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A. INLEIDING
De tweede fase van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) bestaat erin doelstellingen te
formuleren en na te gaan welke acties moeten worden ondernomen om tot een scenario voor
duurzame mobiliteit te komen. Voorafgaand aan deze fase is er een volumineus rapport (70 pagina's
in A3-formaat en 68 cartografische illustraties) opgesteld van de stand van zaken en de diagnose
van de bestaande toestand. Bovendien hebben er in januari 2016 vier participatieve workshops met
de inwoners van de verschillende wijken van de gemeente plaatsgevonden, met elke avond een
veertigtal deelnemers.
Het vertrekpunt van deze thematische workshops was een presentatie van de diagnose. De inwoners
konden de aandacht vestigen op bepaalde probleemsituaties en op basis van werkkaarten in A0formaat (MAP-it-methode) mogelijke oplossingen voor de mobiliteit in hun wijk voorstellen, rond
drie grote thema's, zijnde:
- de modale verschuiving en de ontwikkeling van de intermodaliteit, met name in verband met het
openbaarvervoernet;
- de verbetering of de ontwikkeling van doorgangen voor fietsers en voetgangers en alternatieven;
- de beheersing van het doorgaand autoverkeer en de parkeerproblematiek.
De scenariofase heeft tot doel een globale mobiliteitsstrategie op lange termijn op het niveau van
de gemeente vast te leggen. De ambitie is uiteraard de algemene omstandigheden voor
verplaatsingen in Sint-Pieters-Woluwe te verbeteren, maar ook een bijdrage te leveren aan het
streven naar duurzame mobiliteit. Dit laatste concept omvat de noodzaak, zowel individueel als
collectief, de gewoonlijke verplaatsingsmethoden te herzien en ook de prioriteiten die impliciet aan
iedere vervoerswijze wordt toegekend.
We preciseren dat het GMP ook, in aansluiting op dit document (fase 3), een actieplan, een nuttig
operationeel 'stappenplan' om de acties van de Gemeente en de verschillende mobiliteitsactoren die
actief zijn in Sint-Pieters-Woluwe, te organiseren in de loop van de tijd (op kort en middellange
termijn).
Het scenario voor duurzame mobiliteit is opgebouwd vertrekkende van algemene doelstellingen die
fungeren als onmisbare referentiepunten om te verzekeren dat de acties van de Gemeente gelijke
tred houden met de acties van andere bestuursniveaus. Deze doelstellingen volgen het schema dat is
vooropgesteld door het Gewest (en dat wordt gevolgd door de Gemeente) voor een algemeen en
coherent mobiliteitsbeleid op het niveau van de Brusselse metropool. Zij vormen het 'basismenu' dat
primeert op de uitwerking van alle gemeentelijke mobiliteitsplannen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
Dit rapport omvat twee grote luiken:
 Een overzicht van de principes, beperkingen enz., die de bovenhand hadden bij de uitwerking van
het scenario voor duurzame mobiliteit;
 De uiteenzetting (richtschema) van de maatregelen gespecialiseerde voor elk van de
verplaatsingswijzen.
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B. DE DOELSTELLINGEN BEPALEN
Deze fase van het GMP beoogt in eerste instantie het vastleggen van de doelstellingen. Het doel
hiervan is de algemene doelstellingen die het Gewest en de Gemeente hebben vastgelegd aan het
begin van de opdracht (cf. bestek) opnieuw te bekijken en te preciseren. Ze maakt het mogelijk de
gewenste situatie op korte, gemiddelde en lange termijn op het gebied van bereikbaarheid,
mobiliteit, verkeersveiligheid en levenskwaliteit te bepalen.
Derhalve is het nodig de belangrijkste eigenschappen van de mobiliteit in Sint-Pieters-Woluwe (stand
van zaken en diagnose) en de algemene doelstellingen op elkaar af te stemmen. Op deze wijze
kunnen de sterke en zwakke punten van het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe aan het licht
komen en kan nagegaan worden welke weg er nog moet afgelegd worden om te komen tot een
systeem dat beter presteert en beter aansluit op de notie van duurzame ontwikkeling.
Wat mobiliteit betreft maakt Sint-Pieters-Woluwe uiteraard deel uit van een groter geheel. Het
spreekt voor zich dat de realisatie van de algemene doelstellingen nu eens tot de gemeentelijke
bevoegdheden behoort en dan weer tot bevoegdheden van andere instanties (Gewest, MIVB, De Lijn
enz.). Coherentie en coördinatie van de prestaties van alle actoren zijn onmisbaar in de toekomst.
Daarom wordt in de toekomstige fasen van het GMP (scenario voor duurzame mobiliteit, actieplan)
een zeer duidelijk onderscheid maken tussen wat tot bevoegdheid van de gemeente behoort en wat
niet.
1. Mobiliteit en bereikbaarheid
1.1. Het organiseren van een coherent systeem voor personen- en goederenvervoer voor de gemeente
dat multimodaal en hiërarchisch gestructureerd is en correct aangekondigd wordt.
 1.1.1: Bij de implementatie van een coherent verplaatsingssysteem moet rekening gehouden
worden met de demografische context van de gemeente en moet pragmatisme aan de dag gelegd
worden gezien de schaarsheid van de beschikbare middelen.
 1.1.2: Het gemotoriseerde verkeer op de grote assen van Sint-Pieters-Woluwe overschrijdt op
verscheidene momenten van de dag de maximale capaciteit van het verkeersnet
(verkeersopstoppingen). Dat is een structureel gegeven dat verband houdt met het feit dat de
gemeente gelegen is tussen de Ring en de Middenring en doorkruist wordt door grote grootstedelijke
wegen. Het vele (doorgaand) verkeer heeft grote gevolgen voor Sint-Pieters-Woluwe, zowel wat
betreft het milieu (luchtverontreiniging en geluidsoverlast), de efficiëntie van het openbaar vervoer
(het oversteken van grote kruispunten, bussen die vastzitten in het verkeer) en de verkeersveiligheid.
De overbelasting van de grote assen heeft bovendien tot gevolg dat de bestuurders sluiproutes door
verscheidene woonwijken zijn gaan gebruiken. Het GMP moet derhalve de gewestelijke
doelstellingen inzake het beperken van het binnenkomende verkeer in Brussel integreren, waarbij
erop moet worden toegezien dat het verkeer op plaatselijk niveau in optimale omstandigheden kan
verlopen.
 1.1.3: Door zijn ligging in het Brusselse Gewest bevindt het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe
Woluwe zich in de 'periferie' van het net van de MIVB, nabij eindhaltes. Het aanbod en de bemazing
van het net zijn er minder dicht dan in het stadscentrum. Verder is het metronet relatief ver
verwijderd van Sint-Pieters-Woluwe, met uitzondering van de eindhalte van lijn 1 (station Stokkel) en
het station Montgomery, terwijl de verbindingslijnen ernaartoe lijden onder grote zwart punten
(slechte reissnelheid, slechte rijomstandigheden enz.). Het GMP zal nagaan welke mogelijkheden tot
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ontwikkeling en/of aanpassing van het openbaarvervoernet er zijn. Er zal ook de aandacht gevestigd
worden op nodige kwalitatieve verbeteringen aan de haltes van het net.
 1.1.4: Er wordt veel te weinig gebruikgemaakt van multimodale verplaatsingen in Sint-PietersWoluwe (bijvoorbeeld de fiets nemen naar het metrostation Stokkel of Montgomery enz.).
Multimodaliteit maak nog niet voldoende deel uit van een systematische aanpak van de
verschillende mobiliteitsactoren. Het GMP moet aan het licht brengen welke acties er nodig zijn om
van 'multimodale' verplaatsingen een meer natuurlijke gang van zaken te maken en om de
complementariteit tussen de verschillende netten te optimaliseren.
 1.1.5: De toegelaten snelheden in wijkwegennet (plaatselijke wegen) zijn onvoldoende leesbaar.
Dat vertaalt zich in een hiërarchisering (leesbaarheid) van het net die niet duidelijk genoeg is voor de
gebruikers, wat een zwak punt is. Het GMP moet dus de doelstellingen overnemen die eerder al
opgenomen waren in het richtplan voor de ontwikkeling van de zones 30, en de voltooiing ervan
plannen. In fine een beter begrip, een betere leesbaarheid en homogeniteit van het net verkrijgen
(ervoor zorgen dat in een soortgelijke omgeving, de toegelaten snelheid zoveel mogelijk dezelfde is).
 1.1.6: Bij de aanvoer van goederen (leveringsplaatsen) kan bepaalde overlast op het gebied van
inachtneming van de vastgelegde maatregelen (dubbelparkeren) in specifieke gevallen tot conflicten
leiden. Er moeten adequate beheersmaatregelen komen opdat de regelgeving beter in acht
genomen zou worden.
 1.1.7: Op enkele wegen in Sint-Pieters-Woluwe gelden toegangsbeperkingen afhankelijk van de
massa van de voertuigen. Het GMP moet preciseren in welke mate deze beperking een uitzondering
moeten blijven dan wel op grotere schaal moet worden ingevoerd.
 1.1.8: De bewegwijzering is zeer slecht ontwikkeld wat betreft de gemeentelijke
oriëntatiehulpmiddelen. Momenteel zijn slechts weinig verkeersgenererende polen met een lokale
invloed voorzien van wegwijzers te Sint-Pieters-Woluwe. De wijken, bepaalde polen met een
supralokale invloed en de gewestelijke routes voor actieve mobiliteit hebben op de gewestwegen
een uitvoerigere 'mobiliteitsbewegwijzering' die kan worden uitgebreid tot heel het gemeentelijke
grondgebied. Het ene ontwikkelen en het andere vervolledigen maken deel uit van de doelstellingen.
1.2. De toegankelijkheid verzekeren van de druk bezochte plaatsen, met name voor personen met
beperkte mobiliteit.
 1.2.1: De centrale ligging (Meiersplein en zijn omgeving, Dumonplein, Stockel Square en zijn
omgeving enz.) en de nabijheid (ten opzichte van woonwijken) van de verschillende vormen
voorzieningen (openbare instanties, handelszaken, onderwijs, openbaar vervoer enz.) is een voordeel
om de actieve mobiliteit (voetgangers, fietsers) en de multimodale verplaatsingen te valoriseren. Een
groot aantal behoeften kan op lokaal niveau worden ingevuld, door middel van korte (nietgemotoriseerde) verplaatsingen. Dat is een troef die uitgespeeld zou moeten worden in het kader
van het GMP.
 1.2.2: Het aanbod aan openbaar vervoer is vrij onevenwichtig verdeeld op gemeentelijk niveau. In
bepaalde gebieden is er goed functionerend openbaarvervoeraanbod met toegang tot de
structurerende lijnen, een troef die behouden moet blijven. Andere delen van het grondgebied zijn
daarentegen ver verwijderd van de structurerende lijnen en beschikken niet over een bevredigend
complementair aanbod (verbindingslijnen). Dit zou ontwikkeld moeten worden.
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 1.2.3: Er is rekening gehouden met de bereikbaarheid voor personen met beperkte mobiliteit
(PBM) bij nieuwe aanleg (modernisering en aanpassing van de openbare ruimten). Het is wenselijk
deze dynamiek voort te zetten en de coherente en schappelijke basis te leggen voor een net voor
PBM.
1.3. Voetgangers- en fietsverkeer (actieve en buurtmobiliteit) en het openbaar vervoer bevorderen,
rationeel autogebruik aanmoedigen
 1.3.1: De auto blijft een overheersend vervoersmiddel voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe.
Het modale aandeel van de andere vervoerswijzen blijft beneden de verwachtingen en de
mogelijkheden. Het GMP moet niet alleen het momenteel buitensporige doorgaand verkeer in de
gemeente terugdringen, maar het moet ook voor de inwoners van Sint-Pieters-Woluwe een
instrument zijn dat alternatieve verplaatsingswijzen werkelijk bevordert (en ontwikkelt rekening
houdend met de momenteel onvoldoende capaciteit en aantrekkingskracht van deze alternatieven).
 1.3.2: Gezien de centrale ligging en de sleutelrol die het Dumonplein en het Meiersplein vervullen
(cf. supra) is de heraanleg (die gepland is op korte termijn) van deze pleinen en hun naaste omgeving
van cruciaal belang voor de ontwikkeling en de bevordering van de actieve mobiliteit in Sint-PietersWoluwe.
 1.3.3: Het net van de trage wegen buiten de openbare weg (voetwegen, gewestelijke Groene
Wandeling enz.) is vrij goed ontwikkeld in Sint-Pieters-Woluwe. Dat is een troef die gehandhaafd en
geperfectioneerd moet worden, om verplaatsingen over kleine afstanden mogelijk te maken. Het
GMP zal nagaan waar dit specifieke net plaatselijk verbeterd moet worden (het is hier en daar
beschadigd en er is recent niet meer in geïnvesteerd).
 1.3.4: De vernieuwing van het trottoirnet is aan de gang, maar er zijn kwalitatieve gebreken. Het
GMP moet aangeven welke interventies de grootste prioriteit genieten. Het moet ook de aandacht
vestigen op andere mobiliteitsaspecten die bij deze interventies aangepakt kunnen worden.
 1.3.5: Sint-Pieters-Woluwe is zeer goed voorzien van voetgangersoversteekplaatsen en andere
lichte inrichtingen om de openbare ruimte veiliger te maken. Het oplossen van de enkele
tekortkomingen is een van de doelstellingen die vrij snel kunnen worden bereikt (de nodige werken
vereisen relatief weinig financiële middelen).
 1.3.6: De uitrusting van de haltes van het openbaar vervoer is hier en daar te beperkt. De
tekortkomingen moeten verholpen worden, met name het systeem voor realtime-reizigersinformatie
moet op grotere schaal ingevoerd worden.
 1.3.7: De invoering van zone 30 is nagenoeg voltooid op dit moment. In de wijk Sinte-Aleidis is dat
nog niet gebeurd, maar het staat wel op het programma. Het net van de zones 30 moet dienen als
drijvende kracht achter de ontwikkeling van een zachte en buurtmobiliteit. We herinneren eraan er
een structuurplan is voor de inrichting van zones 30 en dat de verdere uitvoering van dit plan
opnieuw nauwkeurig bepaald moet worden in het GMP.
 1.3.8: Er zijn verscheidene specifieke infrastructuren voor fietsers (fietspaden, routes,
fietsenstallingen), maar ze vertonen vaak een gebrek aan continuïteit en/of een niet-ideaal ontwerp.
Het GMP moet een compleet gemeentelijk fietsnet bepalen en erop toezien dat dit complementair is
met dat van de buurgemeenten.
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 1.3.9: Soms is er geen de infrastructuur en soms is de infrastructuur niet geschikt voor fietsers
(bijv. : kasseien op een sterk hellende straat). Bij de aanleg van de openbare ruimte moet
systematisch rekening gehouden worden met de behoefte van fietsers.
1.4. Het organiseren van een coherent parkeersysteem dat is afgestemd op het vervoersysteem.
 1.4.1: Het parkeren maakt niet het voorwerp uit van een omvangrijke regelgeving op het
grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe. Deze strekt zich alleen uit over het noorden van de gemeente
(wijk Centrum en noorden van de wijk Stokkel). Het GMP moet een objectieve beschouwing maken
van de wenselijkheid (voordelen/nadelen) van een toekomstige uitbreiding van de gereglementeerde
zones (kleine wijzigingen, uitbreiding tot het grootste deel van het gemeentelijke grondgebied enz.).
 1.4.2: In overeenstemming met het Gemeentelijk Parkeeractieplan moet worden nagedacht over
het voorbehouden van parkeerplaatsen voor specifieke gebruikers in de wijken. Bepaalde
modaliteiten kunnen vastgelegd worden in het GMP.
 1.4.3: Er is geen infrastructuur (uitgebreide parking gekoppeld aan sterk openbaar vervoer)
voorhanden die door de uitvoering van complementaire maatregelen pendelaars (automobilisten)
die afkomstig zijn van de buitenwijken (Ring) de mogelijkheid biedt om over te stappen naar andere
vervoerwijzen.
2. Levenskwaliteit

De kwaliteit en de gezelligheid van de voetgangersruimten verbeteren door de ontwikkeling van de
activiteiten van het lokale leven op de openbare ruimte en door maatregelen voor te stellen om de
verkeershinder (geluid, luchtverontreiniging enz.) te verminderen.
 2.1: Cf. 1.3. (voltooiing en leesbaarheid van de zones 30, ontwikkeling van woonerven enz.).
 2.2: Sint-Pieters-Woluwe beschikt over een groot potentieel voor opwaardering van
voetgangersruimten en verblijfzones (Dumonplein, Meiersplein, Sinte-Aleidisvoorplein, parkeerzone
voor de Sint-Pieterskerk enz.). ). De concrete totstandbrenging van de geplande projecten op
sommige van deze plaatsen zal bovendien een hoeksteen zijn voor de verbetering van talrijke
mobiliteitsparameters.
 2.3: Er is recent duidelijk veel vooruitgang geboekt wat betreft een betere verdeling van de
openbare ruimte tussen de verschillende gebruikers (en ten voordele van de zwakste
weggebruikers). Maar deze onmisbare dynamiek is nog niet ten einde. Het GMP zal plaatsen
aanwijzen waar de openbare ruimte herzien moet worden, en zal daarbij prioriteiten vastleggen.
 2.4: Bepaalde voor voetgangers en fietsers belangrijke assen en openbare ruimten verkeren in
slechte staat. Het GMP zal hieraan bijzondere aandacht besteden met het doel hun herwaardering te
bespoedigen.
 2.5: Er zijn reeds verschillende denkpistes ontwikkeld met het oog op het verminderen van de
hinder van de Ring (naast Sint-Pieters-Woluwe) en bepaalde grote verkeersassen die door de
gemeente lopen. Het GMP moet hieromtrent een stand van zaken opmaken.
 2.6: De aanwezigheid van deze grote assen wordt beschouwd als een rem voor het voetverkeer.
Door hun configuratie en drukke verkeer vormen ze een moeilijk te doorbreken barrière in de stad,
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met name tussen de wijk Vogelzang en het centrum (voetgangers krijgen te weinig tijd om over te
steken en de oversteekplaatsen zijn niet veilig genoeg).
3. Stedenbouw en ruimtelijke ordening

De woon- en activiteitenplaatsen optimaal situeren in het stadscentrum, om zo het aantal
verplaatsingen terug te dringen.
 3.1: De meeste activiteitenplaatsen van Sint-Pieters-Woluwe zijn geconcentreerd rond het
Dumonplein, het Meiersplein, de de Hinnisdaellaan en de Charles Thielemanslaan en hun naaste
omgeving. De woonverdichting in de buurt van deze plaatsen gaat in de zin van een versterking van
deze uitgangstroeven.
 3.2: De kleine wijkkernen en significante voorzieningen blijven onvoldoende uitgerust voor zachte
vervoerswijzen (fietsen, stappen enz.). Het GMP moet bijvoorbeeld plaatsen aanwijzen waar (extra)
fietsenstallingen nodig zijn.
 3.3: Het geërfde type bebouwing en de gevolgen daarvan voor de openbare ruimte op het gebied
van mobiliteit en bereikbaarheid (veel inritten en bel-etagewoningen) moet in aanmerking genomen
worden in het denkproces over toekomstige stedenbouwkundige ontwikkelingen teneinde het
privégebruik van de ruimte te rationaliseren.

4. Verkeersveiligheid

Het aantal verkeersongevallen en de ernst ervan terugdringen door tegelijkertijd een betere
organisatie van de verkeersstromen en de aanleg van snelheidsbeperkende inrichtingen.
 4.1: Het grootste deel van de ongevallen met lichamelijk letsel vindt plaats op de grote
gewestwegen. Gezien het drukke verkeer op deze assen en het complexe karakter van bepaalde
kruispunten is niet anders te verwachten. Toch zal een modernere aanleg die beter aangepast is aan
het verkeer in een stedelijke omgeving, dit probleem kunnen verzachten. Voorbeelden:
-

de verwarring over de te volgen route op het Dumonplein (dit zou moeten worden opgelost bij
de aanstaande heraanleg van dit plein);

-

de vele verschillende markeringen en verkeersborden op de grote verkeersassen (kruispunt
Tervurenlaan/Vorstlaan) kunnen leiden tot verwarring en gevaarlijke situaties.

