
- 2040 (nieuwe projecten: meer verkeer)

- 1 ASC tvv N43xR8 en paperclip

- volledig aangepaste R8

- scenario b: maximale infra

- Kanaalstraat geknipt voor vrachtverkeer

- Keizersstraat geknipt

Doorkijk tot 2070

Idem als scenario 3, maar:

- aanpassingen R8 ook binnen projectgebied

- 2040 (nieuwe projecten: meer verkeer)

- Aanpassingen R8 enkel buiten projectgebied

- Kanaalstraat geknipt voor vrachtverkeer

- Keizersstraat geknipt

Doorkijk tot 2070

Idem als scenario 1, maar:

- aanpassingen R8 ook binnen projectgebied

- 2040 (nieuwe projecten: meer verkeer)

- Aanpassingen R8 enkel buiten projectgebied

- Kanaalstraat geknipt voor vrachtverkeer

- Keizersstraat geknipt

III. Eén bestaande toestand en vijf scenario's

Nieuwe ontwikkelingen 2040

VerzadigingsgraadToedelingsfiguur

I. Bestaande toestand

Aanpassingen aan weginfrastructuur 2040

Bestaande toestand - avondspits

Bestaande toestand

Rechtdoor

Scenario 1 = referentiescenario Scenario 2

Bypass

Scenario 3 =

werkvoorbeeld bypass

Scenario 4

Ring

Scenario 5 =

werkvoorbeeld ringtracé

Scenario 5c

Scenario 5d

Knippen parallelwegen tussen N50 en

Kuurnsesteenweg/Kortrijksestraat

Eénrichtingsverkeer + knippen

zuidelijke parallelweg tussen N50 en

Kuurnsesteenweg/Kortrijksestraat

Bestaande toestand - ochtendspits

Inzichten:

- LOS: vooral probleem thv Kuurne

- Buitenzijde van de R8 (Kortrijksestraat,

N43, Stasegem Dorp) is drukker

- Structurele file in Kortrijksestraat

- R36 ook heel druk

- E17 zit over de verzadigingsgrens

II. Referentiesituatie 2040

Rechtdoor 

IV. Evaluatie scenario's - kwantitatief

*alle analyses zijn op basis van intensiteiten van wegsegmenten en niet op basis

van afwikkelkwaliteit op kruispuntniveau (dit laatste is in uitwerking)*

Scenario 1 = referentiescenario

Bestaande toestand - ochtendspits Referentiesituatie - ochtendspits

Bestaande toestand - avondspits Referentiesituatie- avondspits

Verzadigingsgraad

1. Door aanpassingen R8 thv Kuurne

is er iets minder verkeer door

Kuurne, maar er is toch nog

filevorming thv kruispunt R8

2. Drukker in de omgeving N43 &

op de R8

3. Gezien het grote aantal projecten

in het zuiden van het projectgebied,

is daar ook een toename van

verkeer (Stasegem, Beneluxlaan,

Stasegemstraat, Visserskaai)

Scenario 2 | rechtdoor met aanpassing R8

Referentiescenario 1 - ochtendspits Scenario 2a - ochtendspits

Verzadigingsgraad

Verschillenplot

1. R8 volledig aangepast: trekt veel meer verkeer aan op de R8 (voor een deel

wordt dit weggetrokken van de E17)

2. N43: iets meer verkeer op N43, iets minder op Hippodroom- en

Zandbergstraat omdat die laatste geen rechtstreekse aantakking meer hebben

op R8

3. Spinnerijstraat-Stasegemdorp-Pol. Gevangenenstraat: eveneens alternatief

voor Hippodroom- en Zandbergstraat

4. Vrij grote impact van het aanpassen van de volledige R8

5. Lichte stijging op N50 en Kortrijksestraat

6. ASP gelijkaardig, maar iets minder problemen met verzadiging in vgl met OSP

Bypass

Scenario 3 =  werkvoorbeeld bypass

Referentiescenario 1 - ochtendspits Scenario 3 - ochtendspits

Verzadigingsgraad

Verschillenplot
- Bypass in vergelijking met

ref-scen geeft weinig verschil,

enkel lokale toe- en afnames

- Iets meer verkeer op

Vennestraat en

Stasegemsestraat-Visserskaai,

en op de R8

- Er is geen toename op de

N43

- Verzadigingsgraad: geen

verschil met referentiescenario

- Weinig verschil met ASP

Scenario 3a

Scenario 4 =  bypass met aanpassing R8 (subvariant ringtracé)

