
DORPSKERNVERNIEUWING BOTTELARE 
Toelichting gemeenteraadscommissie
20 oktober 2020
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AGENDA

- WELKOM DOOR SCHEPEN PASCAL ROUSSEAUX (5’)

- TOELICHTING VISIE DORPSKERNVERNIEUWING BOTTELARE (45’)

- TOELICHTING ONLINE PARTICIPATIETOOL (15’)

- GEEF JE FEEDBACK (30’)
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DOELSTELLING OPDRACHT

Opmaak van een inrichtingsvisie voor de publieke ruimte van Bottelare met aandacht voor:

 - het verbeteren van de verkeersleefbaarheid en - veiligheid 

 - het hanteren van een duurzame ontwerpbenadering

 - het onderzoeken van een eigen identiteit dat rekening houdt met een herkenbare huisstijl binnen 

de hele gemeente

 - het verhogen van de beeldkwaliteit, de aantrekkelijkheid en de identiteit van de kern(en)

 - de leefbaarheid en uitstraling op lange termijn 
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tijdslijn

fase 1
analyse, verkeersstudie en

kennisopbouw 
(2 maand)

fase 2
visievorming  
(2 maand)

fase 3
ontwerpend onderzoek 
3 inrichtingsschetsen 

(3 maand)

fase 4
 opmaak definitief 
inrichtingsontwerp  

(2 maand)
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PG: projectgroep (7) + SG: stuurgroep (3) = (10)
WG: werkgroep
CO: college burgemeester en schepenen (2)
PS: praatstraat (terreinbezoek) 
DD: dorpsdebat (2)
CR: consultatieronde (1)

DOELSTELLING OPDRACHT
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Intensief participatietraject doorheen de hele opdracht:

 - praatstraatjes

 - een grootschalige dorpsenquête

 - eerste dorpsdebat

 - bilateraal overleg met de directie en ouderwerkgroep O.L.V. Visitatieschool

 - tweede ‘online’ dorpsdebat

 - finaal terugkoppelingsmoment

+ drie lokale vertegenwoordigers

DOELSTELLING OPDRACHT
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Presentatie opgedeeld in drie hoofdstukken:

 - naar een VERKEERSVEILIGE dorpskern

 - naar een KINDVRIENDELIJKE schoolomgeving

 - naar een AANTREKKELIJK dorpsplein

TOELICHTING DORPSKERNVERNIEUWING BOTTELARE
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over de drie 

scenario’s voor de 
inrichting van Kon. 
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TOELICHTING DORPSKERNVERNIEUWING BOTTELARE
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HOOFDSTUK 1

NAAR EEN VERKEERSVEILIGE DORPSKERN
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betere en veiligere 
fietsroutes

Rood 
Beeldekenstraat is 

een sluipweg

bushalte ter hoogte 
van Sint-Annakerk

fietssugestiestroken 
werken niet

voorkeur voor 
vrijliggende fietspaden

voorstel verbod op 
doorgaand zwaar 

verkeer

herbekijken circulatie 
op wijkniveau om 

sluipverkeer tegen te 
gaan

Dorpsstraat afsluiten voor 
doorgaand autoverkeer

voldoende breedte van de 
stoepen

aanpassen wegprofiel i.f.v. 
verkeerssnelheid en ruimte 

zwakke weggebruikers

invoeren 
éénrichtingsverkeer

geen bloembakken!

optimaliseren netwerk van 
trage wegen

lokaal landbouwverkeer 
moet nog door het dorp 

kunnen rijden

organiseren van buurt- en 
randparkings om parkeerdruk uit 

het centrum te halen

voorzien van deelauto
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waarom?

 - voor betere verkeersveiligheid

 - voor betere verkeersleefbaarheid

 - voor minder geluidsoverlast

HANDHAVEN HUIDIGE AFBAKENING ZONE 30KM/U
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1. inrichten wegprofiel CONFORM VADEMECUM

2. introduceren van DRIE POORTEN met verkeersplateau

3. werken met ANPR om SNELHEID EN DOORGAAND ZWAAR VERKEER te beheersen

4. ontmoedigen van doorgaand verkeer met VERKEERSCIRCULATIE 

HANDHAVEN HUIDIGE AFBAKENING ZONE 30KM/U
Hoe?
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2.0 2.0

bron: IPOD Gent

HANDHAVEN HUIDIGE AFBAKENING ZONE 30KM/U
1. inrichten wegprofiel conform zone 30km/u
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poort 
De Wulf

poort 
Molenhoekstraat - Sint-Annastraat

poort 
Basisschool O.L.V. Visitatie

Kon. Astridlaan

Sint-Annastraat

Poelstraat

Rood Beeldekenstraat

Rid. A. Stas de Richellelaan

30

HANDHAVEN HUIDIGE AFBAKENING ZONE 30KM/U
2. introduceren van drie poorten met verkeersplateau
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30
Kon. Astridlaan

