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Daarom wordt het in een vorm gegoten die het mogelijk maakt:

INLEIDING

er snel kennis van te nemen zonder een te groot volume aan tekst te moeten lezen (gericht selectief
lezen);
 te beschikken over een synthesedocument dat het best aansluit bij de manier van werken van de
verschillende actoren en dat praktischer is voor het houden van werkvergaderingen;
 te beschikken over een instrument dat relatief gemakkelijk te actualiseren is.


Algemene doelstellingen
Om te beginnen herinneren we eraan dat het Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) een prospectief
planningsinstrument is dat beoogt op gemeentelijk niveau de juiste voorwaarden te scheppen voor een
duurzame mobiliteit.
In de derde en laatste fase van het GMP wordt het actieprogramma op korte, middellange en lange termijn
toegelicht. Deze fase vindt plaats na het opmaken van
de stand van zaken en de diagnose van de bestaande toestand (fase 1);
 het scenario van de duurzame mobiliteit (fase 2).


Daarom is het actieprogramma van het GMP opgemaakt in de vorm van fiches die voor ieder mobiliteitsthema
een gedetailleerde beschrijving van de acties bevatten. Deze fiches zullen regelmatig worden geactualiseerd (en
aangevuld) en idealiter wordt er ieder jaar een globale balans opgemaakt tijdens bijvoorbeeld een jaarlijkse
follow-upvergadering.
De fiches bevatten voor iedere actie:

We herinneren dat deze twee stappen het voorwerp hebben uitgemaakt van een raadpleging van de bevolking
en openbare presentatieavonden (enquête online en in het gemeenteblad, participatieve workshops enz.). De
totstandkoming van het GMP werd ook omkaderd door het begeleidingscomité, dat is samengesteld uit
vertegenwoordigers van verschillende gewestelijke en paragewestelijke besturen, buurgemeenten enz.
Het actieprogramma (het operationele luik) is een onmisbaar instrument om de interventies van de Gemeenten
en de verschillende mobiliteitsactoren die actief zijn in Sint-Pieters-Woluwe (Gewest, MIVB enz.) in de tijd te
regelen. Het is afhankelijk van:







een globaal plan voor duurzame mobiliteit, dat tot doel heeft het auto- en het vrachtverkeer te
reduceren;
de maatregelen die belangrijke actoren (MIVB, Gewest enz.) op de planning hebben staan en die de
Gemeente kan aangrijpen om interessante aanvullende maatregelen te nemen en synergie-effecten tot
stand te brengen;
de (goede) samenwerkingsrelaties die Sint-Pieters-Woluwe moet onderhouden met de buurgemeenten
en de bestuursniveaus;
de prioriteiten die impliciet opgelegd worden door het aanwezige 'mobiliteitspassief' (cf. fase 1 diagnose);
de mankracht en de financiële middelen waarover de Gemeente beschikt.

Men mag niet vergeten dat het actieplan (fase 2) vooral maatregelen op de korte en de middellange termijn
beoogt, met als streefdatum 2020-2023. Dat geeft de Gemeente (en a fortiori het Gewest) de tijd zich te
organiseren en te plannen op een langere termijn voor projecten die studies en aanvullende middelen vereisen.
Dat maakt het ook mogelijk rekening te houden met de vooruitgang (of het gebrek daaraan) van de werken die
afhankelijk zijn van andere bestuursniveaus, met name werken voor de uitvoering van het nieuwe gewestelijke
mobiliteitsplan, zijnde de toekomstige opvolger van het IRIS2-plan (dat veelal het jaar 2018 als streefdatum
heeft).

Presentatiewijze van het actieprogramma (fiches)
Het GMP kan slechts een vertrouwd instrument van het gemeentelijke beheer worden, als het gemakkelijk te
begrijpen en te gebruiken is voor de verschillende betrokken diensten en verantwoordelijken.

-

de nagestreefde doelstelling(en);
een beschrijving van de maatregel;
het prioriteitsniveau van de uitvoering;
de betrokken actie(s);
de betrokken actor(en);
de middelen die nodig zijn voor de uitvoering;
presentatiemateriaal (kaarten, schema's, foto's) om de maatregel te illustreren.

Verschillende interventies hebben uiteraard een zeer duidelijk transversaal karakter: de heraanleg van
kruispunten en wegen zal bijvoorbeeld een oplossing bieden voor zowel organisatorische problemen, de
onveiligheid van het gemotoriseerd verkeer en problemen die het openbaar vervoer, voetgangers en fietsers
ondervinden. De fiches hebben net het voordeel dat allerlei mobiliteitsthema's van één locatie er samen op
behandeld kunnen worden, zonder te veel in herhaling te vallen.
Om de gekozen acties te kunnen klasseren volgens hun relatieve prioriteit, bevatten de fiches de volgende
indelingen:
 "Korte termijn": ofwel werken of maatregelen die al zijn bestudeerd, gebudgetteerd en goedgekeurd (al
is het maar principieel) door de Gemeente (of een andere verantwoordelijke overheidsinstelling) en die
wachten op uitvoering (soms op zeer korte termijn); ofwel acties die zich nog niet in dit
ontwikkelingsstadium bevinden, maar waarvan gehoopt wordt dat ze binnen 3 tot 4 jaar (ten laatste
2019-2020) dit stadium zullen bereiken;
 "Middellange termijn": minder prioritaire en/of meer complexe interventies, waarvoor:
o aanvaard is dat er actie nodig is, maar waarvoor de overheid nog geen precieze oplossing
gekozen heeft (in bepaalde gevallen is er een voorafgaande studie nodig);
o de Gemeente het object van de actie niet (of slechts gedeeltelijk) in handen heeft;
o overleg (of coördinatie) met andere openbare actoren (Gewest, Buurgemeenten enz.) nodig is en
de afloop van het project minder zeker is.
Deze acties worden verwacht tegen het jaar 2020-2023, met het besef dat ze, al naargelang de
opportuniteiten die zich voordoen, eventueel ook op kortere termijn gerealiseerd kunnen worden;
 "Lange termijn": werken van grote omvang (grote infrastructuren) en/of waarvan de voltooiing moeilijk
verwacht kan worden tegen in het beste geval een tiental jaren (dit wil zeggen tegen 2025 of zelfs nog
later).

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE – FASE 3 - ACTIEPROGRAMMA
JANUARI 2017

Structuur van het actieprogramma

5. Specifieke maatregelen met betrekking tot het parkeren

De actiefiches zijn gerangschikt volgens de volgende hiërarchie:




1. Algemene maatregelen









Fiche 1.1 – Transversaliteit met stedenbouw
Fiche 1.2 – Mobiliteitsmonitoring
Fiche 1.3 – Preventie en beteugeling
Fiche 1.4 – Communicatie en sensibilisering
Fiche 1.5 – Beheer ideeënbus



2. Hoofdmaatregelen van het richtschema







Fiche 2.1 – Specialisatie van het wegennet
Fiche 2.2 – Zones 30
Fiche 2.3 – Woonerven
Fiche 2.4 – Circulatieplannen
Fiche 2.5 – Bewegwijzering en verkeersborden
Fiche 2.6 – Richtplan kruispunten en wegen
o Fiche 2.6.1 – Kruispunt Gebroeders Legrainlaan/Vrijwilligerslaan
o Fiche 2.6.2 – Kruispunt Duivenschietweg/Grote Prijzenlaan
o Fiche 2.6.3 – Kruispunt Luchtvaartlaan/Duizend Meterlaan – Luchtvaartlaan en Grote Prijzenlaan
o Fiche 2.6.4 – Kruispunt de Broquevillelaan/Hertogstraat
o Fiche 2.6.5 – Kruispunt Van Crombrugghelaan/de Biolleylaan
o Fiche 2.6.6 – Kruispunt Charles Thielemanslaan/Jules de Troozlaan
o Fiche 2.6.7 – Kruispunt Grensstraat/Wezembeeklaan/Groenstraat
o Fiche 2.6.8 – Kruispunt Vrijwilligerslaan/Generaal de Longuevillelaan/Blauwe
Vogellaan/Bemelstraat
o Fiche 2.6.9 – Kruispunt Distelvinklaan/Kwikstaartlaan
o Fiche 2.6.10 – Nijvelsedreef
o Fiche 2.6.11 – Konkelstraat
o Fiche 2.6.12 – Jagersgaarde
o Fiche 2.6.13 – Goudvinkenplein
o Fiche 2.6.14 – Franciskanenvoorplein

Fiche 5.1 – Parkeerplan
Fiche 5.2 – Studie leveringszones
Fiche 5.3 – Kiss-and-ridezones
Fiche 5.4 – Parkeerplaatsen buiten de openbare weg
Fiche 5.5 – Auto's delen en carpooling

We willen overigens de talrijke inwoners bedanken die hebben deelgenomen aan de openbare raadplegingen die
zijn georganiseerd in het kader van dit GMP. De rijkdom en de diversiteit van de ontvangen correspondentie en
feedback waren zeer waardevol bij het opstellen van het actieprogramma van het GMP. Alle elementen die naar
voren gekomen zijn uit deze raadplegingen, konden strikt genomen niet opgenomen worden in dit rapport (er
werd soms heel diep in detail gegaan), maar we vestigen de aandacht op het feit dat ze deel zullen uitmaken van
de beheerstructuur die de uitvoering van het GMP zal omkaderen (cf. fiche nr. 1.5).

3. Specifieke maatregelen ter bevordering van het actief vervoer
Fiche 3.1 – Voetgangersplan
 Fiche 3.2 – Aanleg voor personen met beperkte mobiliteit
 Fiche 3.3 – Fietsplan
 Fiche 3.4 – Fietsenstalling


4. Specifieke maatregelen ter bevordering van het openbaar vervoer
Fiche 4.1 – Busplan
 Fiche 4.2 – Aanleg van de haltes
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1. ALGEMENE MAATREGELEN
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Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

FICHE 1.1 – TRANSVERSALITEIT MET STEDENBOUW

In de studie op te nemen financiële kosten.
 Continue opvolging van de waarde van de indicator om de vooruitgang en de gevolgen van de uitvoering
van de maatregelen te evalueren.
 Financieringsbron : eigen middelen


Doelstellingen
Het komt eropaan voor ieder project of iedere studie met betrekking tot stedenbouw op het gemeentelijke
grondgebied die een invloed heeft op de mobiliteit een lijst op te stellen van acties.

