Kruispunt Appel vormt de verbinding van de R36 met
het centrum stadinwaarts via de H. Consciencestraat.
Het kruispunt omvat de aansluiting van en naar de R36,
de Magdalenastraat, het Conservatoriumplein, de H.
Consciencestraat en de Beheerstraat. Het kruispunt
wordt gedomineerd door enerzijds twee belangrijke
openbaar vervoersassen, de as H. Consciencestraat Magdalenastraat en de as Beheerstraat - Zandstraat, en
anderzijds door een grote stroom van voetgangers en
fietsers tussen Kortrijk Weide en het station en centrum.
Het STOP-principe is de rode draad doorheen het
ontwerp.

Stappers
Ter hoogte van de aansluiting R36 x Magdalenstraat is
er een verkeersplateau als toegangspoort van de zone
30. Het verkeersplateau is compact ingericht waardoor
de voetgangersoversteken dicht bij elkaar gelegen zijn.
Voetgangers tussen station en Kortrijk Weide lopen
op die manier langs een vlotte en veilige looproute.
Conservatoriumplein en Zandstraat zijn ingekleurd als
type I - zone voor voetgangers. De Magdalenastraat
is ingekleurd als type IV voor voetgangers daar de
verkeersfunctie als ontsluitingsstraat naar het centrum
primeert.
Op het verkeersplateau zijn aan beide zijden brede
voetpaden aanwezig: 3,50m kant Kortrijk Weide en
3,80m kant station. De voetpaden sluiten aan op het
bestaande voetpad in de H. Consciencestraat met een
breedte van 1,80m en 2,00m.

Trappers

Openbaar vervoer

Privé vervoer

Het kruispunt maakt deel uit van een functionele

Op de as Magdalenastraat - H. Consciencestraat rijden de

De Magdalenastraat is een lokale verbindingsweg en

fietsroute die beide fietsroutes met elkaar verbind.

streekbussen richting Marke. De stadsbussen die Kortrijk

heeft een snelheidsregime van 50km/u. Vanaf het

noord bedienen, rijden via de H. Consciencestraat

verkeersplateau begint zone 30 stadinwaarts.

Voor

de

fietsers

richting

fietstunnel

onder

B.

Lambrechtlaan of richting B. Nolfstraat wordt er een

en draaien linksaf de busbaan Zandstraat op richting
busstation noord.

gescheiden en conflictvrij fietspad aangelegd parallel

De H. Consciencestraat en Beheerstraat liggen binnen
de stadsring in zone 30. In de Beheersstraat geldt enkele

aan de toerit R36. Dit impliceert dat de verbinding

Op de as Beheerstraat - Conservatoriumplein rijdt de

richting voor privé vervoer richting B. Nolfstraat. In de

Magdalenastraat richting B. Nolfstraat enkel mogelijk

streekbundel richting noord-west.

H. Consciencestraat geldt enkele richting voor privé

is voor fietsers en voetgangers. Hierdoor is de

vervoer stadinwaarts.

fietstunnel vlotter en veiliger te bereiken wat hem nog

Bussen komende uit de Beheerstraat rijden op een

aantrekkelijker maakt voor fietsers.

busbaan en dienen voorrang te verlenen aan de bussen

De R36 is een lokale gewestweg met een snelheidsregime

komende uit de H. Consciencestraat en aan de bussen en

van 50km/u. De op- en afrit hebben eveneens een

Fietsers komende van Kortrijk Weide kunnen aansluiten

het gemotoriseerd verkeer komende vanuit de richting

snelheidsregime van 50km/u.

op het verkeersplateau. Vanaf het verkeersplateau

Magdalenastraat.

geldt zone 30 stadinwaarts: fietsers rijden er gemengd

Bussen uit de H. Consciencestraat dienen voorrang te

Het Conservatoriumplein en de Zandstraat liggen in een

met het gemotoriseerd verkeer en bussen.

verlenen aan het tegenoverliggende verkeer bij het

zone voor voetgangers. Slechts beperkt verkeer voor

links af slaan.

laden en lossen en voor aangelanden is er toegelaten

Fietsers komende van het station worden door de

mits stapvoets rijden. De bus heeft er een vrije busbaan

inrichting van het Conservatoriumplein naar het

Het drukste punt voor de bussen en tevens met de meeste

verkeersplateau geleid alwaar ze aantakken op de

conflicten situeert zich op het kruispunt Beheerstraat x

Magdalenastraat of deze kruisen.

