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Wat vooraf ging

De voorgeschiedenis   
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Ruimtelĳk structuurplan Vlaanderen (1997)

•  Categorisering wegennet 
–  Inrichting afstemmen op functie 

•  N60 : primaire weg type I 
– Regionale ontsluiting regio Oudenaarde en Ronse 

•  Inrichting primaire wegen: 
– De afstand tussen aansluitingen is 3 tot 5 km 
– Enkel gemotoriseerde weggebruikers zijn toegelaten. 
– Er wordt geen rechtstreekse toegang tot particulier 

terrein voorzien (zowel voor woonfuncties als 
handels- en commerciële activiteiten) 

•  Toenmalige inrichting N60 voldeed hieraan niet  
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Streefbeeld N60 (2005)

•  Leidraad voor de omvorming van de N60 tot 
primaire weg I 
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Streefbeeld N60 (2005)

•  Doelstellingen omgeving Eine 
– Verkeersleefbaarheid in woonstraten Eine 

verbeteren 
•  Economische verkeer loskoppelen van lokaal verkeer 

tussen Pater Ruyffelaertstraat en Ambachtstraat 
•  Aansluiting met de N60 via vent- en parallelwegen  

– Verbeteren oversteekbaarheid N60 voor fietsers  
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Streefbeeld N60 (2005)
•  Voorstellen ter hoogte van Eine 

–  Een 2x2 profiel voor het doorgaande verkeer in de N60 
–  Twee kruispunten als rotondes: 

•  Aansluiting van bedrijventerreinen De Bruwaan en Ring II t.h.v. 
Pruimelstraat (rotonde Samsonite) 

•  Graaf  van Landaststraat (N441) 
–  Voorzien van ventwegen ter ontsluiting van de omliggende functies 
–  Ongelijkgrondse fietskruising ter hoogte van de Serpentstraat 
–  Afsluiten van de middenbermen t.h.v. Pater Ruyffelaertstraat, 

Serpentstraat, Kraneveldstraat en Molenstraat.  
–  Afsluiten van Pater Ruyffelaertstraat, Serpentstraat, Kraneveldstraat 

en Molenstraat voorbij de mobiliteitsgenererende functies (resp. 
voetbalveld, winkels en ambachtelijke zone) 
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TV3V-project (2002-2006)
•  Aanpak van de meest gevaarlijke kruispunten in Vlaanderen, 

waaronder 
–  N60 – Serpentstraat 
–  N60 – Pater Ruyffelaertstraat 

•  Definitief  voorstel: 
–  Afsluiten van middenbermen (ook voor fietsers) t.h.v. Pater Ruyffelaertstraat , 

Serpentstraat en Molenstraat 
–  Aanleg ventweg  
–  Afsluiten Serpentstraat kant stad (uitgezonderd fietsers) 
–  Afsluiten Kraneveld (uitgezonderd licht verkeer naar ventweg + fietsers). 

Licht verkeer vanuit Kraneveld naar ventweg blijft mogelijk via een chicane  
–  Afsluiten van Kraneveld kant landbouwzone   
–  Afsluiten Molenstraat kant stad (uitgezonderd fietsers)  
–  Bouwen van fietstunnel t.h.v. Serpentstraat 
–  Schrappen fietspad kant landbouwzone 
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TV3V-project (2002-2006)

•  Voorstel verschilt van het streefbeeld 
– Geen afsluiten Pater Ruyffelaertstraat 
– Autosluis in Kraneveld richting N60 

•  Uitvoering laat op zich wachten (o.a. 
omwille van de nodige onteigeningen) 
– Doorsteken middenbermen worden 

voorlopig afgesloten voor het 
gemotoriseerd verkeer 
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Mobiliteitsplan Oudenaarde (2011)

•  Bevestigt streefbeeld N60 als uitgangspunt 
herinrichting N60 

•  Goedkeuring in de gemeenteraad december 
2011 
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Verkeersstudie retailpark N60 (2012)

•  Retailpark N60 opent deuren in 2012 
•  Stad vraagt verkeersstudie aan 

SumResearch 
•  Conclusies studie: 
– Streefbeeld N60 blijft uitgangspunt, maar 

vergt aanpassing capaciteit rotonde Samsonite 
– In afwachting hiervan voorstel van 

éénrichtingsverkeer in Kraneveld naar N60 toe 
(cfr. TV3V-project) 
•  Via verkeersbord uitgevoerd 
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Voorbereiding TV3V-project (2014-2016)

•  Informatievergadering 25/02/2015 
– Voorstel verkeerscirculatie TV3V wordt 

toegelicht 
– Alternatief  voorstel vanuit aanwezigen 

•  Kraneveld : verkeerssluis in de richting van het 
centrum van Eine 
•  Molenstraat : verkeerssluis in de richting van de N60 
•  Fietelstraat : verkeerssluis in de richting van de 

Molenstraat  
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Voorbereiding TV3V-project (2014-2016)

•  Alternatief  voorstel 
vanuit de bewoners 
wordt aanvaard door 
schepencollege en 
gemeenteraad 
(26/09/2016) 

•  Invoering op 
25/6/2017 na aanleg 
ventweg (excl. P. 
Ruyffelaertstraat) 
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Heraanleg Pater Ruyffelaertstraat (2018)

•  Proefopstelling Pater 
Ruyffelaertstraat 
– Verkeerssluis in de 

richting van de N60 
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Wat nog moet komen
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Wat nog moet komen

•  Heraanleg rotonde N60 Samsonite (2019?) 
•  Eindevaluatie zal gebeuren op basis van 

objectieve gegevens (meten is weten) 
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Vragen?

16	  


