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Ten Bos . Scenario workshop
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Plenaire presentatie

 - drie ontwerpvoorstellen dorpshart (‘10)

 - mobiliteitsstudie en parkeeronderzoek Nieuwkerken-Waas (‘15)

Ronde tafelgesprekken

 - tafelgesprek inrichting dorpshart (‘25)

 - tafelgesprek mobiliteitsstudie (‘25)

AGENDA

wissel van tafel na 25 min

25 min

MOBILITEITSONDERZOEK INRICHTING DORPSHART

25 min

25 min
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DRIE ONTWERPVOORSTELLEN

DORPSHART
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7/8 kleurt deze zone groen

7/8 stelt voor om ten minste 1 van deze randen in te 

richten met bloemige struiken of geurige bloemen

6/8 wilt een waterelement of fontein op 

een centrale zone van het plein

6/8 wilt hier hoge bomen

Iedereen wilt voldoende zitbankjes 

langs de randen van het plein

4/8 zou graag picknicktafels hebben in de groene 

zone rond de kerk

3/8 vraagt een vernieuwing van de bestaande 

toiletten aan de achterkant van de kerk

4/8 wilt de historische referenties op het 

plein behouden of extra in de verf zetten

7/8 wilt graag een zomerbar of uitbreiding van de 

terrassen van de Kikker of Den Brave

4/8 wilt spelprikkels integreren (maar geen speeltuin)

NAAR EEN ATTRACTIEF EN BELEEFBAAR DORPSHART !
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NAAR EEN HERKENBARE EN PLEKGEBONDEN IDENTITEIT !
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Materialen en straatmeubilair conform ‘Dorpslus’ uit ‘Masterplan Publieke Ruimte Sint-Niklaas’

NAAR EEN HERKENBARE EN PLEKGEBONDEN IDENTITEIT !
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typeprofiel plantvakken

NAAR EEN DUURZAAM EN KLIMAATADAPTIEF PLEIN !
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NAAR EEN BEREIKBAAR EN TOEGANKELIJK DORPSHART !
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DRIE ONTWERPVOORSTELLEN TEN BOS

de kerktuin de dorpstuinhet kerkplein

uitgewerkt voorkeursontwerp
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ONTWERPVOORSTEL 1: DE KERKTUIN

 - evenementenplein <> kerktuin

 - open pleinruimte <> geborgen kerktuin

 - fonteinen als water- en spelelement op het 

dorpsplein 

 - + 15% extra ontharding

‘Op de plaats van de vroegere kerkhofmuur plante men arduinen staken die met ijzeren ‘barre’ verbonden werden’  

‘In 1798 werd een vrijheidsboom geplant’
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ONTWERPVOORSTEL 1: DE KERKTUIN

Nieuwkerkenstraat
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ONTWERPVOORSTEL 2: HET KERKPLEIN

 - groen dorpshart 

 - kerkplein zorgt voor relatie gemeentehuis <> kerk

 - evenementenzone voor parkeerruimte en kerk 

 - waterspiegel op het kerkplein

 - functionele padenstructuur

 - + 12% extra ontharding

‘Een groot deel van het plein werd met gras bezaaid en werd het geliefdkoosd speelplein van de dorpsjeugd’  

‘Er werd aan de kermislui gevraagd om hun kramen voortaan onder de notelaars op te stellen’
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ONTWERPVOORSTEL 2: HET KERKPLEIN

Nieuwkerkenstraat
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ONTWERPVOORSTEL 3: DE DORPSTUIN

 - groen dorpshart

 - geborgen kerkplein

 - fonteinen als spelprikkel op het kerkplein

 - evenementenzone is parkeerruimte en kerkplein

 - grote doorwaadbaarheid met informele paden-

structuur

 - informele bomenstructuur

 - + 24% extra ontharding (totaal 46% groenzone)

‘Tussen de oude platanen werden links en rechts van de kerk sobere, maar smaakvolle plantsoenen aangelegd’  

