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ADVIES CAMPUS VEURNSEWEG 
 

AFGELEVERD AAN DE BEVOEGDE OVERHEID (Stad Ieper) OP 4 NOVEMBER 2019 
 
 
 
 
 
 

1. Ten geleide: plan voor nieuwe campus én de stad én de regio? 
 
Globaal genomen vindt Fietsersbond Ieper dat de startnota en het MOBER juiste onderzoeksvragen 
genereren. De eventuele realisatie van een grotere scholencampus op de site van het huidige VTI zal 
qua ruimtelijke ordening en op vlak van mobiliteit een niet te onderschatten effect ressorteren. Niet 
enkel in het gebied waar de startnota en het MOBER onderzoek in initieert, maar ook in de binnenstad 
en de ruimere regio. Daarom adviseert de Ieperse Fietsersbond om meteen ook deze effecten mee in 
kaart te brengen: wat met de huidige scholensites en wat met de mobiliteit in en rond de 
(binnen)stad? Een doorgedreven aanpak van dit dossier vergt namelijk ook een gedetailleerd plan 
voor die binnenstad en de regio. De huidige verkeersstromen in en rond de binnenstad zullen wijzigen, 
evenals de mobiliteitsvraag voor openbaar vervoer. In dat licht adviseert de Ieperse Fietsersbond om 
een ruimer functioneel fietsnetwerk richting de campus in een stedelijk of regionaal mobiliteitsplan 
op te nemen: het gros van de leerlingen komt uit oostelijke richting (40% van de leerlingen die niet in 
het stedelijk gebied wonen volgens het MOBER). Deze leerlingen moeten vanuit hun woonplaats 
((deel)gemeente of binnenstad) veilig en comfortabel via een functioneel fietsnetwerk naar de 
scholencampus kunnen fietsen. 
 
 

2. Locatie: liever inbreiding dan uitbreiding 
 
Als Fietsersbond Ieper hebben in het algemeen sterke twijfels over de locatie van de nieuwe 
mastercampus. Niet alleen lijkt dit ons niet te stroken met de hedendaagse, toekomstgerichte, 
ruimtelijke principes, namelijk het terugdringen van het ruimtebeslag. De scholencampus zou een 
voorbeeld van een inbreidingsproject kunnen worden in plaats van nieuwe open ruimte in te nemen. 
Een andere mogelijkheid is de ruimte die vrijkomt ter hoogte van de site goederenstation: een 
scholencampus daar zou perfect mee de verbinding kunnen maken tussen de binnenstad en het de 
wijken ‘over de spoorweg’. Vlakbij het bus- en treinstation zou dit qua mobiliteit in elk geval een 
voordeel opleveren t.o.v. het huidige voorstel: het openbaar vervoer wordt een makkelijker 
alternatief voor de wagen. 
Daarnaast vindt de Fietsersbond het geen goed idee om een middelbare scholencampus zo ver buiten 
de stadsmuren te trekken. Dit maakt de afstanden tot de voorzieningen en de (klein)handel in de stad 
groter, terwijl het volgens de Fietsersbond Ieper de bedoeling moet zijn om meer leven/beweging in 
de stad te brengen of te houden. Nabijheid, verwevenheid, … zijn belangrijke principes voor de 
toekomst. 
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3. Veilig en comfortabel fietsen 
 
Vrijbosroute - Fietsnelweg 
Los van de locatie, en los van het feit of er de scholencampus effectief op die plaats gerealiseerd zal 
worden, onthaalt de Ieperse Fietsersbond de plannen voor het nieuwe fietspad op applaus. Dat een 
veilige oversteek over de Noorderring daarbij noodzakelijk is, staat buiten kijf. In één beweging zouden 
ook de oversteekpunten aan de Capronstraat/Dikkebusseweg (verbinding Noyellepad-Scholierenpad), 
en de oversteek naar de nieuwe te realiseren Vrijbosroute over de Augustijnenstraat bekeken kunnen 
worden in functie van het realiseren van een echte functionele fietssnelweg. Ook voor de kruising van 
de nieuwe fietspad met de N8, moet volgens de Fietsersbond uitgegaan worden van voorrang voor de 
zwakke weggebruiker. Dat betekent bij voorkeur oversteken die ofwel gescheiden van het 
autoverkeer verlopen (tunnel of brug), ofwel minimaal waar de fietser voorrang heeft op het 
gemotoriseerd verkeer. De voorstellen uit het MOBER gaan ook in die richting. Om dezelfde reden 
vraagt de Fietsersbond om het nieuwe fietspad voldoende breed te maken (5m waar mogelijk) en van 
slimme ledverlichting te voorzien. Gezien ook voetgangers veelvuldig gebruik maken van het 
Scholierenpad, en dat zullen blijven doen, steunt de Fietsersbond het MOBER-scenario om het 
voetpad en de fietssnelweg te scheiden. Het wandeltraject verleggen naar de Griettenstraat zal 
mogelijk wel voor verwarring en onvrede zorgen. Daarom zou het voetpad idealiter mee doorlopen 
met het Scholierenpad richting de Augustijnenstraat. 
 