 4.2: Bepaalde (nog vrij recente) heraanleg van de assen wordt door de weggebruikers soms slecht
waargenomen en zelfs als gevaarlijk beschouwd. Het GMP zal nagaan in welke mate gerichte
aanpassingen van de in opspraak zijnde aanleg gerechtvaardigd en mogelijk is.
 4.3: De aanleg van de kruispunten van het wijkwegennet leidt nog maar weinig tot gevaarlijke
situaties. De Gemeente heeft een grote inspanning gedaan om het verkeer veiliger te maken. Lange
weggedeelten werden vaak uitgerust met van snelheidsbeperkende voorzieningen. Er moet echter
toegezien worden op de homogeniteit van de gebruikte voorzieningen (en dat is momenteel niet
altijd het geval). Een te grote diversiteit kan leiden tot verwarring en onaangename verrassingen
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voor de weggebruikers. Het GMP zal richtlijnen voorstellen voor een voldoende gestandaardiseerde
en homogene veilige aanleg van de openbare ruimten.
 4.4: Circulatieplannen op basis van tweerichtingsverkeer, met parkeerplaatsen aan beide zijden
van de rijbaan, zijn nog nauwelijks verenigbaar met de geringe breedte van vele rijbanen in SintPieters-Woluwe en de bredere gemiddelde wielbasis van de voertuigen. De conflicten en gevaren bij
het kruisen van voertuigen (niet alleen auto's, maar ook fietsen en motoren) zijn sterk toegenomen
in de loop van de laatste jaren. Het GMP zal modaliteiten bepalen voor de omgang met deze
conflictsituaties (eenrichtingsverkeer invoeren enz.).
 4.5: Hoewel er al veel ondernomen is op dat gebied, zal het GMP prioriteit geven aan het veiliger
maken van gevoelige omgevingen (schoolomgevingen, infrastructuren of plaatsen met veel zwakke
gebruikers van de openbare ruimte). De plaatsen die een sleutelrol spelen in de modale overstap
(ingangen van metrostations, belangrijkste stopplaatsen van de tramlijnen enz.) vormen eveneens
een prioritair aandachtspunt.
 4.6: De verkeerssignalisatie is zeer dicht en soms verwarrend. De overvloed aan signalisatie is niet
alleen esthetisch onverantwoord, maar kan ook contraproductief zijn. De automobilist wordt
bedolven onder een overvloed aan informatie van allerlei aard en kan daardoor soms informatie
missen die van cruciaal belang is voor de verkeersveiligheid (verlies van waakzaamheid). Het GMP zal
voorstellen doen om het gebruik van verkeersborden te rationaliseren (te verminderen).
5. Specifieke problemen die een aan bod moeten komen in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

5.1. Het beheer van het doorgaand verkeer van de pendelaars en de middelen die kunnen worden
ingezet om sluipverkeer in de woonwijken te voorkomen.
 5.1.1: Cf. verschillende punten onder 1.1.
 5.1.2: Er is natuurlijk veel doorgaand verkeer op de grote gewestwegen (Tervurenlaan,
Woluwelaan, Vorstlaan enz.), maar ook het wijkwegennet (Bosstraat, Louis Gribaumontlaan,
Konkelstraat, François Desmedtstraat enz.) blijft er niet van bespaard. Het GMP (fase 2: scenario's)
zal enkele interventiemogelijkheden uit de doeken doen, gaande van een relatieve aanvaarding of
verdraagzaamheid ten opzichte van dit verkeer tot drastische maatregelen om sommige
verbindingen complexer te maken.
 5.1.3: Sommige wijken in Sint-Pieters-Woluwe zijn relatief ondoordringbaar voor het doorgaand
verkeer (doodlopende straten, lussenverkeer), terwijl de functionele structuur op andere plaatsen
niet of nauwelijks geschikt is om doorgaand verkeer te bestrijden. Rekening houdend met hierboven
gekozen opties (5.1.2) zal het GMP een globaal circulatieplan voorstellen dat erop gericht is het
doorgaand verkeer te verhinderen of te verminderen op die plaatsen waar het momenteel nog te
gemakkelijk is. Ook worden de interventieprioriteiten vastgelegd, zodat een zekere progressiviteit (of
coördinatie met andere interventies) aan de dag gelegd kan worden bij de toepassing van het
circulatieplan.
5.2. De gebrekkige inachtneming van het verkeersreglement als de dwingende de inachtneming niet
afdwingt.
 5.2.1: De parkeerregels, de snelheidsbeperkingen enz. worden niet altijd nageleefd op het
gemeentelijke grondgebied. Naast geautomatiseerde controles moet ook de controle- en
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beteugelingswijze gekozen worden die de overtredingen het best bestrijdt. Controle is bovendien
nodig om de bepalingen geloofwaardigheid te geven.
 5.2.2: De soms chronische veronachtzaming van het verkeersreglement zet aan tot de installatie
van fysieke inrichtingen (rotonden, snelheidsremmers). Hoewel er een hoog kostenplaatje aan
gekoppeld is, blijft deze manier van ingrijpen de voorkeuren genieten op korte en middellange
termijn, op voorwaarde dat de aanleg adequaat gebeurt en dat er geen toevlucht genomen wordt tot
vele verschillende inrichtingen.
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C. PRINCIPES VAN DE OPSTELLING VAN EEN SCENARIO VOOR DUURZAME
MOBILITEIT
1. PRINCIPES VAN DE OPSTELLING
Het scenario voor duurzame mobiliteit hangt samen met de toepassing van het STOP-principe: De
richtlijnen van het IRIS2-plan gelden voor de gewestelijke en gemeentelijke besturen voor alles wat
van veraf of van dichtbij te maken heeft met mobiliteit. Het STOP-principe moet worden toegepast:
Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenauto. Dat betekent dat het openbaar vervoer,
voet- en fietsverkeer(onderling op gelijke voet) prioriteit krijgen ten opzichte van de personenauto.
Deze keuze van het Gewest gaat van nature hand in hand met de kans vernieuwende pistes te
ontwikkelen wat betreft de plaats van de verschillende gebruikers van de openbare ruimten te SintPieters-Woluwe, met het streven:
- de waaier aan alternatieven voor het autoverkeer en het autosolisme ontwikkelen (autodelen,
elektrische auto's);
- concurrentievoordelen te geven aan het openbaar vervoer en het 'actief vervoer' (voetgangers
en fietsers);
- gemakkelijk te gebruiken netten voor het openbaar vervoer en het 'actief vervoer' te hebben.
Dit indien mogelijk op een complementaire manier (multimodaliteit).
Omgekeerd moet de auto minder gebruikt worden, meer gericht afhankelijk van het soort
verplaatsing. We herinneren eraan dat het in 2013 goedgekeurde Gewestelijk Plan voor Duurzame
Ontwikkeling (GPDO) voor het Brusselse gewest streeft naar een vermindering van het
verkeersvolume met 20 % tegen 2018 in vergelijking met de situatie in 2001. Dit doel is ook
opgenomen in het IRIS2-plan.
Het scenario voor duurzame mobiliteit kan het resultaat zijn van een keuze tussen verscheidene
sterk contrasterende scenario’s, die elk de voorrang geven aan een andere grote interventiepiste.
Deze keuzevrijheid is echter vrij theoretisch aangezien:
-

Sint-Pieters-Woluwe een van de vele onderdelen is van de Brusselse metropool, die zelf de
draaischijf is van het verkeer op Belgische en noordwest-Europese schaal;

-

er verscheidene krachtlijnen zijn vastgelegd op gewestelijk niveau (IRIS2-plan, gewestelijke
fietsroutes) en op federaal niveau (het GEN GEN-project). Sint-Pieters-Woluwe kan derhalve niet
op eigen houtje handelen en kiezen voor maatregelen die te eenzijdig of utopisch zijn of die geen
toepassingsmogelijkheden bieden;

-

de beheersing van de sleutelparameters van de mobiliteit op het terrein soms illusoir is. Men
moet rekening houden met de grondgebieden van de aangrenzende gemeenten en de
verbindingen met het Vlaamse Gewest, en de bestuurlijke grenzen;

-

de Gemeente speelt een belangrijke rol, maar beschikt over beperkte middelen op het gebied
van mobiliteit. Ze kan direct en significant ingrijpen als het gaat om problemen met een lokaal
karakter ruimte, maar niet (of in veel mindere mate) als het gaat om zware infrastructuurwerken
(voorbeelden: werken aan spoorweginfrastructuren, het beheer van de grote gewestwegen
enz.).

Het scenario voor duurzame mobiliteit is dus vooral het gevolg van:
-

de wil in te gaan tegen de dynamische krachten (tendensscenario) die ingaan tegen het concept
van duurzame ontwikkeling waarbij auto's en vrachtwagens steeds meer gaan overheersen;
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-

de weigering gewoon het aanbod aan te passen aan de vraag als het gaat om verplaatsingen; een
principe dat ook indruist tegen duurzame ontwikkeling en talrijke materiële, ecologische en
sociale onmogelijkheden omvat;

-

de wil op lokaal niveau de principes die het Gewest wil, toe te passen en te organiseren,
overeenkomstig de spreuk 'think globally, act locally'.

Op lokaal niveau (beheer van het wijkwegennet) is het scenario voor duurzame mobiliteit ontworpen
op basis van een serie basisconcepten (veiliger maken van de openbare ruimte, voltooiing van het
structuurplan voor zones 30, vermindering van het doorgaand verkeer, een globaal en coherent
parkeerbeheer enz. - cf. de algemene doelstellingen die zijn vastgelegd in fase 1 van het GMP). De
speelruimte die deze doelstellingen bieden, is afhankelijk van:
- hoe snel de Gemeente wil (en financieel kan) handelen;
- het plotse of integendeel het progressieve karakter van de genomen maatregelen;
- de interventieprioriteiten die worden vastgelegd in het actieprogramma van het GMP (fase 3);
- het reeds aanwezige 'mobiliteitspassief' (cf. diagnose van de bestaande toestand): op sommige
gebieden moet er nog veel gebeuren (bijvoorbeeld voorzieningen en bevordering van de
multimodaliteit), op andere veel minder.
Maar alles welbeschouwd zijn bij deze basisconcepten geen tegenstrijdige scenario's mogelijk
(bijvoorbeeld een stopzetting van de invoering zones 30 is geen optie).
Voor sommige specifieke thema's zijn contrasterende scenario's daarentegen wel mogelijk (de
parkeerreglementering , de structurering van het vervoer rond de verkeersgenererende polen, de
continuïteit van de trage wegen, de beheersing van het doorgaand verkeer in de wijken enz.). Ze
vormen alternatieven die te gepasten tijde moeten worden beoordeeld, maar die niet noodzakelijk
op korte termijn moeten worden aangepakt (des te meer daar ze meestal betrekking hebben op
plaatsen die niet beheerd worden door de Gemeente, maar door het Gewest).
Een verleden dat pleit in het voordeel van Sint-Pieters-Woluwe: De Gemeente heeft niet gewacht
op de uitwerking van een GMP om maatregelen te nemen op het gebied van mobiliteit. Ze kan
werkelijk trots zijn op de realisaties die ze al een aantal jaren aan elkaar rijgt (veiliger maken van
kruispunten, bescherming van schoolomgevingen enz.). Ze loopt dus niet achter als het gaat om het
beheer van mobiliteitsproblemen: de Gemeente moet handelen, maar hoeft zich niet te haasten om
een schrijnende achterstand tegenover de andere Brusselse gemeenten goed te maken. Ze kan in
zekere mate haar beleid uit het verleden voortzetten en intensiveren, meer de nadruk leggen op
acties in verband met duurzame ontwikkeling, intermodaliteit van de verplaatsingen enz. zonder
haar manier van handelen plots over een heel andere boeg te moeten gooien.
De financiële situatie van Sint-Pieters-Woluwe, die historisch gunstig is, stelt de Gemeente in staat
interventies te nemen op het wijkwegennet. Dat impliceert echter:
- een spreiding in de tijd van de interventies (actieprogramma);
- erop toezien dat de programmering van de lopende wegenherstelwerken zo goed mogelijk
gecombineerd worden met aanleg die beantwoordt aan de nieuwe mobiliteitsdoelstellingen
(gemarkeerde fietspaden, trottoiruitstulpingen enz.).
De meest cruciale en duurste ingrepen hebben betrekking op de gewestelijke en federale
infrastructuren. Daardoor moet men deze in een ruimer tijdskader plaatsen (middellange en lange
termijn).
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2. KWANTIFICERING VAN DE DOELSTELLINGEN EN BEOORDELINGSWIJZE
2.1. Mobiliteitsindicatoren
Het scenario voor duurzame mobiliteit houdt een significante verandering van de
verplaatsingsgewoonten van de bevolking in. Hoewel er al een evolutie merkbaar is, wordt de
algemene situatie nog altijd gekenmerkt door:
-

een auto- en bedrijfsvoertuigenpark dat nog altijd groeit;

-

een toenemende verkeersopstopping die steeds langer aanhoudt;

-

een verzadiging van de openbaarvervoernetten, ondanks de versterking van het aanbod;

-

een toenemend maar nog steeds marginaal gebruik van de fiets;

-

een nog steeds te geringe populariteit van het wandelen (wordt nog vaak beschouwd als
tijdsverlies);

-

het (nog steeds te) lage bedrag dat geïnvesteerd in alternatieven voor het gemotoriseerd verkeer
(GEN, gewestelijke fietsroutes) terwijl het onderhoud van rijbanen veel begrotingsmiddelen
opslokt;

-

de geringe investeringen die toegewezen worden aan maatregelen ter ondersteuning van de
multimodaliteit en de intermodaliteit (bijv. installatie van fietskluizen).

Het omkeren van dergelijke tendensen is geen simpele zaak en men moet de effecten van de
genomen maatregelen kunnen evalueren op lange termijn.
De stand van zaken en de diagnose (fase 1 van het GMP) vormen een soliede basis van
tijdsgebonden informatie waarnaar men nog vele jaren kan verwijzen. Dat geldt des te meer daar er
grote inspanningen gedaan zijn om te beschikken over gekwantificeerde elementen (of elementen
die gemakkelijk gekwantificeerd kunnen worden) die voor heel het gemeentelijke grondgebied
bewerkt zijn.
Er voldoende regelmatige actualisering van deze mobiliteitsindicatoren moet verzekerd zijn. Op deze
manier kan worden nagegaan in hoeverre de nagestreefde doelstellingen gehaald zijn. De meest
significante indicatoren die de Gemeente up-to-date moet houden, zijn de kaarten B1 tot B10, C1 tot
C6, D1 tot D9, E1 tot E4, F2, G1 en G2 (cf. fase 1 van het GMP). Voor deze kaarten moet gestreefd
worden naar:
-

een actualisering van de volledige serie indicatoren om de 5 jaar;

-

het maken van kaarten die een chronologisch beeld geven van de verrichte prestaties, parallel
met de actualisering van de bestaande kaarten. Een nuttige ontwikkeling opdat de Gemeente
zou beschikken over een nauwkeurig en onmiddellijk archief van haar prestaties in de loop van
de tijd;

-

het regelmatige onderhoud, op jaarbasis, van de documenten die het meeste nut hebben voor
de verschillende gemeentediensten (in het kader van het dagelijkse beheer).

We moeten opmerken dat het zinvol kan zijn andere indicatoren op peil te houden op het gebied van
het openbaar vervoer (kaarten C7 tot C10). Maar dat is afhankelijk van de regelmaat van de
beoordelingen die worden uitgevoerd door de MIVB.
Er zal een budget moeten worden gereserveerd voor deze actualisering van de indicatoren. Ook
synergie-effecten en complementariteiten met de diverse gewestelijke instanties die actief zijn op
het gebied van mobiliteit, mogen niet ontbreken.
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2.2. Cijfermatige doelstellingen
De tenuitvoerlegging van het scenario voor duurzame mobiliteit houdt concrete interventies op het
terrein in (cf. hierna). Het scenario omvat ook enkele grote cijfermatige doelstellingen die afgestemd
zijn op de gewestelijke doelstellingen (GewOP, IRIS2-plan) of die bepaald zijn rekening houdend met
lokale bijzonderheden.
Enkele van de belangrijkste cijfermatige doelstellingen zijn:
- de vermindering van het totale verkeersvolume met 20% tegen het jaar 2018 (referentiejaar:
2001);
- de vermindering van het aantal ongevallen met gewonden (of doden) met 50 %;
- 20 % van het gemechaniseerd vervoer omzetten in fietsverkeer tegen 2020;
- het parkeren op de openbare weg terugdringen met 16 % tegen 2018;
- …
De hierboven vermelde cijfermatige doelstellingen beslaan de korte of de middellange termijn zodat
er tijd is om te handelen en nieuwe vervoersgewoonten aan te kweken. Dat maakt deze
doelstellingen echter niet minder ambitieus. Het GMP van Sint-Pieters-Woluwe moet bijdragen aan
de verwezenlijking van de doelstellingen van het IRIS2-plan. Het moet dus verwijzen naar
cijfergegevens, ook al gaat het om globale referentiepunten die gelden voor het hele Gewest en zal
de lokale toepassing per definitie genuanceerd moeten gebeuren (soms zal het lokale niveau hoger,
soms lager liggen).
Daarbij mogen we niet uit het oog verliezen dat, hoewel de Gemeente bepaalde van deze
doelstellingen (minstens deels) in handen heeft, een volledige verwezenlijking slechts mogelijk is als
het Gewest en andere bestuursniveaus erin slagen een coherent mobiliteitssysteem te installeren in
heel de Brusselse metropool en met name in het noordwesten ervan.
De verwezenlijking in de loop van de tijd van deze cijfermatige doelstellingen moet het voorwerp
uitmaken van een regelmatige beoordeling, nu eens door het Gewest, dan weer door de Gemeente
(met name via het beheer van de mobiliteitsindicatoren – cf. supra).
Doelstelling
Oorsprong
vermindering van het Gewest (Iris 2,
totale
verkeersvolume ontwerp
van
met 20 % (referentiejaar: GPDO)
2001)

Opmerkingen
1) Bij gebrek aan een verkeerstelling op de lokale
wegen in 2001, zal de realisatie van de doelstelling
beoordeeld moeten worden op basis van de telling
van 2015.
2) Deze waarde is een gemiddelde voor het hele net.
Op sommige plaatsen kan een grotere daling mogelijk
zijn, terwijl op andere plaatsen de daling kleiner of
zelfs onbestaand zal zijn.
3) Een vermindering van de capaciteit van het
inkomend verkeer in het Brusselse gewest is absoluut
noodzakelijk om dit doel te bereiken.
Vermindering met 50 % Gewest
1) Dit doel kan worden bereikt door een betere
van
het
aantal (Actieplan
algemeen veiligheidsniveau van de openbare ruimtes.
verkeersdoden
(30 verkeersveilighei 2) Dit doel heeft vooral betrekking op de grote
dagen)
en
ernstig d 2011-2020)
verkeersassen (gewestwegen – cf. kaart D9 fase 1,
gewonden
kaart van de verkeersongevallen met gewonden).
tegen
2020
3) De ontwikkeling van de zones 30 speelt hierin ook
(referentiejaar: 2010)
een rol.
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Geleidelijke
omzetting
van het wijkwegennet
(100% van de wegen in
het Gewest) in zone 30
tegen 2020

Gewest (ontwerp
van
GPDO)/Gemeent
e

1) Deze doelstelling vloeit voort uit de toepassing van
het richtplan voor de inrichting van zones 30.
2) Het doel is tegen het jaar 2020 zone 30 in te voeren
op 100 % van het wijkwegennet.

