
.14 . WWW.STADVANDETOEKOMST. BE

Professor Dirk Iauwers van de Afdeling mobiliteit en
Ruirnteliike Planningvan de Universiteit Gent geeft ziinvisie
op drie belangrijke evoluties in mobiliteit: stations
als knooppunten, voorstadsnetten en deelsystemen.
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3evoluties

mobiliteitvan
'detoekomst

È stationsafshooppr¡¡rten
lI '""*einverkeer neemt toe

als gevolgvan onder andere devele

ñles - waa¡door men naar altema-
tievenvoo¡ dèwagen zoekt - alsook

door investeringen in de kwaliteit
van treinen en stations. Hierdoo¡
worden stations vaak erg dynami-
sche plekken en échte knooppun-
ten, niet enkel voor het openbaar

veryoer, maar ook voor andere
populairder wordende vormen van
verplaatsen zoals fietsen", opent
Prof.Lauwers.

"De toegankeliikheid rondom
het station wordt sterk verbeterd.

sinds kortworden ook ñetssnelwe-
gen aangelegd die aan het station
opnieuwverknopen en aansluiting
geven met andere ve¡voersmidde-
len.Fietsen sluiten dikrariils perfect
aan bii het langeafstandwenroer,
nameliik voor de laatste kilome-
ters tussen het station en hetwerk,
school of thuis.Welwordt de nood
aan bijkomende fietsenstallin-

ten rrog steeds fel onderschat en
moet er meer aandacht taan naar
de veiligheid wan die toevloed aan

fletsers."

Effiffiiïwemoe-
ten komen'tot systemeri met een

hogere capaciteit die zich uitstre-
ken over de hele regio rondom een
grote stad. Net zoals in de meest

aantrekkeliike en dynamische
stedenkan dit ookin Brussel.Ener-

ziids via een optimaler gebruik
van het reeds bestaande netweik
van spoorliinen in een straal van
30 km rondom de stad, anderzijds

moet er worden geinvesteerd in
bijkomende sporen en een eenvor-

mig betaalsysteem dat aansluit oP

andere vornten van openbaar ver-

voe¡. De blauwdnrkvoor dat Gewes-

teliik Expresnet werd reeds twee
decennia geleden opgemaakt."

"In Antwerpeû en Gent stoot
men bii de verlenging wan de tram-
lijnen tegen de grenzen van de

acceptabele reistijden tot het cen-

trum. Daarom moeten ook som-

migêtestaande spoorliinen meer
belang lciigen voor het stadwer-
voer,met âange¡raste voertuigen en

frequenties."

F D€elsarstemen
É *rof. Lauwers: "In Belgre

kennen de systemen van frets- en

autodelen sinds kort een enoûne
opmars. In andere steden wè¡eld-'
wijd is het al enorm populair en
veel beter uitgebouwd. 'sharing
is the newhavingl wordtweleens
gez,egd. Er ontstaan dus volledþ
nieuwe vormeu r¡an mobiliteit die

het midden houden tussen het
Hassieke openbaar en individueel
vervoer."

'Mensen gaanr steeds meer delen'
en dus moeten ook die mobili-
teitwormen een plaats kriigen
in de stationsomgeving van de

toekomst, zodat men er makkeliik
kan verknopen en oserstaPPen oP

verscheidehe vounen van oPen-

baa¡ vervoer. IIet delen zorgt vaak
voor een toeDame aan eftciëntie
én keuzemogelijkheden. Men zal
een gedeeld vervoersmiddel kun-
nen kiezen dat is aangepast aan

het soort gebruik.Dit systeem kent
in Europa en Noord Amerika een

steile opmars bij ionge stedelingen,

bii wie ie het autobezit ziet afne-

men."

JORIS HENDRICKX

redactie.be@mediaplanet.com

Toekomst van
Vl aanderen ligt in
integrat¡e van stad
eR infrastructuur

B
bare loroôppuntenvoor openbaer vervoer.De stmctuulvoor dit openbaar

- ven¡oer is er al, -aar moet beter worden benut en een centralere plaats

l¡iiæn in toekomstige onnrnikkelingen.Uitleg door Mi¡iam Ram, Pro-

iectleider Mobiliteit en Ruimte bii de wederlandse denktalkvereniging
oeltametropool.