H. Consciencestraat.

van 3,50m.
De verkeersbelasting1 in de Magdalenastraat is van
grootte-orde 500pae/u in de ochtendspits en 600pae/u

De fietsers in de zone voor voetgangers,

op de

Doordat de H. Consciencestraat enkel stadinwaarts

in de avondspits, doorsnedetelling.

fietspaden langsheen de R36 en in de Beheerstraat

verkeer heeft, zal het aandeel gemotoriseerd verkeer

De H. Consciencestraat heeft een verkeersbelasting

geven voorrang aan de bussen en gemotoriseerd verkeer

eerder beperkt zijn tot lokaal en bestemmingsverkeer.

van 450pae/u in de ochtendspits en 280pae /u in de

in de Magdalenastraat wanneer ze die kruisen. Fietsers

avondspits.

in de Magdalenastraat genieten de voorrang op de
rechtdoorgaande beweging.

Zowel richting Kortrijk Weide als richting B. Nolfstraat,
aan beide zijden van de R36, loopt de voetgangerszone
door.
De voetpaden in de Beheerstraat hebben een breedte
van 3,60m en 3,70m.
Er zijn oversteekvoorzieningen aangelegd op het
verkeersplateau Magdalenastraat, op de op- en afrit
R36, in de Beheerstraat en H. Consciencestraat.

1
Verkeersbelasting doorrekening Stationsomgeving
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Figuur 85 : Knooppunt Conservatoriumplein
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Het

Conservatoriumplein

Conservatorium.

Aan

de

omsluit

het

zuidzijde

Stedelijk

maakt

Het

Conservatoriumplein

deel

R.

Saverystraat

-

het

Zandstraat is eveneens zone voor voetgangers volgens

Conservatoriumplein deel uit van de voetgangerszone.

het principe van woonerf. Voetgangers mogen er de hele

Conservatoriumplein deel R. Saverystraat - Zandstraat

breedte van de weg gebruiken zonder dat ze daarbij

wordt beperkt voor lokaal verkeer.

het verkeer nodeloos belemmeren. Autobestuurders en

De ontsluiting voor het Stedelijk Conservatorium gebeurt

fietsers mogen de voetgangers niet in gevaar brengen of

via Conservatoriumplein kant Casinoplein. Verkeer kan

hinderen; ze moeten stoppen als het nodig is.

aanrijden via R. Saverystraat, Tolstraat of Casinoplein.
Wegrijden kan enkel via Casinoplein. Het wegdeel

Het deel Conservatoriumplein kant Casinoplein is

tussen Tolstraat en Casinoplein wordt heringericht als

gecategoriseerd als woonstraat. Het wegdeel Tolstraat -

één richtingstraat richting Casinoplein. Het wegdeel

Casinoplein sluit aan op het Stationsplein. Voetgangers

tussen R. Saverystraat en Casinoplein blijft ongewijzigd

krijgen er brede voetpaden: 3,90m kant Parkhotel en 8m

en blijft éénrichting richting Tolstraat.

kant Conservatorium. De overgang tussen Stationsplein
(zone

Stappers

voor

(woonstraat)

voetgangers)

en

wordt

een

met

Conservatoriumplein
verhoogd

plateau

gevisualiseerd in het straatbeeld.
Het zuidelijk deel van het Conservatoriumplein is
gecategoriseerd als type I - zone voor voetgangers en
is gelegen tussen de Zandstraat en het Stationplein.

Trappers

volledig ingericht in functie van het verblijven.

Het zuidelijk deel van het Conservatoriumplein maakt

Binnen de zone Conservatoriumplein situeren zich de

deel uit van een functionele fietsroute tussen de B.

uitgang van de parking voor voetgangers. Voetgangers

Lambrechtlaan en Spoorweglaan. Fietsers kunnen

kunnen volledig conflictvrij rondlopen tussen de

vrij fietsen over het Conservatoriumplein mits ze de

parkinguitgang, het busstation, stationsplatform en

voetgangers niet in gevaar brengen, en de verkeersregels

Stedelijk Conservatorium.

ter hoogte van kruisingen respecteren. Doordat het
busstation aan de zijde van het station is gelegen, is

Voetgangers die de bus willen nemen, komende vanaf

er geen conflict tussen fietsers en overstappen reizigers

het Conservatoriumplein of parking kruisen de busbaan.

van bus op trein, en vice versa.