Beschrijving

Illustraties

Om de impact van de stedenbouwkundige projecten op de mobiliteit te beoordelen, zal de Gemeente een lijst
van criteria opstellen om na te gaan of het nodig is aanvullende informatie te vragen. Desgevallend kan de
Gemeente dan een effectenrapport of een effectenstudie vragen.

Zonder voorwerp

Deze criteria worden vastgelegd volgens een bestek dat wordt opgesteld door het gemeentebestuur. Deze
interne aanpak vult de stedenbouwkundige aanvragen en de bestaande planningsinstrumenten aan en moet
altijd binnen de wettelijke grenzen blijven.
Voor de grootste projecten in de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, met name in de gebieden van gewestelijk
belang (bijvoorbeeld de site aan de Witte Vrouwenlaan), moet de mobiliteitsstudie rekening houden met de
effecten van het project of de project(en) op het hele gemeentelijke grondgebied. Wanneer nodig zal dus de
perimeter van de impactstudie moeten worden uitgebreid of zal er zelfs een verkeersmodel moeten gecreëerd
worden om de impact op alle belangrijke wegen van de gemeente (wijkverzamelwegen, interwijkenwegen en
grootstedelijke hoofdwegen) na te gaan, met name via het multimodaal model MuSti van het Gewest. In ieder
geval zal minimaal het voorgeschreven bestek voor effectenstudies moeten worden in acht genomen.
Tot de overkoepelende maatregelen waarmee rekening moet worden gehouden bij de aanvragen van een
stedenbouwkundige vergunning voor nieuwe projecten, behoort de aanbeveling van het Gewest voldoende
fietsenstallingen te installeren overeenkomstig het fietsvademecum, dat bepaalt dat het vereiste aantal plaatsen
varieert afhankelijk van de bestemming. Voor woningen wordt bij voorkeur minimaal één fietsplaats per
slaapkamer en studio gemaak, in plaats van de huidige aanbeveling in de GSV die uitgaat van minimaal één
fietsplaats per woning, om de doelstellingen van het IRIS2-plan te halen.

Prioriteitsniveau


Prioriteit op korte termijn : onmiddellijke realisatie, in overleg met de dienst stedenbouw.

Betrokken acties
In aanmerking te nemen bij het opstellen van het bestek dat de inhoud van de studie bepaalt.
 Vorming van een mobiliteitsdatabank zoals beschreven in de verzamelde informatie.


Betrokken actoren
Gemeente
 Leefmilieu Brussel
 Brussel Stedelijke Ontwikkeling
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Continue opvolging van de waarde van de indicator, om de vooruitgang en de gevolgen van de uitvoering
van de maatregelen te evalueren.
 Financieringsbron : eigen middelen


FICHE 1.2 – MOBILITEITSMONITORING
Doelstellingen
Een instrument ontwikkelen dat een permanente evaluatie mogelijk maakt van de mobiliteit en de evolutie
ervan op het gemeentelijke grondgebied op basis van indicatoren.

Beschrijving
Création d’un outil de monitoring de la mobilité :
Een instrument ontwikkelen om de mobiliteit te monitoren:







Een of meer indicator(en) ontwikkelen om ieder doel te evalueren (cf. fase 2).
De rekenmethode en de weergave van de indicator bepalen.
De gegevens oplijsten die nodig zijn voor de berekening en de weergave van de indicator.
De bronnen oplijsten die nodig zijn voor het verkrijgen van deze gegevens:
o direct toegankelijk (gemeentelijke statistieken, BISA, andere);
o te raadplegen actoren (openbaarvervoermaatschappijen, wijkcomités, politie enz.).
Een beginwaarde vastleggen voor de indicatoren, zodat het mogelijk is de situatie die heerste
voorafgaand aan de uitvoering van de in het GMP geplande acties, te vergelijken met de situatie erna.
Daarvoor is het nodig:
o de gegevens die zijn verzameld in de diagnosefase van het GMP (fase 1) over te nemen;
o de eventuele ontbrekende gegevens op te vragen bij de actoren.

Het is zinvol om voor iedere actie die is vastgelegd in het GMP, via het ingevoerde monitoringinstrument na te
gaan wat het effect ervan is.

Prioriteitsniveau


Prioriteit op korte termijn: onmiddellijke realisatie, voor de uitvoering van de maatregelen voorgesteld in
het kader van het GMP

Betrokken acties


Alle actiefiches

Betrokken actoren
Gemeente
 De actoren geraadpleegd om de nodige gegevens te verkrijgen : MIVB, De Lijn, TEC, Politie, Leefmilieu
Brussel, Brussel Mobiliteit, …


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen


De cel Mobiliteit inschakelen, om de nodige gegevens te vergaren om de beginwaarde van de
indicatoren vast te leggen.
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Illustraties
Voorbeelden van indicatoren

Eenheden

WEGENNET
Lengte gemeentelijk wegennet
Lengte gewestelijk wegennet
Lengte van de rijweg in goede staat
WEGVERKEER
Aantal PVE / MSU / ASU / dag … te specifiëren / verplaatsingswijze / as
SNELHEIDSMATIGING
Deel snelheidsovertredingen
Lengte zones 30
Lengte woonerven
Lengte zones 30/Lengte gemeentelijk wegennet
Lengte woonerven/Lengte gemeentelijk wegennet
INFRASTRUCTUUR VOOR FIETSERS
Lengte aangelegd fietsnet
Lengte aangelegd fietsnet/Lengte gemeentelijk wegennet
Aantal BEV/Aantal éénrichtingsverkeerwegen
Lengte gescheiden / gemarkeerde / gesuggereerde fietspaden/richting
Aantal fietssassen/ Aantal kruispunten met verkeerslichten
Aantal fietsstallingen
Aantal parkeerplaatsen voor fietsen
INFRASTRUCTUUR VOOR VOETGANGERS
Deel van de trottoirs in goede staat
Lengte van de toegankelijke voetgangerspaden buiten het wegenis
Lengte van de voetgangerszones
Aantal openbaar vervoerhaltes die toegankelijk zijn voor de PBM
Aantal oversteekplaatsen met auditieve apparatuur
OPENBAAR VERVOER
Lengte van de tram/buswegen in eigen bedding
Aantal ingerichte haltes/ Aantal haltes
Commerciële snelheid van de lijn
VEILIGHEID OP DE WEG
Aantal ongevallen met gekwetsten / verplaatsingswijze /localisatie
Aantal doden / verplaatsingswijze /localisatie
Aantal zwaargekwetsten/ verplaatsingswijze /localisatie
Aantal lichtgekwetsten/ verplaatsingswijze /localisatie
PARKEREN
Aantal gereglementeerde parkeerplaatsen /type
Aantal voorbehouden parkeerplaatsen /type
Aantal gereglementeerde parkeerplaatsen / Totaal aantal parkeerplaatsen
Gebruik van de parkeerplaatsen / weggedeelte / zone
Rotatiegraad /zone
ALTERNATIEVEN VOOR HET EENPERSONIG AUTOGEBRUIK
Aantal leden / type dienst (autodeling, carsharing, ...)
Aantal stations/parkeerplaatsen /type dienst
COMMUNICATIE, INFORMATIE, BEWUSTMAKING
Gemeentelijke Internetsite (zie « Mobiliteit ») – Aantal bezoeken
Gemeentelijk tijdschrift – Aantal gepubliceerde artikels over de mobiliteit
Week van de mobiliteit – Aantal georganiseerde activiteiten
Aantal en deel onderneminen / scholen met vervoerplan

Bronnen

Km
Km
%

FOD
FOD
Gemeente (+ GMP Fase 1)

Nbre

Gemeente, Brussel Mobiliteit, Politiezone (+ GMP Fase 1)

%
Km
Km
%
%

Politiezone
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP

Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)

Km
%
%
Km
%
Aantal
Aantal

Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP

Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)

%
Km
km
Aantal
Aantal

Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP
Gemeente (+ GMP

Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)
Fase 1)

Km
%
Km/u

Gemeente (+ GMP Fase 1)
MIVB, Gemeente (+ GMP Fase 1)
MIVB

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

Politiezone
Politiezone
Politiezone
Politiezone

Aantal
Aantal
%
%
Ratio

Parkeeragentschap (+ GMP Fase 1)
Parkeeragentschap (+ GMP Fase 1)
Parkeeragentschap (+ GMP Fase 1)
Parkeeragentschap (+ GMP Fase 1)
Volgens verwezenlijkte studies

Aantal
Aantal

Maatschappijen in partnership met de Gemeente (Cambio, Zencar,...)
Parkeeragentschap, partners, Gemeente (+ GMP Fase 1)

Aantal
Aantal
Aantal
Aantal / %

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gewest (Brussel Leefmilieu, Brussel Mobiliteit)
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Referentiejaar

2016

2017

2016/2017



FICHE 1.3 – PREVENTIE EN BETEUGELING

Financieringsbronnen : eigen middelen, gewestelijke financiering.

Doelstellingen
Versterkte controle op overtredingen en overlast in verband met het verkeer (overdreven snelheid, gevaarlijk
gedrag enz.) en het parkeren (bijvoorbeeld onrechtmatig parkeren op het trottoir of een fietspad enz.).

Beschrijving


Installatie van boetecamera's op de assen met veel verkeersovertredingen en veel ongevallen (cf. fase 1),
zowel op de gewestwegen als op gemeentelijke wegen.



Verhoging van de veiligheid rond onderwijsinstellingen:
o installatie van ontradingscamera's;
o installatie van veiligheidsbarrières en waarschuwingsborden (als dat al niet gebeurd is);
o meer parkeercontroles.



Installatie van ontradingscamera's en verhoging van het aantal snelheidscontroles in zones 30.



Meer controles op parkeerovertredingen, met name op parkeren op halteplaatsen van het openbaar
vervoer en op trottoirs.



Invoering van een communicatie- en sensibiliseringscampagne om het belang aan te tonen van de
inachtneming van de snelheidsbeperkingen en het respect voor andere weggebruikers, om de openbare
ruimte harmonieus te kunnen delen.

