gesuggereerd om te werken met een service level 

agreement rond de fiets bij wegenwerken, verzekeren van continuïteit en een minimale 

dienstverlening . 

 

Bij de koppeling naar de andere lagen wordt verwezen naar de Hoppin’s en de park& ride. 

Voor die koppeling zijn fietsenstallingen van groot belang, is aandacht nodig voor aantakking 

aan het openbaar vervoer en voldoende samenhang met andere netwerken. Bij deze laatste 

wordt aandacht gevraagd voor kruispunten en risico’s op ongeval. Bij de inrichting van deze 

punten is het nodig om het STOP-principe te laten doorwegen. 

 

Auto 

 

Toelichting 

De VVR bouwt samen met Vlaanderen aan een nieuwe wegencategorisering. Het 

hoofdwegennet met de Europese en Vlaamse hoofdwegen zijn de belangrijkste 

verbindingswegen op internationaal en interregionaal niveau. 

Ook op regionaal niveau zijn er enkele belangrijke verbindende assen, deze maken deel uit 

van het dragende netwerk. Hierin onderscheiden we de regionale wegen, die belangrijke 

verbindingen vormen naar het hoofdwegennet en de interlokale wegen, het laagste niveau 

van verbindingswegen. Al deze verbindingswegen vormen samen een rasterstructuur. 

Hierdoor ontstaan mazen waarin de lokale wegen hun weg zoeken. De ambitie is om zoveel 

mogelijk doorgaand gemotoriseerd verkeer op de verbindingswegen te houden, in eerste 

instantie op de hoofdwegen en in tweede instantie op het dragend wegennet. 



Moet je dus van A naar B, dan rij je via de verbindingswegen. Je neemt de snelste route en die 

is via de hoofdwegen. Zijn er werken of files op de hoofdwegen? Dan heb je altijd de 

mogelijkheid om via andere verbindingswegen te rijden. Enkel de eerste en laatste kilometers 

rij je op lokale wegen binnen de maas van herkomst en bestemming. 

 

Bespreking 

Bij de communicatie en toelichting van het concept blijkt dat het niet steeds evident is om 

‘het waarom’ van een rasterstructuur uit te leggen.  Het wordt nog moeilijker als bijkomend 

wordt meegenomen dat het verkeer zich mogelijks anders zal gedragen naargelang de 

omstandigheden, bvb bij file. 

 

Volgende vragen worden best meegenomen bij het uitwerken van de toelichting voor deze 

laag: 

Hangt het P-beleid hiermee samen ? 

Wat met natuurlijke barrières ? 

In de maas zijn er toch nog verbindingswegen : welk statuut krijgen deze dan? 

Moet je op dezelfde manier kijken naar de N9 en de N60 ?  Waarom wel / waarom niet ? 

 

Om deze laag af te stemmen op andere lagen is het zeker nodig rekening te houden met de 

koppeling met de Hoppinpunten. 

 

Om te komen tot implementatie en begrip van de categorisering door de gebruiker is het 

aangewezen om na te denken hoe deze zal waargemaakt worden op het terrein. 

 

 

Hoppin 

Toelichting 

Hoppins zijn plekken waar verschillende vormen van mobiliteit samenkomen. In Vlaanderen 

worden de komende jaren een groot aantal hoppins uitgerold. De vervoerregio selecteert de 

hoppins in het regionaal mobiliteitsplan volgens de Vlaamse categorisering. 

De hoogste categorie zijn de interregionale hoppins. In de praktijk zijn dat de belangrijkste 

treinstations in onze regio. 

De regionale hoppins vormen de volgende categorie. Die knooppunten zijn cruciaal in het 

functioneren van onze regionale mobiliteit. Dit zijn treinstations of busknooppunten waarin 

verschillende regionale lijnen samenkomen. 

De lokale hoppins zijn de derde categorie. Zij vormen voor een kleiner gebied het centrale 

knooppunt waar men kan beroep doen op verschillende soorten van mobiliteit. Zo vinden we 

in elke kern minstens één lokale hoppin terug. Ook nabij belangrijke tewerkstellingsgebieden 

of andere attractiepolen selecteren we lokale hoppins. 