Er worden 2 geconcentreerde oversteekvoorzieningen
conform

de

normen

voor

blinden

en

Vanaf

de

R.

Saverystraat

kunnen

fietsers

via

slechtzienden: ter hoogte van de looplijnen richting

Conservatoriumplein ingericht als woonerf vlot en veilig

Stedelijk

bustunnel

naar de Zandstraat en verder door fietsen richting

samenvoegt op de busbaan. In principe kan over de hele

Kortrijk Weide, Magdalenastraat,.... Fietsers rijden er

busbaan een oversteekbeweging gemaakt worden.

gemengd met het beperkte gemotoriseerde verkeer.

Daar er bussen rijden richting Casinoplein kruisen

In Conservatoriumplein kant Casinoplein rijden fietsers

voetgangers de bussen thv Conservatoriumplein -

gemengd met het gemotoriseerd verkeer. Het verkeer

Tolstraat. Voetgangers kunnen er gebruik maken van

dient er rekening te houden met de fietsers en zijn

een voetgangersoversteek die ingericht is conform de

snelheid aan te passen.

Conservatorium

en

waar

normen voor blinden en slechtzienden.

de

Privé vervoer

Voor de bussen wordt er een nieuw busstation ingericht

Het Conservatoriumplein is beperkt toegankelijk voor

aan de noordzijde van de sporen. Het busstation

gemotoriseerd verkeer.

bestaat uit een langsperron en loopt vanaf het
Conservatoriumplein tot aan de Sint-Jorisstraat. De

Op het zuidelijk deel van het Conservatoriumplein

bussen hebben er onafhankelijke vertrekmogelijkheid,

wordt enkel gemotoriseerd verkeer toegelaten voor

d.w.z. dat elke bus op eender welk moment kan

toelevering en laden en lossen. Aanrijden gebeurt via

wegrijden. De busbaan is 4,50m breed, de haltebaan is

de Magdalenastraat en Zandstraat en stapvoetsrijdend.

3m breed en het perron is 3m breed.
Het busstation biedt ruimte aan 12 gelede bussen

Tussen de R. Saverystraat en Zandstraat wordt

en 5 standaard bussen, of 14 halteplaatsen en 3

enkel gemotoriseerd verkeer van aangelanden, voor

bufferplaatsen.

laden en lossen en toelevering voor het Stedelijk

Ter hoogte van het Conservatoriumplein worden 3

Conservatorium toegelaten. Het snelheidsregime in een

bufferplaatsen en de haltes voor streek- en stadbussen

woonerf is 20km/u en parkeren mag enkel op duidelijk

noord voorzien.

afgebakende parkeerplaatsen. Handhaving van de
snelheid is noodzakelijk en zal of via videocamera

Het Conservatoriumplein is net als het Stationsplein

ingericht

Openbaar vervoer

Tussen de Magdalenastraat en Sint-Jorisstraat rijden

of regelmatige controles op het terrein gebeuren.

bussen op een vrije busbaan. Bussen rijden aan via de

Daar deze straat doodlopend wordt op de Zandstraat

Beheerstraat en de bustunnel Zandstraat, wegrijden

is het dubbelrichting voor lokaal verkeer waarbij de

gebeurt via het Conservatoriumplein en Casinoplein

ontsluiting richting noord verloopt.

voor stads- en streekbussen richting noord-west en via

De route voor bestemmingsverkeer R. Saverystraat

de Spoorweglaan voor stads- en streekbussen richting

-Casinoplein wordt geaccentueerd in de materiaalkeuze

zuid-oost.

van de wegenis en een verhoogde inrichting van
Conservatoriumplein richting Zandstraat.