Prioriteitsniveau


Prioriteit op korte termijn: onmiddellijke en ononderbroken realisatie

Betrokken acties


Alle actiefiches mbt de veiligheid zoals de fiche zones 30

Betrokken actoren






Gemeents
Politie
BIVV
Leefmilieu Brussel
Brussel Mobiliteit

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Toegenomen mobilisering van de politie, door een continue opvolging.
 Boete- en ontradingscamera's (snelheidsdisplays).
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Illustraties
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Betrokken acties

FICHE 1.4 – COMMUNICATIE EN SENSIBILISERING



Doelstellingen
Op gemeentelijk niveau sensibiliseringscampagnes met betrekking tot de bereikbaarheid, de veiligheid en de
mobiliteit in het algemeen invoeren en coördineren om een betere deling van de openbare ruimte te
bevorderen.

Betrokken actoren



Beschrijving



Les campagnes de communication doivent permettre :






De communicatiecampagnes moeten de volgende zaken mogelijk maken:




Het grote publiek informeren over de verschillende verplaatsingswijzen, met name over de alternatieven
voor het autorijden (voetgangers, fietsen, openbaar vervoer en ook autodelen enz.) en de burgers
sensibiliseren voor een meer rationeel gebruik van de personenauto.

Alle actiefiches



Gemeente
Politie
BIVV
MIVB
Buurtcomité’s en verenigingen (bijvoorbeeld : GRACQ, ProVélo, AMT Concept)
Scholen en bedrijven
Leefmilieu Brussel
Brussel Mobiliteit

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Medewerking van de cel mobiliteit en van de actoren binnen de gemeente die betrokken zijn met de
mobiliteit
 Financieringsbron : eigen middelen




De automobilisten bewust maken van de zwakkere weggebruikers, zodat ze hun rijgedrag aanpassen:
beter opletten, trager rijden, minder risicogedrag enz.



De automobilisten sensibiliseren voor het belang van de naleving van de snelheidsbeperkingen.



Gerichte acties organiseren in scholen:
o
o
o
o

Illustraties
Zonder voorwerp

de opstelling van een schoolverkeersplan aanmoedigen;
sensibiliseren voor de veiligheidsmaatregelen in de nabijheid van onderwijsinstellingen;
sensibiliseren voor de veiligheidsmaatregelen voor fietsers (kan via bestaande verenigingen);
de invoering van een Pedibus aanmoedigen.



Het opstellen en de veralgemening van bedrijfsvervoerplannen (BVP) aanmoedigen.



Beter rekening houden met PBM in de openbare ruimte door betere voorlichting over de moeilijkheden
die personen met een handicap ondervinden.

De campagnes kunnen gebruikmaken van verschillende communicatiekanalen, zoals:






folders,
het gemeenteblad,
plaatselijke en regionale acties (voorbeelden: mobiliteitsweek, gemeentelijke week van de
verkeersveiligheid),
sensibiliserings- en preventieacties in scholen,
dynamische borden.

Prioriteitsniveau


Prioriteit op korte termijn : onmiddellijke en ononderbroken realisatie
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Illustraties

FICHE 1.5 – BEHEER IDEEËNBUS

Zonder voorwerp

Doelstellingen
Een 'ideeënbus' in stand houden voor de burgers en verschillende sociaaleconomische actoren van de gemeente.

Beschrijving
Het concept van de 'ideeënbus', dat werd ingevoerd tijdens de burgerparticipatie voor het GMP, voortzetten en
verder uitwerken. Het dynamisch inzetten voor nieuwe projecten:
De verworvenheden van het participatieve luik bij de uitwerking van het GMP behouden door de
meningen coherent te klasseren (geïndexeerd op straat en op thema).
 De interessante suggesties (ideeënbus) die niet zijn opgenomen in dit document omdat ze te
gedetailleerd zijn enz., benutten op het niveau van de wijken.
 Een eenvoudige informatie- en contactprocedure voor de burgers handhaven en tegelijkertijd de online
communicatie uitbreiden, zoals bepaald in het GMP.


In de praktijk, en opdat de maatregel voldoende doeltreffend zou zijn, betekent dat het volgende:
Een databank aanleggen om regelmatig en correct de nieuwe meningen te klasseren.
Zorgen voor een continue of regelmatige follow-up van de 'ideeënbus'.
 De meningen sorteren in volgorde van prioriteit (degene die niet meer aan de orde zijn, ertussenuit
halen, degene die het best haalbaar en nuttig zijn, naar voren halen enz.)



Prioriteitsniveau


Prioriteit op korte termijn: onmiddellijke en ononderbroken realisatie

Betrokken acties


Alle actiefiches

Betrokken actoren
Gemeente
 Buurtcomité’s


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Medewerking van de cel mobiliteit en van de actoren binnen de gemeente die betrokken zijn met de
mobiliteit
 Financieringsbron : eigen vermogen (administratief beheer).
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2.HOOFDMAATREGELEN VAN HET RICHTSCHEMA
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verschillende verplaatsingswijzen op basis van enerzijds de multimodale en functionele positionering van de weg
en anderzijds de projectfiches (geplande situaties) in het GMP, met name fiches 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3 en 4.1.

FICHE 2.1 – SPECIALISATIE VAN HET WEGENNET
Doelstellingen

Prioriteitsniveau

Het GMP kaderen in het concept van de multimodale specialisatie van het wegennet in afwachting van het
toekomstige gewestelijke mobiliteitsplan, dat zal zorgen voor een nieuw strategisch kader en een nieuw
beslissingsondersteunend instrument.



Betrokken acties

Beschrijving




De evolutie van het bestaande wegennet moet kaderen in een optiek van duurzaamheid, betere hiërarchisering
en meer veiligheid, en ook meer openheid voor andere verplaatsingswijzen dan de auto (toepassing van het
STOP-principe).





Een recente voorafgaande studie met het oog op de opstelling van het ontwerp van het gewestelijke
mobiliteitsplan actualiseert het begrip van specialisatie van de wegen. Om af te stappen van de monomodale
benadering van het vervoer, beoogt de multimodale en functionele specialisatie van de wegen met name het
volgende:
 Iedere vervoerswijze definiëren en specialiseren in drie functionele niveaus (PLUS, COMFORT en WIJK),
die een weerspiegeling zijn van het prioriteits- en aanlegniveau dat moet worden toegekend aan de
betreffende verplaatsingswijze.
 Duidelijke en realistische beoogde functies en prestaties per weg bepalen.
 Verkeersluwe leefwijken invoeren die een groter gebied omvatten dan momenteel.
 Hoogpresterende verkeersassen selecteren.
 Voor het openbaar vervoer een net routes met een hoog dienstniveau bepalen.
 Voor fietsers een net van snelfietsroutes en traagfietsroutes bepalen.
 De afhankelijkheid van de personenauto beperken door de alternatieven te versterken.
 De multimodale bereikbaarheid van elke plaats in de stad verzekeren.
 Kansen tot herwaardering van de openbare ruimte scheppen.

Onmiddellijke en ononderbroken beslissingen met het oog op de heraanlegontwerpen




Maatregelen met betrekking tot de zones 30
Maatregelen met betrekking tot de woonerven
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van kruispunten en wegen
Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan
Maatregelen met betrekking tot het PBM plan
Maatregelen met betrekking tot het fietsplan
Maatregelen met betrekking tot het openbaar vervoernet

Betrokken actoren
Gemeente
 MIVB
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen


Medewerking van de cel mobiliteit en van de actoren binnen de gemeente die betrokken zijn met de
mobiliteit

Deze studie heeft het mogelijk gemaakt een voorlopige bemazing van de wegen van het grondgebied te
ontwikkelen, afhankelijk van het belang van de verschillende verplaatsingswijzen, de rol en het gebruik dat de
voorkeur geniet op de wegen. De volgende kaart toont de vertaling hiervan voor Sint-Pieters-Woluwe. De
belangrijkste kenmerken zijn:
De grootstedelijke assen zijn hierin opgenomen als sterke assen (PLUS) voor gemotoriseerd verkeer,
openbaar vervoer en fietsen.
 De leefomgevingen waar stedelijke functies geconcentreerd zijn (handelszaken, voorzieningen, met
name scholen, besturen, intermodale overstappunten enz.) zijn opgenomen als Stappen PLUS
(Dumonplein, Stokkel, Montgomery enz.) en de verbindingsroutes ertussen of in de buurt ervan
(centrum van de wijken Sinte-Aleidis, Centrum, Vogelzang) als Stappen COMFORT.
 De Groene Wandeling is opgenomen als Fiets PLUS, de gewestelijke fietsroutes en bepaalde geplande
gemeentelijke fietsroutes als Fiets COMFORT.


Bij de aanleg van de kruispunten en de wegen moet dus rekening gehouden worden met het belang van de
verschillende modi. Bij een heraanleg moet derhalve bepaald worden welke ruimte wordt toegewezen aan de
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Prioriteitsniveau

FICHE 2.2 – ZONES 30



Doelstellingen
Deze maatregel heeft tot doel de uitvoering van het zone 30-plan te voltooien door fysieke aanleg die het
mogelijk maakt de rijsnelheden te beperken teneinde de veiligheid te verhogen, het residentiële karakter te
versterken en de kwaliteit van de leefomgeving in de woonwijken te verbeteren. De laatste wijk waar de aanleg
tot zone 30 nog voltooid moet worden, is de wijk Sinte-Aleidis. Deze verandering zal belangrijke en
uiteenlopende gevolgen hebben voor de mobiliteit in deze wijk, door de bewoners meer rust te bieden, de
actieve verplaatsingswijzen veiliger te maken in de openbare ruimte (voetgangers, fietsen, PBM) en het
snelheidsverschil tussen auto's, openbaar vervoer, fietsen enz. te verkleinen

Betrokken acties






Beschrijving



Om de leesbaarheid van de zones 30 voor de weggebruikers te verzekeren, moeten deze zones coherent
aangelegd worden wat betreft signalisatie en wat betreft aanvullende aanleg om ze doeltreffender te maken en
overdreven snelheid te bestrijden. De volgende aanleg moet derhalve aanwezig zijn:
Het begin van de zone 30 moet voldoende herkenbaar zijn voor de weggebruikers, met name door
grotere trottoiruitstulpingen aan de kruispunten, om een versmalling te creëren die doet vertragen. De
installatie van een snelheidsbeperkende voorziening van het type doorlopend trottoir met een andere
verharding kan dit effect in een volgende fase versterken, als zou blijken dat de snelheidsbeperking niet
voldoende in acht genomen wordt.
 De installatie van de verplichte verkeerssignalisatie (verkeersbord F4) aan het begin van de zone 30,
eventueel vergezeld van een wegmarkering, om de zichtbaarheid te vergroten.
 Niet alleen aan het begin van de zone, maar aan alle kruispunten binnen de zone 30 moeten voldoende
brede trottoiruitstulpingen gecreëerd worden.
 Om de kruispunten na de toegangspoorten van de zone 30 veiliger te maken, worden er ook
snelheidsbeperkende voorzieningen van het type verkeersplateau aangelegd in de wijk Sinte-Aleidis, om
de trottoirs en voetgangersoversteekplaatsen op hetzelfde niveau te brengen en de rijsnelheden te
verminderen. Een dergelijke aanleg is ook gepland aan de kruispunten van de Mostincklaan in de wijk
Vogelzang, aan de kruispunten met de Xavier Henrardlaan, de Pater Agnellolaan, de Pater Hilariuslaan en
de Meiklokjeslaan, naar het model van het verkeersplateau dat nu al aangelegd is op het kruispunt met
de Franciskanenlaan.