De laatste categorie zijn de buurthoppins. Zij vullen de hoppins van de hogere categorieën 

aan. Deelmobiliteit, zoals deelauto’s en deelfietsen, vormt hier de basis van het 

mobiliteitsaanbod. Er worden (nog) geen uitspraak gedaan over de selectie van buurthoppins 

in onze vervoerregio. 

 

 

 

 



Bespreking 

Er is heel wat enthousiasme rond de Hoppinpunten bij de deelnemers wat snel tot ideeën 

leidt. Opvallend is dat een Hoppinpunt daarbij breder wordt ingevuld dan enkel een 

overstapplaats.  

 

Volgende elementen zorgden voor bijzonder enthousiasme?  

• Hoppin is meer dan alleen mobiliteit, zeker de buurt betrekken bij de inrichting 

van het Hoppinpunt, sociale controle 

• Het kan ook een (leuke) hangplek worden, een levendige plaats met een 

hoogwaardig verblijfskwaliteit. 

• De kans om een combi-abonnement te ontwikkelen 

 

Als gekeken wordt naar de risico’s bij het voorstel zien de deelnemers volgende elementen: 

• Combi-mobiliteit =duur. Kan er rechtsongelijkheid ontstaan? 

• OV-tarief zal stijgen 

• Combi-abonnement: één abonnement met verschillende 

vervoerabonnementen voorzien 

• Communicatie/sensibiliseringsactie voorzien met concrete communicatie naar 

de burger toe, bv welke bus wordt afgeschaft, wat is het alternatief, aansluiting 

van uren van de verschillende vervoersmodi? Samen met deze sensibilisering 

kan ingezet worden op het promoten van de deelauto. 

• Overstapmogelijkheden/afstemmen van de diensturen van de verschillende 

vervoersmodi 

• Aantrekkelijkheid van het Hoppinpunt 

• Denken aan minder assertieve reizigers en hoe hen te begeleiden -> 

mobiliteitscentrale is hierin cruciaal 

• Nood aan zicht op het totaalplaatje 

• Wat zal het kostenplaatje zijn? 

  

 

 

Om deze laag af te stemmen op andere lagen is het zeker nodig rekening te houden met 

volgende elementen: 

• Hoppinpunt is meer dan alleen een overstap -> het is een onderdeel van de 

verplaatsing  

• Kwaliteitsvolle inrichting -> aantrekkelijkheid van het Hoppinpunt 

• Tarief – combi-abonnement is noodzakelijk 

• Mobi-centrale is cruciaal 

 

 

Openbaar Vervoer 

Toelichting 

Op interregionaal niveau garanderen de intercity verbindingen snelle en directe relaties met 

grote en kleine steden en zorgen voor directe verbindingen tussen interregionale knopen. Het 

openbaar vervoer vormt de ruggengraat van onze vervoerregio. Deze is opgebouwd uit drie 

pijlers. 



De eerste pijler betreft het uitbouwen van het openbaar vervoer daar waar de grootste 

verplaatsingsstromen zijn en een hoge OV potentie is. Deze pijler omvat het opwaarderen en 

uitbreiden van het S-net, het gewestelijk voorstadstreinnet. Dit betekent het opwaarderen 

van de bestaande treinverbindingen. Alsook de haalbaarheid van nieuwe en mogelijke 

opening en heropening van stations. 

Naast het S-net zijn er interstedelijke verbindingen met belangrijk potentieel waarvoor een 

interstedelijk HOV naar voor geschoven wordt. Een HOV betekent hoogwaardig openbaar 

vervoer met een hoge frequentie en vlotte doorstroming. 

Tot slot omvat deze eerste pijler het uitbouwen van een HOV-stadsnetwerk. Dit omvat zowel 

het verlengen van tramlijnen als het realiseren van HOV lijnen tot in de randgemeenten met 

de focus op een hogere frequentie en vlotte doorstroming. 