Referentiescenario 1 - ochtendspits Scenario 2a - ochtendspits Scenario 4a - ochtendspits

Verzadigingsgraad

Verschillenplot

Scenario 2 en 4 lijken meer op

elkaar dan 4 en 3 of 1 =

Het verschil tussen rechtdoor

en bypass is kleiner dan met of

zonder aanpassingen aan de

R8 (idem ASP)

R8 volledig aangepast, bypass versus rechtdoor (4a in vergelijking met 2a):

1. Venetiëlaan-Boerderijstraat als snel alternatief naar R8 (geen capaciteitsproblemen op deze route). De Venetiëlaan wordt

aantrekkelijker omdat de paperclip in dit scenario aantrekkelijker wordt aan de kant van Harelbeke. Als er meer afslagstroken worden

voorzien thv Hollands complex N43, trekt dit opnieuw verkeer weg van de Venetiëlaan (scenario 4b)

2. Voor de rest zeer beperkte verschillen met scenario 2 (aanpassing R8 heeft groter effect dan knippen van enkele lokale

verbindingen)

Scenario 4a

Ring

Scenario 5b =  werkvoorbeeld ring

Referentiescenario 1 - ochtendspits Scenario 5b - ochtendspits

Referentiescenario 1 - avondspits Scenario 5b - avondspits

1. Sluipverkeer door Kuurne – route door Kuurne is 1,6 (OSP) tot 2 minuten (ASP) sneller dan via nieuw aansluitingscomplex,

zowel OSP als ASP (5,5 versus 7,4 minuut)

2. Heel veel verkeer neemt de Venetiëlaan in plaats van de parallelweg:

-> Route via Venetiëlaan is voor heel wat verkeer de kortste route (5b zorgt wel

voor beperkte verschuiving weg van Venetiëlaan naar parallelweg in verg

met 5a)

-> Mogelijk wel nog verder te beïnvloeden via flankerende maatregelen op

Venetiëlaan

3. Veel verkeer op N43 kant Kortrijk (reden?)

4. Meer verkeer via Kapel Ter Bede-Keizerstraat en via N391 naar E17 en R8 (tgv verdwijnen paperclip)

5. Minder verkeer door Spinnerijstraat-Stasegemdorp (tgv verdwijnen paperclip)

6. Ondanks grote stromen van en naar Kuurne, gaat het aan het kruispunt supervlot (verliestijden zeer kort) -> gaat het té vlot?

7. Net als in andere scenario's: ASP minder uitgesproken problemen met verzadiging dan OSP

ASP versus OSP:

- Minder grote toename door Kuurne

richting R8 in ASP

- ASP minder grote afname in

Stasegem-dorp

- Minder grote toename op N43 kant

Kortrijk in ASP

- Overall: gelijkaardige effecten

Verzadigingsgraad

Verschillenplot

Scenario 5b

Scenario 5b

Scenario 5c = variant werkvoorbeeld ring

- Verkeer in Kuurne wordt rustiger, net zoals in Stasegem

- Enkel grotere verzadiging op de N43, de nieuwe parallelweg en de R8

- Doorwerking tot op de R36

Vergelijking 5b met 5c:

- Veel rustiger in Kuurne, in beide richtingen.

- Wel iets drukker op N50.

- Ook drukker via N50 en Boomgaardstraat en Kattestraat (lokaal bestemmingsverkeer Kuurne)

- Duidelijk effect op R8: R8 noord wordt minder interessant, kleinere toenames op R8 zuid.

- Ook omgeving nieuw aansluitingscomplex wordt drukker. Maar is niet in evenwicht; het is niet zo dat alle

het verkeer dat eerst door Kuurne reed, nu via nieuw ASC rijdt…

- Nagenoeg zelfde beeld in ASP

Verzadigingsgraad

Verschillenplot

Scenario 5b - ochtendspits Scenario 5c - ochtendspits

Scenario 5c

Scenario 5c

Scenario 5d = variant werkvoorbeeld ring

Verzadigingsgraad

Verschillenplot

Scenario 5d in vergelijking met 5c en 5b:

- Opnieuw file in Kuurne, maar enkel in 1

richting

- Verkeer wordt drukker op de binnenring

van Kortrijk (ook in scenario 5c)

- Scenario 5c brengt grotere verschuivingen

met zich mee dan 5d

Verschillen tussen 5c en 5d in vergelijking

met 5b:

- R8 enkel maar langs 1 kant minder

interessant in 5d, sterkere toename in

Boomgaardstraat in 5d, in 5d meer gebruik

van Venetiëlaan (en niet van

parallelweg??).