De vereiste financiële middelen zijn afhankelijk van het type aanleg :
o 1.500 tot 2.000 euro excl. BTW voor de plaatsing van een klein Berlijns kussen uit prefabbeton;
o 4.000 tot 6.000 euro excl. BTW voor de plaatsing van een Berlijns kussen uit prefabbeton;
o 20.000 tot 40.000 euro excl. BTW voor de aanleg van een verkeersplateau.



Financieringsbron : eigen middelen, gewestelijke financieringsplan zones 30

Illustraties

Andere plaatselijke aanleg is gepland op korte termijn om het net van zones 30 in bepaalde wijken te
vervolledigen:

-

Gemeente
Politie
IBVV
DBDMH
MIVB
Buurtcomité’s

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

De aanleg zal worden aangepast aan de eisen die worden opgelegd door het verkeer. Op plaatsen waar de bus
rijdt (bijvoorbeeld in de van der Meerschenlaan), geniet bijvoorbeeld een Berlijns kussen de voorkeur. Dat maakt
de doorgang gemakkelijker voor bussen en fietsers en is bovendien goedkoper.

-

Repressiemaatregelen
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van verschillende kruispunten (ook de inrichting van de
toegangen tot de zones 30)
Maatregelen met betrekking tot de uitvoering van de circulatieplannen
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de voerpaden en van de voetgangers- en
fietsersroutes
Maatregelen met betrekking tot het openbaar vervoer
Maatregelen met betrekking tot de herinrichting van schoolomgevingen

Betrokken actoren



-

Prioriteit op korte termijn (2 tot 3 jaar)

Het algemene richtplan presenteert de werken afhankelijk van hun graad van prioriteit. De maatregelen
die worden voorgesteld voor de lange termijn hebben betrekking op de wijkverzamelwegen zoals
beschreven in het IRIS2-plan.
 De uitvoering van het plan spitst zich toe op de wijk Sinte-Aleidis, de enige wijk waar nog geen zone 30 is
ingevoerd


Kerkstraat, Blockmansstraat, Henrottestraat (laatste weggedeelte), Félix De Keusterstraat, François
Desmedtstraat (meest oostelijke stuk), Duizend Meterlaan in de wijk Stokkel;
Zwartkeeltjeslaan, Eglantierenlaan (doodlopend weggedeelte), Europaplein, Manuelgaarde in de wijk
Vogelzang;
Haagbeukengaarde in de wijk Kelle.
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Prioriteitsniveau

FICHE 2.3 – WOONERVEN



Doelstellingen
Het doel van deze maatregel is strikt plaatselijke wegen aan te leggen als woonerven.

Prioriteit die zich uitstrekt van de korte tot de lange termijn (1 tot 9 jaar), ideeën bestuderen voor
nieuwe interventies

Betrokken acties

Beschrijving

Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van kruispunten en wegen
 Maatregelen in verband met de heraanleg van trottoirs


Woonerven zijn wegen die strikt voorbehouden zijn voor plaatselijk verkeer, zodat het mogelijk is de
leefomgeving er aanzienlijk te verbeteren door de kwaliteitsvolle aanleg en veiligheid, zodat de openbare ruimte
weer ingenomen kan worden door de bewoners.

Betrokken actoren


Woonerven steunen op verscheidene principes:

Gemeente

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen



snelheidsbeperking tot 20 km/u;



verkeersborden en markeringen op de weg om de bestuurders te informeren;



veel plaats voor zwakke weggebruikers en actieve vervoerswijzen: vaak geen niveauverschil op de weg,
zodat voetgangers en fietsers ook direct op de rijbaan kunnen lopen.

Voorafgaande studies verwezenlijken
 De financiële middelen hangen af van de gekozen vernieuwingsopties.
 Financieringsbron : eigen middelen


Korte termijn:
Vossenlaan en Hindernislaan (Wijk StoKkel) ;
 Pilootlaan (Wijk Kelle) ;
 Zijweg voor het plaatselijk gebruik van de Orban/Madouxlanen


Middellange termijn :

















Arendlaan ;
Merellaan ;
Distelvinklaan;
Kwikstaartlaan;
Wielewaallaan ;
Zangvogelslaan ;
Vinkenlaan ;
Leeuwerikenlaan;
Paradijsvogellaan;
Goudvinkenplein;
Armand Scheitlerlaan;
Meeuwenlaan;
Waterraaflaan;
Tortelduivenlaan;
Zeemeeuwenlaan;
Albatroslaan.

Verscheidene wegen in Sint-Pieters-Woluwe komen in aanmerking voor de aanleg van nieuwe woonerven op
lange termijn. Meestal gaat het om doodlopende straten, wijkwegen met alleen plaatselijk verkeer en gaarden
die zich goed lenen tot dit soort aanleg. Een voorafgaande studie is daarbij vereist.
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maken de Tervurenlaan en de Vorstlaan het moeilijk lusverkeer in te voeren voor de bewoners. Anderzijds zou
de breedte van de wegen kunnen aanzetten tot snel rijden als er eenrichtingsverkeer wordt ingevoerd.

FICHE 2.4 – CIRCULATIEPLANNEN
Doelstellingen
Het opstellen van circulatieplannen maakt het mogelijk de verkeersstromen te organiseren binnen de
woonwijken, de toegankelijkheid van alle buurtfuncties te garanderen en de verkeersdrukte te verminderen door
bepaalde types verkeer, zoals het doorgaand verkeer, te beperken.

Circulatieplan van de wijk Stokkel
De invoering van het eenrichtingsverkeer in de François Desmedtstraat en het eenrichtingsverkeer in de
Verheydenstraat beoordelen na de testfase, de rijrichting veranderen in de Henrottestraat (tussen Herendal en
Kerkstraat) en de Blockmansstraat met het oog op de nieuwe toegang die wordt gecreëerd in het kader van het
BBP Stockel Square.

Beschrijving

Op lange termijn:

Voor sommige wijken moet er een nieuw circulatieplan komen, binnen de beschikbare manoeuvreerruimte om
te beantwoorden aan de voornoemde doelstellingen. Diverse aanpassingen zijn nodig in de loop van de tijd:
 om de heraanleg van een hoofdverkeersweg of grote infrastructuurwerken te ondersteunen;
 om overdreven doorgaand verkeer te verhinderen (in de wijken Putdael, Centrum, Stokkel en
Vogelzang);
 om het verkeer en het parkeren te vergemakkelijken en veiliger te maken in bepaalde smalle straten
(wijken Vogelzang en Sinte-Aleidis).
Een specifieke studie zal, na overleg met de buurtbewoners, uitgevoerd worden. Elke verandering van rijrichting
binnen de wijken zal slechts plaatshebben mits goedkeuring door een meerderheid van inwoners van de
betrokken wijken die zich hebben uitgesproken tijdens de raadpleging.
Op korte termijn:
Circulatieplan van de wijk Vogelzang
Eenrichtingsverkeer invoeren in een tiental straten in de wijk Vogelzang, om een einde te maken aan problemen
met het kruisen van voertuigen (rijbaan te smal) en doorgaand verkeer te ontraden:
 Arendlaan;
 Merellaan;
 Distelvinklaan;
 Kwikstaartlaan;
 Wielewaallaan;
 Zangvogelslaan;
 Vinkenlaan;
 Leeuwerikenlaan;
 Paradijsvogellaan.
Circulatieplan van de wijk Sinte-Aleidis
Eenrichtingsverkeer invoeren in enkele straten in de wijk Sinte-Aleidis, om de problemen met het kruisen van
voertuigen (rijbaan te smal) op te lossen. Sommige rijrichtingen moeten verplicht gehandhaafd blijven omdat ze
opgenomen zijn in het busplan van de MIVB (nieuw traject van buslijn 36):
 Sinte-Aleidislaan ;
 Joseph Ruttenlaan;
 Dennenlaan;
 de Biolleylaan;
 Jacques de Meurerslaan

Circulatieplan van de wijk Centrum
Het verkeer rond het Meiersplein in de wijk Centrum anders organiseren. Rekening houdend met de heraanleg
van het Meiersplein en zijn naaste omgeving, die volgens het richtschema zal worden uitgevoerd, kan de rol van
bepaalde wegen in de wijk Centrum heroverwogen worden, met name om doorgaand verkeer te ontraden.
We mogen echter niet vergeten dat de moeilijkheden op deze wegen ook kunnen worden opgelost door het
parkeren aan te pakken (aanleg van asverschuivingen, maar dan gekoppeld aan een kleinere capaciteit). Bij de
invoering van eenrichtingsverkeer op een weg of in een wijkwegennet, moet men ook een goede bereikbaarheid
voor hulpverleningsvoertuigen (DBDMH) verzekeren. Ten slotte merken we op dat de eindbeslissingen, met
name wat betreft de toegelaten rijrichtingen, slechts zullen genomen worden na een procedure van overleg met
de bewoners van de betrokken wijk en dat beslissingen nog kunnen worden gevalideerd of aangepast tijdens een
testfase.