Als tweede en derde pijler ligt de focus op het verbinden van de economische polen met 

regionale knooppunten enerzijds en het verbinden van grote kernen en attractiepolen met 

nabijgelegen knooppunten anderzijds. Dit om een optimale ontsluiting met het openbaar 

vervoer te garanderen. 

Zo kan je via het kernnet, aanvullend net en/of Vervoer op Maat vlot en snel aansluiten op 

het S-net of HOV-verbinding. 

 

Bespreking 

Ook in deze gespreksgroep heerste een constructieve sfeer tussen de deelnemers met zeer 

gevarieerde achtergronden. Binnen de deelnemende groep was er een grote eensgezindheid 

en waren er geen tegenstellingen.   

 

Volgende elementen vragen verdere toelichting en aandacht bij de communicatie of zijn nog 

verder uit te klaren: 

• Er is nood aan een specifiek plan voor de haven. 

• Hoe kunnen we grenzeloos het OV vormgeven? (204-55) 

• Wanneer gaat de vervoerregio van start? 

• Wat is de rol van collectief woon-werkverkeer binnen de VVR Gent? 

• In hoeverre wordt er gedacht aan alternatieve financiering? 

• Is er een raming van het budget voor zowel investering als exploitatie? 

• Zeehaven West: trein + bus? Samenwerking met Maxmobiel? Potentieel? 

 

In het voorstel werden volgen de elementen enthousiast onthaald: 

• Uitbreiding S-net: bediening Maldegem, hogere frequenties, heropening 

stations, focus kanaalzone (55 en 204) 

• Regionaal denken 

• Oplossen van de vervoersarmoede in Meetjesland 

• Implementatie/gebruiken van deelmobiliteit 

• Goede opbouw in verschillende lagen 

 

Tegelijk zag de groep ook volgende risico’s in wat werd uitgewerkt: 

• S-net richting Terneuzen – complexiteit internationale verbinding 

• Hogere frequentie S-net: infrastructureel niet mogelijk! 

• Capaciteit sporen tussen Dampoort en GSP 



• Lijn 59 Gent Antwerpen: opwaardering vraagt extra infra! 

• Financiering? 

• Hoe lokale obstructies overwinnen? Vb. Lochristi bij het doortrekken van de 

tramlijn. 

• Afstemming Nederland-België-Vlaanderen-Gent ontbreekt 

 

• Er was jammergenoeg niet voldoende tijd om van elke deelnemer te horen wat  

essentieel mee te nemen is bij de afstemming met de andere lagen. In de groep 

werden wel al volgende elementen benoemd:  

• noodzakelijke ruimteverdeling 

• Ruimtelijk impact: parkeerplaatsen schrappen langs HOV-routes en 

compenseren voor de bewoners 

• Virtuele busbeddingen maken ter hoogte van smalle wegprofielen 

  

Logistiek 

Toelichting 

Om zich economisch te kunnen blijven ontwikkelen en de welvaart te garanderen, is de 

bereikbaarheid van de regio voor vrachtstromen cruciaal. Dit mag echter niet ten koste gaan 

van de verkeersleefbaarheid en –veiligheid binnen de regio. 

Een goed locatiebeleid maakt dat overlast van vrachtstromen voorkomen wordt en 

transportafstanden geminimaliseerd. Door slimme positionering van knopen en bedrijvigheid 

is een toegangspunt tot het multimodale netwerk nooit ver weg. Die nabijheid stimuleert een 

modusneutraal denken in de markt, waarbij niet automatisch gekozen wordt om vracht over 

de weg te versturen. Waar mogelijk wordt gekozen voor binnenvaart of spoor. 

Duurzame transport stimuleren we door in te zetten op een verknoopt (multimodaal) 

netwerk. 