Handhaving
van
de Gemeente
parkeercapaciteit op de
openbare weg op ±
15.500 plaatsen

1) houdt rekening met de behoeften (standaarden)
van
de
buurtbewoners
+
een
beheer
(gereglementeerde
zones)
dat
aanzet
tot
parkeerrotatie en lang parkeren ontmoedigt.
2) Plaatselijke capaciteitsverminderingen (als gevolg
van de heraanleg van de openbare ruimte ten gunste
van 'zwakke' gebruikers of een betere doorstroming
van het verkeer) zal worden gecompenseerd door een
rationelere aanleg ten voordele van het parkeren
voor buurtbewoners.
3) De parkeerplaatsen buiten de openbare weg en
overstapparkings zijn buiten beschouwing gelaten.
Vermindering van de Gewest
1) De Gemeente heeft dit doel bereikt (vermindering
niet-gereglementeerde
(Gewestelijk
met 27%, cf. het Gemeentelijk Parkeeractieplan).
parkeerplaatsen op de Parkeerbeleidspl 2) De ontwikkeling moet worden gepland en getest
openbare weg met 16%
an)
afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden (in de
tegen
2018
wijken).
(referentiejaar:
20043) De Gemeente telt momenteel 29 %
2005)
gereglementeerde plaatsen.
800 gedeelde auto's Gewest
1) Anno 2015 waren er op het grondgebied van de
tegen 2020, voor
(Gewestelijk
gemeente 10 standplaatsen voor in totaal 26
in
totaal
25.000 Parkeerbeleidspl voertuigen operationeel of toegewezen.
gebruikers
afhankelijk an)
2) Het Actieplan Carsharing van de gemeente voorziet
van de bevolking (4%): 29
in 36 voertuigen tegen 2020 (Gemeentelijk
gedeelde auto's in SPW
Parkeeractieplan).
tegen
2020
(referentiejaar: 6 einde
2011)
Hokjes op 90% van de Gewest (GewOP) 1) In 2015 had 87% van de haltes in Sint-Pietershaltes van het openbaar
Woluwe een hokje.
vervoer
2) Dit doel moet gekoppeld worden aan een
uitbreiding van de capaciteit van de hokje in bepaalde
haltes met veel reizigers en een verbetering van de
bereikbaarheid voor PBM.
RealtimeBeheersovereen 1) In 2015 was slechts 12% van de haltes in de
informatiesysteem (over komst van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe uitgerust met een
wachttijden) in 40% van MIVB 2013-2017 dergelijk systeem.
de haltes van de MIVB
2) De haltes met de meeste reizigers moeten
voorrang krijgen.
30
%
van
de Gewest (ontwerp 1) De Brusselaars doen al 32 % van hun dagelijkse
verplaatsingen
binnen van GPDO)
verplaatsingen te voet, van deur tot deur (Strategisch
Brussel en 6% van het
Voetgangersplan BHG 2012; cijfers BELDAM, 2010).
pendelverkeer
tegen
2) De kwalitatieve verbetering van de routes moet de
2020 te voet
verwezenlijking van de doelstelling vergemakkelijken.
12
%
van
de Gewest (ontwerp 1) Het modale aandeel wordt momenteel geraamd op
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verplaatsingen
binnen van GPDO)
Brussel en 2% van het
pendelverkeer
tegen
2020 per fiets

Minstens 1 voorziening Gemeente
(voor de stalling van 2 (GPAP)
fietsen)
per
20
autoparkeerplaatsen of
per 150 m trottoir
Plaatsing van ongeveer
100
nieuwe
voorzieningen per jaar

3,4 % van alle verplaatsingen of ongeveer 5% van het
gemechaniseerd vervoer tegenover de nagestreefde
20% voor 2018 in het IRIS2-plan (audit BYPAD en
Fietsactieplan, 2014; cijfers BELDAM, 2010).
2) De ontwikkeling van de zones 30 en woonerven en
een gemeentelijk fietsnet zouden tot de
verwezenlijking moeten bijdragen.
1) In 2014 bedroeg de fietsenstallingscapaciteit 432
plaatsen. De Gemeente wil dus ongeveer 400 nieuwe
inrichtingen plaatsen.
2) De voorzieningen moeten worden ontwikkeld nabij
metrostations en diverse belangrijke plaatsen van het
lokale leven (handelskern, uitrusting enz.).
3) Deze doelstelling betreft de korte termijn. Een
latere uitbreiding is gepland.
4) Deze inrichtingen kunnen ook worden geïnstalleerd
voor de buurtbewoners in de wijken waar dat zinvol
is, als aanvulling op de nieuwe gesloten fietsboxen (1
tot 2 per jaar voor lang parkeren, ten opzichte van 6
tot 8 inrichtingen op termijn, ofwel 1 per wijk).

De verwezenlijking in de loop van de tijd van deze cijfermatige doelstellingen moet het voorwerp
uitmaken van een regelmatige beoordeling, nu eens door het Gewest, dan weer door de Gemeente
(met name via het beheer van de mobiliteitsindicatoren – cf. supra).
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D. RICHTSCHEMA VOOR HET VERKEER EN HET PARKEREN
Het richtschema bepaalt de structuur van de netten voor elke vervoerswijze, met inbegrip van hun
hiërarchie en de onderlinge verbindingen. Het omvat ook de krachtlijnen van het scenario, zijnde de
prioritaire actieluiken om te komen tot een duurzamere mobiliteit in Sint-Pieters-Woluwe.
Het richtschema behandelt achtereenvolgens:
- de noodzaak een geïntegreerd vervoerssysteem in te voeren;
- - de algemene organisatie (en veiligheid) van het verkeer in Sint-Pieters-Woluwe (alle
vervoerswijzen) en de prioriteiten voor de aanleg bij toepassing van het STOP-principe (cf.
supra);
- het openbaar vervoer;
- de actieve mobiliteit (voetgangers en fietsers);
- het gemotoriseerd verkeer;
- de parkeerplaatsen;
- de signalisatie en de milieueffecten;
- de voorlichting van de burger en verschillende mobiliteitsactoren.
1. NAAR EEN GEÏNTEGREERD VERVOERSSYSTEEM - DE BEHEERSING VAN HET AUTOVERKEER
Opdat het GMP van Sint-Pieters-Woluwe zou aansluiten bij het streven naar duurzame mobiliteit,
moet het scenario zowel op macroscopisch niveau (het zuidoosten van Brussel en de buitenwijken),
als op lokaal niveau passen in het ruimere kader. Het moet per slot van rekening resulteren in een
vervoerssysteem waarvan de verschillende componenten volledig geïntegreerd zijn en aansluiten op
het STOP-concept.
De problemen (gevaar, verontreiniging enz.) waar we mee te kampen hebben, zijn in wezen te
herleiden tot een overmatig gebruik van de auto en de vrachtwagen. Behalve de bevordering van
alternatieve vervoersmiddelen is een belangrijk doel van het GMP een betere beheersing van het
verkeer (in de ruime zin van het woord). Diverse scenario's die elkaar op macroscopisch niveau
tegenspreken, behoren tot de mogelijkheden:
- We herinneren eraan dat scenario's die leiden tot een verkeerstoename zijn uitgesloten omdat
ze in strijd zijn met de nagestreefde duurzame mobiliteit.
- Het tendensscenario (actuele dynamische krachten) kan ook niet worden weerhouden, want dat
komt neer op een steeds groter verkeersvolume en een wegennet dat steeds meer verzadigd
raakt, maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer (geheel of deels eigen beddingen,
GEN-project enz.) en een algemene verbetering van de veiligheid van de openbare ruimte, zaken
die allemaal zeker mogen bestaan, maar die nog te onvolledig, te traag of te ondoortastend zijn.
- Het enige wat overblijft, is dus een scenario voluntaristisch dat steunt op een significante
terugdringing van het verkeer (cf. doelstellingen inzake verkeersbeperking van het GewOP, het
toekomstige GPDO en het IRIS2-plan).
De in het IRIS2-plan beoogde beperking van het verkeer (20% minder verkeer in 2018 ten opzichte
van 2001) kan de Gemeente niet in haar eentje bereiken. Dat is alleen mogelijk via de toepassing van
de grote gewestelijke principes en doelstellingen die allemaal een vermindering van het autoverkeer
beogen, namelijk:
- de uitvoering van het IRIS2-plan en de toepassing van het STOP-principe;
- de toepassing van de specifieke gewestelijke actieplannen die richtlijnen bevatten voor de
ontwikkeling van duurzame mobiliteit zoals:
o het Voetgangersplan, ter bevordering van voetverkeer in de stad;
o het Fietsplan, ter bevordering van het fietsen in de stad;
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o
o
o

het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan, ter harmonisering van de parkeerreglementering op
gewestelijk niveau;
het Strategisch Plan voor het Goederenvervoer, ter organisatie van de goederenstromen
op gewestelijk niveau;
de doelstellingen van de beheersovereenkomst van de MIVB enz.

Tegelijkertijd kunnen de volgende denkpistes en hypothesen die momenteel meespelen op
gewestelijk niveau, hoewel ze strikt genomen het kader van Sint-Pieters-Woluwe overstijgen, een
significante impact hebben op de terugdringing van het verkeer, met name het binnenkomend
verkeer (pendelaars):
- het vooruitzicht van het GEN-project;
- de eventuele invoering van een stadstol;
- de heraanleg van de gewestelijke invalswegen met het oog op een betere modale verdeling en
een beperking van de verkeersinstroomcapaciteit op deze assen.

De heraanleg van de Woluwelaan, een gewestelijke weg die een sleutelrol vervult op het gebied van
mobiliteit: een kans om de circulatie te regelen.
Voor de toekomstige organisatie van het vervoer in het zuidoosten van Brussel moet derhalve de
voorkeur gegeven worden aan een geïntegreerd systeem dat steunt op:
1. de beperking van de instroomcapaciteit van het Brussels Gewest, gekoppeld aan de aanleg
van overstapparkings, projecten ter uitbreiding van het openbaarvervoersnet en de
ingebruikneming van het GEN;
2. begeleidende maatregelen die het doorgaand verkeer in de woonwijken van Sint-PietersWoluwe beperken of zelfs verhinderen;
3. de implementatie van specifieke infrastructuren voor de multimodaliteit en de aanmoediging
daarvan;
4. een versterkte bevordering van de diverse elementen van de actieve mobiliteit (voetgangers,
fietsers, PBM enz.) en de ontwikkeling van alternatieven voor autosolisme (carpooling,
autodelen enz.).
De Gemeente zelf kan actief bijdragen aan punten 2 tot 4 (N.B.: zij is niet de enige die dit kan). De
acties die nodig zijn om punten 2 tot 4 te realiseren, worden uitgewerkt in de volgende
hoofdstukken. Voor de interventies die het grootste effect zullen hebben, moet ze rekening houden
met de acties en de planning van de verschillende bestuursniveaus (gewestelijk, federaal). SintPieters-Woluwe mag dan wel een voluntaristisch beleid voeren inzake mobiliteit en significante
acties ontwikkelen op haar grondgebied, de Gemeente blijft gebonden aan de dynamiek van het
overleg met de andere bestuursniveaus en de andere Gemeenten.
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2. ALGEMENE ORGANISATIE VAN HET VERKEER
2.1. DE TOEKOMST VAN HET WEGENNET
Op het punt van de organisatie van het verkeer spelen het wegennet en de toekomst daarvan een
belangrijke rol.
Het merendeel van het verkeer in Sint-Pieters-Woluwe (zowel doorgaand verkeer als verkeer dat hier
aankomt of vertrekt) gaat via de weg. Gezien:
- de dichtheid van het huidige wegennet,
- het intens (en soms dicht) bebouwde grondgebied, de groene ruimten buiten beschouwing
gelaten,
- de algemene doelstelling het autoverkeer te beperken,
is de aanleg van nieuwe wegen geen optie, tenzij het gaat om strikt lokale wegen.
De huidige bemazing van het wegennet in Sint-Pieters-Woluwe moet dus beschouwd worden als een
invariabele parameter op lange termijn.
2.2. HIËRARCHIE VAN HET WEGENNET EN AANLEGPRINCIPES
De evolutie van het bestaande wegennet moet kaderen in een optiek van duurzaamheid, betere
hiërarchisering en meer veiligheid, en ook meer openheid voor andere vervoerswijzen dan de auto
(toepassing van het STOP-principe).
De hiërarchie van het IRIS2-plan vermeldt uitdrukkelijk enkele grote wegen in Sint-Pieters-Woluwe
(cf. infra), de rest van de wegen op het grondgebied valt onder de noemer 'wijkwegennet'. Deze
hiërarchie maakt het mogelijk richtlijnen op te stellen met betrekking tot de rol die de verschillende
wegen vervullen en de manier waarop deze wegen nu of in de toekomst moeten worden aangelegd.
a. Grootstedelijke wegen: (Tervurenlaan, Woluwelaan, Vorstlaan, Sint-Michielslaan, Brand
Whitlocklaan):
Hoewel de hoop bestaat dat het verkeer op deze grote verkeersassen op termijn zal afnemen (cf.
supra), spelen ze onbetwistbaar een hoofdrol in het Brusselse verkeer (het zijn de
hoofdverkeersassen tussen het centrum en de rand, de voorkeursroutes voor het
vrachtwagenverkeer, de trajecten voor uitzonderlijk vervoer enz.). Deze rol moet gehandhaafd
blijven, ondanks het gegronde streven van deze assen in de toekomst meer 'stadslanen' dan
'stadssnelwegen' te maken.
 De Tervurenlaan als radiale grootstedelijk as: Aangezien deze laan al beschikt over openbaar
vervoer met een eigen bedding en een fietspad, is er geen dringende behoefte in te grijpen, zeker
niet gelet op de recente heraanleg voor de verlenging van tramlijn 94. Toch zijn er bepaalde
problemen die op korte en op middellange termijn aangepakt zullen moeten worden:
-

Volgens de aanbevelingen van een gewestelijke studie zou de toegelaten maximumsnelheid op
termijn teruggebracht kunnen worden tot 50 km/u (in plaats van 70 km/u). Dan kan de breedte
van de rijstroken versmald worden ten voordeel van andere verplaatsingswijzen;

-

Sommige trottoirs verkeren niet in goede staat;

-

Het onderhoud van het fietspad laat op sommige plaatsen te wensen over;

-

De toegang tot de tramhaltes vanaf de verschillende wijken zorgt voor talrijke
veiligheidsproblemen. Zo zijn er niet altijd ingerichte oversteekplaatsen voor voetgangers
(Duivenschieting, De Villalobar). Soms is er zelfs geen trottoir of geen weg (men moet op de
rijbaan of op het grasveld lopen). Het Gewest heeft de beveiliging van de plaatsen waar de
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voetgangers oversteken naar de tramhaltes (cf. infra) echter al op het programma staan. De
aanleg van een fietsparking nabij de tramhaltes zou de multimodaliteit van de verplaatsingen
bovendien vergemakkelijken;
-

Het fietspad op de middenberm van de laan wordt regelmatig gebruikt door voetgangers, hoewel
er geen specifiek voetgangerspad is. Het is aangenamer wandelen op in het midden van de (zeer
brede) middenberm (die bovendien voorzien is van banken) dan op de (in slechte staat
verkerende) trottoirs naast de weg dichtbij de stroom auto's. Het zou derhalve interessant zijn
het midden van de middenberm te voorzien van een doorgang in dolomiet.

Tervurenlaan: De tramhaltes De Villalobar (bovenaan links), Duivenschieting (bovenaan rechts) zijn
nagenoeg onbereikbaar voor voetgangers aangezien er geen oversteekplaatsen noch paden naar de
haltes zijn. Het Gewest is van plan deze haltes veiliger te maken, naar het voorbeeld van het ontwerp
voor de halte De Villalobar (onderaan rechts).
Bepaalde kruispunten zijn nog altijd te complex of te gevaarlijk voor de weggebruikers, met name:
- het afslaan naar links van de Tervurenlaan naar de Julius Caesarlaan (kaart 3 - nr. 1) waar de
twee verkeerslichten niet altijd correct begrepen worden door de automobilisten (gebrek aan
leesbaarheid, niet-naleving van het tweede verkeerslicht);
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-

het kruispunt met de Jules de Troozlaan (kaart 3 - nr. 2) is gevaarlijk voor de voetgangers die
oversteken: er is onvoldoende tijd om over te steken van de Tervurenlaan en de voetgangers
moeten door het verkeer dat afkomstig is van de Jules de Troozlaan, wat hen in een kwetsbare
positie stelt;

-

Op het Leopold II-square is de oversteekplaats voor voetgangers aan de zijde van de Roger
Vandendriesschelaan slecht gepositioneerd (gebrek aan zichtbaarheid door geparkeerde
voertuigen en de straal van de bocht). Het zou dichter bij het kruispunt moeten komen of onder
de aandacht van automobilisten moeten gebracht worden door een verlicht bord.

-

Het kruispunt van de Vorstlaan en de Edmond Parmentierlaan (kaart 3 - nr. 3) stelt de gebruikers
voor talrijke moeilijkheden, met name op het niveau van de fasering en de synchronisatie van de
verkeerslichten en de leesbaarheid van het te volgen traject, de veiligheid van de
oversteekplaatsen voor actief vervoer, met name voor fietsers die afkomstig zijn van de Edmond
Parmentierlaan en naar het centrale fietspad moeten (geen verbinding tussen de Edmond
Parmentierlaan en het trammuseum). Het wordt trouwens erkend als ongevalgevoelige zone
(ZACA) door het Gewest.

 Vorstlaan: Deze belangrijke ringweg in het oostelijke deel van de tweede stadskroon van Brussel
speelt met name een essentiële rol voor het verkeer tussen Sint-Pieters-Woluwe en het zuiden van
Ter Kamerenbos (Ukkel). De verlenging van tramlijn 94 tot de halte Trammuseum heeft een
algemene herstructurering van deze as mogelijk gemaakt, waarbij rekening werd gehouden met de
belangen van:
-

de fietsers, die over een fietspad beschikken over heel de lengte van de laan;

-

de voetgangers, die beschikken over trottoirs die in goede staat verkeren, maar soms niet erg
breed zijn (met name tegenover het park van het domein Hertoginnedal, waar de
parkeerplaatsen de begaanbaarheid beperken);

-

het openbaar vervoer, dat beschikt over een eigen bedding;
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-

een betere afstemming tussen de toegelaten snelheid (50 km/u) en de inrichting van de rijbaan,
door de rijstroken minder breed te maken.

De heraanleg van de Vorstlaan heeft het mogelijk gemaakt de structuur te rationaliseren en meer
plaats te geven aan andere vervoerswijzen (bronnen: Google StreetView 2009/2014).
 Woluwelaan: Deze andere zeer belangrijke ringweg zal grondig heraangelegd worden door het
Gewest, in het kader van de verlenging van tramlijn 94 tot Roodebeek. De herstructurering van deze
as omvat:
-

de handhaving van twee rijstroken in de twee rijrichtingen, maar versmald, om de inachtneming
van de snelheidsbeperking tot 50 km/u te ondersteunen;

-

de integratie van de tramsporen aan de zijde van de parken, waarbij gras wordt aangelegd op de
trambedding, om het landschappelijke uitzicht van de Woluwevallei te versterken;

-

een wandel- en fietsstrook tussen het parkgebied en de tramsporen, als buffer tussen het
verkeer en de parken die behoren tot Natura 2000-gebied;

-

een tweerichtingsfietspad en een breder trottoir voor de scholen op de gewestelijke weg.

De herstructurering van de Woluwelaan (hier tussen de Tervurenlaan en de Pierre De Cockstraat)
steunt onder andere op de aanleg van een dubbele 'eigen bedding' voor de trams, een wandel- en
fietsstrook en bomenrijen (bron: Brussel Mobiliteit).
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 Sint-Michielslaan en Brand Whitlocklaan: de toekomstige aanleg van deze wegen heeft slechts
een beperkte of onrechtstreekse invloed op Sint-Pieters-Woluwe. Belangrijk om weten is dat de
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe te kennen heeft gegeven dat ze wil dat het Gewest een studie
start voor de heraanleg van de Brand Whitlocklaan omdat deze laan slechts weinig veiligheid biedt
voor de actieve vervoerswijzen.
 Maarschalk Montgomeryplein (kaart 3 - nr. 4): Dit plein bekleedt een belangrijke plaats op het
gebied van de mobiliteit en vormt een intermodaliteitsknooppunt met een groot potentieel,
aangezien er openbaarvervoerlijnen het plein aandoen (metro, premetro, trams en bussen van de
MIVB). De huidige configuratie is echter weinig bevorderlijk en geruststellend voor de verschillende
weggebruikers. Het plein wordt erkend als zwart punt door de MIVB en als ongevalgevoelige zone
(ZACA) door het Gewest. De heraanleg van het plein is al jaren het onderwerp van studies, maar op
dit moment is er nog geen project gekozen. Bij de heraanleg moet in ieder geval rekening gehouden
worden met:
-

het veiliger maken van de oversteekplaatsen voor voetgangers aan elke tak van de rotonde (met
inbegrip van de de Broquevillelaan, hoofdweg);

-

de reorganisatie van de rijstroken voor meer zichtbaarheid tussen de weggebruikers, door een
gepaste plaats te geven aan het openbaar vervoer en het fietsverkeer op de rotonde;

-

de aanleg van geschikte inrichtingen om de intermodaliteit rond dit knooppunt van openbaar
vervoer te bevorderen (fietsenstallingen enz.).