Prioriteitsniveau


Prioriteit op korte en op middellange termijn per wijk.

Betrokken acties
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van kruispunten en wegen
 Maatregelen met betrekking tot de snelheidscontroles
 Maatregelen met betrekking tot de uitvoering van het Richtplan Bussen


Betrokken actoren
Gemeente
 Aanpalende gemeenten (Oudergem, Sint-Lambrechts-Woluwe)
 Buurtcomité’s
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Bestuurlijke handeling en bewegwijzering (beperkte kostprijs).
 Eventuele koppeling aan openbare werken.


Illustraties

Circulatieplan van de wijk Putdael
Het doorgaand verkeer verhinderen dat momenteel in de wijk Putdael rijdt om het kruispunt tussen de
Tervurenlaan en de Vorstlaan te vermijden via de Generaal Baron Empainlaan (enkele richting oost-west moet
uitgeprobeerd worden). De wijk biedt weinig speelruimte bij het opstellen van het circulatieplan. Enerzijds

Het algemene plan omvat werken op gemeentelijk niveau.
 De uitvoering van het nieuwe circulatieplan op korte termijn gedetailleerd bekijken op wijkniveau.
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Prioriteitsniveau

FICHE 2.5 – BEWEGWIJZERING EN VERKEERSBORDEN

Een plan voor de korte termijn (1 tot 3 jaar) tot middellange termijn (3 tot 6 jaar).
 De planning moet parallel plaatsvinden met de invoering van de zones 30 en de aanleg van routes voor
voetgangers en fietsers.


Doelstellingen
De verplaatsingen van de verschillende vervoerswijzen vergemakkelijken door de weggebruikers coherent te
begeleiden zodat ze de routes gebruiken die het best geschikt zijn voor hun vervoerswijze gelet op de veiligheid
en de af te leggen afstand.

Betrokken acties
Maatregelen met betrekking tot de zones 30
 Maatregelen met betrekking tot de circulatieplannen
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van kruispunten en wegen
 Maatregelen met betrekking tot inrichtingen voor voetgangers en fietsers (GFR’s onder andere)


Beschrijving
Het teveel aan richtings- en verkeersborden kan soms tot verwarring leiden.
De verkeersborden rationeler gebruiken, om het aantal borden te verminderen. Er staan soms nog oude
verkeersborden die ondertussen overbodig geworden zijn (zones 30).
 Bepaalde incoherente situaties (plaatsen waar men veel borden heeft geplaatst zonder dat dat nodig is
of waar de borden slecht zijn ingezet) oplossen.
 De mogelijkheden van 'horizontale' signalisatie (wegmarkeringen) benutten.
 Men mag niet vergeten dat hoewel een zone 30 bijzondere signalisatie vereist, de zone ook vele andere
borden, die verplicht zijn in een zone 50, overbodig maakt.


Gemeente
 BIVV
 Leefmilieu Brussel
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

De Gemeente moet onderzoek doen naar verticale signalisatie.




Betrokken actoren

Programmatie op wijkniveau, met het risico dat men dan verdrinkt in het werk.
Systematische inventarisatie op het terrein (de aanwezige borden inventariseren).
Het gemeentelijk personeel correct opleiden in deze materie (voorwaarden voor het gebruik van
verticale signalisatie).

Borden
 Financieringsbronnen : eigen middelen (administratieve en beheersmaatregelen), gewestelijke
financiering.
 Effecten financieel beperkt


Het bewegwijzeringsplan moet bepalen welke polen (handelszaken, openbare plaatsen, culturele centra,
sportcentra, gemeentehuis, parken enz.) door middel van wegwijzers aangeduid moeten worden en via welke
routes:
Polen met supralokale invloed (Stockel Square, het trammuseum) moeten worden aangeduid op
gemeentelijk niveau, met name op de gewestwegen.
 Polen met lokale invloed (sportvoorzieningen, het gemeentehuis, onderwijsinstellingen enz.) moeten
worden aangeduid op het wegennet binnen de betreffende wijken.


Specifieke bewegwijzering voor actieve mobiliteit (voetgangers en fietsers) 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. Er zijn verscheidene acties nodig:
Nagaan welke plaatsen momenteel nog niet aangeduid worden.
 De continuïteit en coherentie verzekeren in geval van onderbroken bewegwijzering.
 De specifieke bewegwijzering voor voetgangers en fietsers ontwikkelen (vermelding van de afgelegde
afstanden, populaire bestemmingen).
 De weinige (oude) niet-conforme of beschadigde borden vervangen.
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Brussel Mobiliteit
 DBDMH


FICHE 2.6 – RICHTPLAN KRUISPUNTEN EN WEGEN
Doelstellingen

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

Wegen en kruispunten met diverse mobiliteitsproblemen heraanleggen en veiliger maken door kansen om het
STOP-principe toe te passen, te ontwikkelen.

Beschrijving

Eventuele koppeling aan openbare werken.
 Coördinatie met de eventuele betrokken gemeenten en gewesten.


Illustraties

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.
Het is belangrijk de kruispunten systematisch veiliger te maken. 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:
 Het aanpakken van de grote gewestwegen en de pleinen.
 De heraanleg van bepaalde bestaande rotonden die van het oude type zijn, d.w.z. 'ondeskundig gemaakt'
en/of 'te snel'.
 Het aanpakken van enkele atypische kruispunten.



Een richtplan op gemeentelijk niveau voor de uit te voeren maatregelen afhankelijk van hun graad van
prioriteit en de wegbeheerder, volgens de principes die zijn vastgelegd in fase 2.



Specifieke fiches voor de kruispunten afhankelijk van de uit te voeren heraanleg:
o Kruispunt van de Gebroeders Legrainlaan en de Vrijwilligerslaan: het kruispunt veiliger maken door
snelheidsbeperkende voorzieningen (verkeersplateau of Berlijnse kussens + trottoiruitstulpingen)
o Kruispunt van de Duivenschietweg en de Grote Prijzenlaan: veiliger maken door een rotonde;
o Kruispunt van de Luchtvaartlaan en de Duizend Meterlaan: veiliger maken door een verkeersplateau;
o Kruispunt van de de Broquevillelaan en de Hertogstraat: de voetgangersoversteekplaatsen veiliger
maken door de trottoiruitstulpingen groter te maken
o Kruispunt van de Van Crombrugghelaan en de de Biolleylaan: installatie van een snelheidsbeperkende
voorziening van het type verkeersplateau voor de invoering van de zone 30 van de wijk Sinte-Aleidis
o Kruispunt van de Charles Thielemanslaan en de Jules de Troozlaan: de oversteekplaatsen veiliger
maken door wegmarkeringen
o Kruispunt van de Grensstraat, de Wezembeeklaan en de Groenstraat: beheer van een
verkeerslichtengeregeld kruispunt en herziening van de rijstroken
o Kruispunt van de Vrijwilligerslaan, de Blauwe Vogellaan, de Bemelstraat en de Generaal de
Longuevillelaan: vereenvoudiging van het kruispunt door de afschaffing van de bypass en het
verminderen van de conflictpunten
o Kruispunt van de Distelvinklaan en de Kwikstaartlaan: het oversteken veiliger maken voor
voetgangers door voetgangersoversteekplaatsen te creëren en de plaats op de rijbaan kleiner te
maken



Specifieke fiche voor de heraanleg van strategische weg:
o Nijvelsedreef: heraanleg van een wijkverzamelweg die in heel slechte staat verkeert en veel aan
waarde verloren heeft



Specifieke fiches voor de heraanleg van secundaire openbare ruimten die de verblijfsfunctie binnen
woonwijken kunnen opwaarderen:
o Jagersgaarde: opwaardering van een openbare ruimte met een groot potentieel voor de bewoners
van de wijk en het seniorenhome
o Goudvinkenplein: herkwalificeren van een openbare ruimte die momenteel gebruikt wordt als
parkeerterrein
o Franciskanenvoorplein: herdefiniëren van de ruimte die is toegewezen aan de verschillende
verplaatsingswijzen

In het document van fase 2 worden enkele aanlegprincipes beschreven die moeten worden toegepast op de
strategische assen en een vijftigtal kruispunten die gebreken vertonen. Het doel van deze fiche is de betrokken
actoren te bepalen en na te gaan welke maatregelen prioriteit verdienen afhankelijk van het belang van elk van
deze assen en kruispunten voor de mobiliteit op het gemeentelijke grondgebied.
Om de veiligheid en de snelle doorgang van hulpverleningsvoertuigen te verzekeren, is het belangrijk bij de
aanleg van de kruispunten rekening te houden met de doorgang en de draaicirkel van deze voertuigen. Buiten
woonwijken raadt de DBDMH derhalve aan Berlijnse kussens te gebruiken in plaats van verkeersplateaus.

Prioriteitsniveau


Een plan voor de korte termijn en middellange termijn: onmiddellijke realisatie en continue

Betrokken acties








Specialisatie van de wegen
Maatregelen met betrekking tot de zones 30
Maatregelen met betrekking tot de circulatieplannen
Maatregelen met betrekking tot de voetgangersplannen
Maatregelen met betrekking tot het fietsplan
Maatregelen met betrekking tot het openbaar vervoernet
Maatregelen met betrekking tot het parkeren

Betrokken actoren
Gemeente
 Buurgemeenten (Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert, Etterbeek, Kraainem)
 Buurtcomité’s
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FICHE 2.6.1 – KRUISPUNT GEBROEDERS LEGRAINLAAN/VRIJWILLIGERSLAAN

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Coördinatie met de Gemeente Etterbeek en de MIVB.
 Financieringsbronnen : eigen vermogen, gewestelijke financiering voor het eventuele fietspad, betaling
door de MIVB indien verkeerslichtengeregeld kruispunt.
 De vereiste financiële middelen zijn afhankelijk van het type aanleg:
o 1.500 tot 2.000 euro excl. BTW voor de plaatsing van een klein Berlijns kussen uit prefabbeton;
o 4.000 tot 6.000 euro excl. BTW voor de plaatsing van een Berlijns kussen uit prefabbeton;
o 20.000 tot 40.000 euro excl. BTW voor de aanleg van een verkeersplateau.