Fietspaden N8 – rotonde Oude Veurnestraat – verbinding Helakker 
Sowieso zal niet elke fietser van de Vrijbosroute gebruik maken. Fietsers die vanuit de richting Brielen 
komen, zullen wellicht gebruik maken van de N8 en de nieuwe inrit naar de campus. Om deze reden 
adviseren wij om die inrit van een apart, veilig en comfortabel fietspad te voorzien. Ook de N8 zal van 
betere en veiliger fietspaden voorzien moeten worden. Van Elverdinge over Brielen tot aan de 
scholencampus, als het de overheden menens is om mensen te stimuleren alternatieven voor het 
privévervoer te kiezen. Het MOBER-idee om vanuit Brielen een veilige fietsersoversteek te voorzien 
vanuit Brielen naar de Adriaansensweg kan een aanzet zijn om een functioneel veilig fietsnetwerk te 
voorzien vanuit die Ieperse deelgemeentes en kan eventueel ook een veilig alternatief vormen, op 
voorwaarde dat het autoverkeer langs de Adriaansensweg gestremd wordt. 
Wanneer er een verkeerslichtengeregeld kruispunt tussen de Oude Veurnestraat-Helakker en de 
Veurnseweg-Haiglaan zou komen, zal het van belang zijn ook hier een veilige oversteek voor fietsers 
en voetgangers te voorzien (groen vierkant?). Gezien de rotonde vooral tijdens de avondspits te lange 
wachttijden zou opleveren, stelt zich hier de vraag hoe opportuun het is om de rest van de dag fietsers 
en voetgangers (lang) te laten wachten voor rode lichten. In die zin zal het belangrijk zijn ervoor te 
zorgen dat fietsers en voetgangers snel groen licht krijgen. Situaties zoals in de stationsomgeving waar 
voetgangers en fietsers rode lichten negeren, omdat ze te lang moeten wachten en er geen verkeer 
is, zijn te vermijden. Het staat buiten kijf dat ook de fietsinfrastructuur in de Oude Veurnestraat een 
grondige upgrade op vlak van comfort en veiligheid zal nodig hebben, gezien dit een belangrijk 
fietstracé richting de nieuwe campus zou worden. Hetzelfde geldt voor de Haiglaan. 
Zoals in het MOBER aangegeven is, is de verbinding Rotonde – Helakker richting Vrijbosroute te smal 
om grote groepen fietsers tegen de autorijrichting in te kunnen slikken. De vergunninggevende 
overheid zou hier kunnen onderzoeken of een beperkte onteigening zinvol is, om zo een fietspad te 
realiseren. Een knip, zoals voorgesteld in het MOBER kan een alternatief bieden, maar 
tweerichtingsverkeer in de Helakker is onveilig aan een snelheidsregime van 50 km/u.: hoewel de 
meeste fietsers inderdaad voor de Vrijbosroute zullen kiezen, zullen er ook fietsers in de Helakker 
blijven, niet in het minst de bewoners zelf. Daarom zou een knip voor auto’s in de Helakker, gekoppeld 
aan tweerichtingsverkeer voor de Ieperse Fietsersbond gepaard moeten gaan met de invoering van 
een snelheidsregime 30 km/u. of een woonerf. 
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Adriaansensweg-Augustijnenstraat-Sportstraat-Helakker: enkel bestemmingsverkeer? 
Sowieso zal er eveneens een fietsersstroom zijn die de Augustijnenstraat gebruikt (b.v. vanuit 
Omloopstraat en aanliggende wijken, vanuit Vlamertinge, …). Het risico dat de Augustijnenstraat nog 
meer als sluipweg gebruikt zal worden is reëel: er komt meer druk op de Veurnseweg/Haiglaan, 
waardoor automobilisten andere wegen zullen zoeken. De Augustijnenstraat kan in dat geval als 
alternatief gezien worden. Meer gemotoriseerd verkeer, gekoppeld aan de oversteek Scholierenpad-
Vrijbosroute en aan de talrijke fietsers die van de Augustijnenstraat gebruik maken, is om problemen 
vragen, dat stelt ook het MOBER. Alle aangehaalde MOBER-voorstellen hebben echter belangrijke 
nadelen: omvormen tot éénrichtingsstraten of knips voorzien, zal het verkeer voor de huidige VTI-site 
wellicht doen afnemen, maar zal de druk verhogen op b.v. de Sportstraat en de straten in de 
Rederijkerswijk. Om die reden vindt de Fietsersbond dat minstens onderzocht moet worden om van 
de Augustijnenstraat, Adriaansensweg, Sportstraat en de Helakker (eveneens risico om alternatieve 
kiss-and-ride-parking te worden) een zone te maken waar enkel bestemmingsverkeer toegelaten is. 
Met bestemmingsverkeer doelen we op bewoners, en eventueel leerkrachten die de oude VTI-parking 
(mét slagboom) kunnen gebruiken, niet de ouders die de Augustijnenstraat als kiss-and-ride-zone 
willen gebruiken. Uiteraard bedoelen we daarmee niet de ouders die hun baby, peuter of kleuter naar 
de kleuterschool of opvang brengen. Het verschil in deze is dat de ouders effectief moeten parkeren 
en uitstappen om hun kinderen te brengen, op die wijze kan men dat wel als bestemmingsverkeer 
aanzien. De Augustijnenstraat is in het mobiliteitsplan aangeduid als een lokale weg type III 
(erftoegangsweg). Een verbod voor niet-bestemmingsverkeer ligt dus in de lijn van dit mobiliteitsplan. 
Uiteraard zal handhaving van dit verkeersregime noodzakelijk zijn. 
Onder die omstandigheden lijkt het ons ook nuttig te onderzoeken om een tweede ingang voor 
fietsers naar de campus te voorzien in de Augustijnenstraat. 
 