Elke knoop vervult zijn eigen rol binnen het netwerk. Sommige zijn erop gericht toegang te 

geven tot het spoor- of binnenvaartnetwerk. Andere voorkomen overbodige 

voertuigkilometers door verschillende deelvrachten te bundelen tot volle vrachten. Nog 

andere punten spelen een rol in de bevoorrading van een verstedelijkt gebied. Een hub aan 

de rand verzamelt diffuse stromen van en naar de stad en herverdeelt ze op zo’n manier dat 

de stad duurzaam -beleverd kan worden met een minimum aan transporten. 

Ook in een multimodale toekomst zullen vrachtwagens nog een belangrijke rol blijven 

opnemen. Niet elk transport leent zich voor een modal shift en voor- en natrajecten tussen 

logistieke multimodale knopen en bedrijven blijven nodig. Om overlast en onveilige situaties 

te voorkomen zetten we in op routering van vrachtwagens. We houden ze maximaal uit 

woonkernen, maar zorgen wel dat de regio bereikbaar blijft. 

Vrachtwagenchauffeurs dienen de rij- en rusttijden te respecteren en moeten soms wachten 

tot het bedrijf in kwestie klaar is ze te ontvangen. Op het einde van de werkdag moeten ze 

ook ergens gestald worden. Samen met Vlaanderen zorgen we ervoor dat elke vrachtwagen 

steeds veilig en zonder hinder voor de omgeving kunnen parkeren. 

 

Bespreking 

Het gesprek werd sterk gestuurd door de kritische standpunten. Daarbij werd extra aandacht 

gevraagd voor eerdere bijdragen in de werkgroep Logistiek rond de overslagpunten in 

Wetteren en Aalter die (nog) niet werden meegenomen in het voorstel. Bijkomend kwam aan 

bod dat het belang van de retail-sector tot op heden mogelijks onderbelicht werd in het RMP. 



Bij logistiek wordt vaak gekeken naar het zwaar transport, maar veel meer dan dat dienen ook 

leveringen vanuit retail te gebeuren die vaak met minder grote vrachtwagens rijden, maar wel 

ook héél veel bewegingen genereren. Ook de pakjes-industrie kwam aan bod, waarbij ook het 

gedragsaspect van de bevolking een belangrijke invalshoek kan zijn (“dienen we gratis de dag 

nadien alles aan onze voordeur geleverd te krijgen?!”). 

 

• Volgende elementen vragen verdere toelichting en aandacht bij de communicatie of 

zijn nog verder uit te klaren: 

• Hoe kan er maximaal ontvlecht worden. O.V. en vracht kan nog samengaan. 

Maar en vracht en O.V en fiets is moeilijk te combineren. 

• Het mobiliteitsplan van VVR Gent moet rekening houden met specifieke noden 

van Haven van Gent  

• Door het vrachtroutenetwerk zullen vrachtwagens meer moeten omrijden. 

Doch de totale  emissie van vrachtwagens moet dalen (o.a. doelstelling van 

Europese commissie:  “FIT for 55”). Door omrijfactoren zal dit nog moelijker 

haalbaar zijn.  

• Wat is de focus van het vrachtwagenparkeren? De 

vrachtwagenparkeerproblematiek verschilt afhankelijk van de doelgroepen 

(bewoners_truckers; kortparkeren, parkeren voor internationale transporten) 

• Wordt er rekening gehouden met de mogelijke uitbreidingen van langere en 

zwaardere vrachtautocombinaties (LZV). Wordt dit in regionaal mobiliteitsplan 

verwerkt? 

• Komt er een kilometerheffing die logischer is voor vrachtwagens (laag tarief op 

snelwegen, hoog tarief op lokale wegen?) 

