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Resultaten - Proefopstellingen Kuringen en Berkenveld 
 
Van donderdag 19/12/2019 t.e.m. 6/01/2020 konden de bewoners van Kuringen-centrum, Kuringen-

Heide, Berkenveld en Kiewit (zone ten westen van de Kempische Steenweg) hun mening geven over de 

proefopstellingen die sinds eind oktober op verschillende plaatsen werden opgesteld. In totaal vulden 

788 mensen de bevraging in. Gedurende die periode werden er ook metingen uitgevoerd op meer dan 

30 locaties in en rondom het betrokken gebied. 

 

Hieronder kan u de resultaten van de metingen en de bevraging lezen. De in de enquête geformuleerde 

suggesties worden meegenomen naar de werkgroepen die plaatsvinden in de komende weken om te 

komen tot de volgende stappen.  

 

KURINGEN-CENTRUM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De eenrichting van de Larestraat 

 
• 46% van de bevraagden vindt dit een goede oplossing die de veiligheid en de woonkwaliteit 

verhoogd heeft. De metingen bevestigen dit: dagelijks worden er gemiddeld 360 voertuigen minder 
gemeten  

 
Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• Controle op het naleven van de rijrichting. 

• Duidelijkere signalisatie van het eenrichtingsverkeer. 

• Eventueel een snelheidsremmer. 
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De snelheidsremmers op de Grote Baan 

 

• 26% van de bevraagden vindt dat de snelheidsremmers te dicht bij elkaar staan.  

• 20% van de bevraagden geeft aan dat de snelheidsremmers voor onveilige situaties zorgen. De 
snelheidsremmer vlakbij het kruispunt met de Maria Pijpelinckxstraat staat moeilijk opgesteld; de 
combinatie met de voorrang van rechts zorgt voor onduidelijkheid. 

• 6% van de bevraagden vindt de snelheidsremmers een goede oplossing. 
 
Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• De opstelling wijzigen of de straat eenrichting maken. 

• Een andere soort verkeersremmer plaatsen. 

• We onderzoeken op welke manier een gewone verkeersdrempel hier een oplossing kan zijn. 
 
De eenrichting van de Joris van Oostenrijkstraat 

 
• 58% van de bevraagden vindt dit een goede oplossing die de veiligheid en de woonkwaliteit 

verhoogd heeft. De metingen bevestigen dit: dagelijks worden er gemiddeld 700 voertuigen minder 
gemeten  
 

Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• We onderzoeken circulatievarianten in relatie tot de Diepstraat (vb. Joris Van Oostenrijkstraat 
volledig éénrichting maken of het omkeren van de éénrichting). 

• Duidelijkere signalisatie van het eenrichtingsverkeer. 
 
De snelheidsremmer in de Crutzenstraat 

 

• 20% van de bevraagden merkt op dat de snelheid gedaald is. 

• 33% van de bevraagden vindt dat de nieuwe situatie gevaarlijk is voor fietsers. 

• De metingen tonen weinig verandering. Er werden gemiddeld 61 voertuigen per dag minder 
gemeten  

 
Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• Optimaliseren van de snelheidsremmers met een betere afscheiding tussen fiets en auto. 

• We onderzoeken op welke manier een gewone verkeersdrempel hier een oplossing kan zijn. 
 
De snelheidsremmers in de Diepstraat en de Overdemerstraat 

 

• 28% van de bevraagden geeft aan dat er meer filevorming ontstaan is: 
o Vanaf het rondpunt (Albertkanaalstraat) richting centrum door de proefopstelling in de 

Overdemerstraat 
o Vanaf de Grote Baan door de proefopstellingen in de Diepstraat 

De metingen tonen aan dat de drukte verschoven is en dat er deels een afname van de 
verkeersintensiteit heeft plaatsgevonden. In de Diepstraat werden gemiddeld 1100 voertuigen per 
dag minder geteld (8400 → 7300 voertuigen/dag). 