- N50 kant Kortrijk opnieuw rustiger

(minder grote effecten als bij 5c). Vooral

N43 en Boomgaardstraat worden drukker

als alternatief op Kortrijksestraat in Kuurne.

Overall lijkt 5d interessanter dan 5c.

Absolute cijfers in Boomgaarstraat vallen

mee (ca. 400 pae in drukste richting)

Scenario 5d

- Overall niet zoveel verschillen tussen 5c en 5d, OSP en ASP zijn

gelijkaardig

Scenario 5b - ochtendspits Scenario 5c - ochtendspits Scenario 5d - ochtendspits

Scenario 5d
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V. Inzichten

- Veel drukker op N50: probleem voor linksaf beweging komende van Kuurne

(verliestijden van meer dan 2 minuten)

- Veel minder druk thv Kuurnsesteenweg/Kortrijksestraat (verdwijnen van deel

van de relatie met R8), hoewel relatie met ventwegen belangrijk blijft (R8 noord

- Kuurne centrum)

- N43 veel drukker:

Opvallend grote toename rechtsaf komende van zuid naar Hippodroomstraat

(verklaring?)

Linksaf uit Harelbeke komende naar R8 zuid is de moeilijkste beweging

- Op de N50 neemt de relatie met R8 zuid iets toe in vergelijking met het

referentiescenario, vooral van en naar Kortrijk, verder weinig verschillen

- Weinig verschillen thv Kortrijksestraat/Kuurnsesteenweg

- Grootste verschil rond de N43:

Grote toename van de relatie met R8 zuid (komende van R8 naar Harelbeke

en vanuit Kortrijk naar R8)

Ook vanuit Kortrijk grote stroom naar R8 zuid: relatie Kortrijk - R8 wordt groter

Nog grotere verliestijden voor linksaf uit Harelbeke naar R8 zuid

- Weinig verschillen tov referentiescenario 1 = bevestiging dat bypass op zich

weinig mobiliteitseffecten met zich meebrengt

- Weinig verschillen tussen OSP en ASP

Gelijkaardige effecten als scenario 2a:

- Nauwelijks verschillen tussen scenario 2a en 4a thv

Kortrijksestraat/Kuurnsesteenweg & de N50

- Er zijn enkel verschillen voor verkeer komende van N43 kant Kortrijk richting R8

zuid (vooral OSP) . De omgekeerde beweging van R8 zuid richting Kortrijk is dan

weer belangrijker in scenario 4 (verklaring?)

- Belangrijk ongewenst effect: opvallend veel verkeer door Kuurne. In beide richtingen +200

pae, wat bijna een verdubbeling van het verkeer is.

- Ook kruispunt N50 wordt drukker, maar in verhouding met het verkeer door Kuurne is deze

toename beperkt

- Het nieuwe aansluitingscomplex wordt beperkt gebruikt:

Zeker voor de relatie met Harelbeke-R8 noord valt op dat het nieuwe ASC niet goed

werkt.

Er is wel een duidelijkere relatie met Kortrijk.

Er is wel een grote stroom uit Harelbeke naar R8 zuid & ook de omgekeerde beweging is

belangrijk

- In vergelijking met scenario 5b worden beide ASC iets drukker, vooral thv N50 (grote toename

vanuit R8 noord naar Kortrijk = bestemmingsverkeer voor centrum Kuurne)

- Relatief weinig extra verkeer thv nieuw ASC (op sommige bewegingen is er zelfs een afname te

merken), dus het  verkeer verschuift niet naar het nieuwe ASC, maar verspreidt zich eerder via het

ASC van de N50 of nog verder (andere ASC op R8)

- drukste bewegingen:

N50: van R8 zuid naar Kuurne // van R8 noord naar Kortrijk // van Kortrijk naar R8 zuid

