
Ellermanstraat 
voorontwerp 

10/03/2017 



Stadsontwikkeling 

 inleiding 

 ambitie 

 concept 

 advies 

 voorontwerp 

Inhoud 



Inleiding 



Inleiding Ι situering                         



Stadsontwikkeling 

Inleiding Ι aanleiding 

 slechte staat riolering 
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Ambitie 
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De heraanleg van de straat, met oog voor vergroening, waar 
het goed vertoeven is. 

Ambitie 



Concept 
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Concept  

+ afslagstroken parkings  

+ geen linksaf vanuit parkings en zijstraten 

+ oversteek trage gebruiker in twee bewegingen 

+ uitwijken op middenberm bij nood 

+ enkelrichtingsfietspad zuidzijde 

 

+ plateaus 

 

 

Parkeerbalans: 84  69 
Bomenbalans: 13 bestaande + 44 nieuwe = 57 Platanus x 

hispanica 
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Concept 

na feedback vanuit KF 
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Advies 

 materialisatie en vormgeving ter hoogte van de inritten en 
sorteerstraat onderzocht wordt ifv overrrijdbaarheid 

 middenberm op minstens 2,75m te ontwerpen (ifv L-
afstrook) en met behoud van de rijbaanbreedte 

 bijzondere aandacht gevraagd wordt voor uitwerking van 
kruispunten en oversteken naar voorontwerp toe 

 bij de uitwerking verder aandacht wordt gegeven aan de 
oversteekbaarheid voor voetgangers 

 in projectdefinitie de uitwerking van verkeersplateau’s 
opgenomen wordt (mobiliteitsvoorwaarden als plan) 



Voorontwerp 
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 materialisatie en vormgeving ifv Spoor Noord  

  middenberm 2,50m 

 L-afslagstrook inritten 3,10m in gewassen beton 

 plateaus met verbod linksaf uit zijstraten 

 oversteek voetganger in twee fases 

 

 

Parkeerbalans: 84  68 
Bomenbalans: 13 bestaande + 44 nieuwe = 57 Platanus x 

hispanica 

Voorontwerp 
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Voorontwerp 
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Voorontwerp 

 bomen in half verharding 

 inrit in beton 

cfr Viséstraat 

 betontegel 0,30x0,60 

 fietspad in rode asfalt 

cfr Viaduct-Dam 
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Voorontwerp 

 aansluiten op ontwerp Lange Dijkstraat 
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Voorontwerp 

 aansluiten op ontwerp De Pretstraat (parkeerballans + 4) 



Stadsontwikkeling 

Voorontwerp 
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Voorontwerp 

 aansluiten op ontwerp Brabo 2 