Sint-Annastraat

Poelstraat

Rood Beeldekenstraat

Rid. A. Stas de Richellelaan

HANDHAVEN HUIDIGE AFBAKENING ZONE 30KM/U
3. werken met ANPR om snelheid en doorgaand zwaar verkeer te beheersen



15

enkelrichting tussen 
Dorpsstraat - Pontstraat

 Pontstraat - Vredestraat
enkelrichting

‘knip’ Sint-Annawegel voor 
gemotoriseerd verkeer

F. Nève de Méverngiesstraat 
enkelrichting 

‘knip’ Dorpsstraat voor 
gemotoriseerd verkeer

Rood Beeldekenstraat

Kon. Astridlaan

Schoolstraat

Pontstraat

Vredestraat

Sint-Annastraat

Poelstraat

Rid. A. Stas de Richellelaan

X
X

HANDHAVEN HUIDIGE AFBAKENING ZONE 30KM/U
4. ontmoedigen van doorgaand verkeer met verkeerscirculatie
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Rid. A. Stas de Richellelaan

Poelstraat

Kon. Astridlaan

Sint-Annastraat

Rood Beeldekenstraat

halte buslijn 43/39halte buslijn 42

FACILITEREN BUSHALTEN DE LIJN
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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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buurt en randparking
parkeerzone
andersvalideplaatsen

kortparkeren

mobihub

herorganiseren van de parkeerplaatsen levert 
extra plaatsen op en een parkeervrij dorpsplein

ORGANISEREN VAN EEN HELDERE PARKEERSTRUCTUUR 
In 2021 wordt een nieuw parkeerregime uitgerold voor de kern van Merelbeke
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één deelauto vervangt 12 privéauto’s 
(bron: D. Lauwers prof. Ugent)

ORGANISEREN VAN EEN HELDERE PARKEERSTRUCTUUR 
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VERKEERSCIRCULATIE KON. ASTRIDLAAN
drie scenario’s
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Rood Beeldekenstraat

Kon. Astridlaan

Schoolstraat

Pontstraat

Vredestraat

Sint-Annastraat
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Poelstraat

Rid. A. Stas de Richellelaan

SITUERING KON. ASTRIDLAAN
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PROBLEEMSTELLING: BEPERKTE RUIMTE

10m

dorpsplein

Sint-Annastraat

Vennestraat

Lindestraat

10,5m

7 à 7,4m

70m

48m

12m

60m

30m

8m
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huidige situatie t.h.v. smalste segment (lengte +70m)

0,75m0,90m 5,60m

30

STOEPBREEDTE NIET CONFORM VADEMECUM (> 1,50M)
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CONCLUSIE HUIDIGE INRICHTING KON. ASTRIDLAAN

CONCLUSIE UIT HET MOBILITEITSONDERZOEK NAAR DE BESCHIKBARE BREEDTE IN 
KON. ASTRIDLAAN IS DAT HET SMALLE PROFIEL ALLEEN ENKELRICHTINGVERKEER 

TOELAAT. 
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DRIE SCENARIO’S TOEKOMSTIGE INRICHTING KON. ASTRIDLAAN

1. PERMANENT enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer van dorpsplein naar Vennestraat  

2.  PERMANENT enkelrichting voor gemotoriseerd verkeer van Vennestraat naar dorpsplein 

3. ALTERNEREND enkelrichting met verkeerslichten en gemengd fietspad en stoep



26

SCENARIO 1 EN 2

 PERMANENT ENKELRICHTING VOOR
GEMOTORISEERD VERKEER



huidige situatie t.h.v. smalste segment (lengte +70m)

voorstel t.h.v. smalste segment (lengte +70m)

PERMANENT ENKELRICHTING 

0,75m

4,20m

0,90m 5,60m

7,20m

30

30

>1,50m>1,50m

inrichting wegprofiel



28

Kon. Astrid
laan

Kon. Astrid
laan

Vennestraat

Vennestraat
Schoolstr

aat

Schoolstr
aat

Kon. Albert I - 

plein Kon. Albert I - 

plein

Sint-Annastraat

Sint-Annastraat

twee scenario’s
PERMANENT ENKELRICHTING 
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sterkten
• continuïteit fietsverkeer in twee richtingen

