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3.4 REGIO ROESELARE 

3.4.1 SITUATIESCHETS 

a. Omgeving 

In deze regio zitten volgende gemeenten vervat: Torhout, Wingene, Ruiselede, Lichtervelde, Hooglede, 

Ardooie, Pittem, Tielt, Staden, Roeselare, Izegem, Ingelmunster, Meulebeke, Dentergem, Oostrozebeke, 

Wielsbeke, Moorslede, Ledegem en Lendelede. 

In onderstaande kaart wordt gevisualiseerd welke telposten zich in deze regio bevinden en welke betolde 

wegen zich in deze regio bevinden (donkerbruin ingekleurd). De kleurencodes van de telposten visualiseren de 

meettechnologie: slangen (zwart), camera’s met manuele beeldverwerking (groen-blauw) of dubbele lussen 

(oranje). De manuele beeldverwerking gebeurde slechts voor een aantal uren van de dag: de ochtendspits, de 

avondspits en een of meerdere daluren.  

 

Figuur 18: Visualisatie meettechnologie telposten regio Roeselare 
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In onderstaande tabel worden de locaties van deze regio beschreven met wegnummer en straatnaam. 

0verzicht telposten in de regio Roeselare 

Telpost 

nummer 
Locatie Wegnummer 

Type 

meting 

21 Heirweg te Roeselare   Slang 

22 Bruggesteenweg (N32) te Roeselare N32 Slang 

23 Hoogleedsesteenweg te Roeselare   Slang 

24 Diksmuidsesteenweg (N36) te Roeselare N36 Slang 

25 Oostnieuwkerksesteenweg te Roeselare   Slang 

26 Roeselaarsestraat te Roeselare   Slang 

27 Meensesteenweg (N32) te Roeselare N32 Slang 

28 Moorselsesteenweg te Roeselare   Camera 

29 Oekensestraat te Roeselare   Slang 

30 (E403) te Roeselare E403 Dubbele lus 

31 Rijksweg (N36) te Izegem N36 Camera 

32 Roeselaarsestraat (N357) te Roeselare N357 Slang 

33 Noordkaai (N382c) te Roeselare N382c Slang 

36 (E403) te Ardooie E403 Dubbele lus 

412 Deinsesteenweg (N35) te Tielt N35 Slang 

421 Oostendestraat (N33) te Torhout N33 Slang 

422 Bruggestraat (N32) te Torhout N32 Slang 

511 Ardooiestraat te Ardooie   Slang 

512 Pittemstraat (N37) te Ardooie N37 Camera 

513 Izegemsestraat te Ardooie   Slang 
Tabel 11: Overzicht telposten met wegnummer en straatnaam regio Roeselare 

b. Tijdsspanne metingen (nul- en éénmeting) 

Voor de meeste van deze tellingen werd de nulmeting uitgevoerd tussen 18 november 2013 en 28 maart 2014. 

Er is ook 1 telpost waarvoor de nulmeting in november 2015 uitgevoerd werd. Meer details over de periode 

waarin de metingen werden uitgevoerd, worden beschreven in de bijlagen. 

De meeste telposten van de éénmeting werden geteld in oktober-november 2016. 
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3.4.1 ALGEMEEN OVERZICHT NUL- EN ÉÉNMETING 

In deze paragraaf worden de evoluties tussen de nulmeting en de éénmeting besproken. In bijlage A worden de 

telwaarden van de verschillende telposten voor de nul- en de éénmeting getoond en worden de telposten met 

een significante stijging of een daling van het aantal vrachtwagens meer in detail bekeken.  

Op onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de stijgingen en dalingen van de verschillende 

telposten in deze regio. Op dit kaartje zijn de betolde wegen zwart ingekleurd. De telposten hebben een 

kleurcode meegekregen die voor het vrachtverkeer aangeven hoe de evolutie is: 

- Groen: een afname van het vrachtverkeer t.o.v. de gecorrigeerde nulmeting . Dit betekent dat het 

vrachtverkeer ofwel is afgenomen ten opzichte van de jaren voordien, ofwel dat het vrachtverkeer wel 

is toegenomen, maar minder dan de autonome groei die de economische groei weerspiegelt. 

- Wit: een niet- significante stijging van het vrachtverkeer ten opzichte van de gecorrigeerde nulmeting, 

wat een status-quo betekent 

- Rood: een significante stijging van het vrachtverkeer ten opzichte van de gecorrigeerde nulmeting. 

- Grijs: de telpunten waarbij er tijdens de nul- en/of éénmeting iets foutgelopen is. Hier zijn er 

onrealistisch hoge of lage meetwaarden bij één van beide meetcampagnes gemeten. 