‘De hele kerkomgeving biedt een groene en stemmige aanblik’
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ONTWERPVOORSTEL 3: DE DORPSTUIN

Nieuwkerkenstraat
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ontwerpvoorstel 3: 

DE DORPSTUIN

ontwerpvoorstel 2: 

HET KERKPLEIN

ontwerpvoorstel 1: 

DE KERKTUIN

SYNTHESE ONTWERPVOORSTELLEN
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MOBILITEITSSTUDIE EN PARKEERONDERZOEK 

NIEUWKERKEN-WAAS
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 - Opwaarderen dorpshart Nieuwkerken-Waas

 - Mobiliteit en parkeren vormen een belangrijk 

onderwerp binnen het ontwerp

 - Verkeersstromen

 - Verkeersleefbaarheid- en veiligheid

 - Parkeren

 - Mobiliteit stopt niet aan de grenzen van het plein

AANLEIDING
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 - Analyse van Nieuwkerken-Waas en ruimere omgeving

MOBILITEITSANALYSE





situering trage verbindingen voorzieningen
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INPUT RESULTATEN VISIE WORKSHOP 12 MEI 2021

sluipverkeer

NIET

carpoolparking

bushalte

onveilige situaties

vrachtverkeer

deelwagens op plein

oplaadpunten op plein

éénrichtingsverkeer 

parkeren Vrasenestraat

vierkant groen
bushalte

traject school Droomballon

veiligheid fietser

parkeren 

fietsstraten

zone 30

oplaadpunten

fietsenstallingen

GEWENST

asverschuiving 

trage verbindingen 

parkeerduurbeperking 

modal shift 

éénrichtingsverkeer 

deelwagen(s)

fietspad langs plein

kiss&ride

verkeersdrempel
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RESULTATEN ONDERZOEK

 - Parkeeronderzoek Ten Bos

 - Verkeerscirculatie Nieuwkerkenstraat



22

PARKEERONDERZOEK 
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ORGANISEREN VAN EEN HELDERE PARKEERSTRUCTUUR 
Plaats maken voor een kwalitatieve inrichting van de publieke ruimte want auto’s staan 95% van hun 

tijd geparkeerd (bron: Knack)

Graslei Gent Korenmarkt Mechelen Marktplein Assenede
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 - Huidig aanbod van 71 parkeerplaatsen

 - Maximale bezetting van 51 parkeerplaatsen

BESTAANDE TOESTAND





8 - 10 10 - 12 12 - 14 14 - 16 16-18 20 12 55 voertuigen hebben 2 UUR geparkeerd

7 8 voertuigen hebben 4 UUR geparkeerd

50 51 38 43 44 25 3 voertuigen hebben 4 uur en overnacht

70% 72% 54% 61% 62% 35% 3 5 voertuigen hebben 6 UUR geparkeerd

0 voertuigen hebben 6 uur en overnacht

10 10 voertuigen hebben 8 UUR geparkeerd

1 voertuigen hebben 8 uur en overnacht

11 11 voertuigen hebben 10 UUR geparkeerd

1 voertuigen hebben 10 uur en overnacht

7 7 voertuigen hebben 12 UUR geparkeerd

13 voerrtuigen zijn overnachters

P Ten Bos (71 ppl)
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Enkel parkeerplaatsen behouden die nodig zijn volgens het parkeeronderzoek

 - 51 auto’s + 20% marge → 61 parkeerplaatsen nodig

Flankerende maatregelen

 - Invoeren blauwe zone in ruimer gebied

 - Behoud parkeeraanbod Ten Bos als P&R school

 - Parkeerduur beperken tot 2 u uitgezonderd bewoners

 - Alternatieve parking voor pendelaars Haven (Bv. De Ster)

 - Alternatieve parking voor langparkeerders

 - WZC Populierenhof

 - De Droomballon

 - Berkenhof

HERORGANISEREN HUIDIG PARKEERAANBOD
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Optimalisatie parkeeronderzoek rekening houdend met flankerende maatregelen

 - 12 kort parkeerders ( < 2 uur)