Doelstellingen
Het kruispunt veiliger maken door snelheidsbeperkende voorzieningen en de lengte van de oversteek op de
rijbaan verminderen.

Beschrijving
Dit kruispunt tussen twee tamelijk drukke verkeersassen (interwijkenweg en verzamelweg) is niet veilig voor
automobilisten, noch voor fietsers en voetgangers. De voetgangersoversteekplaatsen zijn onvoldoende beveiligd.

Illustraties

Aanlegprincipes:
 Er worden drie varianten voorgesteld om de snelheden te verminderen en de verkeersstromen beter te
regelen:
o Berlijnse kussens installeren bij het naderen van het kruispunt, optie die de voorrang geniet van
de diensten van de DBDMH voor meer comfort, efficiëntie en veiligheid bij de doorgang van de
hulpverleningsvoertuigen;
o Een groot verkeersplateau aanleggen op het kruispunt dat voldoende lang is om de bus door te
laten;
o Een verkeerslichtengeregeld kruispunt aanleggen, een optie die niet wordt aanbevolen door de
hulpdiensten voor de vlotte doorgang van de hulpverleningsvoertuigen.
 De trottoiruitstulpingen aan de zijde van Sint-Pieters-Woluwe vergroten om het parkeren af te bakenen
en de afstanden tussen de voetgangersoversteekplaatsen te verkleinen en deze veiliger te maken. De
aanleg van een verkeersplateau zou de oversteekplaatsen bovendien op het niveau van de
trottoirs brengen.
 De parkeerzone afbakenen met bomenrijen in de Vrijwilligerslaan aan de zijde van Sint-Pieters-Woluwe
voor meer homogeniteit. De gewonnen plaats kan gebruikt worden om een gemarkeerd fietspad te
maken op deze toekomstige gemeentelijke fietsroute die verschillende gewestelijke fietsroutes kan
verbinden.

Prioriteitsniveau


Korte terrmijn prioriteit (1 tot 3 jaar).

Betrokken acties
Voetgangers-/voetpadenplan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte
 Fietsplan (uitvoering van de GewFR en de GemFR)


Betrokken actoren






Gemeente
Brussel Mobiliteit
Gemeente Etterbeek
DBDMH
MIVB

Principeschets (toekomstige alternatieve situaties)
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Illustraties

FICHE 2.6.2 – KRUISPUNT DUIVENSCHIETWEG/GROTE PRIJZENLAAN
Doelstellingen
Het kruispunt veiliger maken door inrichtingen die de conflicten tussen weggebruikers in verband met de
voorrangsregeling verminderen en de omstandigheden voor fietsers en het oversteken door voetgangers
verbeteren.

Beschrijving
De configuratie van dit kruispunt tussen twee wijkverzamelwegen is weinig duidelijk voor de weggebruikers. Er
heerst verwarring omtrent de voorrangsregeling. Er geldt voorrang van rechts, maar bestuurders kunnen denken
dat de voorrangsregeling van een rotonde geldt. Dit houdt ook in dat automobilisten snelheid maken om hun
voorrang op het kruispunt 'af te dwingen', wat met name fietsers in gevaar brengt en vooral voetgangers die hier
oversteken nabij een school.
Een grote rotonde aanleggen op het kruispunt zodat de voorrangsregeling duidelijk is.
 De oppervlakte van het verkeerseiland aan de monding van de Duivenschieting verkleinen.
 De trottoiruitstulpingen lichtjes vergroten om de lengte van de oversteken te beperken en de
oversteekplaatsen dichter bij de rotonde brengen.
 Aanbrengen van fietssymbolen en sergeantstrepen om het fietsen nabij en op de rotonde veiliger te
maken.


Prioriteitsniveau


Korte termijn (1 tot 3 jaar).

Betrokken acties
Voetgangers-/voetpadenplan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte


Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit
 DBDMH


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Coördinatie met de MIVB.
Financieringsbron : eigen middelen
 Geschatte Kostprijs : +/- 200.000€ Excl. BTW



Principeschets (toekomstige situatie)
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Illustraties

FICHE 2.6.3 – KRUISPUNT LUCHTVAARTLAAN/DUIZEND METERLAAN –
LUCHTVAARTLAAN EN GROTE PRIJZENLAAN

Schetsen van de door de Gemeente geplande aanleg van snelheidsbeperkende voorzieningen.
 Overzicht van de maatregelen op korte termijn op wijkniveau.


Doelstellingen
Het kruispunt en de wegen veiliger maken door de aanleg van voorzieningen die de snelheid beperken en de
oversteekplaatsen voor voetgangers beschermen.

Beschrijving
Het is moeilijk voor voetgangers om dit kruispunt over te steken doordat trottoiruitstulpingen ontbreken, wat de
oversteek op de Duizend Meterlaan bijzonder lang maakt. Het feit dat ook snelheidsbeperkende voorzieningen
ontbreken, heeft tot gevolg dat er met hoge snelheid gereden wordt op deze rechte weg.
Inrichtingsprincipes:







De verkeerseilanden in de Duizend Meterlaan afschaffen.
De trottoiruitstulpingen vergroten, om de lengte van de oversteken te beperken.
Een groot verkeersplateau aanleggen op het kruispunt, om de oversteekplaatsen op het niveau van het
trottoir te brengen en de rijsnelheden te beperken.
Een verkeersplateau met een verhoogde voetgangersoversteekplaats aanleggen op de weg in de
Luchtvaartlaan tussen de Grote Prijzenlaan en de Duizend Meterlaan.
Berlijnse kussens aanbrengen aan de ingangen van de scholen in de Grote Prijzenlaan.
Een rotonde aanleggen op het kruispunt van Duivenschieting en de Grote Prijzenlaan (cf. fiche 2.6.2).
Principeschets (toekomstige situaties)

Prioriteitsniveau


Korte termijn prioriteit (1 tot 3 jaar).

Betrokken acties



Voetgangers-/voetpadenplan
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte

Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit
 DBDMH


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Financieringsbron : eigen middelen
 Geschatte Kostprijs : +/- 140.000€ Excl. BTW


Principeschets (huidige en toekomstige situaties)
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FICHE 2.6.4 – KRUISPUNT DE BROQUEVILLELAAN/HERTOGSTRAAT
Doelstellingen
Het oversteken voor voetgangers veiliger maken op het kruispunt door de trottoiruitstulpingen te vergroten,
zodat de voetgangersoversteekplaats minder lang wordt.

Beschrijving
Dit kruispunt is moeilijk over te steken voor voetgangers doordat er geen trottoiruitstulpingen zijn zodat de
oversteek op deze hoofdweg bijzonder lang en gevaarlijk is.
Inrichtingsprincipes:
 De trottoiruitstulpingen een beetje vergroten om de lengte van de oversteek te verkorten.
 De noordelijke oversteek, die aan de ene zijde uitkomt op een boom en aan de andere zijde op een
parkeerplaats, een beetje verleggen.
 Podotactiele tegels plaatsen aan de oversteekplaatsen.

Prioriteitsniveau


Korte termijn prioriteit (1 tot 3 jaar).

Betrokken acties
Voetgangers-/PBMplan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte


Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit
 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Coördinatie tussen de Gemeenten et de Regie
 Financieringsbronnen : gewestelijke financiering
 Geraamde kostprijs : minder dan 15.000€ excl. BTW voor de uitbreidingen van voetpaden (+/-160 m² aan
80€/m²)


Illustraties

Principeschets (huidige en toekomstige situaties)
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FICHE 2.6.5 – KRUISPUNT VAN CROMBRUGGHELAAN/DE BIOLLEYLAAN

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Coördinatie met de MIVB
 Financieringsbronnen : eigen middelen
 Geschatte kostprijs: 20.000 tot 40.000 euro excl. BTW voor de aanleg van een verkeersplateau., ofwel
80.000 tot 160.000€ excl. BTW voor de vier kruispunten.


Doelstellingen
Het kruispunt veiliger maken door de aanleg van snelheidsbeperkende voorzieningen.

Beschrijving
Illustraties
De wijk Sinte-Aleidis heeft een rechtlijnig wegennet, wat aanzet tot hoge rijsnelheden. Momenteel zijn er geen
snelheidsbeperkende voorzieningen aanwezig.
Inrichtingsprincipes:
Snelheidsbeperkende voorzieningen van het type verkeersplateau plaatsen.
 De voetgangersoversteekplaatsen verhogen tot trottoirniveau.
 De verplaatsingsmogelijkheden voor PBM bevorderen.


Toe te passen principes bij de heraanleg van twee verhoogde kruispunten in de Van Crombrugghelaan aan het
kruispunt met:
de Biolleylaan;
 Jacques De Meurerslaan.


Toe te passen principes bij de heraanleg van twee verhoogde kruispunten in de Crokaertlaan. Verder dient er ook
voor te worden gezorgd dat de verkeersplateaus lang genoeg zijn voor de toekomstige doorgang van bus 36, aan
het kruispunt met:
de Biolleylaan;
 Dennenlaan.


Prioriteitsniveau


Korte termijn prioriteit (1 tot 3 jaar).

Betrokken acties
Maatregelen met betrekking tot de uitvoering van zones 30
 Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan en het PBM plan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte


Principeschets (huidige en toekomstige situaties)

Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit
 DBDMH
 MIVB
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FICHE 2.6.6 – KRUISPUNT CHARLES THIELEMANSLAAN/JULES DE
TROOZLAAN
Doelstellingen
Het kruispunt veiliger maken door een inrichting op de grond om het traject van het linksafslaand verkeer te
regelen en het oversteken door voetgangers veiliger maken.

Beschrijving
Dit kruispunt wordt geregeld door een systeem van verkeerslichten en werd onlangs beveiligd voor fietsers
(aanleg van vierarmige opstelstrook). De schuine aanleg kan leiden tot enkele trajecten die gevaarlijk zijn voor
voetgangers, met name als automobilisten die afkomstig zijn van de Tervurenlaan en uit de Jules de Troozlaan
komende links afslaan naar de Charles Thielemanslaan, het kruispunt sterk afsnijden terwijl daar voetgangers de
Charles Thielemanslaan aan het oversteken zijn.
Gezien de bouwlijnen is het echter niet fysiek mogelijk het kruispunt heraan te leggen met rechte hoeken.
Derhalve zou het wenselijk zijn deze 'verkorting' te ontraden door een continue inrichting op de weg achter de
voetgangersoversteekplaats aan het begin van het kruispunt (markering en pijl die het te volgen traject
aanduiden).

