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Vertrekpunt: aanpak zwarte punten

Knelpunten:

- Langs het stationsplein

- Inrit K&R

- Aansluiting Chantrellstraat

- (Unescorotonde)

Aanduiding knelpunten



Vertrekpunt Toekomstvisie R30

Ingesleufde R30 = één van de 

verschillende te onderzoeken scenario’s

Visienota R30 AWV 2015



Vertrekpunt Toekomstvisie R30

Ingesleufde R30 = één van de 

verschillende te onderzoeken scenario’s

• Geen aanpak zwarte punten 

• Halve oplossing doorstroming

• Geen oplossing oversteekbaarheid R30 thv

station

• Noodzaak verleggen Oostmeers > grote 

impact op de vesten

• Grote impact bij realisatie

• Versterkte ruimtelijke breuk bij 

tunnelmonden

• Technische haalbaarheid > grotere kosten 

dan geraamd 

Onduidelijke winsten 

> doelstelling van het project?

Visienota R30 AWV 2015



Verfijning van doelstellingen

Korte termijn

1. Het wegwerken van onveilige situaties op de R30 ter hoogte van het station, met focus op het langzaam verkeer (hoofddoelstelling);

2. Het garanderen van de capaciteit van het gemotoriseerd verkeer op de R30;

3. Het verhogen van de capaciteit en ruimte voor het langzaam verkeer op de R30; 

4. De oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers uitbreiden en verbeteren over de R30, in het bijzonder ter hoogte van het stationsplein;

5. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de verschillende stationsfuncties voor fietsers en voetgangers en het garanderen van die bereikbaarheid voor alle modi, 
waarbij combimobiliteit in de stationsomgeving wordt bevorderd.

6. Het uitbreiden van het Koning Albert I-park door de infrastructuur te minimaliseren;



Verfijning van doelstellingen

Met respect voor randvoorwaarden:

• planologische en erfgoedbeschermingen 

• uitzonderlijk vervoer Bombardier (voertuig : 47m lengte (star) en 4m80 hoog)

• de doorstroming van het openbaar vervoer garanderen, in het bijzonder de verbinding station - ’t Zand en de relatie tussen het busstation en de stelplaats Chantrellstraat;

• de leefbaarheid van de omliggende woonwijken respecteren;

• het beperken van de hinder tijdens de werken;

• het stationsplein als evenementenplein behouden;

• het ondersteunen van de stationslocatie als potentiële ontwikkelingszone voor kantoren, winkelen en grootschalige functies;

• …



Verfijning van doelstellingen

Lange termijn

1. Het vormgeven van een ruimtelijke toegangspoort naar het station voor langzaam verkeer, in het bijzonder vanuit de historische binnenstad;

2. Het ontwikkelen van een samenhangend, veilig en aantrekkelijk netwerk van fiets- en wandelpaden doorheen het volledige projectgebied 

dat stapsgewijs kan gerealiseerd worden;

3. Het verhogen van de belevings- en verblijfswaarde van de omgeving langsheen de R30 en van de groenblauwe vestenstructuur.



januari – maart 2021

april – september 2021



Laagdynamisch netwerk

(= routes voor voetgangers)

STATIONSAS

• intuïtieve looplijn vanuit station tussen te 

behouden busstation en langs gevels 

stationsontwikkeling

• aankondiging brug of tunnel thv R30

• ruimtelijke bundeling van brug over de 

vesten met Oostmeers

Diagram met krachtlijnen



Laagdynamisch netwerk

(= routes voor voetgangers)

VESTENROUTE 

• continueren van vestenroute 

• ongelijkvloerse kruising R30 ten noorden 

van verknoping

- ontvlechten van fietsers en voetgangers 

ten zuiden van rotonde

- route opladen langs nieuwe publieke 

ruimte De Boevrie & K. Albert I park

Diagram met krachtlijnenReferentie onderdoorgang (Museum Qinhuangdao (CN), OPEN Architecture)



Laagdynamisch netwerk

(= routes voor voetgangers)

• Netwerk van toegangspoorten voor 

voetgangers richting binnenstad, geënt op 

concentrische vestenroute

Diagram met krachtlijnenPassantenbrug, Brugge



Laagdynamisch netwerk

(= routes voor voetgangers)

Functionele verbindingen vervolledigen het 

netwerk

VERBINDING BOEVERIESTRAAT 

(richting BMCC)

VERBINDING VAARTDIJKSTRAAT

(richting VTI & Cactus)

Diagram met krachtlijnenReferentie brug langs spoorwegbedding (Sneppebrug Gent, Samyn&Partners) 



Hoogdynamisch netwerk

(= routes voor fietsers)

FR30

• ruggengraat van het 

hoogdynamisch netwerk 

• op maaiveld thv station

- bereikbaarheid bestaande 

fietsenstalling 

- geen onnodig dalen en stijgen op 

doorgaande beweging

Diagram met krachtlijnen



Hoogdynamisch netwerk

(= routes voor fietsers)