• vlotte verbinding naar het dorpscentrum voor bewoners 

ten westen van Koning Albert I - plein 

zwakten
• doorgaand autoverkeer Hundelgemsesteenweg - Poelstraat 

wordt niet ontmoedigd

• doorgaand autoverkeer verhoogd verkeersdrukte aan 

basisschool O.L.V. Visitatie

• meer verkeersbewegingen in Sint-Annastraat richting 

Hundelgemsesteenweg

• het lokale bestemmingsverkeer zal een andere route kiezen, 

daarom voorstel éénrichtingsverkeer in School- en Vennestraat

• busbediening via Kon. Astridlaan is slechts in eenrichting 

mogelijk

SCENARIO 1: VENNESTRAAT - DORPSPLEIN

Kon. Astrid
laan

Vennestraat

Schoolstr
aat

Kon. Albert I - 

plein

Sint-Annastraat
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SCENARIO 2: DORPSPLEIN - VENNESTRAAT

sterkten
• continuïteit fietsverkeer in twee richtingen

• doorgaand autoverkeer Hundelgemsesteenweg - 

Poelstraat wordt ontmoedigd

• minder verkeersdrukte van doorgaand autoverkeer aan 

basisschool O.L.V. Visitatie

• minder verkeersbewegingen in Kon. Astridlaan

zwakten
• het lokale bestemmingsverkeer zal een andere route 

kiezen naar het centrum, daarom voorstel knip aan 

School- of Vennestraat

• het bovenlokale en regionale verkeer zal een andere 

route kiezen, de impact is voorlopig niet gekend. Het HB - 

onderzoek voor Merelbeke kan hier inzicht in bieden.

• busbediening via Kon. Astridlaan is slechts in eenrichting 

mogelijk

Kon. Albert I - 

plein

Sint-Annastraat

Kon. Astrid
laan

Vennestraat

X
of X

Schoolstr
aat
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SCENARIO 3

 ALTERNEREND ENKELRICHTING MET VERKEERSLICHTEN EN 
GEMENGD FIETSPAD EN STOEP



huidige situatie t.h.v. smalste segment (lengte +70m)

voorstel t.h.v. smalste segment (lengte +70m)

0,75m

3,20m

0,90m 5,60m

7,20m

30

30

>2,00m>2,00m

SCENARIO 3: ALTERNEREND ENKELRICHTING
inrichting wegprofiel
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Kon. Astrid
laan

Vennestraat

Schoolstr
aat

Kon. Albert I - 

plein

Sint-Annastraat

sterkten
• dubbelrichtingsverkeer blijft gehandhaafd

• continuïteit fietsverkeer in twee richtingen via gemengd 

fietspad en stoep

• busbediening via Kon. Astridlaan blijft mogelijk

alternerend enkelrichting met verkeerslichten en gemengd fietspad en stoep
SCENARIO 3: ALTERNEREND ENKELRICHTING



34

Kon. Astrid
laan

Vennestraat

Schoolstr
aat

Kon. Albert I - 

plein

Sint-Annastraat

zwakten
• vademecum min. 2,00m over ‘beperkte’ afstand

• (mogelijke) conflicten tussen fietsers en voetgangers

• (mogelijk) conflict bij uitrijden wagens van parking

• (mogelijke) conflicten bij het verlaten van de woning

• obstakels (verlichting, borden enz.) aan gevel bevestigen

• veilige fietsovergang (van verhoogd fietspad naar rijbaan)

• beperkte impact op doorgaand autoverkeer

alternerend enkelrichting met verkeerslichten en gemengd fietspad en stoep
SCENARIO 3: ALTERNEREND ENKELRICHTING
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Kon. Astrid
laan

Kon. Astrid
laan

Vennestraat

Vennestraat

Schoolstr
aat

Schoolstr
aat

Kon. Albert I - 

plein Kon. Albert I - 

plein

Sint-Annastraat

Sint-Annastraat

Kon. Astrid
laan

Vennestraat

Schoolstr
aat

Kon. Albert I - 

plein

Sint-Annastraat

INRICHTING KON. ASTRIDLAAN
drie scenario’s

SCENARIO 1
permanant enkelrichting 
Vennestraat - dorpsplein

SCENARIO 2
permanant enkelrichting 
dorpsplein - Vennestraat

SCENARIO 3
alternerend enkelrichting 

X
of X
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HOOFDSTUK 2

NAAR EEN KINDVRIENDELIJKE SCHOOLOMGEVING
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betere en veiligere 
fietsroutes

voorzien verlichting aan trage 
wegen achterzijde school

herinrichten inkomplein vooraan 
de school i.f.v. kiss& ride, 

busparking enz.