¡¡ wathoudt eennrimteliike ontn¡l¿<etingrond die
ts horypunteninf
Deze benadering, ook wel transit-oriented development (ToD)
genoemd, pakt infrastructuur en ruimteliike ordening op een geÏnte-

greerde wiize aan. Belangriik daarbij is de uitbouw van een netwerk
van knooppunten voor openbaar vervoer die een optimale aa:rslui-

ting bieden. De frequentie van het passerende openbaar vervoer
langs die knooppunten moetvervolgens worden ve¡hoogd om wacht-
tijden te minimaliseren en zo het openbaar vervoer toegankelijker
te maken.

Il lü¿tkomt er - buitenhet openbaarvervoer - nogbii kiften?
ts Ten tweede moeten er rond deze knooPPunten geintegteerde leef-

omgevingenworden uitgebouwd die gekerunerktworden door een hogere

bebouwingsdichtheid, gemengde functies en aandacht voor levenskwali-

teit.Menvindt er op een steenworP eenvariëteit aan faciliteiten,winkels,
kantoren en andere functies. Bijgevoþ moeten deze buurten fiets- en

voetgangerswiendelijk ziin.Voor niet aanwezige functies kan men dan

toch nog makkelijk om de hoekhet openbaarvervoer nemen,maat door

de zelfvoorzienende aa¡dvan elke buurt zal de dnrk op dat openbaarver-

voer en de autowegen alvast enorm verlagen. De noodzaak tot gÌote ver-

plaatsingeá wordt Heiner.

Professor Dirk Lauwerc
AFDELING MOBILITEIT EN
RUIMTELIJKE PLANNING
VAN DE UNIVERSITEIT GENT

,, T::i:iîrkeer
als gevolg van de vele files

- waardôormennaar

alternatieven voor de

wagen zoékt - alsook door

investeringen in de

krn¡aliteit van treinen en

stations
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TECHNOLOGISCHE EVOLUTIEV
IIoe belangrifl is een gcfutegreerde
aanpaka

Het vinden van gei'ntegreerde oplossingen

is cruciaal. De V anrnse Ruit is, net zoals de

Nederlandse Randstad, een samenhangend
geheel dat zich gedraagt als één grote stad.

¡ls alle kort op elkaar liggende steden zich
bliiven terugplooien bin¡en hun stadsmu-

ren, dan is duurzame ontwikkeling bijzon-
der moeilijk.Het aantal }¡rooppunten moet
doorheen het hele gebied worden verhoogd
enverder uitgebouwd.via samenwerking en
afstemming komt men veel verder.

¡¡¡¡¡ ãrn ¡€t het contrast ürssen
drr¡k en minder druhbevolkte

gebieden?
Vlaanderen beschikt alvast over een zeer
goed uitgebouwd spoornetwerk dat helaas
nog niet optimaalwordt gebruikt.vooral in
de minder bevolkte gebieden is het vaak niet
zo evident om tot bij een station te raken.Als

men er al geraakt, dan is de frequentie van
passerende teinen laag. Die mensen ziin
dan eerder geneigd om de wagen te bliiven
nemen voor hun verplaatsing richting de

steden. Dat zorgt dan voor het dichtslibben
van wegen rondom die steden. Iedereen

heeft dus baat bij een beter knooppunten-
netwerk.

JORIS HENDRICKX

redactie.be@mediaplanet.com

Miriam Ram
PROJECTLEIDER
MOBILITEIT EN

RUIMTE BIJ DE
NEDERLANDSE
DENKTANK
VERENIGING
DELTAMETROPOOL

Accurater verkeers-
model dankziilive
data en routeplanner

I Er bestonden reeds modellen die een

macrobeeld teven v¿¡n welke invloed
maaüegelen hebben op het verkeer.Wi¡n
Michielsrr¿n Eu¡oStation ging echter nog

een stapverder doorlive datate combine-

ren met een inter- en multimodale route-
planner.

"We maakten met Relive een ve¡keers-

model dat gebaseerd is op de live data

van Be'Mobile. Venroþns doen we aan-

passingen en toDen het resultaat daa¡-

van opnieuw in een routeplanner die ie
twee routes geeft: een die je wandaag zou

nemen en een tweede die ie zou nemen
indien de maaüegelen ziin genomen",

ze6tMichiels.

lntra- en mult¡modaal
'{Bovendienwilden we inter- en multimo-
daal werken. We hebben de ¡outeplanner
daarom uitgebreid, zodat wanneer er een

nieuwe trarnliinwordt toegevoegd, je ook

meteenkan zien of dat eenalternatief tra-
ject kan ziinvoor dewagen.Dit geeft niet
enkel inzichten aan de gebruiker, maar
ook aan stakeholders zoals de openbare

veryoersmaatschappiien, de wegbeheer-

ders ende steden."