R30-OOST 

• ondersteunt de FR30 en biedt extra 

verbindingen aan richting centrum

Diagram met krachtlijnen



Hoogdynamisch netwerk

(= routes voor fietsers)

DWARSING SPOREN

• een (lange termijn) 

doorgroeiscenario die de barrière 

van de spoorbundel verkleint

Diagram met krachtlijnenReferentie fietstunnel onder spoorwegberm (Amsterdam, Benthem & Crouwel)



Hoogdynamisch netwerk

(= routes voor fietsers)

VERBINDINGEN TUSSEN FR30 EN R30-OOST

• ongelijkvloers ten zuiden van Unesco 

• gelijkvloers in lichtenregeling thv Hendrik 

Brugmanstraat – ifv integrale 

toegankelijkheid (ongelijkvloers indien 

gekoppeld aan verhuis fietsenstalling?)

• ongelijkvloers thv Vaartdijkstraat

(ontlast kruispunt Chantrellstraat)

Diagram met krachtlijnenReferentie onderdoorgang langs waterloop (Coupure Gent) 



Netwerkkaart

uitgangspunten

• ontvlechten hoogdynamisch en 

laagdynamisch verkeer 

• gebruikers nudgen naar de geprefereerde 

routes (door afmetingen route –

materialisatie-…)

Diagram met krachtlijnen



R30

SCENARIO’S UNESCO ROTONDE

• Scenario 1: turborotonde

• Scenario 2: verkeerslichten geregeld kruispunt



Unesco als turborotonde



Unesco als turborotonde

U-turns nodig om 

keerbewegingen 

te faciliteren



R30

SCENARIO’S UNESCO ROTONDE: onderzoek verkeersafwikkeling m.b.v. microsimulatie

• Onderzoek verkeersafwikkeling m.b.v. microsimulatie 

• Algemene verliestijd tijdens ochtendspits (drukste spitsmoment) in seconden

- Turborotonde leidt tot (te) grote verliestijden

- Verkeerslichten zorgen voor lichte afname verliestijden

Referentie Turborotonde Verkeerslichten

Auto 155 s. 300 s. 95 s.

Vracht 135 s. 310 s. 90 s.

Bus 105 s. 155 s. 60 s.



Beleidsvraag 1 

Is een vervanging rotonde door VRI opportuun?

gelet op:

- grote impact (budget, hinder) 

- beperkte winsten (ruimtelijk, doorstroming, 

verkeersveiligheid) 

Is het niet opportuun om budget te steken in 

zachte netwerk

- Meer dwarsverbindingen > betere 

doorstroming voor de auto

- Meer kwalitatieve verbindingen, meer dan 

louter een tunnel



Beleidsvraag 1 

Is een vervanging rotonde door VRI opportuun?

gelet op:

- grote impact (budget, hinder) 

- beperkte winsten (ruimtelijk, doorstroming, 

verkeersveiligheid) 

Is het niet opportuun om budget te steken in 

zachte netwerk

- Meer dwarsverbindingen > betere 

doorstroming voor de auto
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louter een tunnel



R30 – stationsplein

Oostmeers

• Optimalisaties

- Gelijkgrondse oversteek wordt ongelijkgronds (brug vs. tunnel)

- Compactere kruispuntvorm

• Versmallen middenberm

• Verplicht rechtsaf bij verlaten Oostmeers (er wordt keerlus voorzien voor dit beperkt aantal 

wagens (26 osp / 69 asp) 

• Consequenties

- Veiliger verkeer (i.h.b. door combinatie met conflictvrije lichtenregeling)

- Vlotter verkeer

- Comfort (extra ruimte voor fietsers en voetgangers



R30 – stationsplein

Oostmeers

• Optimalisaties

- Gelijkgrondse oversteek wordt ongelijkgronds (brug vs. tunnel)

- Compactere kruispuntvorm

• Versmallen middenberm

• Verplicht rechtsaf bij verlaten Oostmeers (er wordt keerlus voorzien voor dit beperkt aantal 

wagens (26 osp / 69 asp) 

• Onderzoek microsimulatie

- Geoptimaliseerd kruispunt krijgt de verkeersstromen vlot verwerkt



R30 – stationsplein

Oostmeers



R30 – stationsplein

K&R, Chantrellstraat, Ketsbruggestraat, H. Brugmansstraat

• Optimalisaties

- Compactere, meer leesbare kruispuntvorm

• Versmallen middenberm

• Ontkoppelen Chantrellstraat en H. Brugmansstraat

• Eenvoudiger kruispunt: K&R weg van stationsplein (= zwart punt)

— Onderzoek nieuwe locatie lopende, maar best integreren in parkeergebouw

• Consequenties 

- Veiliger verkeer (i.h.b. door combinatie met conflictvrije lichtenregeling)

— Huidig K&R is zwart punt qua verkeersonveiligheid

- Comfort (extra ruimte voor fietsers en voetgangers)