Bussen hebben enkel een conflict met busreizigers.
Voetgangers komende van de parking richting station

Conservatoriumplein

en fietsers kruisen nergens de busbaan. Dit leidt

een snelheidsregime van 30km/u.

tot een betere doorstroming van de bussen en

Saverystraat

verkeersveiligere stationsomgeving.

een

en

kant

Casinoplein

Casinoplein
wordt

heeft

Tussen de R.
het

aantal

parkeerplaatsen behouden. Deze 12 parkeerplaatsen
kant Conservatoriumplein kunnen gebruikt worden voor
K&R Stedelijk Conservatorium en voldoen gemiddeld.
Tijdens het drukste kwartier kunnen ook de langs
parkeerplaatsen

aan de overzijde gebruikt worden.

Anderzijds gaat het afzetten sneller en gebeurt dit vaak
zonder een parkeerplaats te benutten.
Er worden twee parkeerplaatsen voor coaches ingericht
in Conservatoriumplein deel Tolstraat - Casinoplein aan
de kant van het Parkhotel. Reizigers stappen aan de
rechterzijde uit vlak bij aan de ingang van het Parkhotel.
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Het Stationsplein wordt een autovrij plein. Alle

hoogte van De Lijnwinkel, ter hoogte van de looplijnen

gemotoriseerd verkeer blijft aan de rand van het plein.

richting centrum en Conservatorium. In principe leent

Bestemmingsverkeer voor het station onder de vorm

de hele busbaan zich om over te steken.

van K&R, taxi en minder mobielen kunnen aanrijden
via de K. Albertstraat of Stationsstraat. Voetgangers en

Daar er bussen rijden richting Casinoplein kruisen

fietsers hebben er alle ruimte. Fietsers mogen fietsen

voetgangers de bussen thv Conservatoriumplein -

voor zover ze de voetgangers niet hinderen.

Tolstraat. Voetgangers kunnen er gebruik maken van

Op het Stationsplein bevindt zich de toegang naar het

een voetgangersoversteek die ingericht is conform de

stationsplatform, alsook de inrit naar de ondergrondse

normen voor blinden en slechtzienden.

fietsenstalling en de voetgangersingang tot de parking.

Stappers

Trappers
Het Stationsplein maakt deel uit van een functionele

zone voor voetgangers. Het Stationsplein is dan ook

fietsroute tussen de B. Lambrechtlaan en Spoorweglaan.

volledig ingericht in functie van het verblijven. Dit

Fietsers kunnen vrij fietsen over het Stationsplein

kenmerkt zich onder meer door de open ruimte en een

mits ze de voetgangers niet in gevaar brengen, en de

groenzone die zich uitstrekt van Sint-Jorisstraat tot de

verkeersregels ter hoogte van kruisingen respecteren.

Magdalenastraat. Daarnaast is ook het voetpad in de

Doordat het busstation aan de zijde van het station

Tolstraat kant woningen voldoende breedte, nl. 3,80m.

is gelegen, is er geen conflict tussen fietsers en

Voetgangers kunnen volledig conflictvrij rondlopen

overstappende reizigers van bus op trein, en vice versa.

stationsplatform,

parking,

ondergrondse

fietsenstalling en taxi-zone.

binnen zone 30 gelegen.

Voor de bussen wordt er een nieuw busstation voorzien
aan de noordzijde van de sporen. Het busstation bestaat
uit een langsperron en loopt vanaf de Zandstraat tot aan
de Sint-Jorisstraat. De bussen hebben er onafhankelijke
vertrekmogelijkheid, d.w.z. dat elke bus op eender
welk moment kan wegrijden. De busbaan is 5m breed,
de haltebaan is 3m breed en het perron is 3m breed.
Het busstation biedt ruimte aan 12 gelede bussen

Het Stationsplein is gecategoriseerd als type I -

tussen

Openbaar vervoer

De toegang tot de ondergrondse fietsenstalling bevindt
zich ten westen van de ingang naar het stationsplatform

De Burgemeester Reynaertstraat die aansluit op het

en met de neus gericht naar het Conservatoriumplein.