Prioriteitsniveau


Korte termijn prioriteit (1 tot 3 jaar).

Betrokken acties
Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van openbare ruimtes


Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen


Financieringsbron : eigen vermogen, beperkte investering

Illustraties

Principeschets (huidige en toekomstige situaties)
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FICHE 2.6.7 – KRUISPUNT GRENSSTRAAT/WEZEMBEEKLAAN/GROENSTRAAT
Doelstellingen

Geraamde kostprijs: minder dan 10.000 € voor de uitbreiding van de voetpaden en de eilanden ( +/- 120
m² aan 80 €/m²).

Illustraties

De rijstroken en de synchronisatie van de verkeerslichten op een verkeerslichtengeregeld kruispunt anders
organiseren om de verkeersstromen te regelen.

Beschrijving
De configuratie van dit kruispunt dat gelegen is op de gewestgrens (tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
het Vlaamse Gewest), op een plaats waar de drie gemeenten Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe en
Kraainem samenkomen, wordt beheerd door de Gewesten. Momenteel zijn er problemen met het beheer van de
verkeerslichten en de verdeling van de rijstroken, waardoor lange rijen wachtende auto's moeten worden
ingehaald tijdens de spitsuren en gevaarlijke conflictsituaties ontstaan.
Het eenrichtingsverkeer omkeren in de Grensstraat, zodat het uitgaand in plaats van ingaand is (aan de
zijde van Kraainem). Deze maatregel vereist een extra studie op gewestelijk niveau om de gevolgen voor
het bestaande circulatieplan in deze wijk in Kraainem te beoordelen, waarbij aanvullende maatregelen
op de aangrenzende plaatselijke wegen nodig kunnen zijn (om doorgaand verkeer te voorkomen en de
bereikbaarheid te garanderen).
 De twee gescheiden rijstroken in de Wezembeeklaan bij het naderen van het kruispunt heraanleggen:
één rijstrook voor het rechtdoorgaand verkeer, een andere rijstrook voor het rechtsafslaand verkeer, om
het probleem met het inhalen van de wachtende voertuigen te voorkomen en de verkeersstromen beter
te verdelen.
 De synchronisatie van de verkeerslichten tussen de Grensstraat en de Wezembeeklaan herzien, om een
einde te maken aan de buffer van voertuigen op de Wezembeeklaan tot aan het kruispunt alvorens het
verkeerslicht op groen springt in de Grensstraat (aan de kant van Sint-Pieters-Woluwe).


Prioriteitsniveau


Korte termijn prioriteit (1 tot 3 jaar).

Betrokken acties


Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte

Betrokken actoren






Gemeente
Brussel Mobiliteit
Vlaams Gewest
Gemeente Kraainem
Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Financieringsbronnen : Gewestelijke financieringen
 Coördinatie vereist tussen de Gewesten et de Gemeenten


Principeschets (huidige en toekomstige situaties)
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FICHE 2.6.8 – KRUISPUNT VRIJWILLIGERSLAAN/GENERAAL DE
LONGUEVILLELAAN/BLAUWE VOGELLAAN/BEMELSTRAAT
Doelstellingen
De rotonde veiliger maken en vereenvoudigen door de conflictsituaties te verminderen en de verkeersstromen
te regelen.

Beschrijving
Dit kruispunt heeft een complexe structuur doordat er twee bypassen zijn voor automobilisten, wat aanzet tot
sneller rijden, het aantal conflictsituaties opdrijft en het oversteken voor voetgangers gevaarlijker maakt.
Inrichtingsprincipes:


Het kruispunt vereenvoudigen door de bypasses af te schaffen.



De oppervlakte van trottoirs vergroten om de voetgangersoversteekplaatsen korter en veiliger te maken.

Prioriteitsniveau


Middellange termijn (3 tot 6 jaar).

Betrokken acties
Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan et het PBM plan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte


Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Financieringsbronnen : eigen middelen
 Geschatte kostprijs: +/- 20.000€ Excl. BTW voor de uitbreiding van de voetpaden en de eilanden ( +/250m² aan 80€/m²)


Illustraties

Principeschets (huidige en toekomstige situaties)
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Illustraties

FICHE 2.6.9 – KRUISPUNT DISTELVINKLAAN/KWIKSTAARTLAAN
Doelstellingen
Het kruispunt veiliger maken door de aanleg van trottoiruitstulpingen en oversteekplaatsen voor voetgangers.

Beschrijving
De aanleg van dit kruispunt is al oud en heeft het nadeel dat de uitgestrekte laag asfalt de zichtbaarheid tussen
automobilisten en voetgangers verhindert. De oversteekplaatsen voor voetgangers zijn niet aangelegd en door
de breedte van de rijbaan is het er gevaarlijk oversteken.
Inrichtingsprincipes:


De uitmonding van de Kwikstaartlaan aanleggen met een rechte hoek zodat er minder snel gereden
wordt en de oversteek minder lang maken door de trottoirs te verbreden.



De ruimte die vrijkomt op het trottoir kan met name benut worden voor nieuw straatmeubilair of een
fietstrommel.

Prioriteitsniveau


Middellange termijn (3 tot 6 jaar).

Betrokken acties
Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan et het PBM plan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte
 Maatregelen met betrekking tot de uitvoering van het circulatieplan van de wijk Vogelzang.
 Maatregelen met betrekking tot de zones 30 en de woonerven


Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Financieringsbron : eigen middelen
 Geraamde kostprijs: +/- 20.000€ Excl. BTW voor de uitbreiding van de trottoirs (+/- 250m² aan 80€/m²)


Principeschets (huidige en toekomstige situaties)
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Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

FICHE 2.6.10 – NIJVELSEDREEF

Coördinatie tussen de gemeenten
 Financieringsbron : eigen middelen
 Geraamde kostprijs :
o 1ste schijf Gebroeders Legrain – Mouron, +/- 450m lang :
▪ 180.000€ excl. BTW voor +/- 2.250m² trottoir met inbegrip van de kantstenen (450 x 2m
x 2 zijden + 450 x 1m, 80€/m²) ;
▪ 270.000€ excl. BTW voor 2.700m² parkeerzone in betonstraatstenen met inbegrip van de
watergreppels (450 x 2m x 3, 100€/m²) ;
▪ 53.550€ excl. BTW voor de vernieuwing van de asfaltlaag op 3.150m² (450 x 3,5m x 2 x
17€/m²) ;
▪ TOTAAL 1e schijf: +/- 504.000€ excl. BTW
o 2de schijf Gebroeders Legrain – Lebon, +/- 380 m lang :
▪ 152.000€ excl. BTW voor +/- 1.900m² trottoir met inbegrip van de kantstenen (380 x 2m
x 2 zijden + 380 x 1m, 80€/m²) ;
▪ 228.000€ excl. BTW voor 2.280m² parkeerzone in betonstraatstenen met inbegrip van de
watergreppels (380 x 2m x 3, 100€/m²) ;
▪ 45.220€ excl. BTW voor de vernieuwing van de asfaltlaag op 2.660m² (380 x 3,5m x 2 x
17€/m²) ;
▪ Totaal 2de schijf: +/- 425.000€ excl. BTW (25-30% Oudergem)


Doelstellingen
Een in zeer slechte staat verkerende strategische as heraanleggen waarbij de verdeling van de ruimte herzien
wordt ten voordele van de actieve vervoerswijzen.

Beschrijving
De Nijvelsedreef is een wijkverzamelweg waarvan het noordelijke deel aanvankelijk een zone 30 was, maar de
staat van het wegdek is zo slecht dat er een uitzonderlijke beperking tot 20 km/u geldt. Deze tijdelijke beperking
duurt nu al jaren en wordt maar weinig in acht genomen. De noodzakelijke herstelling kan worden aangegrepen
als een kans om de structurering te herzien, aangezien de rijbaan breed genoeg is om meer ruimte en meer
zichtbaarheid te geven aan de actieve vervoerswijzen.
De inrichtingsprincipes voorgesteld voor het deel Gebroeders Legrain – Lebon:
Verbreding van de trottoirs om het voetgangersverkeer aan weerszijden van de weg te
vergemakkelijken.
 Per richting, een op de rijweg gemarkeerd fietspad inrichten, aan weerszijden van de weg, voor meer
comfort en veiligheid ten opzichte van het autoverkeer.
 De middenberm herinrichten door een parkeerstrook te creëren die omgekaderd wordt door vegetatie,
met een voetpadruimte, en het parkeren langs beide straatzijden behouden.
 Doorlopende trottoirs op de weg handhaven om de oversteekplaatsen voor voetgangers veiliger te
maken en de snelheden te verminderen.
Voor het deel Gebroeders Legrain – Mouron, zal een heraanleg in samenwerking met de buurtbewoners
voorgesteld worden.


Illustraties

Prioriteitsniveau


Middellange termijn (3 tot 6 jaar).

Betrokken acties






Specialisatie van de wegen
Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan et het PBM plan
Maatregelen met betrekking tot het fietsplan
Maatregelen met betrekking tot het openbaar vervoer
Maatregelen met betrekking tot het parkeren

Betrokken actoren






Gemeente
Brussel Mobiliteit
Gemeente Oudergem
DBDMH
Buurtcomité’s
Principeschets (huidige en toekomstige situaties - schijf Gebroeders Legrain – Lebon)
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Illustraties

FICHE 2.6.11 – KONKELSTRAAT
Doelstellingen
De snelheden beperken en alle verplaatsingswijzen veiligstellen op een brede en rechtlijnige as die toegang biedt
tot talrijke gaardens.