- Grotere leesbaarheid



R30 – stationsplein

K&R, Chantrellstraat, Ketsbruggestraat, H. Brugmansstraat

• Optimalisaties

- Compactere, meer leesbare kruispuntvorm

• Versmallen middenberm

• Ontkoppelen Chantrellstraat en H. Brugmansstraat

• Eenvoudiger kruispunt: K&R weg van stationsplein

— Onderzoek nieuwe locatie lopende, maar best integreren in parkeergebouw

• Onderzoek microsimulatie

- Kruispunt krijgt verkeer verwerkt mits lange voorsorteerstroken (o.a. 

komende van Katelijnebrug is voorsorteerstrook te verlengen tot over brug)

- Vlotte doorstroming kan beter worden verzekerd door verkeersstromen op 

kruispunt te vereenvoudigen

• Parking Ketsbrugge verschuift naar Chantrellstraat en wordt vooral ingezet voor foorkramers



R30 – stationsplein



Beleidsvraag 2

Kan de Ketsbruggeparking worden geëlimineerd 

en parking voor marktkramers op zaterdag elders 
worden georganiseerd? 

(suggestie politie > randparking Bevrijdingslaan)

> Eenvoudiger kruispunt met betere doorstroming

> Parking elimineren geeft ruimte aan

- Fietsverbinding Vaartdijkstraat

- Kruispunt Chantrellstraat en dus ook toegang 
stationsparking

- Eventuele onderdoorgang voor fietsers thv

Chantrellstraat

- Kansen voor vergroening / extra buffering 

woonstraat Ketsbrugge



Te overwinnen hoogtes
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Te overwinnen hoogtes
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2 lengteprofielen op basis van 

randvoorwaarden uitzonderlijk vervoer:

• brug over R30

- stand alone thv Oostmeers

- langs balkon / stadsontwikkeling

• tunnel onder R30

- thv verdiepte ruimte Tuftuf



Inplanting stand alone brug

1 | stand alone brug

• leunt dicht aan bij de vista – meest 

intuïtieve verbinding

• groot hoogteverschil om in één keer te 

overbruggen – weinig comfort

• iconische waarde met grote impact op 

vesten én vista

> NIET WEERHOUDEN

Ponte della Costituzione Venetië (Calatrava)



Inplanting brug langs stationsontwikkeling

2 | brug langs de stationsontwikkeling

• Gebruik maken van dakpark + lift

• Stationsplein vergroenen – dakpark als 

evenementenplein – doorgroeiscenario’s

• Wandeling door de bomen van de vesten

Smedenpoort Brugge (Ney & partners)
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Nieuw 

infopunt

Stationsplein als  

evenementenruimte 

Groene 

middenberm

R30

Ketsbruggepad

onder brug door

Aansluiting 

Oostmeers parallel 

aan bestaande brug

Passerelle tussen 

de bomen door

Balkon met zicht op 

historisch centrum

Ruime passage naar 

fietsenparking

Groene ruimte





STATION





3 | voetgangerstunnel

• Plein deels verdiepen en onder de R30 

leiden naar lager gelegen vesten

• Vormt barrière langs R30

• Wandeling langs de vesten op maaiveld –

verbinding met Ketsbruggepad

• Punctuele ingreep op kop met vista naar 

Poertoren

Sohlbergplassen (Carl-Viggo Holmebakk) Inplanting tunnel naar vesten
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Stationsplein als  

evenementenruimte 

Aansluiting 

Ketsbruggepad

Breder vlonderpad

op bestaande 

Ketsbruggepad

Aansluiting Oostmeers in 

‘gewonnen driehoek’

Plateau met vista 

op Poertoren

Ruime passage naar 

fietsenparking

Groene 

middenberm

R30

Opening 

middenberm ifv

lichttoetreding

Aansluiting Oostmeers in 

‘gewonnen driehoek’

Groene verdiepte 

ruimte







Beleidsvraag 3

Akkoord voor preferentie tunnel?

- Minder hoogtemeters te overwinnen

- Betere integratie in de vesten (erfgoed)

- Meer mogelijkheden voor integrale 
toegankelijkheid en comfort

- Geen discussie over Brugse skyline

- Beperkte interferentie met nieuwe 
stationsontwikkeling (eigendom / timing)

Aandachtspunten:

- Sociale veiligheid 

- Openheid



3 | voetgangerstunnel bis

• Ambitie te verhogen? Grotere publieke ruimte onder de R30? Openheid maximaliseren? Plein integreren?

= feedback Immersive Symposium 



Beleidsvraag 4

Verbinding onder de R30 uitbreiden naar een 

stadsvernieuwingsproject die het Stationsplein 
beslaat

- Kansen voor vergroening plein

(ambitie klimaatstudie)

- Kansen ‘design for all’ 

- Kansen voor nieuw visitekaartje thv poort op 

de stad

- Kansen voor integratie fietsenparking

Referentiebeelden: Jessheim Underpass (Haptic) en Spoorwegonderdoorgang Roskilde (Karres & Brand)



Vooruitblik

Ambtelijke projectstuurgroep eind juni

Klankbordgroep begin juli

College / projectstuurgroep september

Communicatie november

Start projectnota

• Voorontwerp

• Opstellen programma van eisen kunstwerken

• Projectdefinitie stadsvernieuwingsproject
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