4. Faciliteiten en stalling 
 
Om zo veel mogelijk leerlingen en leerkrachten met de fiets naar school te krijgen, zal het noodzakelijk 
zijn om ruime, goed verlichte, overdekte fietsstallingen te voorzien. Verschillende voorbeelden (b.v. 
NMBS-station) tonen aan dat zo’n fietsenstalling snel te klein wordt, daarom is het goed om bij de 
realisatie meer dan voldoende plaats te voorzien. Uiteraard moet een hedendaagse fietsenstalling ook 
uitgerust zijn met oplaadpunten voor elektrische fietsen en voldoende fietsparkeerruimte voor 
buitenmaatse fietsen (b.v. bakfietsen, fietskarren, …). Camerabeveiliging kan ook de drempel 
wegnemen bij die potentiële fietsers die aarzelen omwille van de vrees voor diefstal of beschadiging. 
 

5. Conclusie 
 
Samenvattend luidt het advies van de Fietsersbond als volgt: 

- we zien liever een inbreidingsproject, dan een uitbreidingsproject met verregaande ruimtelijke 
en mobiliteitsgevolgen; 

- dit project moet op mobiliteitsvlak op ruimere schaal bekeken worden: de gevolgen voor de 
binnenstad moeten in kaart gebracht worden en er is nood aan een ruim fietsnetwerk vanuit de 
binnenstad en de omliggende (deel)gemeentes naar de scholencampus; 

- we staan positief t.o.v. de voorstellen in het MOBER m.b.t. de Vrijbosroute en de nodige 
maatregelen ter realisatie van o.m. het Scholierenpad als fietssnelweg; 

- voor de nieuwe en te herinrichten kruispunten, vragen we veilige oversteken en bij 
verkeerslichtengeregelde kruispunten: vlotte doorstroming voor fietsers; 
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- we vragen flankerende, snelheidsverlagende maatregelen voor de Helakker, wanneer daar 
tweerichtingsverkeer voor wagens noodzakelijk zou worden wegens een ‘knip’ richting de 
rotonde; 

- om de Augustijnenstraat en aansluitende straten (Sportstraat, Adriaansensweg, Helakker) 
autoluwer te maken vragen we om te onderzoeken of het opportuun is enkel 
bestemmingsverkeer in die zone toe te laten; 

- we  vragen ook om in te zetten op fietsstimulerende randmaatregelen: niet alleen comfortabel 
en veilig fietsen, maar ook de mogelijkheid om te veilig en droog te stallen, e-bike op te laden, … 

  
 