• Is er een visie over de groei van de levering van pakjes? Soms zijn vele kleinere 

transporten nefaster dan 1 groot transport (vele kleine transporten 

bemoeilijken doorstroming en verkeersveiligheid en verhogen de uitstoot) 

 

• In het voorstel werden volgende elementen enthousiast onthaald: 

• Regionale kijk op logistiek (maar nog beter zou een kijk zijn over de 

regiogrenzen heen) 

• Onderzoek naar spoorverbinding Gent-Terneuzen (lijn 55 en 204). Sowieso 

moet openbaar vervoer tussen VVR Gent een Zeeuws Vlaanderen verbeterd 

worden. Nu is de grens een te grote vervoersbarrière. Vele Nederlanders van 

Zeeuws-Vlaanderen (gebied met weinig werkgelegenheid) zien Gent als 

belangrijke attractiepool om o.a. te werken.  

 

• Tegelijk zag de groep ook volgende risico’s in wat werd uitgewerkt: 

• Kannibalisme door bijkomende logistieke overslagpunt in Aalter en Wetteren. 

Risico dat internationaal overslag en transport verhuist van de gewenste 

locatie in haven van Gent naar de minder wenselijke overslagpunten in Aalter 

en Wetteren. Hierdoor vermindert het potentieel van overslag in haven van 

Gent (zodat dit minder aantrekkelijk is voor internationale partners). Aalter en 

Wetteren zouden enkel moeten dienen voor lokale belevering. Maar hoe kan 

dit hard gemaakt worden? Zelfde probleem kan ontstaan bij overslagpunt aan 

eilandje Zwijnaarde. 



• Hoe omgaan met vracht dat niet op vrachtroutenetwerk rijdt of op wegen met 

een lage wegencategorisering? Zoals vracht voor commerciële centra, 

leveringen in centra….Is er geen risico als dit bevoegdheid wordt van 

gemeenten dat er op onderliggend wegennet teveel vrachtverboden zullen 

worden voorzien. Nu bij VRN gekeken naar bedrijventerreinen van boven 50 

ha. Wat met de kleinere bedrijven van minder dan 50 ha? 

• Het voorzien van teveel overslagpunten komt niet ten goede aan 

internationale logistieke stroom. Regelgeving is nu zeer beperkt om te 

stroomlijnen.    

 

Om deze laag af te stemmen op andere lagen is het zeker nodig om het goederenvervoer te 

bekijken  boven de VVR grenzen heen.  

 

 

4. Meerlagig kijken naar gebieden 

 

Doel hier was eerder te leren hoe lagen op elkaar wisselwerken dan een volledig plan voor elk 

gebied uit te werken.  

 

De deelnemers verdeelden zich over de 4 afgebakende gebieden. Bij de opdeling in groepen 

werd gestreefd naar aanwezigheid van elke laag voor ieder gebied. Ook werd bewaakt dat 

rond elk van de 4 gebieden gewerkt werd. 

 

Om meerlagig te kunnen kijken naar de verschillende gebieden gingen de deelnemers eerst 

op zoek naar punten waar de verschillende lagen elkaar tegenkomen door op de kaart 

trajecten uit tekenen die de deelnemers uit de groep zelf in dat gebied hebben afgelegd. Zo 

kon gewerkt worden op basis van concrete terreinkennis.  

De gevonden knooppunten werden gebruikt als drager van het leren hoe de verschillende 

lagen op elkaar inwerken. Deze lessons learned kunnen benut worden in de verdere 

uitwerking van het mobiliteitsplan. 

 

Gebied Noord 

 

 

In het gesprek werd er niet direct gefocust op pijnpunten en er is niet echt een traject 

uitgetekend. Wel werden er zowel  knelpunten  als verbindingsproblemen aangekaart. 

Daarbij was er vrij grote eensgezindheid voor de geselecteerde punten/verbindingen. 

Op de meeste kaarten stond Zeeuws Vlaanderen niet ingetekend. Terwijl in de groep de 

verbinding naar het noorden als een belangrijk aandachtspunt werd meegegeven. Omdat 

Zeeuws Vlaanderen niet was ingetekend illustreerde dit een beetje dat de landsgrens een 

zeer grote barrière is. Potentieel van Zeeuws Vlaanderen is zeer moeilijk te bepalen. Ons 

verkeersmodel en het model van Nederland zijn hiervoor bijvoorbeeld onvoldoende 

afgestemd. 