Maarschalk Montgomeryplein: aanpassingen om de verschillende vervoerswijzen veiliger te maken,
zouden welkom zijn.
b. Interwijkenwegen (Alfred Madouxlaan, Orbanlaan, Dumonplein, de Hinnisdaellaan, Grensstraat,
Edmond Parmentierlaan, Grootveldlaan, Baron Albert d'Huartlaan, Herendal, Stokkelsesteenweg,
Prins Boudewijnlaan, Witte Vrouwenlaan, Louis Gribaumontlaan, Vrijwilligerslaan, Generaal de
Longuevillelaan en Julius Caesarlaan):
Voor deze wegen verdienen de volgende aanlegprincipes de voorkeur:
- de snelheidsbeperking van 50 km/u handhaven;
- a priori de status van voorrangsweg verlenen (wat momenteel niet het geval is voor de meeste
van deze wegen): deze status is nuttig om een vlotte doorstroming van het verkeer en het
openbaar vervoer te verzekeren en om de veiligheid te verbeteren;
- erop toezien dat deze verkeersaders een hedendaagse aanleg krijgen die nuttig is voor zowel de
buurtbewoners als de actieve gebruikers van de openbare ruimte (voetgangers, fietsers).
Naast deze algemene principes moeten er ook specifieke maatregelen genomen worden voor de
volgende interwijkenwegen (zie technische bijlage).
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c. Wijkverzamelwegen (cf. kaart 2):
Het IRIS2-plan voorziet in de hiërarchisering van het wegennet in een niveau lager dan de
interwijkverbinding, zijnde de hoofdverzamelwegen. Net zoals de interwijkenwegen verzekeren de
hoofdverzamelwegen een zekere continuïteit tussen naburige wijken, maar met minder druk verkeer
en een lagere rijsnelheid. Ze worden geacht onder een snelheidslimiet van 30 km/u te vallen, hoewel
dat momenteel voor de meeste van deze wegen niet het geval is (buiten weggedeelten in een zone
30 aan 'schoolomgevingen'). Ze zorgen bovendien voor uitwisseling tussen het lokale net
(wijkwegennet) en het net van een hoger hiërarchisch niveau. Ze voeren het verkeer dat wordt
gegenereerd door de wijken, af naar het primaire netwerk. Ook de Gemeenten bepalen welke wegen
beschouwd worden als hoofdverzamelwegen. Deze classificatie is in de eerste plaats formeel en
theoretisch, want het zal moeilijk zijn de aanleg te standaardiseren gezien de vele verschillende
gevallen die zich in werkelijkheid kunnen voordoen. Voor Sint-Pieters-Woluwe is de classificatie wel
praktisch aangezien ze het mogelijk maakt de wegen van het wijkwegennet die een cruciale rol
vervullen op lokaal niveau (en waarvan iedere interventie extra aandacht onderzocht moet worden)
van de andere te onderscheiden.
Het Gewest heeft bepaald dat de volgende wegen in Sint-Pieters-Woluwe hoofdverzamelwegen zijn:
-

de Roger Vandendriesschelaan, die in het verlengde ligt van de Louis Gribaumontlaan, een
interwijkverbinding, en dienst doet als invalsweg in de wijk Vogelzang, die een kwalitatief
hoogstaande aanleg heeft;

-

de Atlantische Oceaanlaan en een deel van de Vogelzanglaan (tussen de Franciskanenlaan en de
Gebroeders Legrainlaan), in het verlengde van de Julius Caesarlaan, een interwijkverbinding, en
die een directe verbinding vormt met het centrum van de wijk Vogelzang, belichaamd door het
Franciskanenvoorplein;

-

de Gebroeders Legrainlaan, die de verbinding verzekert tussen de wijk Vogelzang en de
interwijkverbinding aan de rand met Etterbeek (Vrijwilligerslaan);

-

de Nijvelsedreef, die zorgt voor een verbinding met Oudergem met de Gabriel Emile Lebonlaan
(interwijkenweg);

-

de Bosstraat (en de Jules Du Jardinlaan, tegengestelde enkele richting voor het stuk tussen het
Tibetplein en de Orbanlaan) en het verlengde ervan in de Stationstraat, tussen het Bosrandplein
en de Woluwelaan, een belangrijke verbinding tussen de oostelijke wijken van de gemeente;

-

de Kerkstraat, een commerciële as, die het Gewest aanvankelijk zag als interwijkverbinding in
plaats van Herendal, het profiel en het werkelijke gebruik van deze wegen past beter bij de
huidige definitie.

Men kan de vrij beperkte keuze van het Gewest opvatten als een uiting van de sterke wil om de het
doorgaand verkeer (dat alle gebruikers beïnvloedt) in de woonwijken van Sint-Pieters-Woluwe te
beperken. Er bestaat echter een groot verschil tussen deze verhoopte situatie en de werkelijkste
toestand op het terrein. Nu (cf. fase 1) zijn wegen als de Charles Thielemanslaan, de Grote
Prijzenlaan en ook andere hoofdverzamelwegen in feite, die de Gemeente heeft geïdentificeerd om
de rest van het wijkwegennet te behouden. De gemeente wil deze situatie niet behouden in de
toekomst, maar wel deze wegen die momenteel gekenmerkt worden door druk autoverkeer, naar
voren te halen, met name in het kader van het denkwerk over de specialisatie van de wegen dat
momenteel aan de gang is voor de uitwerking van het toekomstige gewestelijke mobiliteitsplan.
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De aanvullende 'feitelijke' hoofdverzamelwegen, als opgetekend door de gemeente en waaraan
bijzondere aandacht besteed moet worden in het kader van de toekomstige specialisatie van de
wegen (cf. kaart 1), zijn:
-

de Charles Thielemanslaan, en het verlengde ervan met aan de ene zijde de Pierre De Cockstraat
en aan de andere zijde de Louis Thysstraat en de Stationstraat van Woluwe, een belangrijke as
van de wijk Centrum;

-

de Guldendallaan, die parallel loopt met de Louis Gribaumontlaan, die verkeersgenererende
polen (met name scholen) en de woonwijken van Sint-Lambrechts-Woluwe verbindt;

-

de Grote Prijzenlaan en de daarop aansluitende Manoir d'Anjoulaan, de belangrijkste
verkeerswegen tussen de wijken Stokkel en Sinte-Aleidis/Mooi-Bos;

-

de Duivenschieting, die de buurt Witte Vrouwen verbindt met het noordoosten van de
gemeente;

-

de van der Meerschenlaan en het Sinte-Aleidisvoorplein, de hoofdas in het midden van de wijk
Sinte-Aleidis;

-

de François Peeterslaan, die parallel loopt met de Baron Albert d'Huartlaan ten zuiden van
Stokkel/Dumon;

-

de Oppemlaan, een belangrijke verbindingsweg met de woonwijken van Kraainem;

-

de Jan Olieslagerslaan, in het verlengde van de Luchtvaartlaan.

Enkele principes van heraanleg van bepaalde van deze wijkassen moeten worden voorgesteld (zie
technische bijlage).
d. Zones 30 (cf. kaart 2):
Een belangrijk punt op het gebied van mobiliteit steunt op de uitvoering van het structuurplan voor
de inrichting van zones 30, dat van heel het wijkwegennet een zone 30 wil maken. Er is al veel
vooruitgang geboekt met de uitvoering van het plan (cf. kaart 2). De wijk Sinte-Aleidis is de laatste
waar de zone 30 nog moet worden ingevoerd. Deze verandering zal belangrijke en uiteenlopende
gevolgen hebben voor de mobiliteit in deze wijk, door de bewoners meer rust te bieden, de zwakke
gebruikers van de openbare ruimte (voetgangers, fietsen, PBM) meer veiligheid te bieden en het
snelheidsverschil tussen auto's, openbaar vervoer, fietsen enz. te verkleinen.
Andere plaatselijke aanleg is gepland op korte termijn om het net van zones 30 in bepaalde wijken te
vervolledigen:
- Kerkstraat, Blockmansstraat, Henrottestraat (laatste stuk), Félix De Keusterstraat, François
Desmedtstraat (meest oostelijke stuk), Duizend Meterlaan in de wijk Stokkel;
- Zwartkeeltjeslaan, Eglantierenlaan (doodlopend stuk), Europaplein, Manuelgaarde in de wijk
Vogelzang;
- Haagbeukengaarde in de wijk Kelle.
De invoering van zone 30 op gemeentelijke schaal wordt echter niet altijd opgemerkt door de
weggebruikers.
De grenzen tussen de buurten of straten waar zone 30 geldt en waar niet, zijn momenteel niet altijd
duidelijk. Over dit probleem moet op een globale manier nagedacht worden. Bepaalde belangrijke
wegen die niet behoren tot zone 30, hebben toch een snelheidsbeperking tot 30 km/u op bepaalde
trajecten in 'schoolomgevingen' (dat is het geval voor de Edmond Parmentierlaan, de Gebroeders
Legrainlaan, de Guldendallaan, de Grote Prijzenlaan en de Bosstraat), maar andere dan weer niet
niet (de Orbanlaan, de Charles Thielemanslaan) enz.
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Het is belangrijk dat we hier herinneren aan een doelstelling van het IRIS2-plan: een
snelheidsbeperking van 30 km/u voor de wegen die vallen onder de wijkverzamelwegen en die
dienen om het verkeer tussen de wijken te vergemakkelijken: "Om het verkeer tussen de wijken
onderling en goede omstandigheden voor het bovengrondse openbaar vervoer te verzekeren, legt het
gewest een bijzondere categorie wegen aan, met name hoofdcollectoren. Deze verzekeren een zekere
continuïteit tussen naburige wijken, zonder dat het verkeer op het hoofdnet of op de wegen tussen de
wijken geblokkeerd raakt. Ook daar zal een snelheidslimiet van 30 km/u gelden."
Momenteel geldt er op de wijkverzamelwegen, net als op de interwijkverbindingen, geen
snelheidsbeperking tot 30 km/u maar wel tot 50 km/u. Aangezien het de bedoeling is dat deze
wegen op langere term lokale wegen worden, zou een veralgemening van de zone 30 In een tweede
fase op deze assen, zodra het structuurplan voltooid is, gepast zijn. Dat zou de volgende voordelen
bieden:
- Het doorgaand verkeer dat geen bestemming heeft in de wijk, maar momenteel toch door de
woonwijken rijdt, ertoe aanzetten opnieuw de wegen van een hoger niveau in de hiërarchie, die
de geschikte aanleg voor dit verkeer hebben, te volgen;
- De snelheidsbeperking te harmoniseren in alle wijkwegennetten, zodat het duidelijker is voor de
automobilisten;
- Specifieke plaatsen, zoals schoolomgevingen, veiliger maken (geen 'korte' snelheidsbeperkingen
op de assen, maar een algemene beperking op heel de as);
- De actieve verplaatsingswijzen binnen de wijken veiliger maken;
- Het bovengrondse openbaar vervoer bij voorkeur laten rijden op assen zonder doorgaand
verkeer.
Dit houdt in dat de toekomstige ontwikkeling van zone 30 (cf. kaart 2) wordt bepaald door:
- werken die gepland zijn voor de zeer korte termijn (wijk Sinte-Aleidis);
- situaties op plaatsen die (nagenoeg) feitelijke zones 30 zijn (gaarden, squares en doodlopende
straten);
- de noodzaak wijken te vervolledigen die al nagenoeg volledig in zone 30 liggen (aanvullingen in
de wijk Stokkel en de wijk Vogelzang), om een goede geografische continuïteit van de geldende
snelheidsregels te garanderen;
- de invoering van zone 30, wat meer kadert in een eventuele aanleg op langere termijn, om te
beantwoorden aan de gewestelijke doelstellingen en de reglementering binnen de wijken
(wijkverzamelwegen) te harmoniseren.
De reglementering moet gepaard gaan met fysieke aanleg die de snelheid in de praktijk vermindert
(installatie van nieuwe snelheidsbeperkende voorzieningen, zoals met name verkeersplateaus aan
kruispunten), zodat de weggebruikers zich ook houden aan de reglementering.

2.3. ANDERE AANLEGPRINCIPES
Enkele plaatsen of opvallende principes in de inrichting van de openbare ruimte moeten worden
voorgesteld.
a. De aanleg van de pleinen:
In het kader van de ontwikkeling van de duurzame mobiliteit is er een belangrijke rol weggelegd
voor de aanleg van pleinen en andere verblijfsruimten. Pleinen vervullen doorgaans een sleutelrol
op het gebied van mobiliteit door hun landschappelijke en commerciële aantrekkingskracht, hun
mogelijkheden tot multimodale overstap, hun functie als verkeersverdeler (draaischijf), hun centrale
plaats in het lokale leven enz. Ze vormen ook openbare ruimtes waar specifieke activiteiten
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georganiseerd kunnen worden (markten, rommelmarkten, feesten, kermis, diverse evenementen
enz.).
Sint-Pieters-Woluwe heeft al lange tijd te lijden onder de slechte kwaliteit van haar centrale punten.
Op korte termijn moet men geïnteresseerd zijn in de onmiddellijke en gemakkelijk te realiseren
mogelijkheden. Deze worden voorgesteld in de technische bijlage:
 Dumonplein (kaart 3 - nr. 22)
 Meiersplein en Sint-Pietersvoorplein (kaart 3 - nr. 23)
 Franciskanenvoorplein (kaart 3 - nr. 24)
 Sinte-Aleidisvoorplein (kaart 3 - nr. 25)
 Jagersgaarde (kaart 3 - nr. 26)
 Goudvinkenplein (kaart 3 - nr. 27)
b. Het veiliger maken van de kruispunten:
Het is belangrijk de kruispunten systematisch veiliger te maken (cf. kaart 3 voor de belangrijkste
gevallen). Dat is nodig om het aantal verkeersongevallen en de ernst ervan terug te dringen, maar
ook om op heel het gemeentelijke grondgebied een gelijkwaardige en dus coherente aanleg te
hebben. Het veiliger maken gebeurt door (cf. kaart 3):
- het aanpakken van de grote gewestwegen en de pleinen (cf. supra);
- de heraanleg van bepaalde bestaande rotonden die van het oude type zijn, 'ondeskundig
gemaakt' en/of 'te snel';
- het aanpakken van enkele atypische kruispunten.
Behalve de hierboven aangevoerde gevallen (met betrekking tot de hoofdverkeerswegen of de
pleinen), zouden enkele kruispunten van het wijkwegennet aangepast moeten worden (zie
technische bijlage):
 Gebroeders Legrainlaan – Vrijwilligerslaan (kaart 3 - nr. 28)
 Gebroeders Legrainlaan – Nijvelsedreef (kaart 3 - nr. 30)
 Atlantische Oceaanlaan – Bemelstraat (kaart 3 - nr. 31)
 Generaal de Longuevillelaan – Bemelstraat – Blauwe Vogellaan - Vrijwilligerslaan (kaart 3 - nr.
32)
 Kwikstaartlaan – Distelvinklaan (kaart 3 - nr. 33)
 Kwikstaartlaan – Zwartkeeltjeslaan - Vlasvinkenlaan (kaart 3 - nr. 34)
 Koning Boudewijnplein (kaart 3 - nr. 35)
 Herendal – Stokkelsesteenweg (kaart 3 - nr. 36)
 de Broquevillelaan – Hertogstraat (kaart 3 - nr. 37)
 Louis Gribaumontlaan – Hertogstraat – François Gaystraat (kaart 3 - nr. 38)
 Louis Gribaumontlaan – Lommerlaan (Sint-Lambrechts-Woluwe) (kaart 3 - nr. 39)
 Guldendal – Ter Kameren (kaart 3 - nr. 40)
 Charles Thielemanslaan – Jules de Troozlaan (kaart 3 - nr. 41)
 Pater Damiaanlaan – Tervurenlaan (kaart 3 - nr. 42)
 Don Boscolaan – Tervurenlaan (kaart 3 - nr. 43)
 Kellestraat – David Van Beverstraat (kaart 3 - nr. 44)
 Konkelsstraat – Bosstraat (kaart 3 - nr. 45)
 Konkelstraat – Roggebloemlaan (kaart 3 - nr. 46)
 Kardinaal Micaralaan – Putdaelweg – Isidore Gérardlaan – Lotharingenlaan (kaart 3 - nr. 47)
 Grote Prijzenlaan – Duivenschieting (kaart 3 - nr. 48)
 Kruispunten van de wijk Sinte-Aleidis (kaart 3 - nr. 49-52)
 Grensstraat – Wezembeeklaan – Groenstraat (kaart 3 - nr. 53)
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c. Kalibratie van de wegen en andere manieren om de veiligheid te vergroten
Sint-Pieters-Woluwe heeft verscheidene wegen (meestal secundaire wegen) waarvan de verdeling
rijbaan-trottoir niet bevredigend is (vanuit het standpunt van de optimale benutting van de
openbare ruimte). Dat zorgt niet alleen voor problemen bij het dagelijks beheer, maar kan lokaal
leiden tot verkeers- en/of parkeerproblemen.
De volgende gevallen doen zich voor:
- ofwel zijn de trottoirs te smal om echt nuttig te zijn voor de voetgangers;
- ofwel, omgekeerd, zijn de trottoirs te breed en dat heeft ook geen nut voor de voetgangers.
Op deze plaatsen zijn grote aanpassings- en moderniseringswerken nodig, maar deze moeten gezien
worden als investeringen op lange termijn, die kunnen worden uitgevoerd wanneer de
infrastructuren aan vernieuwing toe zijn (versleten door de tijd). Op kaarten 2 en 3 zijn de wegen van
het wijkwegennet aangeduid waar een vernieuwing, gekoppeld aan een mobiliteitsaspect, op korte
en middellange termijn welkom zou zijn. De ingreep kan leiden tot een wijziging van de organisatie
van de ruimte (dit komt gedetailleerd aan bod in het actieprogramma van het GMP - fase 3). Kaart 2
laat zien welke wegen (doorgaans gaat het om smalle wegen) zonder niveauverschil heraangelegd
kunnen worden, volgens het concept van een woonerf.

Wijk Vogelzang (links): de trottoirs zijn vaak te smal om echt efficiënt te zijn (hier: Distelvinklaan).
Wijk Putdael (rechts): een extreem breed trottoir en toch is er maar weinig plaats voor voetgangers
(hier: Generaal Baron Empainlaan).
Het scenario voor duurzame mobiliteit gaat uit van een grotere homogeniteit in het gebruik van
inrichtingen om de verkeersveiligheid te vergroten. Daarom wordt voor kruispunten (cf. bijlage) de
voorkeur gegeven aan een rotonde, als daar voldoende plaats voor is. Er wordt ook aanbevolen de
voertuigen in een rechte hoek te laten kruisen, systematisch trottoiruitstulpingen en
verkeersplateaus te gebruiken enz.
Dit verlangen naar harmonisering geldt voor de inrichtingen op weggedeelten. Aanleg uit het
verleden die te zeer afwijkt om hem op lange termijn te behouden, zal aangepast moeten worden als
de initiële investeringen afgeschreven zijn. De meest duurzame snelheidsbeperkende voorzieningen
(asverschuiving door parkeerplaatsen, Berlijns kussen, voetgangersoversteekplaats op
verkeersplateau enz.) verdienen de voorkeur boven aanleg die te weinig courant (opstelstroken) of
te eenzijdig ('gewone' verkeersdrempels) is.
Nog steeds in de optiek van het veiliger maken van de kruispunten, moet de 'voorrang van rechts' die
sommige gaarden officieel genieten (als ze uitkomen op een 'standaardstraat'), afgeschaft worden.
Dat kan van weinig belang lijken, maar de uitmonding van deze gaarden is zeer slecht zichtbaar, wat
gevaarlijk kan zijn voor de weggebruikers die de plaats niet goed kennen (als een bestuurder uit de
gaarde komt en zijn voorrang van rechts neemt). Het laatst moeten gevallen als de Murikgaarde, de
Burchtgaarde, de Malouinièresgaarde, de Kreupelhoutgaarde, de Guineagaarde enz. worden
aangepakt.
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2.4. VRACHTWAGENVERKEER
Sint-Pieters-Woluwe kan het gewestelijke beleid alleen maar onderschrijven. Dat is erop gericht het
vrachtwagenverkeer te concentreren op het hoofdwegennet, het streng te reglementeren op het
interwijkennet en het, tenzij anders bepaald, te verbieden op het wijkwegennet (cf. het GewOP). De
Gemeente kan ook slechts pleiten voor een milieuverantwoordelijker algemeen
goederenvervoerbeleid, maar beschikt zelf nauwelijks over actiemiddelen om het vrachtvervoer op
grote schaal te regelen.
Het GewOP en het IRIS2-plan bepalen dat de Vorstlaan, de Tervurenlaan en de Woluwelaan
toegankelijk zijn voor alle vrachtwagens. Deze verkeersaders behoren ook tot het netwerk dat
geschikt is voor uitzonderlijk vervoer. Dat deze wegen deze status hebben, stellen we ook vast in de
realiteit. Meestal voorkomen ze doeltreffend dat de grootste vrachtwagens lukraak door de wijken
rijden.
De Grootveldlaan en de Edmond Parmentierlaan, de Orbanlaan en de Alfred Madouxlaan, de Witte
Vrouwenlaan en de Prins Boudewijnlaan, de Julius Caesarlaan, de Generaal de Longuevillelaan en de
Vrijwilligerslaan, de de Hinnisdaellaan, de Oppemlaan en de Grensstraat, de Baron Albert
d'Huartlaan, de Herendal en de Stokkelsesteenweg alsmede de Bosstraat tussen de Alfred
Madouxlaan en de Edmond Parmentierlaan, zijn opgenomen in het IRIS2-plan als wegen verboden
voor vrachtwagens met meer dan twee assen, behalve plaatselijk verkeer. Deze keuze stemt min of
meer overeen met de status van interwijkenweg die werd toegekend tot de meeste van deze wegen.
De rest van het wegennet is dus in principe volgens het GewOP en het IRIS2-plan verboden terrein
voor vrachtwagens met meer dan twee assen (tenzij een specifieke configuratie of een feit uit het
verleden een uitzondering rechtvaardigen) of indien het vervoer een lokaal karakter heeft (in
verband met een van kracht zijnde stedenbouwkundige vergunning of een milieuvergunning). Deze
principes worden in werkelijkheid echter maar zeer wisselvallig toegepast.
Algemeen genomen is de instandhouding van de bestaande beperkende bepalingen (Bosstraat,
Kellestraat, Konkelstraat enz.) zeker nodig.
Ook al ontsnapt het wijkwegennet van de gemeente aan grote problemen met doorgaand
vrachtwagenverkeer, moet men toch aandachtig blijven:
- om de toegang te behouden tot de ondernemingen in het noorden van de gemeente (wijk
Centrum, wijk Stokkel);
- de doorgang van voertuigen van het ANB en de DBDMH mogelijk maken;
- de mogelijkheid tot het verrichten van bereikbaarheidstesten door de DBDMH (rekening
houdend met geplande nieuwe wegenaanleg, een nieuw circulatieplan enz.).
Momenteel kunnen vrachtwagens parkeren op de ventweg van de Woluwelaan en in de Grensstraat.
Bij parkeerovertredingen wordt een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) uitgeschreven.
Ten slotte mogen we niet vergeten te vermelden dat het nodig is in overleg tussen de gemeenten en
de betrokken vervoersondernemingen coherente schoolvervoerroutes uit te stippelen. De
schoolbussen moeten immers door woonwijken rijden, wat niet zonder problemen verloopt (moeilijk
manoeuvreren in de smalle straten, klachten van buurtbewoners enz.).
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2.5. CIRCULATIEPLANNEN
Diverse wijzigingen in de circulatieplannen kunnen het doorgaand verkeer dat een storende invloed
heeft in bepaalde wijken, beperken of zelfs verhinderen. Er bestaan technische oplossingen
(eenrichtingsverkeer, berm afsluiten enz.) maar als men deze toepast, moet men een keuze maken
tussen:
- de instandhouding van een vrij algemene doorlaatbaarheid van het wijkwegennet en de
aanvaarding van de ongemakken en gevaren die daarmee gepaard gaan;
- een aanpak (beperkingen) die zich beperkt tot de meest extreme situaties;
- dwingende maatregelen die veel algemener gelden voor alle woonwijken, ook die waar de
overlast meestal beperkt blijft in de tijd (spitsuren).
We herinneren eraan (cf. fase 1 van de GMP) dat de straten met eenrichtingsverkeer in Sint-PietersWoluwe vooral geconcentreerd zijn in de wijk Centrum en het noorden van de wijk Stokkel. Voor de
andere wijken zijn er geen circulatieplannen opgesteld. Vaak zijn deze plannen het resultaat van een
lang proces van reorganisatie van het verkeer. Het voornaamste doel van de reorganisatie is de
woonwijken te beschermen tegen een overspoeling met doorgaand verkeer vanaf de
hoofdverkeerswegen. In bepaalde wijken die sterk onder doorgaand verkeer te lijden hebben, zou
een reorganisatie wel aangewezen zijn (cf. kaart 2).
In het actuele stadium zijn er maatregelen gepland voor de volgende gevallen:
 Wijk Vogelzang: Door de geringe breedte van de wegen in het zuiden van de wijk (wegen ten
oosten van de Vogelzanglaan, dichtbij de gemeentegrens met Oudergem), zou het wenselijk zijn een
circulatieplan op te stellen voor deze buurt, en in sommige straten eenrichtingsverkeer te
introduceren, waarbij de bereikbaarheid voor de buurtbewoners gegarandeerd moet blijven door
lussenverkeer. Hierbij kunnen ook noordelijkere wegen betrokken worden, zoals de Mostincklaan,
die momenteel gebruikt wordt voor doorgaand verkeer via de Park van Woluwelaan.
De wegen in deze wijk waar de Gemeente eenrichtingsverkeer wil invoeren, zijn aangeduid op kaart
2.