Stationsplein en de as is naar het centrum, is eveneens

Er is plaats voor 1290 fietsen aan de noorzijde van de

zone voor voetgangers. Voetgangers beschikken op die

sporen. Via een onderdoorgang kunnen fietsers ook

manier over een vlotte en veilige looproute tussen

doorsteken naar de ondergrondse fietsenstalling aan de

centrum en station.

zuidzijde van de sporen. Deze nieuwe fietsenstalling

en 5 standaard bussen, of 14 halteplaatsen en 3
bufferplaatsen.

bussen op een vrije busbaan. Bussen rijden aan via de
Beheerstraat en de bustunnel Zandstraat, wegrijden
gebeurt via het Conservatoriumplein voor stadsbussen
noord,

en

via

de

Sint-Jorisstraat

streekbussen richting noord-west en

voor

voor stads- en

streekbussen richting zuid-oost.
De stadsbussen richting zuid halteren aan het busstation
aan de zuidzijde van de sporen.

lang daar de taxi’s aanschuiven volgens het principe
wie eerst aankomt, eerst vertrekt. Taxi’s rijden aan via
de K. Albertstraat of Stationsstraat naar de Tolstraat,
wegrijden gebeurt via Conservatoriumplein, Casinoplein
en K. Albertstraat.
Op de kop van de taxizone wordt één parkeerplaats van
6m voor minder mobielen voorzien. Deze parkeerplaats

Treinreizigers,

stationsomgeving

en

fietsers

via roltrap (25m) of lift (17m).
In de K. Albertstraat zijn 8 K&R plaatsen ingericht aan
beide zijden van de weg (3 kant rijrichting station en 5
kant rijrichting centrum). Bijkomend is er per rijrichting
een parkeerplaats voorbehouden voor gasten van het
Parkhotel. Deze parkeerplaatsen zijn aansluitend aan
het verkeersplateau gelegen op 20m van de ingang
Parkhotel. Door aan beide zijden van de weg K&Rplaatsen te voorzien, wordt het aantal conflicten tot het

Bussen hebben enkel een conflict met overstekende
busreizigers.

de Tolstraat bevinden. De taxi standplaatsen zijn 4,80m

bevindt zich vlakbij de toegang tot het stationsplatform

Tussen de Magdalenastraat en Sint-Jorisstraat rijden

richting

De taxi’s beschikken over 9 taxi standplaatsen die zich in

voetgangers
kruisen

in

nergens

de
de

busbaan. Dit leidt tot een betere doorstroming van de

minimum beperkt. Bestuurders kunnen steeds rechts in
rijden en hoeven geen keerbeweging te maken, noch
een linksaf beweging, waardoor er geen conflicten zijn
met tegenliggend verkeer.

bussen en door een verkeersveiligere stationsomgeving.

heeft een capaciteit voor 766 fietsen. De bestaande
Voetgangers die gebruik maken van de K&R in de K.

overdekte fietsenstalling op de helling biedt plaats

Albertstraat dienen het bestemmingsverkeer thv de

aan 294 fietsen1. Aan de zuidzijde zijn er in totaal 916

K. Albertstraat te kruisen. Daar dit een zone voor

stallingen beschikbaar. Daarbij dient vermeld te worden

voetgangers is, dient gemotoriseerd verkeer stapvoets

dat de ondergrondse verbinding tussen de fietsenstalling

te rijden en kan over de hele weg overgestoken worden.

noord en zuid een vlotte en veilige uitwisseling mogelijk

In de K. Albertstraat is een voetgangersoversteek

maakt tussen beide stallingen.

voorzien.

Het Stationsplein wordt een zone voor voetgangers. Doch
dit wil niet zeggen dat autoverkeer er volledig geweerd
wordt. Aan de rand van de zone voor voetgangers is
lokaal verkeer toegelaten. Aangelanden, taxi’s en K&Rverkeer kunnen het station bereiken via de Stationsstraat
of K. Albertstraat, en Tolstraat. Wegrijden gebeurt via

Voetgangers die de bus willen nemen, komende vanaf

het Casinoplein.

het Stationsplein kruisen de busbaan. Er worden 3
geconcentreerde

Privé vervoer

oversteekvoorzieningen

ingericht

conform de normen voor blinden en slechtzienden: ter

De
1

3.6.3 Onderbouwing toekomstig aantal stallingen

Stationsstraat,

K.

