
 



DINSDAG 18 APRIL 
Wat is er mis met onze mobiliteit? Analyse en oplossingen. 

Professor Stef Proost (KU Leuven) 

Iedereen heeft zijn eigen oplossing van het mobiliteitsvraagstuk: meer openbaar vervoer, meer 

fietspaden, werk dichter bij huis, afschaffen van bedrijfswagens, … In de lezing worden de 

verschillende oplossingen vergeleken in eenzelfde denkkader. Dit leidt tot nieuwe verrassende 

inzichten. 

DINSDAG 25 APRIL 
Verkeersnetwerken beter organiseren: wat gaat er fout? En wat kunnen we daaraan doen? 

Professor Chris Tampère (KU Leuven) 

Naast het beheersen van de hoeveelheid verkeer en de verdeling over vervoerswijzen, is een ander 

onmisbaar middel om de verkeersknoop te ontwarren het beter organiseren van verkeer. De lezing 

gaat op zoek naar redenen waarom doorstroming zo beperkt is aan knelpunten en kruispunten, en 

welk effect dat heeft op gebruik van het netwerk als geheel. Daaruit volgen mogelijkheden om 

verkeer efficiënter te sturen zodat het netwerk beter benut kan worden. Tenslotte blikken we kort 

vooruit naar technologische ontwikkelingen: is efficiënter sturen nog wel nodig als binnenkort de 

auto zelf rijdt? 

IN DE PRAKTIJK: Mobiliteit en ruimtelijke ontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen. 

Ir. Steven Hoornaert (Leiedal) 

Door de naoorlogse exponentiële groei van de automobiliteit wordt ook in de regio Zuid-West-

Vlaanderen (net zoals in de rest van Vlaanderen) koning auto stilaan slachtoffer van zijn eigen 

succesverhaal. De verkeerscongestie neemt steeds meer toe en bedreigt de optimale bereikbaarheid 

als belangrijke socio-economische troef van deze regio. In de lezing willen we verduidelijken hoe 

Leiedal in de streekontwikkeling steeds sterker wil inzetten op de alternatieve vervoersmiddelen. 

Zoals dit reeds werd aangetoond in vele Europese steden en regio’s, kan deze transitie naar 

duurzame mobiliteit ook helpen om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen te ondersteunen. 

INFORMATIE 

Knooppunt is een samenwerkingsverband tussen beweging.net Midden & Zuid West-Vlaanderen, 

ACV, Katholieke Hogeschool VIVES en Postuniversitair Centrum KU Leuven campus Kulak Kortrijk. 

 

Onthaal vanaf 19u, aanvang om 19u30  (einde voorzien om 21u30)  

Locatie: KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk  

 

Deelnameprijs: €5/avond  - drankje na de lezing inbegrepen (avond zelf betalen)  

Info en inschrijving: wannes.staelens@beweging.net | 051 240 444   
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