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Bestaande situatie

Parkeerplekken vandaag: 32



Criteria en algemene bedenkingen:

Verkeer: 

Onafhankelijk vertrek van de bussen versus gescheiden busbaan?
- Sterk verminderde intensiteiten gemotoriseerd verkeer!

- Mogelijkheid doseerlichten te plaatsen vanuit zuid komend (voorrang bussen)

- Bereikbaarheid hulpdiensten

Gebruikersgemak reiziger: 

Ligging tov Grote Markt/ geïsoleerde perrons versus aanliggend?
- Minimale afstand tot Grote Markt 

- Oversteekbaarheid van de straat en de bushalte

- Comfort van de wachtenden

Ruimtelijke kwaliteit: 

Inpassing in de omgeving en de netwerken (groen en verkeer)?
- Logische, intuïtieve inrichting van de verkeersruimte (onduidelijkheden vermijden)

- Doorlopende groene as van Grote Markt naar park (positie bomen)

- Verblijfsvriendelijkheid van de publiek ruimte



Beschrijving variant:

• Gescheiden busbanen lopen 
door

• Geen bushavens (afhankelijk 
vertrek)

• Gescheiden rijbanen voor 
gemotoriseerd verkeer, 
fietspaden en voetpaden

• Nieuwe bomen op perrons en 
aan zuidwest kant

• Ligging bushalte in het zuiden 
(op hoogte van inritten privé 
garages)

• Lengte perrons 60m 
(symmetrisch)

Variant A: Gescheiden busbaan zonder havens / 
met ventwegen voor gemotoriseerd verkeer
(voormalig optie 1)



t
Variant A: Gescheiden busbaan zonder havens / 
met ventwegen voor gemotoriseerd verkeer

Parkeerplekken vandaag: 32
Parkeerplekken met bushalte: 3
Saldo: -29



Variant A: Gescheiden busbaan zonder havens / 
met ventwegen voor gemotoriseerd verkeer



Invoegen van auto's
> Kans op opstoppingen

Voetgangersoversteken 
dicht bij perrons

In- en uitrijdende auto’s
> Conflicten met voetgangers 
en fietsers

Geen bushavens
> afhankelijk vertrek!

Variant A: knelpunten



collage 1: Perspectief van de fietser en voetganger

Variant A: Gescheiden busbaan zonder havens / 
met ventwegen voor gemotoriseerd verkeer



collage 2: Perspectief van de wachtende busreiziger

Variant A: Gescheiden busbaan zonder havens / 
met ventwegen voor gemotoriseerd verkeer



Verkeer
+ Gescheiden busbanen en fietspaden
+ Minder conflicten met inritten privé garages
+/- Gescheiden verkeer OV en auto 
+/- u-turn mogelijk via ventwegen, kruispunt Het Woord of Heymanplein
+ Breed opstelruimte langs gevels voor brandweer
- Geen bushavens/ afhankelijk vertrek
- Conflicten bij invoegen autoverkeer na bushalte, filevorming dicht bij gevels
- Minder goede doorstroming hulpdiensten op rijbaan en busbaan bij file en 

halterende bussen
- voetgangersoversteken dicht bij perrons nodig (door geïsoleerde ligging)

Gebruikersgemak reiziger (pro’s en con’s):
- Grootste afstand haltes tot Grote Markt 
- Geïsoleerde ligging perrons (oversteken rijbanen)
- Onprettigere sfeer om te wachten (bussen voor, auto’s achter) 
- Sterke barrière-vorming door noodzaak hekken en / of bordstenen tussen 

perron en rijbaan 
- Lange oversteken voor voetgangers

Ruimtelijke kwaliteit (pro’s en con’s):
- Onlogische, kunstmatige uitzondering voor kort stuk (<100m) 
- Verwijdering van veel bestaande bomen
- Bomenrij verspringt thv bushalte

Variant A: pro’s en con’s 



Beschrijving variant:
• Gemengd verkeer bus en auto 

(auto voegt in, bus heeft voorrang)

• Bushavens (onafhankelijk vertrek)

• Gemengd verkeer/ shard space 
voor gemotoriseerd verkeer, 
fietsers en voetgangers

• Nieuwe Bomen op perrons en aan 
zuidwest kant

• Ligging bushaltes meer in het 
midden

• Lengte perrons 60m 
(symmetrisch)

• Geen voetgangersoversteken 
dicht bij perrons

Variant B: Gemengd busbaan met havens / 
shared space voor auto’s en fietsers
(voormalig optie 4)



Variant B: Gemengd busbaan met havens / 
shared space voor auto’s en fietsers

Parkeerplekken vandaag: 32
Parkeerplekken met bushalte: 5
Saldo: -27



Variant B: Gemengd busbaan met havens / 
shared space voor auto’s en fietsers



In- en uitrijmanoevers achter en op bus perrons
> bomen en abri's moeten naar de neus van het perron
verplaatst worden of helemaal vervallen
> Onprettige sfeer om te wachten 

Variant B: knelpunten



Variant B: Gemengd busbaan met havens / 
shared space voor auto’s en fietsers
Zonder bomen en bushokjes ter hoogte van de inritten. 