Vinkenlaan (links) en Leeuwerikenlaan (rechts): eenrichtingsverkeer dringt zich op en sluit aan bij de
gewoonten van de buurtbewoners.
 Wijk Sinte-Aleidis: Deze wijk wordt gekenmerkt door min of meer smalle rechtlijnige wegen in
een roostervorm en een sterke parkeerdruk van de buurtbewoners. Momenteel zijn sommige wegen
te smal om parkeren langs beide straatzijden en het kruisten van voertuigen mogelijk te maken. Het
is aangewezen bij de aanstaande invoering van zone 30 in dit wegennet, een nieuw circulatieplan op
te stellen en beperkt eenrichtingsverkeer in te voeren op de smalste wegen, namelijk de wegen
loodrecht op het Sinte-Aleidisvoorplein (de Biolleylaan, Sinte-Aleidislaan, Joseph Ruttenlaan,
Dennenlaan, Jacques de Meurerslaan). Wat het mogelijk maakt het parkeren op de berm, dat
momenteel wordt toegepast in sommige van deze straten, af te schaffen.
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In de Van Crombrugghelaan en de Crokaertlaan laat de verdeling van de ruimte, zoals ze op dit
moment is, te wensen over: trottoirs minder dan 1,50 m breed, parkeren langs beide straatzijden
waarbij een deel van de rijbaan wordt ingenomen door parkerende voertuigen.

Crokaertlaan: Autobestuurders kunnen kiezen of ze deels op de rijbaan (links) of deels op het trottoir
(rechts) parkeren, terwijl de breedte van het trottoir als lager is dan de minimumnorm voorschrijft. De
invoering van eenrichtingsverkeer, gekoppeld aan efficiënte snelheidsbeperkende voorzieningen op de
verschillende kruispunten, moet het mogelijk maken het parkeren beter te organiseren, de buurt
autoluw te maken en de voetgangers weer een plaats te geven.
De gemeente plant momenteel verscheidene scenario's die kunnen worden voorgelegd aan de
bevolking om het circulatieplan van deze wijk te herzien (zie hierna). Deze zullen worden beoordeeld
in fase 3 van het GMP en hebben tot doel het circulatieplan te optimaliseren gelet op de
bereikbaarheid van de buurtbewoners en de activiteiten die er plaatsvinden, en om het doorgaand
verkeer te beheersen en veilige verkeersomstandigheden te garanderen.

De Gemeente heeft 3 scenario's voor de herziening van het Circulatieplan van de wijk Sinte-Aleidis
ontwikkeld
 Wijk Centrum: Het wegennet van de wijk Centrum maakt al het voorwerp uit van talrijke
beschikkingen om het doorgaand verkeer te verminderen (beperkt eenrichtingsverkeer, zones 30 en
woonerven). Toch rijdt er in deze wijk veel doorgaand verkeer, dat via de Charles Thielemanslaan
afzakt van de Woluwelaan, om het grote kruispunt met de Tervurenlaan te ontwijken. De eventuele
wijziging van het circulatieplan zou dit verkeer in goede banen moeten leiden.
- Invoering van eenrichtingsverkeer (west->oost) van het deel van de Pierre De Cockstraat tussen
de Louis Thysstraat en de Félix Poelsstraat zou het doorgaand verkeer dat afkomstig is van de
Woluwelaan kunnen belemmeren, en toch bereikbaarheid behouden van de winkels en Colruyt
die gelegen zijn op het tweede weggedeelte (grenzend aan de boulevard);
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-

De planning van de rijrichtingen van de straten met eenrichtingsverkeer moet gebeuren met het
oog op de bereikbaarheid van de buurt (verkeerslussen), zonder de bereikbaarheid van de
activiteiten in de buurt te ondermijnen.

 Wijk Stokkel: Ook in deze wijk zal eenrichtingsverkeer worden ingevoerd. Er zullen enkele
aanpassingen nodig zijn om het doorgaand verkeer beter te bestrijden, met name:
- in de François Desmedtstraat, waar aan hoge snelheid gereden wordt en de aanwezigheid van
een school zorgt voor veel verkeer gezien het soort weg. In deze straat is eenrichtingsverkeer
ingevoerd in de richting van de de Hinnisdaellaan naar de Vandermaelenstraat, om te beginnen
voor een testperiode van zes maanden. Daarbij is het eenrichtingsverkeer in de Verheydenstraat
omgekeerd, terwijl in de andere straten waar al eenrichtingsverkeer was ingevoerd, zoals de
Vandermaelenstraat, de rijrichting behouden is gebleven (cf. kaart 2).
-

Schermlaan (stuk tussen de Wielrijderslaan en de Henrottestraat): Momenteel geldt hier
tweerichtingsverkeer, terwijl de Henrottestraat en het stuk van de Schermlaan tussen de
Orbanlaan en de Henrottestraat eenrichtingsverkeer hebben. Deze weg is te smal om voertuigen
te laten kruisen, aangezien er langs beide straatzijden geparkeerd wordt. Een herziening van de
rijrichtingen kan dus overwogen worden.

 Wijk Putdael: Gezien het tamelijk beperkte wegennet in deze wijk, lijkt eenrichtingsverkeer hier
weinig aangewezen. Snelheidsbeperkende voorzieningen lijken beter geschikt om het doorgaand
verkeer hier te beperken. Het probleem is hier overigens minder uitgesproken dan in de andere
wijken. Het oogmerk is echter de doorlaatbaarheid van de wijk te beperken voor automobilisten die
afkomstig zijn van de Vorstlaan en die de wijk inrijden om het grote kruispunt van de Vorstlaan, de
Edmond Parmentierlaan en de Tervurenlaan te ontwijken. Dit sluikverkeer kan worden voorkomen
door de lus te veranderen die het verkeer naar de Generaal Baron Empainlaan brengt, die dienst
doet als toegangspoort van de wijk vanaf de Vorstlaan.
De hierboven aangehaalde maatregelen kunnen, in ieder individueel geval, eerst getest worden
alvorens er overgegaan wordt tot definitieve aanleg.
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3. PARKEREN
De algemene strategie die wordt voorgesteld op het gebied van het parkeren bestaat erin:
- de capaciteit te vergroten van de parkings van waar kan worden overgestapt naar het openbaar
vervoer (overstapparking Kraainem met meer dan 1.500 plaatsen op het grondgebied van SintLambrechts-Woluwe, de parking van Stockel Square, die niet echt bedoeld is als overstapparking,
maar waar de voorhanden capaciteit van 400 plaatsen zal worden uitgebreid met meer dan 200
extra plaatsen);
- het parkeeraanbod op de openbare weg aanpassen met het oog op een geoptimaliseerd en veilig
gebruik van de openbare ruimte. Niet aarzelen om het aantal plaatsen te verminderen om zo
plaats vrij te maken voor het openbaar vervoer, de actieve vervoerswijzen, en kwaliteitsvolle
verblijfsruimten. Maar ook niet verhinderen dat de capaciteit plaatselijk uitgebreid wordt als dat
nodig is om beter te voorzien in de behoeften van de bewoners, met inachtneming van de
gewestelijke doelstelling het aantal niet-gereglementeerde parkeerplaatsen op de openbare weg
terug te dringen met 16 % (cf. cijfermatige doelstellingen);
- de behoeften zo goed mogelijk inschatten, blauwe zones en betaald parkeren invoeren in de
omgeving van handelskernen, om te zorgen voor roulatie nabij handelszaken;
- de parkeerorganisatie moderniseren (afschaffing van het halfmaandelijks beurtelings parkeren,
ontwikkeling van Cambio-standplaatsen enz.) en inachtneming van de bijzondere bepalingen
controleren (leveringsplaatsen);
- de kiss-and-ridefuncties in de naaste omgeving van scholen en ook metrostations e.d. beter
organiseren.
3.1. EVOLUTIE VAN DE PARKEERCAPACITEIT OP DE OPENBARE WEG
De parkeerproblematiek in Sint-Pieters-Woluwe is vrij genuanceerd en verschilt al naargelang de wijk
en het moment van de dag (cf. fase 1 van het GMP).
Overdag is de druk op de plaatsen op de openbare weg onder controle, behalve op enkele specifieke
plaatsen, zoals het centrum en rond Stockel Square.
's Avonds wordt de parkeerdruk in de wijken met de oudste bebouwing jaar na jaar groter als een
gevolg van de grotere voertuigdichtheid en de geringe parkeercapaciteit op privé- en openbaar
terrein. In de toekomst zal de parkeerdruk 's nachts lokaal alleen maar groter worden aangezien er
nieuwe vastgoedprojecten worden voltooid (en dit ondanks stedenbouwkundige voorschriften die
parkeerplaatsen op privéterrein verplicht stellen).
Op macroscopisch niveau heeft het geen zin om op korte en middellange termijn een ingrijpende
verandering van de parkeercapaciteit op de openbare weg te plannen (± 15.500 parkeerplaatsen op
heel het grondgebied van Sint-Pieters-Woluwe). Aanpassingen op lokaal niveau zijn aanbevolen in
deze gevallen:
-

Bij de moderne heraanleg van de openbare ruimte sneuvelen er vaak parkeerplaatsen op de
openbare weg – gecompenseerd door parkeerplaatsen buiten de openbare weg – voor de aanleg
van snelheidsbeperkende voorzieningen, trottoiruitstulpingen of lijnbeplantingen of om meer
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overzicht te creëren op mogelijk gevaarlijke en/of volgeparkeerde plaatsen of om plaats te
maken voor de ontwikkeling van alternatieven (Cambio, Zencar, Villo! enz.). ;
-

In geval van een vernieuwing van het wegdek of een reorganisatie van het verkeer (bijvoorbeeld:
door de invoering van eenrichtingsverkeer) of van het parkeren (bijvoorbeeld afschaffing van het
halfmaandelijks beurtelings parkeren) kan, vooral in de oude wijken waar er weinig privégarages
zijn, plaatselijke gezorgd worden voor meer parkeercapaciteit, op voorwaarde dat dit niet ten
koste gaat van andere vervoerswijzen. Bijvoorbeeld door parkeren langs beide straatzijden toe te
staan waar het momenteel slechts aan één zijde is toegestaan, als het wegdek voldoende breed
is om comfortabel de verschillende verplaatsingswijzen te beoefenen. We preciseren dat deze
uitbreiding van de parkeercapaciteit een lokaal karakter moet hebben en bedoeld is om het
leven van de buurtbewoners te vergemakkelijken (en niet om pendelaars aan te trekken);

-

Bij een meer fundamentele heraanleg van de grote assen (cf. het geval van de Woluwelaan)
kunnen er parkeerplaatsen verdwijnen om de prestatiecapaciteit van het openbaar vervoer te
verbeteren of om het verkeer beter te organiseren of veiliger te maken. Vaak is het mogelijk de
verdwenen parkeerplaatsen te compenseren op lokaal niveau;

De aard van deze interventies wordt gepreciseerd in het actieprogramma van het GMP (fase 3).
Als begeleidende maatregelen vestigen we de aandacht op twee soorten interventies. Het is nodig:
-

de strijd voort te zetten tegen chronische gevallen van parkeren op het trottoir of andere types
openbare ruimte (met behulp van paaltjes of dranghekken). Veel probleemplaatsen zijn al
aangepakt, maar er blijven nog enkele plaatsen over, waar dit nog moet gebeuren;

-

de enkele verkeersaders (de Biolleylaan, Sinte-Aleidislaan, Bosstraat) waar parkeren op de berm
is toegestaan, heraan te leggen.

Bosstraat (links): het parkeren op het trottoir brengt de veiligheid van de weggebruikers in gevaar; de
Biolleylaan (rechts): het parkeren op de berm zal worden afgeschaft bij de invoering van het
eenrichtingsverkeer.
Drie grote heraanlegprojecten kunnen gevolgen hebben voor het de aantal parkeerplaatsen tegen
2018, namelijk:
- de heraanleg van het Dumonplein (schrapping van 85 bovengrondse parkeerplaatsen);
- de heraanleg van het Meiersplein (schrapping van 32 bovengrondse parkeerplaatsen);
- de heraanleg van de Woluwelaan en verlenging van tramlijn 94 (schrapping van +/- 10 plaatsen
bovengrondse parkeerplaatsen).
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De vermindering van het aantal parkeerplaatsen in de wijk Stokkel als gevolg van de heraanleg van
het Dumonplein wordt gecompenseerd door de uitbreiding van het winkelcentrum Stockel Square en
de bijbehorende ondergrondse parking (in de toekomst 614 plaatsen tegenover nu 402, ofwel meer
dan 200 bijkomende parkeerplaatsen) en door de reorganisatie van de parkeercapaciteit op de Baron
Albert d'Huartlaan. Bovendien plant de gemeente de creatie van 35 parkeerplaatsen van zeer korte
duur op de weg, gereglementeerd door een systeem van parkeerautomaten die verbonden zijn met
detectoren in de verharding.
Dit systeem is ingevoerd in de gemeente Neufchâteau (zie hieronder). Het maakt een
geautomatiseerde controle in real time van het parkeren in de gereglementeerde zones mogelijk. In
wachtstand worden de parkeerregels voor de betrokken parkeerplaats op het scherm weergegeven.
Zodra er zich een auto parkeert op de plaats, gaat er een groen licht branden. Op het scherm telt de
resterende parkeertijd af. Als de toegelaten parkeertijd verstreken is en het voertuig nog steeds op
de plaats gedetecteerd wordt, begint er een rood licht te knipperen en worden de verbalisanten op
de hoogte gebracht van de parkeerovertreding.

De gemeente wil intelligente parkeerpalen plaatsen naar het voorbeeld van Neufchâteau
(http://alterneufchateau.skynetblogs.be/).
De vermindering van de parkeercapaciteit in de wijk Centrum als gevolg van de heraanleg van het
Meiersplein en de Woluwelaan kan worden gecompenseerd door de vergroting van de parking van
de winkel ROB, waarvoor een vergunningsaanvraag is ingediend bij het Gewest en door de
reorganisatie van het parkeeraanbod in de Charles Thielemanslaan en de Pierre De Cockstraat. Een
onderhandeling met de winkel Colruyt om de parking te mogen gebruiken tijdens de sluitingsuren
kan ook overwogen worden, hoewel dit soort gemeenschappelijk gebruik minder aanbevolen wordt,
aangezien het kan aanzetten tot het gebruik van de auto overdag. Het nieuwe plan voor de
heraanleg van de Woluwelaan voorziet ook in parkeerplaatsen aan de zijde van de bebouwing.
3.2. REGLEMENTERINGSWIJZEN
Het parkeerbeheer is afhankelijk van het Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP), dat is voortgekomen
uit de Ordonnantie houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels
Hoofdstedelijk Parkeeragentschap. Het ontwerpplan werd opgesteld en aangenomen door de
gemeente in december 2014 en onderworpen aan een openbaar onderzoek begin 2015.
Een belangrijk doel van dit ontwerpplan is het bevorderen van het bewonersparkeren door middel
van uitgestrekte blauwe zones in bepaalde buurten, zoals het zuidwesten van de wijk Vogelzang,
nabij de gemeentegrenzen met Etterbeek en Oudergem. Er wordt ook gestreefd naar een betere
parkeerroulatie in en nabij de handelszones door het behoud van betaalzones rond het Dumonplein,
de uitbreiding van de groene zone aan de grens met Etterbeek om parkeerverschuiving te
voorkomen (Vrijwilligerslaan).
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Kaart 4 laat zien welke verkeersaders in aanmerking komen voor de ontwikkeling van blauwe zones.
Bepaalde buurten kampen op dit moment immers met problemen, met name:
-

De wijk Kelle: Uit het GPAP blijkt dat de parkeerdruk groot is in een deel van deze wijk, vooral
aan het einde van de dag, als gevolg van de aanwezigheid van sportinfrastructuren in de
nabijheid. Het GPAP geeft echter geen oplossing voor dit probleem op het gebied van
reglementering. Een oplossing om het parkeercomfort voor de buurtbewoners te vergroten, zou
zijn de geldigheidsduur van de blauwe zone te verlengen na 18 u (tot 22 u). Het GPBP voorziet in
deze mogelijkheid voor de gemeenten in een dergelijke context:
"De gemeenteraden kunnen deze parkeerperiode plaatselijk uitbreiden naargelang de behoeften.
Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn in een zeer drukke handelssector, of in de buurt van een
belangrijke pool die ’s avonds veel activiteit genereert (theaterzalen, sportstadia…)."

-

Bepaalde buurten ondervinden een verschuiving van het parkeren aan de rand van de
gereglementeerde zones. Behalve de aangehaalde voorbeelden in de wijk Vogelzang is dit
bijvoorbeeld ook het geval in de Edouard Gersisstraat in de wijk Stokkel. Dit geval wordt
behandeld in het GPAP (nieuwe blauwe zone). Maar daarnaast zijn er nog andere wegen, waar
het best ook een blauwe zone wordt ingevoerd, zoals de Schermlaan en de Wielrijderslaan.

-

Andere buurten, zoals het Sinte-Aleidisvoorplein of het Franciskanenvoorplein, vormen
handelskernen midden in woonwijken, waar parkeerroulatie de voorrang geniet.

Deze pleinen vormen een als optimaal te beschouwen uitbreiding die moet worden ingevoerd in
verschillende fasen (progressiviteit is hier op zijn plaats, alsmede een beoordelingsprocedure).
Naast de voorstellen om bepaalde problemen te bestrijden, zou de invoering van meer blauwe zones
contraproductief zijn, aangezien:
-

deze zones ofwel niet beantwoorden aan een specifieke behoefte (geen verzadiging van het
parkeeraanbod);
het stelsel het in de praktijk niet mogelijk zou maken plaatsen vrij te maken voor de
buurtbewoners, terwijl er toch wat komt kijken bij het beheer.