Nieuw ASC: tussen R8 zuid en nieuw ASC (beide richtingen) // van Harelbeke naar R8 noord //

van Harelbeke naar R8 zuid

- Zowel de N50 als het nieuw ASC worden iets drukker dan in scenario 5b, maar dit verschilt niet

veel (sommige takken zelfs minder verkeer)

- Het grootste verschil zit in de linksaf beweging komende van R8 noord naar Kuurne (N50). Deze

beweging wordt drukker in scenario's 5c en  5d dan in 5b

- Op het nieuwe ASC zijn de verschillen tussen de drie varianten van scenario 5 eerder beperkt,

dus van een echte verschuiving naar het nieuwe ASC is geen sprake

- Het grootste verschil in het nieuwe ASC zit in de rechtsaf beweging komende van de R8 zuid

naar Harelbeke. Deze wordt in scenario 5d het drukst van alle varianten.

Belangrijkste kruispuntbewegingen en relevante verliestijden Kruispunt N43: verschil tussen variant a (huidige infrastructuur)

en variant b (maximale infrastuctuur)

Scenario 2 | rechtdoor met aanpassingen

Variant a= huidige kruispuntinrichting 

Variant b = maximale infrastructuur 

Variant b vs a:

- door meer ruimte te geven voor afslaand verkeer thv

N43, trek je meer verkeer aan op de N43

- variant b is voornamelijk interessant voor de stroom uit

Harelbeke naar de R8 zuid (linksaf). In scenario 3 is de

b-variant daarnaast ook interessant voor de

omgekeerde stroom (van R8 zuid naar Harelbeke).

- in scenario 4 valt op dat de stroom via de Venetiëlaan

minder interessant wordt

- meer afslagstroken zorgen er ook voor dat het LOS

van de N43xR8 verbetert

- opvallend minder verkeer uit Kortrijk naar R8 zuid

- idem voor ASP

Vrachtverkeer 

Bestaande toestand -  percentage vracht Bestaande toestand -  percentage vracht ASP

Ochtendspits

Bestaande toestand

Scenario 1 = referentiescenario rechtdoor

Avondspits

Bestaande toestand

Scenario 1 = referentiescenario

Scenario 2 = rechtdoor met aanpassing R8

Scenario 2 = rechtdoor met aanpassing R8

Scenario 3 = werkvoorbeeld bypass

Scenario 4 = bypass met aanpassing R8 (subvariant ringtracé)

Scenario 5b = werkvoorbeeld ringtracé

Scenario 4 = bypass met aanpassing R8 (subvariant ringtracé)

Scenario 5b = werkvoorbeeld ringtracé

Scenario 5c =  subvariant werkvoorbeeld ringtracé
Scenario 5c =  subvariant werkvoorbeeld ringtracé

Scenario 5d =  subvariant werkvoorbeeld ringtracé
Scenario 5d =  subvariant werkvoorbeeld ringtracé

Inzichten

Bestaande toestand

Scenario 1 = referentiescenario

Scenario 2 = rechtdoor met aanpassing R8

Scenario 4 = bypass met aanpassing R8 (subvariant ringtracé)

Scenario 3 = werkvoorbeeld bypass

Scenario 3 = werkvoorbeeld bypass

Scenario 5b = werkvoorbeeld ringtracé

Scenario 5c =  subvariant werkvoorbeeld ringtracé

Scenario 5d =  subvariant werkvoorbeeld ringtracé

N50 Kuurne Omgeving N43/

Hoevestraat (scen. 5)

N50 Kuurne Omgeving N43/

Hoevestraat (scen. 5)

- Relatie van Harelbeke en Kuurne met de R8 is groter dan de relatie met Kortrijk-R8

- Kruispunt N50 is iets belangrijker voor beweging van en naar Kortrijk

- Meest problematische bewegingen: linksaf naar R8 (zuid), in Kuurne ook de linksaf

komende van R8 noord naar Kuurne. Voor de linksafbewegingen moeten twee lichten

gekruist worden.

Zuidwestelijk kruispunt

(kant Kortrijk)

Noordoostelijk kruispunt

(kant Harelbeke)

Zuidwestelijk kruispunt (kant Kortrijk)

Noordoostelijk kruispunt (kant Harelbeke)

Variant a

Variant b
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