Michiels: "Men kan nu goed vergelii-
ken en kiezen welke combinaties van
verplaatsingen het snelste en effiçiëntste
zijn. Ik ben erv-an overhrigd dat het resul-
taat hiervan zal zlira dat men vaker zal
kiezenvoor het openbaarvervoer in com-

binatie met andere vervoersrniddelen,
omdat het sneller is."

Hilde Crevits over áaar thuisstad Torhout:

"stationsomgeving
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zullen onze stad niet langer in twee splitsen,

maar omgekee¡dvia eenbrede ondergrondse

corridor de twee stadsdelen met elkaar ve¡-

binden."
"Het station kriigt een centrale rol, en

daarvoor dient de stationsomgeving als

geheel tewordenvernieuwd.Er zal een plein
komen dat functionecrt als een onünoe-
tingsplaats voor jongeren, en wear festivi-
teiten kur¡nen plaatsvinilen. Verder zit ook

de realisatie van een fietssnelweg near twee

omliggende gemeenten in het plan geinte-
greerd,waardoor we de toekomstige mobili-
teit ku¡nen uitbouwenvanuit het station als

centrale schakel voo¡ verschillende vormen
yanmobiliteit."

Hoe passen deze maatregelen in
het groeiende bela¡ry rran Torhoüt

alskleinestad?
"steden moeten een gunstig klimaat cteëren

voo¡ hun inwoners en aentrekkelijk blifven
om nieuwe mensen en bedriiven aan te trek-
ken. Het cenüum van Torhout beschikt over

heel wat dienswerlening, het ziekenhuis en

onderwijsinstellingen. Bovendien liggen we
tussen Oostende, Brugge en Roeselare. Bin-
nen dat gebied hebben we heel wat aantrek-

kingskracht. Uit onderzoek bliikt dat in de

toekomst ook kleinere steden belangrijker
worden,zeker als het gaat over dienstverle-
nende activiteiten."

Hilde Grevits
VLAAMS MINISTER
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laten leven, dan moeten we van

het station een knooppunt van

mobiliteit maken én tegelijk de

verkeerslussen in de bredere rand

opnemen in een geintegreerd

mastefPlan

en studie geeft aan dat kleine ste-

den aant¡ekkelijker worden doordat

ICT zich steeds verder ontwikkelt.
Daa¡doo¡ zal fysieke nabiiheid van minder
belang worden. Productieprocessen die min-
der afhankelijk zijn van interacties tussen
mensen zullenwegtekken uit dure locaties.

Essentieel is dat de infrastructuu¡ van deze

kleine steden wordt voor¿ien op hun groei-

ende aantrekkingskracht, in het biizonder
het stationen haar omgeving.Vlaams minis-
ter Hilde Crevits legt uit hoe haa¡ thuisstad
Torhout hierop inspeelt.

welk belang heeft het stationr¡oor
Torhoutl

"De stationsomgeving van Torhout is een

schoolvoorbeeldvan hoe stations ook in klei-
nere steden de motor kunnen zijn voor ver-

nieuwde stedelijke ontwikkeling. InTorhout
gebeurt er immers heel wat ontrarikkeling
rond het station. Het station en de sporen

Hoe zult u dit çra infrastructuur
opvangen?

"Als we onze stad toekomstgericht willen
laten leven, dan moeten we van het station
een knooppunt van mobiliteit maken én

tegelijk de verkeerslussen in de bredere rand
opnemen in een geintegreerd masterplan.
Alle projecten hierrond moeten naadloos op

elkaa¡ aansluiten. Dit wil zeggen dat alle ver-

schillende mobiliteitsvormen in rekening
moetenworden gebracht en op elkaar moe-

ten ziin afgestemd."
"Zo z,¡Jle¡¡ we aan het station meer dan

70o fretsenstallingen voorzien, evenals vol-
doende parkeerplaatsen. Het station kan
enkel een portaalrol spelen als we mensen
ook de gelegenheid geven om er zorgeloos

over te schakelen. Meer dan ooit wordt het
station van Torhout dus een gastwiie toe-

gangspoort."

JOFIS HENDRICKX

redactie be@mediaplanet.com