Bij de herziening van het GPAP naar aanleiding van de nieuwe parkeerordonnantie, zullen de
inwoners van de volgende straten opnieuw geraadpleegd worden om de mogelijkheden van een
nieuwe reglementering te onderzoeken:
- Herendal (tussen Stuyvenberg en Stokkelsesteenweg);
- Edouard Gersisstraat;
- Doorndal;
- Bosstraat tussen de Van Crombrugghelaan en het Bosrandplein;
- Mimosalaan;
- Eleonorelaan;
- Cattleyalaan;
- Gabriel Emile Lebonlaan;
- Tervurenlaan (onpare zijde tussen de Léopold II-square en de Julius Caesarlaan);
- Roger Vandendriesschelaan tussen de Julius Caesarlaan en de Generaal de Longuevillelaan;
- Oranjelaan.
Voor de rest van de gemeente blijft het parkeren dus vrij op korte en middellange termijn (hoewel er
lokaal gewoonlijk wel beperkingen gelden, zoals voorbehouden plaatsen).
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Vrijwilligerslaan (links), een uitbreiding van de groene zone om een verschuiving van het parkeren als
gevolg van het betaald parkeren in Etterbeek, te bestrijden; Oranjelaan (rechts), komt als gevolg van
bepaalde activiteiten (hier een sportcomplex) in aanmerking voor de toekomstige uitbreiding van de
gereglementeerde zones.
3.3. OVERIGE BEPALINGEN
Ook andere problemen met betrekking tot het parkeren verdienen onze aandacht.
a. Voorbehouden plaatsen :
Gelet op haar algemene kenmerken heeft de gemeente niet veel voorbehouden parkeerplaatsen
voor leveringen, PBM, schoolbussen, taxi's enz. Er wordt vooral geval per geval gekeken wat de
behoeften zijn. De parkeerdruk overdag in vele wijken vereist dat we bijzondere aandacht besteden
aan specifieke parkeerbehoeften. Er wordt veel dubbelgeparkeerd in de wijken Centrum (met name
in de Charles Thielemanslaan) en Sinte-Aleidis (rond het voorplein). De behoefte aan
leveringsplaatsen voor handelszaken en andere activiteiten in bepaalde wijken moet dus worden
gemeten.
De doelstelling van een betere inachtneming van de voorbehouden parkeerplaatsen of -zones, door
middel van regelmatige controles en sensibiliseringscampagnes blijft een uitdaging die men niet uit
het oog mag verliezen, met name wat betreft de voorbehouden plaatsen voor PBM.
De gemeente beschikt over talrijke voorbehouden parkeerplaatsen voor PBM (cf. GPAP) en voorziet
de creatie van +/- 10 voorbehouden plaatsen op aanvraag van bewoners per jaar: "De bedoeling is
dat alle plaatsen die bezoekers ontvangen (handelszaken, diensten, administraties, culturele centra,
recreatiegebieden, parken, apotheken, medische centra, kerken enz.) zo goed mogelijk worden
bediend en er een gestructureerd en gesystematiseerd antwoord wordt geboden op elke
gerechtvaardigde aanvraag voor voorbehouden parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van
de woon- en werkplaats." Nieuwe potentiële plaatsen nabij attractiviteitspolen zijn geïdentificeerd
bij de uitwerking van het GPAP. Bepaalde daarvan werden genoemd tijdens de bewonersbevraging.
Deze zijn opgenomen op kaart 4.
De systemen Cambio en ZenCar hebben de laatste jaren een sterke ontwikkeling gekend in SintPieters-Woluwe en hebben veel voorbehouden plaatsen gekregen rond sleutellocaties voor de
mobiliteit (cf. fase 1 van het GMP). Vijf nieuwe standplaatsen zijn gepland op korte termijn tegen
2020 (cf. kaart 4):
- 2 Cambio-plaatsen en 2 ZenCar-plaatsen nabij de Vander Biestgaarde in het noorden van de wijk
Stokkel;
- 2 Cambio-plaatsen en 2 ZenCar-plaatsen nabij het White Starplein in de wijk Kelle;
- 2 Cambio-plaatsen in de Jan Olieslagerslaan of de Konkelstraat.
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Voor de latere ontwikkeling lijkt het interessant de voorrang geniet te geven aan wijken waar het
type bebouwing het parkeren van privévoertuigen niet gemakkelijk maakt (afwezigheidgarages).
Een ander probleem is de parkeergelegenheid voor motorfietsen. In de diagnosefase hebben we
vastgesteld dat er vaak motorfietsen geparkeerd staan op het trottoir of in fietsenstallingen nabij
handelskernen of grote winkels, met name in de wijk Stokkel. Om conflicten bij het gebruik van de
ruimte te voorkomen, is het derhalve belangrijk te voorzien in deze specifieke behoefte. Daarbij
geniet het de voorkeur plaatsen op de openbare weg te vervangen door voorbehouden plaatsen
voor motorfietsen in die buurten waar de behoefte daaraan is vastgesteld (in de omgeving van
Stockel Square, aan het Dumonplein en in het centrum).
b. Naaste omgeving van scholen en metrostations
Het parkeren in de buurt van scholen moet veiliger gemaakt worden. De veiligheid is al verbeterd
sinds de systematische invoering van zone 30 in schoolomgevingen. De kiss-and-ridezones in de
naaste omgeving van bepaalde instellingen (te preciseren in het actieprogramma van het GMP) moet
echter een formeel karakter krijgen, met name in de omgeving van:
- het Athénée Royal van Sint-Lambrechts-Woluwe in de Bemelstraat;
- het college Jean XXIII in de Edmond Parmentierlaan;
- de gemeentelijke school Centrum in de Charles Thielemanslaan;
- het Koninklijk Atheneum Crommelynck in de Salomélaan;
- het Koninklijk Atheneum en de Zonnewijzer in de Grote Prijzenlaan.
Op dezelfde manier kan de aanleg van een kiss-and-ridezone in de naaste omgeving van
sportinfrastructuren (Sportcity enz.) ontwikkeld worden. Een kiss-and-ridezone wordt aangeprezen
als instrument om het verkeer veiliger te maken (en eventueel vlotter te laten verlopen) en niet om
het gebruik van de auto voor het woon-schoolverkeer aan te moedigen. We willen immers het
gebruik van de auto voor dit type verplaatsing indijken.
Naast beveiligde fietsenstallingen zijn ook kiss-and-ridezones een functie die verbeterd moet worden
in de naaste omgeving van metrostations. Op dit moment wordt deze functie min of meer op goed
geluk op informele wijze ingevuld rond de metrostations van Sint-Pieters-Woluwe (meestal worden
de bushaltes van de MIVB hiervoor benut). Voor de stations Stokkel en Montgomery zou de aanleg
van een officiële kiss-and-ridezone evenwel wenselijk zijn, zowel om het afzetten veiliger te maken
als om verkeershinder te voorkomen.
c. Nachtelijk parkeren van vrachtwagens
Sint-Pieters-Woluwe heeft weinig last van de problematiek van vrachtwagens of aanhangwagens die
's nachts (of in het weekend) op het grondgebied geparkeerd worden. Er zijn twee parkeerplaatsen
die daarvoor voorbehouden worden (door middel van het bord E9c), in de Woluwelaan en de
Grensstraat. Gelet op het soort bebouwing in Sint-Pieters-Woluwe en de ontwikkeling daarvan is het
niet aangewezen meer plaats voor te behouden voor vrachtwagens. Gelet op de ruimere
gewestelijke context (geografische omgeven door Vlaanderen) moet Sint-Pieters-Woluwe echter net
als de andere gemeenten haar steentje bijdragen en parkeermogelijkheden aanbieden.
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Sint-Pieters-Woluwe heeft momenteel twee voorbehouden parkeerplaatsen voor vrachtwagens: in de
Grensstraat (links) en de Woluwelaan (rechts).
Wat dit betreft kunnen we in een ruimere context slechts een pleidooi houden voor de aanleg van
echte goed georganiseerde en beveiligde parkings voor vrachtwagens, zodat beroepschauffeurs over
een alternatief beschikken (cf. de plannen die het Gewest vroeger had voor de kanaalzone). Het is
echter duidelijk dat een dergelijk initiatief vooral afhangt van het Gewest.
Net als de andere Brusselse gemeenten ontsnapt Sint-Pieters-Woluwe daarentegen niet aan het
nachtelijk parkeren van kleine vrachtwagens of bestelwagens in de wijken(iets wat de
buurtbewoners zelf doen). Dit fenomeen brengt ook ongemakken met zich:
- minder zichtbaarheid van de openbare ruimte, nadelig voor de signalering van kruispunten en de
zwakke gebruikers van de openbare ruimte;
- de bredere wielbasis van de voertuigen hindert soms een vlotte doorstroming van het verkeer;
- meer schaduwvorming waardoor de openbare verlichting minder doeltreffend is en
aangrenzende eigendommen zelfs schade kunnen oplopen;
- aantasting van het esthetische aspect van de straten;
- de neiging de bewegwijzering hoger te plaatsen...
Zonder in de onmiddellijke toekomst te kiezen voor algemene dwingende maatregelen (cf. Jette en
Sint-Agatha-Berchem, waar op nagenoeg het hele grondgebied een parkeerverbod geldt voor
voertuigen van meer dan 3,5 ton) (zonder dit evenwel uit te sluiten voor de middellange termijn),
zou het nuttig zijn deze materie beter te reglementeren. Met het bord E9b (dat maar weinig gebruikt
wordt in Sint-Pieters-Woluwe), dat parkeren verbiedt voor zowel vrachtwagens als bestelwagens,
kunnen de meest problematische gevallen zeker opgelost worden.
Verkeersbord E9b is met name aangewezen voor smalle wegen en/of parkeerplaatsen vlakbij
woongebouwen.
d. Verandering van achteruitbouwstroken in privéparkeerpleinen :
De omvorming van tuintjes in parkeerplaatsen (achteruitbouwstrook), iets wat plaatselijk zeer veel
gebeurt in Sint-Pieters-Woluwe, moet worden tegengegaan. Het leidt tot een - vaak
ongeautoriseerde - privatisering van de openbare ruimte, verhoogt de bodemafdichting van de
vloeren enz. De dienst Stedenbouw moet een inventaris opmaken van de achteruitbouwstroken (met
de vaststelling van overtredingen). Op basis van deze inventaris kan een schema opgesteld worden
voor de regularisatie, erkenning of beteugeling, dat een officieel karakter krijgt via een
gemeentereglement.
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e. Diversen :
We herinneren eraan dat maar weinig voorbehouden parkeerplaatsen (langs de weg) zijn
afgebakend met markeringen op de grond. Nochtans hebben dergelijke markeringen hun nut als het
gaat om het 'insnoeren' van de circulatieruimte, op plaatsen met weinig parkeerdruk, en met
dezelfde achterliggende gedachte als verkeersbord E9b, te verhinderen dat te grote voertuigen er
parkeren (die anders in overtreding zouden zijn).
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4. OPENBAAR VERVOER
Belangrijke inspanningen blijven nodig om het openbaar vervoer als pijler van de duurzame
mobiliteit het niveau bereikt dat wordt nagestreefd door het GewOP (en het IRIS2-plan) of dit niveau
zelfs overtreft. Daarvoor steunt het scenario op voorstellen die verband houden met het
openbaarvervoernet en zijn prestatievermogen en op begeleidende maatregelen ter bevordering van
het gebruik van het openbaar vervoer.
4.1. DEKKING EN PRESTATIENIVEAU VAN HET OPENBAARVERVOERNET
a. Metrolijn 1 :
De actuele ontwikkeling van de metrolijn is al een aanzienlijke troef. Toch moeten er op korte en
middellange termijn nog een reeks knelpunten en uitdagingen op het gebied van de kwaliteit van de
infrastructuren (met name de stations) en de ontwikkeling van de multimodaliteit overwonnen
worden.
 Stokkel: Dit metrostation, de eindhalte van lijn 1, vormt een intermodaal knooppunt. De ingang
aan de de Hinnisdaellaan is het convergentiepunt van multimodale verplaatsingen. Vele tram- en
buslijnen doen het station Stokkel aan. De complementariteit met het fietsen volstaat echter niet om
te voorzien in de vraag. In het kader van de projecten voor de heraanleg van het Dumonplein en het
BBP van Stockel Square, wordt gepland het aanbod aan fietsenstallingen op korte termijn uit te
breiden ter hoogte van het plein en in de naaste omgeving van het metrostation.
De kwestie van de aanleg van de de Hinnisdaellaan, die weinig gunstig is voor voetgangers en PBM, is
hiervoor al aan bod gekomen. We moeten hier echter de aandacht vestigen op de slechte
toegankelijkheid van de tramplatformen voor PBM. Op korte termijn dient de oversteekplaats
veiliger gemaakt te worden (andere verharding, geluidssignaal, rammelstroken enz., cf. Cahier
voetgangerstoegankelijkheid van het Gewest van juni 2014).

De capaciteit van de fietsenstalling van de eindhalte Stokkel, gelegen aan de handelskern Stockel
Square, is te klein (cf. foto rechts).
 Montgomery: Binnen de Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer (DIOV) wordt
momenteel nagedacht over een algemeen plan voor de vernieuwing van het station Montgomery,
om het station aantrekkelijker te maken, maar ook om de helling voor de lijnen 39 en 44 te
verbreden of te splitsen, zodat deze lijnen op elk uur toegang kunnen krijgen tot het station via deze
route, om de hinder voor de bewoners van de Georges en Jacques Martinstraat en de Hertogstraat te
beperken. Momenteel gebruikt de MIVB deze toegangshelling 's morgens vroeg en 's avonds laat in
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de twee richtingen op één spoor. Dat is niet mogelijk als de frequentie hoger ligt, zeker niet daar het
station slechts over één platform beschikt. Het gaat om een oplossing die volgens de MIVB voltooid
zal zijn over 5 tot 10 jaar.
De bovengrondse herinrichting van het Maarschalk Montgomeryplein is al eerder aan bod gekomen.
Deze toekomstige heraanleg mag echter niet doen vergeten dat er op korte termijn plaatselijk
ingegrepen moeten, bijvoorbeeld door de installatie van voorzieningen om fietsen te stallen, de
inrichting van een kiss-and-ridezone nabij de ingangen van het station en maatregelen om het actief
vervoer op de weg veiliger te maken (fietspaden, oversteekplaatsen voor voetgangers, aanleg voor
PBM enz.).

Er wordt momenteel nagedacht over een herstructurering van het station Montgomery, om de
aansluitingen en de algemene toegankelijkheid te verbeteren. Bovengrondse zijn er belangrijke
lacunes op het gebied van intermodaliteit vastgesteld. De belangrijkste is het gebrek aan
infrastructuren om fietsen te stallen.
b. Andere lijnen van de MIVB :
Het bovengrondse net van de MIVB zal op korte termijn een aanzienlijke herstructurering ondergaan
(cf. kaart 5). De aanstaande verlenging van tramlijn 94, van Trammuseum tot Roodebeek, ligt aan de
basis hiervan. Dit grootscheepse project houdt een grondige hertekening van de Woluwelaan en haar
haltes van het openbaar vervoer in.
Op langere termijn wordt tramlijn 94 nog verder noordwaarts verlengd, minstens tot Marcel Thiry.
En het staat nog niet vast dat dit het definitieve tracé zal zijn.
Na de ingebruikneming van deze verlenging van de lijn zullen ook de tracés van het busnet
aangepast worden in het kader van nieuwe Busplan 2018 van de MIVB:
- de wijziging van de route van bus 36 naar een tracé dat beter afgestemd is op de verwachtingen
van de wijk Sinte-Aleidis/Mooi-Bos. Belangrijk om weten is dat tijdens de heraanleg van het
Dumonplein bus 36 in de richting van Konkel door de Kerkstraat en niet door Herendal zal
moeten rijden;
- een verlenging van buslijn 42 tot Watermaal-Bosvoorde.
Lijn 36 verandert niet veel binnen de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, maar de nieuwe lijn 42 wordt
een geheel nieuwe grote ringlijn vanuit Roodebeek richting Sint-Pieters-Woluwe, Elsene en
Watermaal-Bosvoorde. Ze vormt (Busplan):
- Nieuwe verbinding tussen verschillende wijken met een geheel nieuwe bediening van de
omgeving van de Sint-Juliaanskerk, Delta, de wijk Oude-Linde en de Onze-LieveHeersbeestjeslaan;
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-

Betere toegang tot belangrijke aantrekkingspolen: de UCL-campus, de Cliniques Universitaires
Saint-Luc, Woluwe Shopping Center, Delta (toekomstig CHIREC-ziekenhuis), de ULB en de VUB,
de begraafplaats van Elsene en het station van Bosvoorde.

Uittreksel uit het nieuwe Busplan 2018 van de MIVB (MIVB, planbusstib.be, 2016)
De MIVB plant enkele projecten voor de haltes (cf. diagnose):
- verbetering van de toegankelijkheid van de haltes Madoux (toegangshellingen en beveiliging van
de oversteekplaatsen om naar de haltes te gaan);
- beveiliging van de oversteekplaatsen om toegang te krijgen tot de haltes Verbrandendreef, de
Villalobar en Duivenschieting;
- verbeteringen aan de halte Montgomery van tram 81 naar Marius Renard.
Er is ook een project voor de heraanleg van Konkel, de eindhalte van buslijnen 28 en 36: de parking
aan de Stokkelsesteenweg ter hoogte van de halte Don Bosco (tussen huisnummers 264 en 280)
wordt de eindhalte en de huidige eindhalte wordt een parkeergebied.
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Project voor de heraanleg van de eindhalte van de buslijnen 36 en 28 ter hoogte van de haltes Don
Bosco en Konkel (MIVB, 2016)
c. De basis van een efficiënte multimodaliteit :
Om duurzame mobiliteit efficiënt aan te moedigen, moet multimodaliteit (het gebruik van
verschillende vervoerswijzen om een bepaald traject af te leggen) tot de mogelijkheden behoren. Het
is meer bepaald nodig op de scharnierpunten van de netten (NMBS-stations, metrostations,
knooppunten van het netwerk enz.) de juiste omstandigheden te creëren voor een effectieve en
werkelijk geloofwaardige multimodaliteit:
- een openbare ruimte die voldoende veilig en aantrekkelijk is voor voetgangers;
- een groot aantal veilige fietsenstallingen;
- parkeermogelijkheden voor gemotoriseerde tweewielers (motorkluizen);
- barrièrevrije toegang;
- een gemakkelijke overstap van een vervoerswijze naar een andere;
- …
De belangrijkste nodige (en prioritaire) verbeteringen betreffen de metrostations. De basisprincipes
hebben we eerder al uit de doeken gedaan (meer fietsenstallingen, kiss-and-ridezones enz.). In SintPieters-Woluwe gelden deze behoeften ook voor plaatsen die a priori een eerder secundair karakter
hebben, maar die toch ook hun rol vervullen in deze materie. Het scenario voor duurzame mobiliteit
steunt derhalve op de ontwikkeling van de voorzieningen en de aanleg die nodig zijn op deze
plaatsen. De Gemeente is derhalve van plan geleidelijk aan fietsboxen te installeren op basis van de
vraag die uitgaat van de bewoners.
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4.2. VOORLICHTING EN BEVORDERING VAN HET OPENBAAR VERVOER
In het informatietijdperk kunnen nieuwe gedragingen op het gebied van mobiliteit zich slechts
ontwikkelen als ze worden ondersteund door accurate informatie in real time. Tijdens de
diagnosefase van het GMP hebben wij vastgesteld dat de burger over het algemeen slechts op de
hoogte is van de mogelijkheden die het openbaar vervoer biedt. Er is dus een systematische en
regelmatige herhaalde voorlichtingscampagne nodig.
Het zou al een grote stap vooruit betekenen als op zijn minst de belangrijkste haltes van het
openbaar vervoer werden uitgerust met elektronische informatieborden (met weergave van de
wachttijd in real time, variabele mededelingen enz.). Er zijn momenteel nog niet veel van deze
borden te vinden in Sint-Pieters-Woluwe (cf. cijfermatige doelstellingen), terwijl ze toch heel nuttig
zijn voor de gebruikers. Ze zouden systematisch moeten worden ingezet op de belangrijkste buslijnen
(36 en 42) en op de tramlijnen (39, 44 en 94). De MIVB is van plan in de volgende maanden een groot
aantal nieuwe informatieborden te installeren van het type 'wachttijdaanduider'

De bevordering van het openbaar vervoer houdt ook een verbetering van de haltes in (links, de halte
Mostinck in de Bemelstraat) en van de omstandigheden waarin de reizigers moeten wachten
(midden, Bosstraat, ondanks de recente herinrichting van de halte is het hokje te klein voor het aantal
reizigers). De MIVB is bezig met de installatie van 800 nieuwe informatieborden in het Gewest (rechts,
de nieuwe 'wachttijdaanduider' aan een halte).
Ook moet het comfort van de haltes van het openbaar vervoer verbeterd worden. Op elke halte
moet een minimale standaarduitrusting aanwezig zijn (beschutting tegen weersinvloeden,
zitplaatsen) en de haltes moeten goed toegankelijk zijn voor PBM. Momenteel zijn deze
voorzieningen niet altijd aanwezig (cf. fase 1 van het GMP). De verbetering van het uitrustingsniveau
moet derhalve opgenomen worden in het langetermijnbeleid (vernieuwing van de overeenkomsten
met betrekking tot de hokjes). Zo zijn er nu haltes, ook drukbezochte haltes, waarvan het afdak veel
te klein is om bescherming te bieden tegen de weersinvloeden (zie foto hierboven). Het
actieprogramma van het GMP, fase 3, omvat een lijst van de te nemen acties.
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5. ACTIEVE MOBILITEIT
Aangezien het GMP wordt opgesteld met het oog op duurzame mobiliteit, is het logisch dat hierin
een belangrijke rol is weggelegd voor het voetverkeer en het fietsverkeer, zijn de pijlers van de
actieve mobiliteit.
5.1. VOETVERKEER
Het voetverkeer ontwikkelen is een essentieel onderdeel van alle scenario's die op duurzame
mobiliteit gericht zijn.
Wandelen als vrijetijdsbesteding buiten beschouwing gelaten, wordt deze verplaatsingswijze
gewoonlijk slechts gebruikt voor verplaatsingen over een afstand van een paar honderd meter tot
maximaal twee kilometer. Toch is gebleken dat zelfs voor zulke korte afstanden nog (te) vaak de auto
gebruikt wordt (en niet alleen als er zware of grote voorwerpen mee moeten).
Te voet gaan is overigens de basisschakel van elke verplaatsing, vormt dus een belangrijke element
van de intermodaliteit. Zo zal het bijvoorbeeld moeilijk zijn om de burger te overtuigen van de
voordelen van het openbaar vervoer, als de haltes of stations moeilijk te bereiken zijn (cf. supra).
We herinneren eraan (fase 1 van het GMP) dat het scenario vertrekt van een genuanceerde
vaststelling wat betreft het huidige voetgangersnet:
- het net is dicht en telt veel doorgangen buiten de openbare weg, die echter niet altijd geschikt
zijn voor alle gebruikers (PBM);
- de Groene Wandeling is een mooie troef;
- de heraanleg van de openbare ruimte heeft gezorgd voor meer 'verblijfsruimte';
- bepaalde stedelijke breuklijnen (vooral gerelateerd aan de gewestwegen) maken lange
oversteekplaatsen of oncomfortabele doorgangen onvermijdelijk;
- de kwaliteit van de trottoirs en de wegen evolueert in de goede richting, maar er is nog werk aan
de winkel.

