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Doelstellingen Mobiliteitsplan 

  Leefbare, kindvriendelijke en 

aangename stad 

 Bereikbaar en toegankelijk 

 Verkeersveilige stad 

 Schone en gezonde stad 

 Bruisende en dynamische stad 

 Kortere verplaatsingen 

 Minder afhankelijk van auto’s 

 

 

 



Inspiratie voor Gent: 

• NL: Utrecht en Groningen 
 

• DE: Freiburg en Münster 
 

• FR: Nantes en Montpellier 



Waarom een circulatieplan? 
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Binnenstad –nieuw bereikbaarheidsconcept 

• 6 sectoren + 
voetgangerszones 

• Ontsluiting 
sectoren via 
poorten R40 

• Geen uitwisseling 
tussen sectoren 

• Assen doorgaand 
verkeer worden 
geknipt 



Eerste bevindingen Circulatieplan  

 • minder verkeersongevallen 

• meer fietsen in het straatbeeld 

• goed gevulde bussen en trams op de hoofdlijnen 

• een stadshart dat nog steeds veel voetgangers telt 

• een (auto)luwe binnenstad met een beperkt 
druktebeeld 

• een stadsring die het verkeer overwegend goed 
verwerkt 

• beperkte wachtrijen op in- en uitvalswegen die vlot 
verwerkt worden 

 





Fietsintensiteiten 
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Openbaar vervoer 

 



Doorstroming openbaar Vervoer 

 
 





Passantentellingen (Bluetooth) 
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Reistijd R40 
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R40 tegenwijzerzin ochtendspits

R40 wijzerzin ochtendspits

R40 tegenwijzerzin avondspits

R40 wijzerzin avondspits



Eerste conclusies 

• Circulatieplan functioneert  

– leefkwaliteit is verbeterd 

– bereikbaarheid is verbeterd 
 

• Kleine bijsturingen worden bekeken  

– Vergunningen autovrij gebied 

– Beperkte wijzigingen rijrichtingen 

 

• Kentering: autoafhankelijkheid daalt! 

 

• Grote evaluatie in voorjaar 2018 
 

 





Circulatieplan als inspiratiebron voor andere steden: 

• Brussel 

• Maastricht 

• Lecce (IT) 

• Stüttgart 

• Reportage ZDF 

• … 

 

• En ook: Copenhagenize! 

 

 