collage 1: Perspectief van de fietser en voetganger

Variant B: Gemengd busbaan met havens / 
shared space voor auto’s en fietsers



collage 2: Perspectief van de wachtende busreiziger

Variant B: Gemengd busbaan met havens / 
shared space voor auto’s en fietsers



Verkeer:
+ Bushavens/ onafhankelijk vertrek
+ Goede doorstroming voor hulpdiensten op busbaan door havens
+ Geen voetgangersoversteken dicht bij perrons nodig (door geïntegreerde ligging)
+/- Gemengd verkeer OV en auto 
+/- Incidenteel conflicten bij invoegen autoverkeer vanuit shard space
+/- u-turn mogelijk via bushavens, shared space, kruispunt Het Woord of H.Heymanplein
- Geen gescheiden fietspaden/ gemengd verkeer fiets en auto
- Meer conflicten met inritten privé garages (positie bomen en bushokjes; smaller perrons en/of 

manoeuvreren op het perron)
- Minder breed opstelruimte langs gevels voor brandweer
- moeilijke manoevers voor in en uitrit parkeergarages (op fiets/voetpad en perrons) 

Gebruikersgemak reiziger:
+ Kortere afstand haltes tot Grote Markt 
+ Perron gelijkvloers met voet-/ fietspad 
+ Minder barrière-vorming (geen hekken achter perrons)
+/- Kortere, minder gefragmenteerde voetgangersoversteken, maar minder dicht bij perrons
- Onprettige sfeer om te wachten (minder auto’s achter, wel manoeuvreren)
- Positie bushokjes en bomen beperkt

Ruimtelijke kwaliteit :
+ Geïntegreerde ligging perrons in shard space
+ Logischere integratie in de as (verkeer en groen)/ versterking groene link markt-park
+ Bomenrij verspringt minder thv bushalte
+/- Verwijdering van minder bestaande bomen

Variant B: pro’s en con’s 



Beschrijving variant:

• Gemengd verkeer bus en auto 
(auto voegt in, bus heeft voorrang)

• Bushavens (onafhankelijk vertrek)

• Gescheiden fietspaden en 
voetpaden

• Nieuwe Bomen op perrons en aan 
zuidwest kant

• Ligging bushaltes meest in het 
noorden

• Lengte perrons 60m (symmetrisch)

• Geen conflict inritten privé 
garages

• Geen voetgangersoversteken 
dicht bij perrons

Variant C: Gemengd busbaan met havens / 
noordelijke ligging



Variant C: Gemengd busbaan met havens / 
noordelijke ligging

Parkeerplekken vandaag: 32
Parkeerplekken met bushalte: 9
Saldo: -23



Variant C: Gemengd busbaan met havens / 
noordelijke ligging



Variant C: knelpunten

Minder brede opstelruimte langs gevels 
> Check met brandweer nodig



Afwijkend bij variant C.1.

• Lengte perrons 36/ 60m 
(asymmetrisch)

• Ruimte aan zuidwestkant van 
perrons voor LL zone, kort- of 
mindervalideparking

Variant C.1.: Gemengd busbaan met havens / 
noordelijke ligging / met asymetrische perrons



collage 1: Perspectief van de fietser en voetganger

Variant C: Gemengd busbaan met havens / 
noordelijke ligging



collage 2: Perspectief van de wachtende busreiziger

Variant C: Gemengd busbaan met havens / 
noordelijke ligging



Verkeer:
+ Bushavens/ onafhankelijk vertrek
+ Gescheiden doorlopende fietspaden/ geen gemengd verkeer fiets en auto
+ Goede toegankelijkheid gevels (hulpdiensten) via shared space; goede doorstroming op busbaan 

door havens
+ Geen conflicten met invoegen autoverkeer 
+ Geen conflicten met inritten privé garages door verschuiving bushalte
+ Geen voetgangersoversteken dicht bij perrons nodig (door geïntegreerde ligging)
+ Mogelijkheid tot LL zone en/of parkeren (variant C.1.)
+/- Gemengd verkeer OV en auto 
+/- U-turn mogelijk via bushavens, kruispunt Het Woord of Heymanplein
- Minder brede opstelruimte langs gevels (brandweer)

Gebruikersgemak reiziger:
+ Kortste afstand haltes tot Grote Markt 
+ Perron gelijkvloers met voet-/ fietspad 
+ Minder barrière-vorming (geen hekken en geen bordstenen achter perrons)
+ Kortere, minder gefragmenteerde voetgangersoversteken, iets dicht bij perrons
+ Prettige sfeer om te wachten (minder auto’s achter, wel manoeuvreren)
+ Minder beperkingen posities bushokjes en bomen

Ruimtelijke kwaliteit:
+ Geïntegreerde ligging perrons in de omgeving
+ Meest logischere integratie in de as (verkeer en groen)/ versterking groene link markt-park
+ Bomenrij verspringt niet thv bushalte
+ Maximaal behoud van bestaande bomen

Variant C: pro’s en con’s 
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