Bosstraat (links): een van de recentste voorbeelden van vernieuwde trottoirs; Rechts: geplande
aanleg van een wandel- en fietsroute langs de Woluwelaan.
Verscheidene moeilijkheden voor voetgangers zijn eerder in de tekst besproken. Sommige daarvan
kunnen helaas tot volle tevredenheid behandeld worden op lange termijn en in het kader van
omvangrijke ingrepen (heraanleg van assen van supralokaal belang).
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Op korte en middellange termijn moet er iets gedaan worden aan de factoren die de voetganger
ontmoedigen en hem kunnen aanzetten tot (verder) irrationeel autogebruik (als hij een auto heeft):
- trottoirs of wegen in slechte staat;
- plaatsen die gekenmerkt worden door een relatieve (objectieve of subjectieve) onveiligheid;
- organisatie van de voetgangersroutes (kruispunten enz.) die een te grote omweg inhouden of die
slecht leesbaar zijn voor gebruikers die weinig vertrouwd zijn met de plaats;
- openbare ruimten die te 'ongunstig' zijn voor de gebruikers (in tegenstelling tot barrièrevrije
ruimten).
Wat dat betreft is de aankomende opstelling van het toegankelijkheidsplan voor de weg en de
openbare ruimte (PAVE) van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, de voetgangersaudit (en PBM-audit),
de kans om een zeer gerichte en nauwkeurige diagnose te maken van alle wegen en doorgangen, en
aanbevelingen te formuleren betreffende de te prioriteren maatregelen afhankelijk van het
voetgangersvolume, om de toegankelijkheid op het hele gemeentelijke grondgebied te verbeteren.
Voor verplaatsingen te voet steunt het scenario voor duurzame mobiliteit op de volgende punten:
1°) de herbestemming voor voetgangers van de grote gewestelijke en gemeentelijke wegen (cf.
verschillende eerder in de tekst genoemde punten). Dit is een nuttige ingreep, aangezien deze assen
een rechtlijnigheid bieden die de voetganger, die altijd krachten wil besparen, mogelijk nergens
anders zal vinden.
2°) de heraanleg van bepaalde kruispunten (cf. kaart 3) met de voortzetting van de ingrepen
(trottoiruitstulpingen, heraanleg van rotonden enz.) om overdreven lange oversteekplaatsen voor
voetgangers korter te maken, 'verblijfsruimten' vrij te maken, voetgangers beter zichtbaar te maken
en het net van de voetgangersdoorgangen te vervolledigen.
3°) de voortzetting van de algemene opwaardering van de trottoirs van het gemeentelijke wegennet
is absoluut noodzakelijk om het wandelen comfortabeler te maken en om een evenwichtige
behandeling van het wegennet van Sint-Pieters-Woluwe te verzekeren (cf. fase 1 van het GMP - kaart
B.5). Daartoe is het nodig:
-

ervoor te zorgen dat de onlangs vernieuwde trottoirs een hoog kwalitatief niveau behouden door
ze zo nodig te beschermen tegen snelle achteruitgang (parkeren op het trottoir, slecht herstel na
werken door nutsbedrijven enz.); De verandering op ladderde circulatieplannen (door de
invoering van eenrichtingsverkeer op meer straten) kan helpen overdreven parkeren op de
trottoirs te voorkomen;

-

de trottoirs die zich in de slechtste staat bevinden, te herstellen (cf. kaart 6), waarbij prioriteit
wordt gegeven aan de wegen die de belangrijkste rol hebben op wijkniveau, zoals:
- Bosstraat: verplichte doorgang van de voetgangersverbindingen in het oosten van de
gemeente, met name in het meest commerciële deel waar de trottoirs er slechter aan toe
zijn;
- de Hinnisdaellaan: een belangrijke as voor het voetgangersverkeer nabij het intermodale
knooppunt Stokkel, dat een verbinding vormt met het Dumonplein, de trottoirs zijn er zeer
smal en verkeren in slechte staat;
- Charles Thielemanslaan, Louis Thysstraat, Pierre De Cockstraat, Félix Poelsstraat: belangrijke
assen voor voetgangers van de wijk Centrum;
- Witte Vrouwenlaan: verbindingsas tussen de wijken Sinte-Aleidis en Mooi-Bos;
- Nijvelsedreef: as die de buurtwinkels rond het kruispunt met de Gebroeders Legrainlaan
ontsluit voor de bewoners van de wijk Vogelzang;
- …
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-

indien nodig overgaan tot een herkalibrering van de trottoirs en de rijbanen, om de openbare
ruimte beter te benutten en de verdeling beter af te stemmen met de verschillende
mobiliteitsbehoeften. de progressieve invoering van woonerven (cf. kaart 2) kan in deze optiek
ook een troef zijn voor voetgangers (die er voorrang hebben op gemotoriseerde voertuigen);

-

op plaatsen met weinig voetverkeer (zoals op de wegen in de wijk Putdael en de wegen in wijk
Vogelzang nabij het Woluwepark enz.) kunnen er trottoirs van gestabiliseerd dolomiet aangelegd
worden en/of grasvelden aan de rand van rijbaan, zoals nu reeds het geval is in sommige straten,
maar dan algemeen verspreid. Deze keuze heeft het voordeel dat de ondoorlatende oppervlakte
beperkt blijft, dat ze esthetischer is en de oppervlakte met tegels, die onderhoud vereisen om de
effenheid te handhaven, kleiner is. Dit laatste punt is belangrijk, want het is beter de voetganger
een 'smalle' doorgang te bieden die in goede staat verkeert, dan een breder verhard trottoir dat
in slechte staat verkeert.

4°) de ontwikkeling van aanleg voor PBM. Een minimaal basisniveau moet worden gegarandeerd
voor alle oversteekplaatsen (verlaging van de trottoirband). De zwaarste werken moeten echter
slechts systematisch toegepast worden in de meest gevoelige omgevingen (grote assen, drukke
plaatsen, haltes van het openbaar vervoer, schoolomgevingen enz.).
5°) Een procedure voor seizoensgebonden controle invoeren (gemeenteambtenaren), zodat
systematischer plantaardige obstakels kunnen worden verwijderd (inventaris van de gevoelige
plaatsen die nauwlettender in het oog gehouden moeten worden) die de voetgangers hinderen.

Wijk Putdael: het voetverkeer kan sterk worden ontmoedigd als men de trottoirs niet beschermt
tegen progressieve overwoekering door aangrenzende vegetatie.
6°) een beheersplan voor de paden buiten de openbare weg zou moeten worden aangenomen. SintPieters-Woluwe heeft veel voetwegen, maar ze zijn niet altijd van goede kwaliteit (cf. fase 1 van het
GMP). De Gemeente zou moeten beschikken over een dergelijk instrument om:
-

op korte termijn te kunnen overgaan tot de dringendste herstellings- en opknapwerken
(potentieel gevaar voor de gebruikers enz.);

-

een planning maken van de grondigere vernieuwing van de doorgangen;
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-

de weerkerende onderhoudsbehoeften van iedere doorgang, die soms toe te schrijven zijn aan
de buurtbewoners, inventariseren (reiniging, snoeien van aanplanting, straatmeubilair enz.) en
erop toezien dat er regelmatige controles worden uitgevoerd.

7°) de verbetering van andere passieve veiligheidsfactoren,met name:
- de organisatie van het verkeer op gevoelige plaatsen, zoals schoolomgevingen waar verwarring
heerst (parkeren op de trottoirs enz.) aan het begin en het einde van de schooldag;
- de snelheid van de voertuigen, die omlaag moet in het wijkwegennet (binnenkort geldt overal
zone 30, ontwikkeling van woonerven);
- opheffen van te flagrante conflicten tussen de ruimte voor fietsers en die voor voetgangers en op
de wegen waar fietspaden in trottoirs zijn aangelegd (bijvoorbeeld in de Julius Caesarlaan);
- allerlei parkeerregels om de conflicten te beperken.
8°) ontwikkelen van specifieke bewegwijzering voor de actieve mobiliteit (voetgangers en fietsers).
Deze bewegwijzering heeft recent haar intrede gedaan in Sint-Pieters-Woluwe met de bordjes voor
de gewestelijke Groene Wandeling en de gewestelijke fietsroutes, maar ze kan ook zinvol ingezet
worden op andere plaatsen

Links: De ontwikkeling van de bewegwijzering voor voetgangers en fietsers moet het mogelijk maken
zich een objectief beeld te vormen van de af te leggen afstanden. Anders worden deze vaak overschat
door de al dan niet potentiële fietser of voetganger. Rechts: Voetgangersdoorgangen, hier tussen de
Eglantierenlaan en de Sperwerlaan, liggen vaak verborgen en hebben slechts een beperkte aanleg. Op
andere plaatsen zorgt de afwezigheid van een voetgangersdoorgang tussen grote bouwblokken voor
een stedelijke barrière, want in het nadeel is van de wijk.
9°) Trachten in de mate van het mogelijke een einde te maken aan de nadeligste stadsbarrières, naar
het voorbeeld van de Tervurenlaan, waarvan de oversteek tussen wijken ervaren wordt als weinig
comfortabel en gevaarlijk. Lokaal kunnen kleine veranderingen een gunstig verschil maken voor veel
bewoners (cf. het veranderen van de tijd van de verkeerslichten aan de voordien genoemde meest
problematische kruispunten).
10°) de plaatsing van openbare banken, die vaak nuttige rustpunten zijn bij verplaatsingen te voet
door bejaarden en kinderen, aanmoedigen.
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5.2. FIETSVERKEER
Tegenwoordig wordt er Sint-Pieters-Woluwe vooral gefietst als vrijetijdsbesteding, hoewel bepaalde
routes ook wel worden gebruikt voor nuttige verplaatsingen. De jaarlijkse telling van de fietsen in het
Brusselse gewest door Pro Velo omvat geen telpunten in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe. De
tellingen in Sint-Lambrechts-Woluwe (op het kruispunt Woluwelaan/Paul Hymanslaan/Emile
Vanderveldelaan) en in Oudergem (kruispunt Vorstlaan/Herrmann-Debrouxlaan) laten echter vast te
stellen dat de as langs de Groene Wandeling wordt gebruikt door fietsers (tussen 100 en 200 fietsers
tijdens de ochtendspits tussen 8 en 9 uur in 2015).
Sint-Pieters-Woluwe beschikt nochtans over reële troeven om een intensiever gebruik van de fiets te
bevorderen:
- een primair fietsnet (fietspaden, Gewestelijke Fietsroutes) (nog niet volledig, maar er is al een
goede basis);
- de nabijheid van sites die goede mogelijkheden bieden tot een combinatie van fiets en openbaar
vervoer (metro, tram enz.);
- rustige woonwijken (zones 30) met straten die doodlopen voor auto's (maar meestal niet voor
fietsers);
- een nagenoeg algemene verbreiding van het beperkt eenrichtingsverkeer (BEV);
- een aanbod aan fietsenstallingen dat niet van nul vertrekt enz.
Het reliëf van Sint-Pieters-Woluwe is lokaal moeilijk (het hoogteverschil van de Woluwevallei laat
zich voelen op sommige wegen van de wijken Kelle en Vogelzang), maar het is niet overdreven zwaar
voor fietsers met een normale conditie die hun ietwat plannen (de meest gematigde hellingen
gebruiken).
Om dynamiek geven aan het gebruik van de fiets in Sint-Pieters-Woluwe, gaat het scenario voor
duurzame mobiliteit uit van de volgende werkzaamheden:
-

het ontwikkelen van een secundaire (gemeentelijk) fietsnet dat een aanvulling vormt op het
bestaande primaire net (GFR), dat rekening houdend met de verwachte ontwikkeling van de
zones 30, kan worden zonder hoge kosten. De bemazing van dit net moet het mogelijk maken de
wijken, de lokale attractiviteitspolen (gemeentebestuur, scholen, handelszaken enz.) en de
knooppunten van het openbaar vervoer (metro) met elkaar te verbinden en daarbij toch de
voorkeur geven aan alternatieven voor de grote verkeersassen waarop ze aansluiten;

-

de mogelijkheden tot modale overdracht (parkeergelegenheid) ter hoogte van de
scharnierpunten van het openbaarvervoernet (meer bepaald de metrostations) opdrijven;

-

fietsen meer promoten bij de bevolking (voorlichting over de mogelijkheden, de aanbevolen
routes enz.) en bij het gemeentelijk personeel.

Daartoe beschikt de Gemeente sinds eind 2014 over een studie van Pro Velo aangaande de
fietsinfrastructuur, de audit Bypad en het fietsactieplan. Bepaalde voorstellen zijn ondertussen al
uitgevoerd. Toch blijft deze studie een belangrijke referentie voor het GMP.
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Als men wil dat de fiets niet slechts één dag per jaar massaal aanwezig is in het straatbeeld (links,
autoloze dag), moet er intens geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van de parkeercapaciteit in de
naaste omgeving van het metrostation (rechts, Montgomery).
De ontwikkeling van het primaire (gewestelijke) fietsnet dat is vastgelegd door Brussel Mobiliteit en
geleidelijk aan vorm krijgt, moet op korte termijn voltooid worden. Op dit moment is alleen GFR 4
klaar. De andere routes (aangeduid met een voorlopige bewegwijzering) zijn nog niet gemaakt.
Om een volledig en coherent fietsnet te verkrijgen, is het dus van essentieel belang dat de Gemeente
haar schouders eronder zet. De complementaire ontwikkeling van gemeentelijke fietsroutes (cf.
kaart 7) is nuttig om de toegang tot het hoofdwegennet vanaf de wijken te vergemakkelijken. Om
bepaalde tekortkomingen te verhelpen, moeten er aanlegwerkzaamheden uitgevoerd worden (cf.
kaart 8). De Gemeente plant nieuwe gemarkeerde fietspaden in de Grote Prijzenlaan, de
Luchtvaartlaan, de Atlantische Oceaanlaan en de Zwartkeeltjeslaan in het kader van de heraanleg.

Konkelstraat (links), Tervurenlaan tussen de Leybeekstraat en de Edmond Parmentierlaan (rechts):
voorbeelden van fietsinfrastructuur die plots ophoudt.
Het principe van gemeentelijke fietsroutes is vrij eenvoudig in de praktijk te brengen:
-

het moet helpen de zwaartepunten van het openbaarvervoernet (metrostations enz.) te
bereiken;

-

het berust vooral op wegwijzers (en enkele logo's op de grond) van aanbevolen routes die de
minste inspanning vereisen en het best aansluiten op andere netten;
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-

lokaal kan aanvullende aanleg nuttig zijn, bijvoorbeeld continue fietsstroken of comfortstroken;

-

de invoering van zone 30 op een groot deel van het gemeentelijke grondgebied kan alleen maar
ten goede komen aan het gebruik van de fiets.

De Bypad-audit identificeert de complementaire gemeentelijk bemazing die nodig is voor de
ontwikkeling van de gemeentelijke fietsroutes, rekening houdend met de voorgestelde netten, met
name gemeentelijke fietsroutes, in de buurgemeenten Oudergem, Etterbeek en Sint-LambrechtsWoluwe. De volgende gemeentelijke fietsroutes moeten worden ontwikkeld:
-

tussen Madoux en Montgomery via de Tervurenlaan, waar veel fietsers rijden, niet opgenomen
als sterke fietsas, terwijl deze route toch een gemakkelijke en leesbare toegang tot het gewest
van buitenaf vormt. Een groot deel van de route is al aangelegd als tweerichtingsfietspad, alleen
tussen het Maarschalk Montgomeryplein en de Leopold II-square ontbreekt nog een schakel;

-

tussen Pétillon en Mooi-Bos, door de wijken Vogelzang, Centrum, Kelle/Sint-Paulus tot SinteAleidis/Mooi-Bos via de Vrijwilligerslaan, de Generaal de Longuevillelaan, de Julius Caesarlaan, de
Tervurenlaan, de Guldendallaan, de Charles Thielemanslaan, het Meiersplein, de Pierre De
Cockstraat, de Stationstraat en de Bosstraat;

-

tussen Julius Caesar en Vogelzang, via de Atlantische Oceaanlaan en de Vogelzanglaan, voorbij
het Franciskanenvoorplein, naar het centrum van de wijk Vogelzang en dan aansluitend op het
primaire en secundaire net;

-

tussen Trammuseum en Stokkel via de Edmond Parmentierlaan, de Grootveldlaan, Herendal en
het Dumonplein;

-

tussen Madoux en Stokkel via de Alfred Madouxlaan, de Manoir d'Anjoulaan, de Grote
Prijzenlaan, de Baron Albert d'Huartlaan en het Dumonplein;

-

tussen Konkel en Orban, via de André Rappegaarde en de Marcel Fonteynegaarde, de Jan
Olieslagerslaan en de Luchtvaartlaan, deze route creëert een fietsverbinding tussen GFR 3A en
3B.

Dit structurerende net moet een continu kwaliteitsniveau hebben dat niet moet onderdoen voor dat
van de gewestelijke fietsroutes. Daartoe moeten de maatregelen genomen worden die al genoemd
zijn in eerdere hoofdstukken en die tot doel hebben het verkeer te verminderen. Deze zijn als volgt
opgenomen in het fietsactieplan (deels eigen vertaling):
- Het verkeer omleiden: eenrichtingsverkeer, tegenovergesteld eenrichtingsverkeer, knippen van
het verkeer met doorgang voor fietsers, maatregelen om de gevolgen van het doorgaand verkeer
te beperken zoals hierboven beschreven;
- Beperken van de snelheid in de straten en aan kruispunten: wegversmallingen,
snelheidsremmende maatregelen (afwijkende as, verkeersdrempels, verkeersplateau,
trottoiruitstulpingen) met minimale hinder voor de fietser;
- (Deels) verminderen van parkeerruimte indien nodig om plaats te maken voor
kwaliteitsvoorzieningen.
Het Bypad-document bevat richtlijnen voor de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur (eigen
vertaling):
- Markering: Hoewel een teveel aan markeringen de zichtbaarheid van de fietser kan schaden, is
het belangrijk de markering te herhalen tussen kruispunten als de stukken weg te lang zijn;
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-

-

Bewegwijzering: Het is van essentieel belang de zichtbaarheid van de gewestelijke en
gemeentelijke fietsroutes te verzekeren wanneer deze zich kruisen. Daarmee moet rekening
gehouden worden bij het bepalen van de hoogte en de positie van de bewegwijzering;
Verharding: Asfalt verdient de voorkeur boven andere types verharding (tegels, kasseien enz.) ;
Comfort: Om het comfort van de fietspaden te verzekeren, moeten de boorden en de overgangen
tussen verschillende soorten verhardingen zo laag mogelijk gehouden worden (enkele centimeters
kunnen al fataal zijn) en moeten putdeksels van de riolering op de fietspaden en niet-loodrechte
kruisingen met tramrails voorkomen worden.

