
OA 20 | BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID VOOR FIETSERS

FIETSSNELWEGEN

- Dens netwerk rond het historisch centrum van Kortrijk

- F371 ten noorden van de Leie (Komen-Deinze)

- F371 ten zuiden van de Leie loopt tot aan het Koning Albertpark en sluit aan op de F374 op de rechteroever

van het kanaal.

- F374 wisselt over de Deerlijksestraat naar linkeroever

- F374 sluit aan op de F45 Guldensporenpad (Gent-Oudenaarde-Kortrijk) + fietsknooppunten

- Missing link F7 (Gent-Kortrijk) langs spoorweg

- Aandachtspunten voor fietspaden en oversteekplaatsen

- Jaagpad F374 op linkeroever dient verder uitgerust te worden als fietssnelweg tegen referentiesituatie 2040.

IMPACT WERKVOORBEELD RECHTDOOR

BESTAANDE TOESTAND / REF. 2040 ONDERZOEK NAAR EFFECT VAN DE OPWAARDERING

BOVENLOKAAL FIETSNETWERK

- Dens netwerk rond het historisch centrum van Kortrijk

- Geeft aansluiting op fietssnelwegen

- Loopt voornamelijk langs autowegen

- Aandachtspunten voor fietspaden langs rijbaan en oversteekplaatsen

LOKAAL/RECREATIEF FIETSNETWERK

- Over heel het projectgebied aanwezig

- Verbinding met recreatiedomein 'De Gavers'

- Overlap met fietssnelweg (jaagpad en Guldensporenpad)

- Aandachtspunten voor fietspaden langs rijbaan en oversteekplaatsen

° De fietssnelweg F7 kruist het kanaal

t.h.v. de spoorweg d.m.v. een brug.

° Langsheen het nieuwe kanaal wordt

de F374, die Zwevegem met Kortrijk

verbindt, hersteld op linkeroever.

° T.h.v. de monding aan de Leie sluit de

F374 opnieuw aan op de F371 richting

Deinze en op de lokale fietsweg langs

de Leie richting Kortrijk.

° De bovenlokale fietsroute

Kortrijk-Harelbeke wordt hersteld door

het voorzien van een nieuwe brug t.h.v.

de Gentsesteenweg.

Eén | Bestaande toestand
De bestaande fietsstructuur bestaat uit: lokale/recreatieve fietsroutes, het bovenlokaal fietsnetwerk en fietssnelwegen.

Deze structuur kent enkele knelpunten.

Twee | Referentiesituatie 2040
De referentiesituatie is gebaseerd op de bestaande toestand, waarbij volgend element is toegevoegd:

- Afwerking van de fietssnelweg F7 Kortrijk-Harelbeke-Waregem parallel aan de spoorlijn

Eén | Opwaarts

De opwaardering heeft geen impact op de bestaande fietsstructuur in het opwaarts segment. Alle dwarse en parallele fietsverbindingen blijven

bestaan. Er worden wel enkele potenties geïdentificeerd. Deze komen aan bod in OA29.

Twee | Afwaarts

EFFECT OP KNELPUNTEN
De knelpunten in het projectgebied krijgen in sommige gevallen een

andere betekenis in het werkvoorbeeld van het rechtdoortracé:

1. In het werkvoorbeeld wordt de fietssnelweg op een kwalitatieve manier

aangelegd op de linkeroever waardoor dit knelpunt (Abdijkaai) verdwijnt.

2. Het project biedt mogelijkheden om dit knelpunt te milderen of op te

lossen.

3. Het zwarte punt Gentsesteenweg (N43) X R8 wordt binnen het

werkvoorbeeld niet behandeld. Ook de problematische situatie in de

Zandbergstraat en de kruising met de R8 wordt niet behandeld. Dit

knelpunt blijft ongewijzigd.

4. Er wordt uitgegaan van een realisatie van de F7 in referentiescenario

2040. Dit knelpunt lost zichzelf dus op.

5. Het vervangen van de Luipaardbrug maakt deel uit van het project.

IMPACT WERKVOORBEELD BYPASS EFFECT OP KNELPUNTEN

° De fietssnelweg F7 kruist het kanaal t.h.v. de

spoorweg d.m.v. een brug. De fietsverbinding

over sluis 9 wordt behouden.

° Langsheen het nieuwe kanaal wordt de

F374 hersteld op de rechteroever. De F374

heeft dus geen onderbrekingen in haar tracé

en kruist het kanaal hier niet.

° T.h.v. de monding aan de Leie sluit de F374

opnieuw aan op de F371 richting Deinze.