asverschuiving 

huidige halteplaats De Lijn 
gebruiken als parkeerzone

Diepestraat eventueel inrichten 
als parking of site Verhauwen

weide achter de school gebruiken 
als speelzone 

oude trambedding is geklasseerd 
als klein landschapselement
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oude tramlijn tussen Geraardsbergen en Gent
HISTORISCHE LEZING
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oude tramlijn tussen Geraardsbergen en Gent
HISTORISCHE LEZING
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trage doorsteek oude trambedding
verhoogde voetpaden

weghalen bestaande k&r plaaten ifv zichtbaarheid
optimalisatie aansluiting Richellelaan -  Diepestraat

optimaliseren en uitbreiden parkeerstrook (40pp)

trage weg met dimbare verlichting 
naar Sint-Annakerk

dimbare verlichting trage wegel

K&R (8pp)
asverschuiving

autovrij inkomplein school

veilige oversteekzone

Dorpstraat doodlopend voor autoverkeer

verhoogd plein
halteplaats voor wekelijkse schoolbus + K&R (3pp)

ONTWERPVOORSTEL
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ONTWERPVOORSTEL
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HUIDIGE SITUATIE
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VISUALISATIE ONTWERPVOORSTEL
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HOOFDSTUK 3

NAAR EEN AANTREKKELIJK DORPSPLEIN
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een ontmoetingsplein 
moeten met meer groen, 

rust- en zitplekken

 Sint-Annakapel onderdeel 
van dorpsplein

aandacht voor 
authenticiteit van het dorp

petaquebaan integreren

inrichting van 
gevel tot gevel

meer ‘levendigheid’ 
kortparkeerplaatsen voor 

handelaars aan het Koning 
Albert I-plein
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HUIDIGE SITUATIE

verhard parkeerplein, waardevolle Lindeboom in halfverharding
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Ferraris 1777

HISTORISCHE LEZING

dorp in het landschap



48

Atlas der Buurtwegen . 1840

HISTORISCHE LEZING

helder kader dorpsplein, verhard plein van gevel tot gevel, Sint-Annakapel onderdeel van het plein
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huidige situatieAtlas der Buurtwegen . 1840

840m2 - 385m23.050m2

HISTORISCHE LEZING
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HISTORISCHE LEZING
Sint-Annakapel in groen kader, pleinverharding uit kassei
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HISTORISCHE LEZING
oude waterpomp op het plein
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DRIE ONTWERPVOORSTELLEN DORPSPLEIN

een aantrekkelijk dorpsplein 
met groenelementen, 

zitbanken enz.

een functioneel dorpsplein 
met ruimte voor activiteiten

een hedendaags dorpsplein 
met een knipoog naar het 

verleden

uitgangspunten
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DRIE ONTWERPVOORSTELLEN DORPSPLEIN

3. dorpsplein in natuursteen met 
zitplekken in het groen

2. dorpsplein in natuursteen met 
één grasveld

1. dorpsplein in grindverharding
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Lindestraat

1. EEN DORPSPLEIN IN GRINDVERHARDING

 - Verhoogd plein van gevel tot gevel op één niveau
 - Sint-Annakapel maakt onderdeel uit van het 

plein, dit wordt versterkt doordat Sint-Annas-
traat langs de achterzijde loopt

 - Grote open verharde centrale pleinzone in 
grindverharding met zitgelegenheden onder de 
nieuwe bomen

 - Waterpomp als historische element
 - Houten zitbanken op het zuiden gericht
 - Ruimte voor terras rond en onder Lindeboom
 - Rijbaan in betonverharding

BUS

BUS
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1. EEN DORPSPLEIN IN GRINDVERHARDING
referentiebeelden
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1. EEN DORPSPLEIN IN GRINDVERHARDING
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Lindestraat