 

Per telpost zijn er 2 bollen: een voor elke richting (een grote en een kleine rond elkaar).  

Wanneer uit de verdere detailanalyses (zie bijlage A) blijkt dat er nog verdere analyses nodig zijn voor deze 

telpost omdat de oorzaak van de evolutie niet duidelijk is of omdat de metingen beïnvloed werden door 

wegenwerken in de buurt, is er een gele rand rond het telpunt gelegd. 

 

Figuur 19: Status quo (wit), significante stijgingen (rood) en dalingen (groen) telposten regio Roeselare 
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Ook in deze regio zien we een gemengd beeld: op heel veel plaatsen zien we een significante stijging van het 

vrachtverkeer, maar op een aantal locaties zien we ook een daling (of minder sterke groei dan de autonome 

groei) of status quo van het vrachtverkeer. 

3.4.2 ALGEMENE BEVINDINGEN VOOR DE REGIO 

• Op heel wat telposten in de regio Roeselare is er een significante stijging van het aantal vrachtwagens op 

te merken. Op zich geen abnormale trend gezien een aantal bijkomende ontwikkelingen in de regio, 

toename van het verkeer e.d. Echter is de groei op heel wat telposten rond de stad Roeselare 

onverklaarbaar hoog (verdubbeling, verdrievoudiging). Daarom is voor deze regio nog verder onderzoek 

nodig. 

 

• Op de N32 wordt een verhoging van het aantal vrachtwagens waargenomen. Deze verschuiving is te 

verklaren omwille  van de kilometerheffing die van toepassing is op een aantal parallelle assen, met name 

de N50 en E403. Voor mogelijke maatregelen is nog afstemming nodig. 

 

• Op een aantal lokale wegen zijn er ook stijgingen van het vrachtverkeer merkbaar (bvb. Iepersestraat te 

Roeselare). Deze weg is een ‘interne’ verbinding tussen Roeselare en Ieper. Idealiter zou deze 

verbinding  moeten gebeuren via de E403 en A19. De omrijfactor via de hoofdwegen is echter zeer groot 

en wordt dan nog eens extra ontmoedigd door het invoeren van de kilometerheffing op beide snelwegen. 

Het verkeer tussen Roeselare en Ieper dat zich vroeger al bevond op de Iepersestraat zal met de invoering 

van de kilometerheffing nog toegenomen zijn. Voor mogelijke maatregelen is nog afstemming nodig. 

Op onderstaande kaart worden deze analyses gevisualiseerd, gegroepeerd per oorzaak.  

 

 
Figuur 20: Telposten met een significante wijziging regio Roeselare, gegroepeerd per oorzaak 
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3.4.3 AANBEVELINGEN VOOR MAATREGELEN 

• Op heel wat telposten rond de stad Roeselare is de vraag naar verder onderzoek belangrijk. Ofwel 

worden er vragen gesteld bij de nulmeting, ofwel zijn er enorme verschillen in de rijrichting van een 

specifieke telpost (zowel bij de nulmeting als de éénmeting).  

• Voor het specifieke probleem van de N32 zou kunnen voorgesteld worden om deze weg op te nemen 

in het verhaal van de kilometerheffing, maar dit dient nog verder afgestemd te worden. Deze weg mag 

gekozen worden als weg voor vrachtverkeer, echter kan het niet de bedoeling zijn dat vrachtverkeer 

van de E403 en N50 naar de N32 verschuift. Indien eenzelfde tarief niet voldoende blijkt, zouden 

differentiaties in de tarieven (en toepassing voor alle weggebruikers) voor deze parallelle assen 

zouden er voor kunnen zorgen dat er toch weer meer verkeer gebruik maakt van de autosnelwegen of 

dat er op zijn minst een spreiding van het vrachtverkeer op deze drie assen gebeurt. 

• Dezelfde aanbeveling kan gegeven worden voor de Iepersestraat te Roeselare. Omwille van de heffing 

op de autosnelwegen E403 en A19 maakt het vrachtverkeer meer en meer gebruik van lokale wegen 

in het binnengebied. Ook hier zou differentiatie in de tarieven deels opnieuw een verschuiving kunnen 

veroorzaken naar de snelwegen (en dat ondanks de grote omrijfactor). Deze wegen zijn nog altijd 

meer geschikt en gewenst in vergelijking met de lokale gemeentewegen. 

• Mochten er in de toekomst nog bijkomende metingen gebeuren, kan er nog overwogen worden een 

aantal andere tellocaties mee te nemen zoals tussen Brugge en Roeselare en tussen Roeselare en 

Kortrijk. 

  


