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Stadsontwikkeling 

Inleiding Ι aanleiding 

 slechte staat riolering 

 verkeersveiligheid 

 overgedimensioneerde rijbaan 

 overgedimensioneerd kruispunt 
(terninckstraat/verbondstraat/vrijheidstraat) 

 veel fietsers 
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Analyse Ι 5 thema’s                         
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Monumenten 

 

 Sint-Lievenscollege 

 Instituut voor Tropische Geneeskunde 

 Haringrokerij 

Analyse Ι karakter                         
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 deels winkelstraat 

 schoolomgeving 

 Vrije basisschool Afrit 

 Thomas Moore Hogeschool 

 Artesis Plantijn Hogeschool 

 Sint-Lievenscollege 
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Analyse Ι gebruik                         
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Analyse Ι milieu                         

 

 

 

     bomen best te verwijderen 

     bomen absoluut te behouden 

     bomen bij voorkeur te behouden 

     bomen mogelijk te behouden 
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Analyse Ι milieu                         
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 dubbelrichtingsverkeer 

 snelheidsregime 30 km/u (zone 30) 

 langsparkeren aan beide zijden 

 dwarsparkeren thv kronenburgstraat 55-61 

Analyse Ι mobiliteit                         
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Analyse Ι mobiliteit                         

 

 Fietspaden op de rijbaan 
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Analyse Ι mobiliteit                         

 

 

 

 

 De Lijn: bus 22 
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 riolering in slechte staat 

 openbare verlichting ouder dan 50 jaar 

 VELO-station 

Analyse Ι techniek                         



Algemene randvoorwaarden  
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 vernieuwen riolering (maximaal gescheiden stelsel) 

 vernieuwen openbare verlichting 

 sorteerstraat thv Van Craesbeeckstraat 

 wegenis compacter, méér ruimte voor zwakke 
weggebruikers 

Algemene randvoorwaarden 
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Algemene randvoorwaarden 
 

Milieu: 

 

 Bestaande bomen behouden (eventueel verplanten). 

 Het ontwerp dient zodanig uitgewerkt te worden dat voor 
bestaande bomen: 

 bij de heraanleg de hoogte van het huidige maaiveld in 
de wortelzone hetzelfde blijft 

 er niets voorzien wordt waarvoor in de wortelzone moet 
gegraven worden 

 De bestaande bomen moeten tijdens de werken van de 
heraanleg beschermd worden. 
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 snelheidsregime: 30km/u (zone 30) 

 snelheidsremmers in de straat 

 voorrangsregeling: voorrang van rechts 

 verkeerssamenstelling deel tussen Amerikalei en 
Nationalestraat: fietspad indien maatvoering het toelaat 

 verkeerssamenstelling deel tussen Nationalestraat en 
Kloosterstraat: fietssuggestiestroken 

 parkeerorganisatie: langsparkeren waar mogelijk 

 rijrichting: dubbel 

 verkeerslichten t.h.v. Amerikalei en Nationalestraat 

 zebrapaden aan de zijstraten 

Mobiliteitsvoorwaarden 
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Kruispunt Kasteelpleinstraat-Terninckstraat-Verbondstraat-

Begijnenstraat 

 
Randvoorwaarden i.f.v. een kruispuntinrichting zonder verkeerslichtenregeling 
(o.b.v. resultaten van haalbaarheidsonderzoek ‘afbouw verkeerslichten’): 

 

• Kasteelpleinstraat-Terninckstraat-Vrijheidstraat: 4-taks kruispunt 

- supprimeren L-voorsorteerstrook 

- voetgangers- en fietsoversteek in twee etappes d.m.v. middenberm 

- verkeersplateau 

- voetpaduitstulpingen 

• Kasteelpleinstraat-Verbondstraat: T-aansluiting 

- invoeren éénrichtingsverkeer (uitgez. fietsers) in Verbondstraat naar 

Kasteelpleinstraat, met verplicht rechts-uit en verbod rechts-in 

• Kronenburgstraat-Begijnenstraat: T-aansluiting (conform woonerfprincipe) 

- fietsoversteek in twee etappes d.m.v. middenberm 

Mobiliteitsvoorwaarden 
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 veilige schoolomgeving 

 inzetten op fietsvoorzieningen 

 behouden bestaande bomen en verder vergroenen van de 
straten 

Ambitie 
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Concept 

Kasteelpleinstraat: 

 

 dubbelrichtingsverkeer 

 fietspaden 

 langsparkeren aan beide zijden 

 bestaande bomen verplanten 

 bomen in parkeerstrook 

 maatgevend gebruik bus-bus 30km/u 
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Concept 
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Concept 

Kronenburgstraat (tss Kasteelpleinstraat en Nationalestraat): 

 

 dubbelrichtingsverkeer 

 langsparkeren aan beide zijden 

 fietssuggestiestroken 

 bestaande bomen behouden 

 bomen in parkeerstrook 

 maatgevend gebruik bus-bus 30km/u 
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Concept 
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Concept 

Kronenburgstraat (tss Nationalestraat en Kloosterstraat): 

 

 dubbelrichtingsverkeer 

 langsparkeren aan beide zijden 

 fietssuggestiestroken 

 bestaande bomen behouden 

 bomen in parkeerstrook 

 maatgevend gebruik auto-vrachtwagen 30km/u 
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Concept I sorteerstraatje 

 

locatie sorteerstraatje 

zoekzone thv Van Craesbeeckstraat 
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Concept I verkeersremming 

verkeerslichten 

 kruispunt Amerikalei 

 kruispunt Nationalestraat 

 

verkeersplateau 

 kruispunt Terninckstraat 

 kruispunt Lambermontstraat 

 

verkeersplateau of verkeerskussen 

 zone tss Begijnenvest en Terninckstraat 
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Concept I kruispunt Terninckstr. / Verbondstr. 

• Compact 4-taks kruispunt met verkeersplateau en oversteken in twee 
etappes d.m.v. middenberm 

• Terninckstraat: langsparkeren aan even zijde 

• Verbondstraat: enkelrichting + verplicht rechtsaf 
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Concept I gebruik 

bestaande bushalte verplaatst naar Kronenburgstraat 

(juiste locatie nog te bepalen in VO) 
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Concept I gebruik 

groen plein / verblijfsruimte met speelaanleiding 



Stadsontwikkeling 

Concept I boomgroeiconstructie 

boomgroeiconstructie voor de  

twee volwassen platanen 



Bedankt voor uw aandacht 
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