Albertstraat,

Tolstraat,

Conservatoriumplein (deel Tolstraat-Casinoplein) zijn
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DIT GEBOUW MAAKT GEEN DEEL UIT
VAN DEZE AANVRAAG

Figuur 87 : Knooppunt Doornikselaan
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7

De Doornikselaan maakt deel uit van het autovrij plein.
Het gemotoriseerd verkeer blijft aan de rand van het
plein: aan de zuidzijde bevindt zich een deel van
het busstation en de busbaan alsook de toegang voor
leveringen aan het station.
Voetgangers en fietsers hebben er alle ruimte. Fietsers
mogen fietsen voor zover ze de voetgangers niet
hinderen.

Stappers
De Doornikselaan is gecategoriseerd als type I - zone voor
voetgangers. Voetgangers kunnen er conflictvrij van de
Sint-Jorisstraat naar de stationstoegang wandelen, en
omgekeerd.
Voetgangers die de bus willen nemen, dienen de busbaan
te kruisen.
Het conflict met voetgangers en fietsers is enerzijds het
aan en af rijden van vrachtverkeer voor toelevering aan
het station, anderzijds de aangelanden naar hun garage
of voor laden en lossen. Verkeer dat zich in de zone voor
voetgangers bevindt, dient stapvoets te rijden.

Trappers

Openbaar vervoer

Privé vervoer

De Doornikselaan maakt deel uit van een functionele

Een deel van het nieuw busstation ligt langs de

De Sint-Jorisstraat heeft een snelheidsregime van

fietsroute tussen de B. Lambrechtlaan en Spoorweglaan.

Doornikselaan. Het busstation in de Doornikselaan biedt

30km/u.

Fietsers kunnen vrij fietsen in de Doornikselaan mits

ruimte aan 3 halteplaatsen voor gelede bussen voor de

ze de voetgangers niet in gevaar brengen, en de

streekbussen richting zuid-oost.

verkeersregels ter hoogte van kruisingen respecteren.

De Doornikselaan maakt deel uit van een zone voor
voetgangers. Gemotoriseerd verkeer dient er stapvoets

Doordat het busstation aan de zijde van het station is

Ook hier hebben bussen enkel een conflict met

te rijden.

gelegen, is er geen conflict tussen fietsers en overstappen

overstekende

De Doornikselaan is enkel toegankelijk via de Sint-

reizigers van bus op trein, en vice versa.

kruisen nergens de busbaan.

busreizigers. Treinreizigers en fietsers

Jorisstraat voor aangelanden, laden en lossen en
toelevering aan het station. Het aan- en afrijden gebeurt

Net als voetgangers kunnen ook fietsers een conflict

via de Sint-Jorisstraat.

hebben met autoverkeer van aangelanden en met
vrachtverkeer voor toeleveringen aan het station.

Leveringen en dienstvoertuigen kunnen gebruik maken
van de busbaan mits duidelijke afspraken met De Lijn.
De ontsluiting van de parking NMBS-gebouw verloopt via
de kop Doornikselaan. Deze wagens kruisen de busbaan
bij het op- en afrijden van de parking. Door middel van
materiaalkeuze zal deze in- en uitrit geaccentueerd
worden bij het ontwerp van de bovenaanleg. Aanvullend
zal er signalisatie geplaatst worden om bestuurders
van en naar de parking te wijzen op de busbaan en om
buschauffeurs te wijzen op de in- en uitrit.
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4.2.7

Minister Tacklaan (N50)
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Figuur 88 : Knooppunt Tacklaan (N50)

De Minister Tacklaan (N50) wordt heringericht. De
Minister Tacklaan blijft eenrichting voor autoverkeer
richting Doorniksewijk. Richting station wordt een
busstrook aangelegd waar ook fietsers gebruik van
maken. Aan de kant van de woningen wordt een
parkeerstrook aangelegd met 7 parkeerplaatsen.
Het kruispunt Minister Tacklaan wordt zo ingericht dat
verkeer komende van Panorama dient te vertragen om
de Min. Tacklaan - N50 in te draaien.