 

Bespreking van punten en zones 

 

 



Naam 

punt/zone:  

Wat zien we gebeuren als we de 

verschillende lagen op dit gebied 

samenbrengen voor dit knooppunt? 

Wat leren we hier uit? (vanuit 

gesprek rond waar zwakke schakels 

liggen, wat zou kunnen helpen om 

de gestelde ambities waar te maken, 

wat nu al helpt, wat net afremt, …) 

OV- van 

Zeeuws 

Vlaanderen 

naar Gent 

OV- van en naar Nederland (o.a 

Gent-Terneuzen, maar ook ruimer 

vanuit Zeeuws Vlaanderen) moet 

beter 

 

Knooppunt 

N9/R4 

Alles komt samen op dit punt Weinig ruimte (is er mogelijkheid om 

dit te ontvlechten (vb Fiets)? Ideaal 

voor hoppinpunt maar waar. Door 

omvorming R4WO zal file op N9 nog 

vergroten. Zit niet in project R4WO. 

Door grotere “internationale stroom 

op R4 (vb aantrekkelijkere route 

vanaf Antwerpen) zal lokaal verkeer 

van o.a. Lievegem moeilijker kunnen 

aantakken met sluipverkeer tot 

gevolg op volledig onderliggend 

wegennet 

N466 of 

B402 

Selecties van beide wegen hebben 

gevolg.  

Tegengestelde visies. 

    

 

 

Gebied Centraal 

 

Het was treffend hoe vlug alle deelnemers tot dezelfde conclusie kwamen: er moeten 

duidelijk keuzes gemaakt worden! 

 

Er ontstond ook een héél boeiend gesprek tussen de ‘transportsector’ en ‘leefbaar Drongen’ 

over het samen brengen van de modi op eenzelfde beperkte ruimte… dit mobiliteitsatelier 

deed hen beide alvast verder dan de eigen focus nadenken. 

 

 

Zuidwest 

 

Deze groep stond heel lang stil bij het bepalen van trajecten en de vraag waarom dat zinvol 

was.  Idem bij het bepalen van de punten. Het aanduiden van een punt werd gebruikt om de 

eigen visie ten volle uit de doeken te doen en zo het gesprek te domineren.Zo kwam er ook 

bij het bespreken van de punten geen openheid om het gesprek breed te kunnen voeren. Dit 

maakt dat de groep niet toegekomen is aan het echt op mekaar leggen van de lagen. 

Het gesprek over Deinze is zo nauwelijks echt op gang gekomen, terwijl dit toch wel een case 

kon zijn ifv verschillende lagen die uitwisselen met mekaar aan het treinstation. 

 

Bespreking van punten en zones 



 

Wat werd neergeschreven op de template bij de verschillende vragen? 

Naam 

punt/zone:  

Wat zien we gebeuren als we de 

verschillende lagen op dit gebied 

samenbrengen voor dit knooppunt? 

Wat leren we hieruit? (Vanuit 

gesprek rond waar zwakke schakels 

liggen, wat zou kunnen helpen om 

de gestelde ambities waar te maken, 

wat nu al helpt, wat net afremt, …) 

Knoop Sint-

Denijs-

Westrem 

Heel veel infrastructuren lopen 

hiernaast mekaar.  Maar er is geen 

uitwisseling tussen die 

infrastructuren.  Eventueel wel via 

een omweg. 

Het valt ook op dat er vooral geen 

goede voorzieningen zijn voor de 

fiets op die plek. 

Hieruit komt het idee tot 

ontvlechting. 

Maar dan vooral vanuit de vraag 

moeten de verschillende lagen op 

deze plek wel met mekaar gaan 

uitwisselen. 

Daarnaast is er wel nood aan bvb 

een goede uitwisseling op niveau van 

één laag : bvb fiets. 

Deinze Een bedrijventerrein aan de 

noordzijde is eigenlijk slecht gelegen 

tov E17.  Ten nadele van het 

Hoppinpunt. 