° De bovenlokale fietsroute Kortrijk-Harelbeke

wordt hersteld door het voorzien van een

nieuwe brug t.h.v. de Gentsesteenweg (lokale

fietsweg) en een brug t.h.v. de

Zandbergstraat (BFF).

De knelpunten in het projectgebied krijgen in sommige gevallen een

andere betekenis in het werkvoorbeeld van het bypasstracé:

1. De Abdijkaai kan ingezet worden als recreatieve fietsas, waardoor het

knelpunt opgeheven wordt.

2. Het kruispunt van de F374 met de N43 is in de huidige toestand een

problematisch punt. In het werkvoorbeeld schuift dit kruispunt op, dit

nieuwe kruispunt zit in het project en zal vormgegeven worden opdat

ze conform de voorwaarden voor fietssnelwegen is.

3. Dit knelpunt blijft ongewijzigd.

4. Er wordt uitgegaan van de realisatie van de F7 in referentiescenario

2040. Dit knelpunt lost zichzelf dus op. Er wordt voorzien dat de F7

nog met de F374 kan verknopen op de rechteroever van het nieuwe

kanaal, aan het brugcomplex.

5. Het vervangen van de Luipaardbrug maakt deel uit van het project

IMPACT WERKVOORBEELD RING EFFECT OP KNELPUNTEN

De knelpunten in het projectgebied krijgen in sommige gevallen een

andere betekenis in het werkvoorbeeld van het ringtracé:

1. De Abdijkaai kan ingezet worden als recreatieve fietsas, waardoor het

knelpunt opgeheven wordt.

2. Het kruispunt van de F374 met de N43 is in de huidige toestand een

problematisch punt. In het werkvoorbeeld schuift dit kruispunt op, dit

nieuwe kruispunt zit in het project en zal vormgegeven worden opdat

ze conform de voorwaarden voor fietssnelwegen is.

3. De kruising van de Zandbergstraat en N43 met de R8 wordt opnieuw

uitgedacht in het werkvoorbeeld. Als gevolg hiervan kan het kruispunt

opnieuw ingericht worden.

4. Er wordt uitgegaan van de realisatie van de F7 in referentiescenario

2040. Dit knelpunt lost zichzelf dus op.

5. Het vervangen van de Luipaardbrug maakt deel uit van het project.

° De fietssnelweg F7 kruist het kanaal t.h.v. de

spoorweg d.m.v. een brug. De fietsverbinding

over sluis 9 wordt behouden.

° Langsheen het nieuwe kanaal wordt de

F374 hersteld op de rechteroever.

° T.h.v. de monding aan de Leie sluit de F374

opnieuw aan op de F371 richting Deinze.

° De bovenlokale fietsroute Kortrijk-Harelbeke

wordt hersteld door het voorzien van een

nieuwe brug t.h.v. de Gentsesteenweg (lokale

fietsweg) en een brug t.h.v. de

Zandbergstraat (BFF).

Hierbij worden volgende knelpunten geïdentificeerd in het afwaarts segment:

1. De Abdijkaai maakt deel uit van de fietssnelweg F374. De mogelijkheid tot langsparkeren en de bijhorende afslaand

bewegingen creëren extra conflictsituaties.

2. De N43 kruist de F374 gelijkvloers thv Abdijkaai/Spinnerijkaai. Deze kruising vormt een obstructie voor fietsers,

bovendien is de oversteek niet ingericht op niveau van een fietssnelweg.

3. Het kruispunt van de Gentsesteenweg (N43) en de R8 is een zwart punt volgens Agentschap Wegen en Verkeer, net zoals

het kruispunt van de Zandbergstraat (BFF) en de R8. Deze kruispunten worden dus opgenomen als knelpunt.

4. Fietssnelweg F7 Kortrijk-Gent langs de spoorlijn heeft nog een missing link t.h.v. de kruising met de R8. Fietsers kunnen

op deze locatie de R8 niet oversteken.

5. Rond de Luipaardbrug doen zich ook enkele conflicten voor in het fietsnet. De Kanaalstraat wordt gekenmerkt door het

vele vrachtverkeer en hoge snelheden. De huidige fietsaanduidingen zijn niet op het niveau van een fietssnelweg. De

oversteek van de Luipaardbrug naar de Luipaardstraat over de Kanaalstraat is ook niet op fietssnelwegniveau, in de

Luipaardstraat (BFF) is zelfs geen fietspad aanwezig. Verderop zijn ook voor het kruispunt van de Luipaardstraat met de

Keizerstraat en het Guldensporenpad (F45) onvoldoende maatregelen genomen om een veilige oversteek te waarborgen.