 - 18 bewoners (lang parkeren)

 - + 20 % marge

→ 36 parkeerplaatsen nodig 

OPTIMALISATIE PARKEERAANBOD
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VERKEERSCIRCULATIE 

NIEUWKERKENSTRAAT
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 - Filevorming zuid-noord richting met fietsers

 - Smalle stoepen ifv terrasruimte horeca

 - Verkeersveiligheid kruispunt Ten Bos

 - Verbeteren verkeersleefbaarheid- en veiligheid

BESTAANDE TOESTAND NIEUWKERKENSTRAAT

straatbeeld Nieuwkerkenstraat
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1. Dubbelrichtingsverkeer alle modi

 - dubbelrichting met vrijliggend fietspad (ter hoogte van het dorpshart)

 - mogelijkheid Nieuwkerkenstraat als fietsstraat

2. Enkelrichtingsverkeer noord naar zuid

 - enkelrichting noord > zuid

 - busbaan in tegenrichting vanaf Vlasbloemstraat

TWEE SCENARIO’S VERKEERSCIRCULATIE NIEUWKERKENSTRAAT
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SCENARIO 1: DUBBELRICHTINGSVERKEER ALLE MODI
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Sterkten en zwakten

+ Behoud huidige autobereikbaarheid

+ Geen invloed op openbaar vervoer

- Geen meerwaarde voor voetgangers en fietsers 

(comfort en veiligheid)

- Geen weerstand en afname doorgaand verkeer

SCENARIO 1: BEHOUD DUBBELRICHTING
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SCENARIO 1: BEHOUD DUBBELRICHTING MET FIETSSTRAAT

Impact route ochtendspits Impact route avondspits
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Sterkten en zwakten

+ Behoud huidige autobereikbaarheid

+ Meer comfort en veiligheid aan fietsers bij 

naleven statuut fietsstraat

+ Geen invloed op openbaar vervoer

- Geen meerwaarde voor voetgangers 

(comfort en veiligheid)

- Beperkte weerstand doorgaand verkeer

SCENARIO 1: BEHOUD DUBBELRICHTING MET FIETSSTRAAT
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SCENARIO 2: ENKELRICHTINGSVERKEER, DUBBELRICHTING BUS
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Impact route ochtendspits Impact route avondspits

SCENARIO 2: ENKELRICHTINGSVERKEER, DUBBELRICHTING BUS
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Flankerende maatregelen

 - Circulatiemaatregelen ‘Wijk Wallenhof’

 - Meesterstraat opwaarderen tot lokale weg type II (+ conform herinrichten → wel leefbaar)

 - Voorkomen dat auto’s noordwaarts doorrijden naar Vlasbloemstraat, proefopstelling

 - Inrichten als éénrichtingsstraat (met bussen in tegenrichting)

 - Kruispunt Ten Bos, vierkant groen?

SCENARIO 2: ENKELRICHTINGSVERKEER, DUBBELRICHTING BUS
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SCENARIO 2: ENKELRICHTINGSVERKEER, DUBBELRICHTING BUS

Sterkten en zwakten

+ Toename verkeersleefbaarheid + oversteekbaarheid

+ Ruimte voor voetgangers en fietsers?

+ Kruispunt Ten Bos eenvoudiger: minder fases

+ Hogere weerstand voor doorgaand verkeer

+ Geen invloed op openbaar vervoer 

(mits bussen in tegenrichting op busbaan)

- Omrijdend verkeer door woonstraten

- Dubbelrichting tot Vlasbloemstraat 

→ verwarring, manoeuvres, ongewenst omrijdverkeer?



38

OVERZICHT SCENARIO’S VERKEERSCIRCLUATIE 
NIEUWKERKENSTRAAT

Keuze tussen:

 - Scenario 1: behoud tweerichtingsverkeer

 - Scenario 1: invoeren enkelrichtingsverkeer

Optimalisaties:

 - Nieuwkerkenstraat als fietsstraat

 - Kruispunt Ten Bos als vierkant groen scenario 1

scenario 2