De Fietssnelweg naar Gent: ….AAN 

TE VULLEN 

Hieruit kwam de algemene vraag 

naar impact van / op ruimtelijke 

keuzes. 

 

 

Gebied Zuidoost 

 

In deze groep deed geen van de deelnemers echt trajecten in de regio. De groep werd bij het 

verdelen van de gebieden gevormd om er voor te zorgen dat elk gebied bekeken werd. Voor 

dit gebied hadden slechts een beperkt aantal deelnemers al bij de inschrijving aangegeven 

hier interesse voor te hebben. 

Ook al hadden de deelnemers geen specifieke trajecten in de regio toch bleken ze op de 

hoogte van de problemen in de regio en konden dus wel een aantal punten aanhalen die van 

belang zijn. 

 

In het gesprek ging het bijna altijd over hoe ontoereikend het openbaar vervoer nu is. Er ging 

weinig aandacht naar knelpunten voor wagens. De deelnemers vonden heel duidelijk het 

huidige OV- en fietsnetwerk ontoereikend. 

 

 

Bespreking van punten en zones 

 

 

Naam 

punt/zone:  

Wat zien we gebeuren als we de 

verschillende lagen op dit gebied 

samenbrengen voor dit knooppunt? 

Wat leren we hieruit? (Vanuit 

gesprek rond waar zwakke schakels 

liggen, wat zou kunnen helpen om 

de gestelde ambities waar te maken, 

wat nu al helpt, wat net afremt, …) 



N70 (tussen 

R4 en Gent 

centrum) 

Openbaar vervoer staat vast in 

verkeer en stopt te vroeg met 

bedienen, niet aangenaam fietsen  

Er moeten keuzes gemaakt worden. 

Vanaf R4 inzetten op lagen 

duurzame modi (voorzie P+R) 

R4 haven Niet fietsvriendelijk door wagen en 

vrachtverkeer 

Ontvlechten 

Volledige 

oostelijke 

zone 

Ingezet op radiale OV-verbindingen 

van Gent naar buurgemeenten + 

gebrek aan aantrekkelijke 

functionele fietsroutes 

Toch veilige aangename functionele 

fietsroutes voorzien. Mensen gaan in 

vrije tijd misschien wel de autoluwe 

fietsroutes nemen maar niet voor 

functionele verplaatsingen. Om 

verkeersveiligheid te garanderen 

gaat de N449 bvb nog stevig mogen 

heringericht worden om veilig en 

aangenaam te maken voor fietsers. 

OV tussen de buurgemeenten 

(behalve naar Gent) is ontoereikend 

dus als de modal shift wilt gehaald 

worden zal dat ook aantrekkelijker 

moeten gemaakt worden. 

 

 

 

 

  



Inzichten samenleggen 

 

Vanuit de kijk op de verschillende gebieden worden volgende inzichten naar voor geschoven 

die van belang zijn bij het samenbrengen van de verschillende lagen. 

 

Centraal staat het maken van keuzes en stellen van prioriteiten. Mobiliteit legt een claim op 

de publieke ruimte. 

Bij het stellen van deze prioriteiten zien we volgende handvaten: 

• Synergie. Door downsizingdownsizingdownsizingdownsizing kan een upgrade 

gerealiseerd worden voor de actieve 

weggebruikers. 

• Nadenken over ontvlechtingontvlechtingontvlechtingontvlechting van o.m. druk 

vrachtverkeer en fietsers, ook om zo te 

werken aan betrouwbaar en concurrentieel 

openbaar vervoer 

• DowngradingDowngradingDowngradingDowngrading (bvb N70). Alle netwerken 

komen samen op een beperkte breedte 

• Aandacht voor ttttangentiële bewegingenangentiële bewegingenangentiële bewegingenangentiële bewegingen met 

openbaar vervoer en fiets in de oostrand. 

Heel veel is radiaal en deze wegen vormen 

barrières. 