Privé vervoer

De Minister Tacklaan maakt deel uit van een functionele

Via de Minister Tacklaan rijden stadsbussen voor de

In de Minister Tacklaan is autoverkeer enkel toegelaten

fietsroute.

zuidelijke stadsrand naar het zuidelijke busstation.

richting Doorniksewijk. Voor de Hovenierstraat geldt
bijgevolg rechts in - rechts uit.

Fietsers

beschikken

éénrichtingsfietspad

van

over

een

1,50m

aanliggend

breed

richting

Bussen rijden er richting station op een eigen busbaan

Verkeer komende uit de Minister Tacklaan dient verplicht

waarop ook fietsers zijn toegestaan.

rechts af te slaan richting Kortrijk zuid.

Doorniksewijk. In de tegenovergestelde richting fietsen

In de Minister Tacklaan is een bufferzone voorzien voor

fietsers op de busbaan.

3 gelede bussen. Op termijn kan deze bufferzone halte

Er geldt een snelheidsregime van 50km/u.

Fietsers van of naar het Guldenspoorpad kruisen de

De Minister Tacklaan (N50) is ingekleurd

als type

IV - ontsluitingsstraat voor voetgangers. Er geldt
snelheidsregime

Openbaar vervoer

worden voor de HOV.

Stappers

een

Trappers

van

50km/u.

Gezien

het

snelheidsverschil worden de nodige voorzieningen voor
voetgangers ingericht uit oogpunt van verkeersveiligheid.
Voor voetgangers is er langs beide zijden een voetpad:
2,30m kant station en 1,40m kant woningen1. Voetgangers
dienen er zich op het voetpad te begeven.
Voor de kruising van de Tacklaan, van de Wandelweg
(thv Doorniksepoort en thv Hovenierstraat), van de
Hovenierstraat en van de Doorniksepoort is er telkens

Minister Tacklaan en Wandelweg en kunnen hiervoor
gebruik maken van de fietsoversteek uit de voorrang.
Fietsers met bestemming omgeving Zwevegemsepoort
volgen

het

Guldenspoorpad

om

conflictvrij

en

verkeersveilig te fietsen.
Fietsers komende van de Doorniksewijk worden geleid
naar het Guldenspoorpad via een fietsoversteek uit de
voorrang thv de Hovernierstraat. De Minster Tacklaan
beschikt niet over een fietspad richting Panorama,
maar wel over een veilig en conflictvrij alternatief, het
Guldenspoorpad.

een voetgangersoversteek.
Indien er in de toekomst op de bufferzone gehalteerd
wordt, kunnen reizigers vanop het busperron via de
oversteek Tacklaan en Guldenspoorpad rechtstreeks
naar perron 8 (loopafstand 50m).

1
Een voetpad voor type IV vergt min 1,30m vrije
ruimte.
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4.3

Technische uitwerking

4.3.1

Ondertunneling Zandstraat
De ondertunneling Zandstraat vormt de verbinding van rotonde Panorama tot de
B. Lambrechtlaan tot de fietstunnel en gaat onder de sporen, de Zandstraat en de
voormalige Kluifrotonde door. Er geldt een snelheidsregime van 50km/u.
De ondertunneling omvat twee kokers, Figuur 89:
1. tunnelkoker voor doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer voor de parking,
fietsers en voetgangers aan de westkant;
2. tunnelkoker voor bussen richting noord, fietsers en voetgangers in beide richtingen aan de oostkant.

4.3.1.1

Ondertunneling Zandstraat west
De tunnelkoker aan de westkant bevat 2 rijstroken voor doorgaand verkeer (één
per rijrichting) met links en rechts een uitvoegstrook voor verkeer naar en een
invoegstrook voor verkeer komende uit de parking.
De rijstroken doorgaand verkeer zijn elk 3,20m breed. De vrije hoogte bedraagt
4,75m. Het voetpad en enkelrichtingsfietspad richting Panorama liggen verhoogd
en hebben elk een breedte van 1,50m. De vrije hoogtebedraagt er 2,50m.

1

Aan de noordzijde situeert de tunnelmond voor voetgangers en fietsers zich ter
hoogte van de Zandstraat ten westen van de busbaan, Figuur 92. Aan de zuidzijde
is er een tunnelmond voor gemotoriseerd- en fietsverkeer die aansluit op rotonde
Panorama.

Figuur 89 : Tunnel niveau -1
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