• 9% geeft aan dat er minder zwaar verkeer passeert. 
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Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• Diepstraat:  
o De paaltjes aan het kruispunt met de Larestraat werden verwijderd. 
o We evalueren de veiligheid van de proefopstelling (paaltjes) in de Diepstraat, in het 

bijzonder voor de zwakke weggebruiker.  

• We onderzoeken circulatievarianten in relatie tot de Joris Van Oostenrijkstraat (vb. Diepstraat 
éénrichting). 

• We onderzoeken op welke manier een gewone verkeersdrempel hier een oplossing kan zijn. 

 
 

KURINGEN-HEIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De snelheidsremmers in de Albertkanaalstraat en de Gebrandestraat 

 

• De bevraagden zijn over het algemeen positief over snelheidsremmende maatregelen. Wel 
suggereren ze dat de remmers geoptimaliseerd kunnen worden, vooral dan de snelheidsremmers in 
de Gebrandestraat. 

• De metingen tonen weinig verschuiving. Er passeren gemiddeld 100 voertuigen minder per dag. 
 
Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• Bijstellen van de snelheidsremmers in de Gebrandestraat met het oog op een verbeterde 
leefbaarheid en veiligheid. 
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BERKENVELD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De eenrichting van de Ranonkelstraat 

 
• 37% van de bevraagden vindt dit een prima oplossing die de verkeersdrukte doet dalen. Er zijn 

bovendien geen discussies meer over de voorrang. De metingen bevestigen de daling in de 
verkeersintensiteit: dagelijks worden er gemiddeld 1000 inkomende voertuigen minder gemeten. 

• Ter hoogte van het kruispunt Kempische Steenweg en de Paalsteenstraat meten we 300 inkomende 
voertuigen per dag meer. 

 
Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• Inzetten op een verhoogde veiligheid in heel Berkenveld en de snelheid doen dalen. 

• Voortzetten van het overleg met de school over een veilige schoolomgeving in de Vijversstraat. 
o Onderzoek naar een betere inzet van de parking tegenover de kerk van Kiewit 
o Een betere afstelling van de verkeerslichten op het kruispunt van de Kempische Steenweg 

en Vijversstraat:  bekijken in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer 
 
De snelheidsremmers in de Berkenlaan 

 

• 22% van de bevraagden vindt dat de remmers geen meerwaarde bieden. De cijfers tonen geen 
noemenswaardige verschuivingen in de verkeersintensiteit. 

 
Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• De zinloze paaltjes worden weggehaald. 

• Opstarten van het ontwerpproces om te komen tot gepaste maatregelen om te hoge snelheid te 
remediëren. 
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De snelheidsremmers in de Europalaan 

 

• 22% van de bevraagden vindt deze oplossing prima. 

• 18% van de bevraagden vindt dat de remmers geen meerwaarde bieden. De cijfers tonen geen 
noemenswaardige verschuivingen in de verkeersintensiteit.  

 
Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• De zinloze paaltjes worden weggehaald. 

• Opstarten van het ontwerpproces om te komen tot gepaste maatregelen om te hoge snelheid te 
remediëren. 

• We onderzoeken op welke manier een gewone verkeersdrempel hier een oplossing kan zijn. 

 
De eenrichting van de Henri Dunantlaan 

 

• 38% van de bevraagden vindt dat deze maatregel geen meerwaarde biedt. 
 
Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• Maatregel ongedaan maken 
 
De eenrichting van de Schrijnbroekstraat 

 

• 32% van de bevraagden vindt dat deze maatregel geen meerwaarde biedt. 
 
Welke suggesties nemen we mee naar de werkgroepen? 

• Maatregel ongedaan maken 

• Opstarten van het ontwerpproces om te komen tot gepaste maatregelen om te hoge snelheid te 
remediëren. 

 
Voor vragen omtrent het rapport kan u terecht bij de Dienst Mobiliteit op mobiliteit@hasselt.be. 

mailto:mobiliteit@hasselt.be