• VerknopingVerknopingVerknopingVerknoping tussen de systemen (bvb 

knooppunt R4/N9 – deze zit niet in het project 

R4WO aansluiting vanuit N9 met file, met 

sluipverkeer). Het knooppunt kan hier 

ondersteund worden door een Hoppin 

• Verder kijken dan de grenzenVerder kijken dan de grenzenVerder kijken dan de grenzenVerder kijken dan de grenzen van de 

vervoerregio. Openbaar vervoer en ander 

vervoer stopt niet aan de grens van de 

vervoerregio. 

o De verbinding in Antwerpen heeft gevolgen voor de R4 en de N466. Is dit 

wenselijk? Waze afschaffen? 

o Link met Zeeuws-Vlaanderen 

 

Het maken van deze keuzes vraagt ambitie zowel tav de hogere overheid als tav de inwoners 

en gebruikers ifv de modal shift. 

 

 

 

Filip Watteeuw (voorzitter van de vervoerregioraad Gent) bedankt alle deelnemers voor het 

geleverde werk en ontwikkelde inzichten. Hij benadrukt dat deze helpend zullen zijn bij de 

uitwerking van het regionale mobiliteitsplan. 

  



 

Het geleerde uitdragen 

 

  

Uit de gesprekken bleven bij de deelnemers vooral volgende elementen hangen:  

• Ontvlechting 

• Verschil in aanpak personen vervoer/ goederenvervoer  >> wordt herkend 

• Coördinatie tussen de verschillende modi is essentieel 

• Belang van het bewaken van de effecten voorbij de grenzen van de regio >>>> veel 

herkenning 

• Ambities van vvr Gent moet doorsijpelen naar de andere regio’s, we moeten niet 

onderdoen 

• Randgemeenten hebben ook recht op veilige infrastructuur voor actieve weggebruiker 

  

Deelnemers geven aan het geleerde als volgt terug te koppelen:  

• Binnen 45min vergadering met de eigen werkgroep (Leefbaar Drongen) 

• In verhaal van leefbaar Drongen 

• Fietsersbond: delen met de leden en de achterban 

• Naar Terneuzen (en dus ook terugkoppelen over de grens naar Nederland) 

• Vraag om concreter en transparanter te worden: over het OV-plan en het VoM >> 

moeilijk om daar een beeld op te krijgen >> Hannelore duidt, er is een 

communicatieplan in opmaak (is klaar) 

• Verhaal volledig blijven vertellen, niet enkel vanuit de eigen rol 

• Impact op klimaat van het vrachtroutenetwerk op vlak van omwegen is nog niet 

voldoende bestudeerd in de visie 

  

De deelnemers ronden af met een positief gevoel over de methodiek. Tegelijk ziet men dat er 

nog heel wat knelpunten op te nemen zijn en dat er nog grote kloven te dichten zijn. Men 

stelt de vraag of er een vervolg komt van wat er uit deze dag is naar voor gebracht, hoe dit zal 

aangepakt worden en wat daarin de planning en timing is.  

  

 

 

Afronden en bedanken 

 

Hannelore Deblaere (ambtelijke voorzitter VVRR Gent) geeft de deelnemers zicht op de 

verdere planning voor de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan en nodigt uit om de 

ontwikkelde inzichten mee te nemen naar de eigen organisatie en netwerken.  

 

Vanuit de vervoerregio wil men horen wat de verdere inspiratie is en welke bedenkingen nog 

blijven bestaan bij de verschillende stakeholders. Daarom wordt uitgenodigd om ook dit naar 

de werkgroep van de vervoerregio terug te koppelen.  Er kunnen dan vanuit deze 

terugkoppeling informele gesprekken georganiseerd worden ifv de opbouw van het regionaal 

mobiliteitsplan. Beslissingen worden weliswaar genomen in de vervoerregioraad. Maar de 

input uit zowel het mobiliteitsatelier als uit deze gesprekken wordt meegenomen in de 

gesprekken met de leden van de vervoerregioraad en kan dus mee wegen in deze beslissing. 



 

 

 