Naast dit structurerende netwerk heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onlangs de Fiets-GENroutes bepaald in samenwerking met het Vlaamse Gewest. Deze Fiets-GEN-routes worden
heraangelegd als snelfietsroutes die supralokale verplaatsingen mogelijk maken. Waar de
infrastructuur het toelaat lopen bepaalde routes langs de spoorlijnen.
Het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe omvat naast de Groene Wandeling ook twee
assen van het Fiets-GEN-net:
- de Oost-West-radiaal (nr. 8) die Zellik met Tervuren verbindt (as Tervurenlaan);
- de Oosttangent (nr. 9) die Watermaal-Bosvoorde met Zaventem verbindt (as
Vorstlaan/Woluwelaan).
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5.3. BEGELEIDENDE MAATREGELEN (VOOR HET FIETSVERKEER)
De ontwikkeling van het fietsnetwerk te Sint-Pieters-Woluwe moet omkaderd worden door
begeleidende maatregelen die het gebruik van de fiets bevorderen en vergemakkelijken.
Daarbij speelt de stalling van fietsen een cruciale rol. De doelstelling ter zake (cf. pagina 14) is op
korte termijn het de park van fietsenstallingen uit te breiden van 432 plaatsen (in 2014) tot +/- 830
plaatsen. Het is absoluut noodzakelijk dat dit aanbod een zekere omvang bereikt, want het
multimodale vervoer houdt vaak het gebruik van twee (oude) fietsen in en al deze fietsen moeten
een plaats krijgen.
Bij de ontwikkeling van de fietsenstallingscapaciteit kunnen vijf verschillende ontwerpbenaderingen
gevolgd worden:
- De installatie van beveiligde fietskluizen(lockers, gesloten ruimten enz.) op de scharnierpunten
van de intermodaliteit (metrostations, in Stokkel zijn bijvoorbeeld +/- 50 beveiligde plaatsen
gepland) is absoluut noodzakelijk op de korte termijn. Zonder dergelijke voorzieningen kan men
elke ambitie vergeten, want hier worden de fietsen langere tijd gestald en zijn ze dus
kwetsbaarder voor diefstal;
-

de uitbreiding van de openbare fietsenstallingen (en hun zichtbaarheid), volgens coherente
lokalisatiesleutels. In een eerste fase moet die uitbreiding gebeuren in en nabij handelspolen.
Er moeten meer fietsenstallingen komen op privéterrein bij verkeersgenererende polen (scholen,
openbare diensten, sportinfrastructren enz.). Dit moet gebeuren in het kader bedrijfs- of
schoolvervoerplannen of ingevolge specifieke promotie-initiatieven;

-

de installatie van voldoende fietsenstallingen via de stedenbouwkundige vergunningen die
worden afgegeven voor het grondgebied van de gemeente, overeenkomstig de voorschriften van
het fietsvademecum van het Gewest met betrekking tot fietsenstallingen:
o het aantal plaatsen (afhankelijk van de bestemming: huisvesting, scholen,
handelszaak enz.). Dit vademecum raadt bijvoorbeeld voor woningen minimaal één
fietsplaats per slaapkamer en studio aan in plaats van de huidige GSV-aanbeveling
(één fietsplaats per woning), om de doelstellingen van het IRIS2-plan te halen;
o de keuze van het bevestigingssysteem;
o de organisatie van de stalling: er moet voldoende circulatie- en parkeerruimte zijn
om de fietsstalling praktisch en comfortabel te maken.
Deze vierde benadering moet in de loop van de tijd leiden tot een vermindering van het
aantal fietsboxen voor buurtbewoners in de openbare ruimte;

-

de installatie van fietsenstallingen op de openbare weg overeenkomstig de verplichtingen van
het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het reglementaire luik van het
Gewestelijk Parkeerbeleidsplan, namelijk:
o minstens 2 fietsparkeerplaatsen per 20 autoparkeerplaatsen;
o maximaal 150 m trottoir zonder fietsboog of gelijkwaardige functionele inrichting in
een aaneensluitend stedelijk gebied.
o Het model fietsboog moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van het
fietsvademecum van het Gewest;
o Ook fietsenstallingen voor kortparkeren voorzien in de onmiddellijke buurt van de
verkeersgenererende polen als bestemmingsplaatsen, zoals handelszaken of de
rusthuizen enz.
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Ter ondersteuning van de implementatie van een fietsnet moet er ook toegezien worden op:
- de voltooiing van de inrichting van fietsopstelstroken op de belangrijkste kruispunten;
- het promoten en organiseren van het gebruik van de fiets door de scholieren (in groep naar
school fietsen);
- de bepaling van de eventuele fasen van de toekomstige ontwikkeling van Villo-stations, die
momenteel hun maximum hebben bereikt. Ook alternatieven als de plaatsing van fietsboxen
zullen ontwikkeld worden. Er zijn er momenteel twee (in de Pierre Delacroixstraat in de wijk
Kelle, en op de hoek van de Louis Titecastraat en de Paul Wemaerestraat in de wijk Centrum),
terwijl de Gemeente nu al de plaatsing van elf nieuwe boxen in verschillende wijken op de
planning heeft staan (cf. kaart 8):
o pleintje François Gaystraat/Marcel Butsstraat, Meiersplein en parking Politieke
Gevangenenlaan in de wijk Centrum;
o White Starplein (x2) in de wijk Kelle;
o Jagersgaarde en Sinte-Aleidisvoorplein in de wijk Sinte-Aleidis/Mooi-Bos;
o Sperwerlaan en Goudvinkenplein in de wijk Vogelzang;
o kruispunt tussen de Verheydenstraat en de Groene Wandeling, en het Dumonplein
(tegen 2018) in de wijk Stokkel.
De promotie van het fietsgebruik houdt ook in dat het gemeentepersoneel vaker de fiets neemt
voor beroepsmatige verplaatsingen in Sint-Pieters-Woluwe (in principe korte trajecten), en ook de
agenten van de politiezone. Het gemeentebestuur zou over dienstfietsen moeten beschikken.
Men moet rekening houden met de technologische evolutie van de fiets en de opkomst van de
elektrische fiets (e-bike). Door de actuele populariteit en de topografische context van de gemeente
is de elektrische fiets bijzonder sterk vertegenwoordigd in Sint-Pieters-Woluwe, zoals blijkt uit de
Bypad-audit. Informatie- en opleidingssessies betreffende het gebruik van de e-bike kunnen de
gebruikers sensibiliseren voor de risico's die voortvloeien uit de hoge snelheid en de bewoners een
initiatie geven. De e-bike vormt voor de bewoners een interessant alternatief op het vlak van
rijcomfort en vereiste lichamelijke inspanning, zeker voor personen die zich moeilijk kunnen
verplaatsen en voor oudere mensen.
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6. SIGNALISATIE
De globale balans van de bewegwijzering in Sint-Pieters-Woluwe is 'bevredigend' want:
- één paal bevat slechts zeer zelden borden van verschillende 'generaties', wat de leesbaarheid ten
goede komt;
- de bewegwijzering voor zachte mobiliteit is in ontwikkeling;
- maar niet alle interessante plaatsen zijn correct aangeduid en de wegwijzers zijn meestal gericht
op het autoverkeer.
Ook de volgende problemen verdienen vermelding:
- Het grote aantal borden op één paal of op verscheidene palen direct na elkaar maakt de
informatie moeilijk leesbaar.
- De leesbaarheid van de borden is niet altijd optimaal (op bepaalde plaatsen zijn de borden
helemaal of gedeeltelijk bedekt met overwoekerende vegetatie). Hoewel de borden over het
algemeen in goede staat verkeren, moet de staat van de borden regelmatig gecontroleerd
worden, om eventuele beschadiging op te sporen.
- De scholen van Sint-Pieters-Woluwe worden niet duidelijk onder de aandacht gebracht. In
tegenstelling tot andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er in Sint-PietersWoluwe niet voldoende een banniervlagsysteem ingevoerd om de aandacht van de automobilist
te vestigen op het feit dat hij een school nadert. Het is dus wenselijk dat deze gebreken
verholpen worden.

Louis Gribaumontlaan (links): overwoekerde bewegwijzering; rechts, een opeenstapeling van
informatie op het Dumonplein.
Verscheidene aspecten met betrekking tot de signalisatie zijn hiervoor al besproken, met name als
hulpmiddel voor voetgangers en fietsers (vermelding van de afgelegd afstanden, sommige populaire
bestemming).
De verkeersborden vereisen bijzondere aandacht. De verkeerssignalisatie is immers vaak zeer (te)
dicht, of zelfs verwarrend. Door de opeenvolgende invoering van nieuwe regels (BEV, zone 30,
woonerven, parkeerreglementering enz.) is het aantal borden sterk toegenomen. De overvloed aan
signalisatie is niet alleen esthetisch onverantwoord, maar kan ook contraproductief zijn. De
automobilist wordt bedolven onder een overvloed aan informatie van allerlei aard en kan daardoor
soms informatie missen die van cruciaal belang is voor de verkeersveiligheid (verlies van
waakzaamheid).
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Een rationalisering van de verkeersborden is derhalve welkom (om het aantal borden te
verminderen). Er kan op korte termijn ingegrepen worden:
- in de zones 30, waar nog vele gevaren- en aanwijzingsborden staan die geen bestaansreden
meer hebben (de snelheidsbeperkende voorzieningen moeten bijvoorbeeld niet meer
gesignaliseerd zijn);
- op bepaalde plaatsen staan vele gevaren- en voorrangsborden die facultatief en verre van
onmisbaar zijn.
In aansluiting op het vorige principe mogen we niet vergeten te wijzen op de voorschriften
betreffende een correct gebruik (en een correcte positionering in de openbare ruimte) van de
verticale signalisatie. Ook wat dit betreft zijn er inspanningen nodig om toe te zien op de coherentie
van de gebruikte borden en hun onderhoud.

Xavier Henrardlaan (links) en Witte Vrouwenlaan (rechts): verkeersborden die niet opvallen door hun
lage plaatsing.
Deze algemene sanering van de verticale signalisatie is een werk van lange adem en vereist:
- een programmatie op wijkniveau, met het risico dat men dan verdrinkt in het werk;
- een systematische inventarisatie op het terrein (de aanwezige borden registreren).
Het verdient aanbeveling daarbij ook iets te doen aan incoherenties wat betreft het type bord dat
gebruikt is. Tot slot moeten ook de mogelijkheden van 'horizontale signalisatie' (markeringen op de
grond) in gepaste mate benut worden.

Links: Een opeenvolging van verkeersborden leidt tot onleesbaarheid (hier: Félix Poelsstraat en Kleine
Kerkstraat). Rechts: Signalisatie die de aandacht vestigt op de aanwezigheid van het college Jean XXIII
in de Woluwelaan. De meeste onderwijsinstellingen van de Gemeente hebben geen signalisatie.
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7. MILIEUEFFECTEN
Het gemotoriseerd verkeer wordt vaak met de vinger gewezen omdat het diverse soorten
verontreiniging veroorzaakt. Dat is een globaal probleem dat ver buiten de gemeentelijke
bevoegdheden ligt. De algemene doelstelling van het scenario voor duurzame mobiliteit is
verkeersreductie, wat natuurlijk gepaard gaat met een beperking van de milieueffecten door
verplaatsingen.
Praktisch gezien zullen:
- de veralgemening van zone 30 in nagenoeg het hele wijkwegennet,
- de geleidelijke vervanging van lawaaierige verhardingen bij vernieuwingen van het wegdek (cf.
fase 1 van de GMP, Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad van Leefmilieu Brussel),
de geluids- en geurhinder van het gemotoriseerd verkeer beperken.
Er kunnen ook meer ambitieuze doelstellingen worden bereikt, maar hun realisatie is minder zeker:
-

de geluidsoverlast van de grootstedelijke wegen kan worden beperkt door de plaatsing van
geluidsschermen of de invoering van een snelheidsbeperking. De wil en de middelen ontbreken
waarschijnlijk om de oplossingen te ontwikkelen die worden toegepast in andere landen (zoals
Zwitserland, Frankrijk en Duitsland);

-

bij de vernieuwing van de bussen van het openbaar vervoer kan gekozen worden voor minder
vervuilende voertuigen. Maar daar hangt een prijskaartje aan en dat kan niet van de ene dag op
de andere gerealiseerd worden.

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE - FASE 2 – SCENARIO DUURZAME
MOBILITEIT - JUNI 2016

58

E. VOORLICHTING EN ALTERNATIEVEN
Een essentiële doelstelling om tot een duurzame mobiliteit te komen, is het terugdringen van het
autogebruik, vooral in het woon-werkverkeer (dat momenteel verantwoordelijk is voor een te groot
aandeel van het totale verkeer). Daarom is het nuttig de mensen die in Sint-Pieters-Woluwe wonen
en/of werken beter vertrouwd te maken met de mogelijkheden van het openbaar vervoer, de voeten fietswegen, de alternatieven voor het autosolisme (carpooling, autodelen enz.) enz.
De voorlichting en bevordering van alternatieve vervoerswijzen houdt in dat de gemeente regelmatig
(via het gemeenteblad en de website van de gemeente) nuttige informatie op het gebied van
mobiliteit publiceert (bijvoorbeeld een brochure specifiek over fietsen in Sint-Pieters-Woluwe:
routes, uitrusting, voorzieningen, allerlei tips enz.). Mensen denken vaak dat ze afhankelijk zijn van
hun auto omdat ze de alternatieven niet kennen. Het is dus belangrijk de bevolking regelmatig te
sensibiliseren en te informeren.
Informatie verstrekken via het internet is één ding, maar het is ook belangrijk dat deze informatie
regelmatig geactualiseerd wordt, bijvoorbeeld de balans van de uitvoering van het GMP.
Tegelijkertijd is het ook belangrijk aan het publiek duidelijk te maken wat de rol is de Gemeente en
van het Gewest (en de andere openbare instanties) in het beheer van de openbare ruimte en de
mobiliteit. Naast de praktische informatie in verband met mobiliteit op de gemeentelijke website, is
het ook belangrijk een transparante en doeltreffende procedure om informatie te verstrekken en te
vragen voor (en door) de burger in te voeren, waarbij wordt duidelijk gemaakt wie welke
bevoegdheden heeft.
De gemeente moet bovendien instaan voor de opvolging (en promotie) van de ontwikkeling van
Cambio (carsharing), Zen Car en lokale carpoolinginitiatieven (VAP - Vriendelijk Anders Pendelen –
Sint-Pieters-Woluwe).
VAP is een soort autostopsysteem tussen voetgangers en automobilisten die lid zijn van het VAPnetwerk. VAP wordt toegepast voor korte afstanden of om een station of bushalte te bereiken en
daar het openbaar vervoer te nemen. Momenteel zijn er antennes in de gemeenten WatermaalBosvoorde, Oudergem en Wezembeek-Oppem. Er zou ook een antenne kunnen opgericht worden in
Sint-Pieters-Woluwe, om aldus het netwerk verder te ontwikkelen. In de praktijk moeten mensen die
willen VAP'pen zich aansluiten bij het netwerk van hun gemeente. De automobilist brengt de VAPsticker aan op zijn voorruit als teken dat hij bereid is de VAP-voetgangers die hij tegenkomt, mee te
nemen, eventueel slechts op een deel van zijn traject, al naargelang de locatie van hun
bestemmingen :
- De voetganger stelt zich op een zichtbare plaats op en doet teken naar de automobilisten door
zijn VAP-badge te tonen en een karton met zijn bestemming.
- VAP-borden worden opgesteld op opstapplaatsen in de deelnemende gemeenten, zodat
voetgangers en automobilisten elkaar gemakkelijker kunnen vinden, maar VAP'pers kunnen ook
bij elkaar instappen buiten deze opstapplaatsen, op voorwaarde dat ze het verkeer niet
hinderen.
Een nieuw carsharingsysteem van de onderneming Ubeeqo (Europcar) zal zeer binnenkort
opengesteld worden voor de particulieren via de mobiele app Matcha. Ubeeqo biedt de keuze uit
drie vervoersopties: autodelen, een auto met chauffeur of een huurauto. Dit systeem, waarvan het
voertuigenpark op het grondgebied ontwikkeld zal worden in samenspraak met het
Parkeeragentschap van het Brusselse Gewest, biedt meer vrijheid dan bijvoorbeeld Cambio,
aangezien de gebruiker niet verplicht is het voertuig achter te laten op de plaats waar men het
genomen heeft. Dat kan echter ook het gebruik van de auto voor korte afstanden in de hand werken.
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De onderneming heeft onlangs vijf locaties voorgesteld voor standplaatsen van telkens twee auto's
op de openbare weg. Deze locaties zijn aangeduid op kaart nr. 4:
- "Vriendschapswijk", Grensstraat 8;
- "Politieke Gevangenen", Politieke Gevangenenlaan;
- "Bosrandplein", tussen de Bosstraat en de Verbrandendreef;
- "White Starplein", David Van Beverstraat;
- "Leopold II", Tervurenlaan 249.
Binnenkort zou ook een ander carsharingproject, Cozy car van Taxistop, zijn intrede moeten doen op
het gemeentelijke grondgebied. Momenteel biedt Taxistop via zijn Carpool-databank carpoolers de
mogelijkheid elkaar te vinden via een onlineplatform, met name in het kader van het woonwerkverkeer. Carpooling en autodelen vormen samen dus een goed alternatief voor het autosolisme.
Bovendien heeft de Gemeente begin 2015 een sociale vervoersdienst ingevoerd, die inwoners van
Sint-Pieters-Woluwe die meer dan 65 jaar oud zijn en beschikken over een medisch attest dat stelt
dat niet in staat zijn zich met eigen middelen te verplaatsen en het openbaar vervoer te gebruiken,
vervoert met de WoluBus, maar uitsluitend voor trajecten op het gemeentelijke grondgebied. Na
een succesvol eerste jaar werd een tweede voertuig ter beschikking gesteld van de gebruikers.
De continue dynamiek van de bedrijfsvervoerplannen, die tot doel heeft het gebruik van het
openbaar vervoer te promoten en het autosolisme terug te dringen (door maatregelen als carpooling
of autodelen), mag niet onderbroken worden. In de praktijk blijven deze plannen soms te theoretisch
en vaak is er geen follow-up voor de initiatieven die de belangrijkste ondernemingen en scholen ter
zake nemen. Gezien haar voorbeeldfunctie zou de Gemeente een meer proactieve rol kunnen spelen
in deze materie ten overstaan van ondernemingen en andere instanties die verkeer genereren in
Sint-Pieters-Woluwe.
Er moet ook een bijzondere inspanning gedaan worden om de scholen aan te moedigen en/of te
helpen specifieke acties te voeren rond thema's als mobiliteit (verkeersveiligheid, hoe zich anders
verplaatsen enz.), via de schoolverkeersplannen:
- door didactisch materiaal (slidepresentaties enz.) en/of informatie ter beschikking te stellen van
de lesgevers;
- door bekendheid te geven aan mogelijkheden om activiteiten en specifieke opleidingen (Pro
Velo) te organiseren omtrent het gebruik van de fiets in de stad.
De onderwijsinstellingen moeten zich bovendien meer bewust worden van hun impact op het
verkeer en zelf optreden als tussenschakel in de bevordering van alternatieven voor de auto.
Initiatieven met betrekking tot carpooling tussen klasgenoten, de verspreiding van
bereikbaarheidsfiches (gewestelijk initiatief dat momenteel loopt), de opstelling van een
schoolverkeersplan, groepsgewijs naar school fietsen enz. moeten niet alleen aangemoedigd maar
desgevallend zelf op gang gebracht worden in de Gemeente. Een dergelijke dynamiek moet er
komen in alle onderwijsinstellingen. De inzet mag niet beperkt blijven tot enkele gemotiveerde
lesgevers of ouders.
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Kinderen van kleins af aan klein leren zich (goed) te verplaatsen is een van de doelstellingen van een
betere voorlichting van de bevolking.
Het algemene beheer van mobiliteitskwesties houdt ook in dat lokale ingrepen zo goed mogelijk
worden gecoördineerd met de aangrenzende gemeenten en het Gewest. Voor vele wijken is een
dergelijke coördinatie onontbeerlijk, om te voorkomen dat de inwoners van de 'grensgebieden' het
indirecte slachtoffer worden van tegenstrijdige maatregelen bij gebrek aan een minimum aan
overleg (cf. het geval van het parkeerbeheer aan de rand van de gemeente).
------------------------------------
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