2. EEN DORPSPLEIN IN NATUURSTEEN MET ÉÉN GRASPERK

 - Verhoogd plein van gevel tot gevel op één niveau
 - Sint-Annakapel maakt onderdeel uit van het plein, 

maar Sint-Annastraat langs de voorzijde loopt
 - Grote open centrale pleinzone, deels in 

kasseiverharding, deels in gazon of beplanting
 - Plaats voor zit- en picknickgelegenheden onder 

de nieuwe bomen
 - Waterpomp als historische element
 - Houten zitbanken op het zuiden gericht
 - Ruimte voor terras rond en onder Lindeboom
 - Rijbaan in kasseiverharding met fietsstroken in 

beton

BUS

BUS
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2. EEN DORPSPLEIN IN NATUURSTEEN MET ÉÉN GRASPERK
referentiebeelden
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2. EEN DORPSPLEIN IN NATUURSTEEN MET ÉÉN GRASPERK
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Lindestraat

3. EEN DORPSPLEIN IN NATUURSTEEN MET ZITPLEKKEN IN HET GROEN

 - Verhoogd plein van gevel tot gevel op één niveau
 - Sint-Annakapel maakt onderdeel uit van het plein, 

maar Sint-Annastraat langs de voorzijde loopt
 - Grote open centrale pleinzone, deels in 

kasseiverharding, deels in gazon of beplanting
 - Wandelpad doorheen de groenzone met plaats 

voor zitbanken onder de nieuwe bomen
 - Waterpomp als historische element
 - Houten zitbanken op het zuiden gericht
 - Ruimte voor terras rond en onder Lindeboom
 - Rijbaan in kasseiverharding met fietsstroken in 

beton

BUS

BUS
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3. EEN DORPSPLEIN IN NATUURSTEEN MET ZITPLEKKEN IN HET GROEN
referentiebeelden
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3. EEN DORPSPLEIN IN NATUURSTEEN MET ZITPLEKKEN IN HET GROEN
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Geef je feedback 
over de drie 

ontwerpvoorstellen voor 
de toekomstige inrichting 

van het dorpsplein

Geef je feedback 
over de drie 

scenario’s voor de 
inrichting van Kon. 

Astridlaan

Geef je feedback
DORPSKERNVERNIEUWING BOTTELARE
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Kon. Astrid
laan

Kon. Astrid
laan

Vennestraat

Vennestraat

Schoolstr
aat

Schoolstr
aat

Kon. Albert I - 

plein Kon. Albert I - 

plein

Sint-Annastraat

Sint-Annastraat

Kon. Astrid
laan

Vennestraat

Schoolstr
aat

Kon. Albert I - 

plein

Sint-Annastraat

INRICHTING KON. ASTRIDLAAN
drie scenario’s

SCENARIO 1
permanant enkelrichting 
Vennestraat - dorpsplein

SCENARIO 2
permanant enkelrichting 
dorpsplein - Vennestraat

SCENARIO 3
alternerend enkelrichting 
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DRIE ONTWERPVOORSTELLEN DORPSPLEIN
drie ontwerpvoorstellen

ONTWERPVOORSTEL 1
dorpsplein in grindverharding

ONTWERPVOORSTEL 2
dorpsplein in natuursteen met 

één grasveld

ONTWERPVOORSTEL 3
dorpsplein in natuursteen met 

zitplekken in het groen 
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GEEF UW FEEDBACK!

Wij roepen u op om voor de DRIE ONTWERPVOORSTELLEN VAN HET DORPSPLEIN en voor 
de DRIE SCENARIO’S VOOR DE VERKEERSDOORSTROMING IN KON. ASTRIDLAAN 

aan te geven wat u goed of minder goed vindt. Hoe meer feedback wij krijgen, hoe beter wij in staat 
zullen zijn een gedragen beslissing te nemen. 

Bij de INFOBRIEF vond u TWEE FORMULIEREN waarop u uw feedback kan geven en die u 
van maandag 26 oktober 2020 tot en met zondag 22 november 2020 kan DEPONEREN IN DE 

HOUTEN BRIEVENBUS die daarvoor zal worden opgesteld aan DE SINT-ANNAKERK. 

Via de WEBPAGINA HTTPS://PARTICIPATIE.MERELBEKE.BE/BOTTELARE  krijgt u van 
vrijdag 23 oktober 2020 tot en met zondag 22 november 2020 de mogelijkheid feedback te geven, 

die ook zichtbaar zal zijn voor de andere deelnemers aan deze online participatieronde.

Zit u NA DEZE INFOSESSIE nog met bepaalde vragen waarop u geen antwoord vindt op 
de webpagina, dan kunt u die van 23 oktober 2020 tot en met 22 november 2020 mailen naar 

STUDIEBOTTELARE@MERELBEKE.BE 