Beschrijving
De Konkelstraat, op de grens van twee gemeenten (Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe), is een
bijzonder brede en rechtlijnige as die tot versnelling aanspoort. Rijbaankussens werden reeds ter hoogte van de
André Lagassegaarde ingericht en maken het mogelijk om de snelheden in het laatste onderdeel van de
Konkelstraat, aan de benadering van Jan Olieslagerslaan, te beperken. Dit is niet het geval in het langste
onderdeel van de Konkelstraat, tussen de André Lagassegaarde en de Louis Jasmijnlaan, waar de
snelheidsovertredingen frequent zijn, namelijk ter hoogte van de Jean Mermozgaarde en de Alberto Santos
Dumontgaarde waar de wagens, komende vanuit de gaardens, gevaarlijk zijn de huidige toestand.
De inrichtingsprincipes:
Rijbaankussens en kleine wegversmallende eilanden aan het huidige zebrapad inrichten teneinde het
oversteken van de voetgangers te verkorten, te kadreren en te beveiligen ter hoogte van de Hertbrug, en
aldus de automobilisten bij het benaderen ervan in beide richtingen te vertragen;
 Twee aanvullende rijbaankussens tussen de Jean Mermozgaarde en de Alberto Santos Dumontgaarde
inrichten teneinde de snelheden in beide richtingen te verminderen en aldus het verkeer vanuit de
gaardens te beveiligen.


Prioriteitsniveau


Korte termijn prioriteit (1 tot 3 jaar).

Betrokken acties


Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte

Betrokken actoren
Gemeente
 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe
 Brussel Mobiliteit
 DBDMH


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Coördinatie tussen de gemeenten
 Financieringsbron : eigen middelen
 De vereiste financiële middelen zijn afhankelijk van het type aanleg:
o 1.500 tot 2.000 euro excl. BTW voor de plaatsing van een klein Berlijns kussen uit prefabbeton;
o 4.000 tot 6.000 euro excl. BTW voor de plaatsing van een Berlijns kussen uit prefabbeton;
o Uitbreiding van de stoep en eiland : +/- 80€/m².
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Principeschets (toekomstige situatie)

Illustraties

FICHE 2.6.12 – JAGERSGAARDE
Doelstellingen
Een kwaliteitsvolle openbare ruimte aanleggen in de vorm van een klein sierpark dat geopend is naar het
seniorenhome.

Beschrijving
Deze ruimte heeft momenteel in het midden een weinig gevaloriseerde zone met begroeiing die is omgeven
door schuinparkeerplaatsen, met enkele weinig uitnodigende banken die naar de weg gericht zijn.
De parkeerplaatsen handhaven, zodat inwoners en bezoekers hun auto kwijt kunnen.
Banken plaatsen ten zuiden van de parking, in de schaduw van een opgewaardeerd bosje.
 Binnen de gaarde een park aanleggen dat voor iedereen toegankelijk is, waarin gewandeld kan worden
op aangelegde paden.
 Straatmeubilair, zoals picknicktafels en banken, plaatsen om de bosruimte te onderbreken en gezellige
buitenruimten te creëren voor de homebewoners en hun bezoekers (familie, vrienden).
 Een erf zonder niveauverschil aanleggen om het verkeer te verminderen en de toegang tot de openbare
ruimte te vergemakkelijken voor de homebewoners vanaf het zuiden van de gaarde en in het noorden de
verbinding met de bestaande paden te verzekeren.



Prioriteitsniveau


Middellange termijn (3 tot 6 jaar).

Betrokken acties
Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan et het PBM plan
 Maatregelen met betrekking tot het parkeren


Betrokken actoren
Gemeente
Brussel Mobiliteit
 Leefmilieu Brussel
 Buurtcomité’s



Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen



Financieringsbronnen : eigen middelen, partnership met de betrokken instituties
Geschatte kostprijs :
o +/- 4.000 € excl. BTW voor de vernieuwing van het grasveld
o +/- 14.000 € excl. BTW voor het planten van 15 nieuwe bomen
o +/- 3.000€ excl. BTW voor de aanleg van paden in gestabiliseerd dolomiet
o +/- 6.000 € excl. BTW voor de plaatsing van het straatmeubilair (banken, tafels)
o TOTAAL: +/- 27.000€ excl. BTW voor de heraanleg van de openbare ruimte buiten de rijbaan

Principeschets (huidige en toekomstige situatie)
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o

FICHE 2.6.13 – GOUDVINKENPLEIN
Doelstellingen

TOTAAL: +/- 12.000 € excl. BTW voor de heraanleg van de openbare ruimte met afbraak van
bepaalde verhardingen

Illustraties

Een kwaliteitsvolle openbare ruimte aanleggen binnen de woonwijk door een grote gestructureerde tuin te
creëren.

Beschrijving
Dit plein, dat zich in het midden tussen allemaal zeer smalle wegen bevindt, is een centraal met bomen begroeid
eiland waaraan te weinig aandacht wordt besteed. Het plein wordt vaak gebruikt om te parkeren, waardoor de al
geringe efficiënte zichtbaarheid nog verder afneemt. Het nieuwe circulatieplan van de wijk (zie actiefiche 2.4) is
een kans om de verkeersfunctie te verbeteren en de verblijfsfunctie op te waarderen.
Voorstellen :
De square vergroten en banken plaatsen zodat men er kan zitten en uitrusten.
De toegang tot deze square in het midden van het plein, die bestaat uit een groen eiland, als dwarse en
doorgaande ruimte, vergemakkelijken door een woonerf zonder niveauverschil te creëren.
 De oude trottoirruimte uitbreiden en groenvakken aan de uiteinden van het plein maken om
kleinschalige tuinen te creëren die een gordijn vormen tussen de gevels en de straat.
 Banken plaatsen op de drie toegankelijke ruimten, die uitkijken op de square en de gezelligheid
vergroten.



Prioriteitsniveau


Middellange termijn (3 tot 6 jaar).

Betrokken acties
Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan et het PBM plan
Maatregelen met betrekking tot het parkeren
 Maatregelen met betrekking tot de uitvoering van het circulatieplan van de wijk Vogelzang.
 Maatregelen met betrekking tot de zones 30 en de woonerven



Betrokken actoren
Gemeente
Brussel Mobiliteit
 Leefmilieu Brussel
 Buurtcomité’s



Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen


Financieringsbron : eigen middelen
o
o

+/- 5.000 € excl. BTW voor de begroening van de ruimten (bomen, struiken, plantenhagen,
grasveld)
+/- 4.000 € excl. BTW voor de plaatsing van het straatmeubilair, tafels

Principeschets (huidige en toekomstige situatie)
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Brussel Mobiliteit
 Buurtcomité’s


FICHE 2.6.14 – FRANCISKANENVOORPLEIN
Doelstellingen

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

De verdeling van de openbare ruimte tussen de verschillende verplaatsingswijzen herzien om de verkeersituatie
veiliger te maken.

Financieringsbronnen : eigen vermogen.
 Geschatte kostprijs op korte termijn:
o +/- 27.000 € excl. BTW voor de uitbreiding van de trottoirs met +/- 340 m² voor 80 €/m².
 Geschatte kostprijs op lange termijn:
o +/- 140.000 € excl. BTW voor de uitbreiding van de trottoirs met +/- 1.750 m² voor 80 €/m²;
o +/- 35.000 € excl. BTW voor 350 m² parkeerzone in betonstraatstenen met inbegrip van de
watergreppels voor 100 €/m²;
o +/- 5.000 € excl. BTW voor de begroening van de gecreëerde ruimten (voorplein en
middenberm);
o TOTAAL: +/- 200.000€ excl. BTW voor de heraanleg van de openbare ruimte met afbraak van
bepaalde verhardingen.


Beschrijving
Deze centrale plaats in de wijk Vogelzang wordt momenteel ingepalmd door auto's. De schuinparkeerplaatsen in
het midden stellen verscheidene problemen op het gebied van de verkeersveiligheid, met name voor
voetgangers, die de brede rijbaan moeten oversteken zonder dat er veiligheidsvoorzieningen zijn aangebracht op
de oversteekplaatsen.
Een heraanleg van het kerkplein zal betudeerd worden en voorgesteld aan de inwoners. De krachtlijn ervan is het
behoud van het aantal parkeerplaatsen, de verbetering van het rijcomfort voor de tweewielers en de beveiliging
van de weg voor de voetgangers. De voorgestelde inrichtingsprincipes zijn devolgende:
Op korte termijn :
 Het middengebied uitbreiden door de rijbaan te versmallen, zodat er een veilige voetgangerszone kan
worden aangelegd tussen de zones voor achterwaarts schuinparkeren, die een betere zichtbaarheid
bieden bij het verlaten van de parkeerplaats.
 Bepaalde oppervlakten van eilanden uitbreiden zodat de oversteekplaatsen voor voetgangers aan de
kruispunten met de Sperwerlaan en de Pater Hilariuslaan minder lang worden.
 De bushalte aan het voorplein veiliger maken.
 Fietsenstallingen installeren.

Illustraties
Zonder voorwerp

Op lange termijn :
 Eén rotonde aanleggen in de vorm van een lange middenberm tot het kruispunt met de Sperwerlaan.
 Een echt voorplein aanleggen voor de kerk.
 De trottoirs breder maken, om de begaanbaarheid te vergroten
 Het parkeren anders organiseren (achterwaarts schuinparkeren en langsparkeren) met behoud van het
aantal plaatsen.

Prioriteitsniveau


Korte termijn prioriteit (1 tot 3 jaar) en lange termijn (6 tot 9 jaar).

Betrokken acties






Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan et het PBM plan
Maatregelen met betrekking tot het parkeren
Maatregelen met betrekking tot de uitvoering van het circulatieplan van de wijk Vogelzang.
Maatregelen met betrekking tot de zones 30
Maatregelen met betrekking tot het fietsplan en de fietsenstallingen

Betrokken actoren


Gemeente
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3. ACTIEVE VERPLAATSINGEN
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uitmaken van een reflectie op gewestelijk niveau en een gerichte studie op initiatief van Leefmilieu Brussel en
Brussel Mobiliteit om de concrete heraanlegmogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld de uitvoerbaarheid van
de bouw van een brug of andere, minder ingrijpende, aanleg rekening houdend met de complexiteit van de
fysieke context van de tunnel.

FICHE 3.1 – VOETGANGERSPLAN
Doelstellingen
Verplaatsingen te voet binnen de gemeente bevorderen door een hoogstaande kwaliteit van de verplaatsingen
te bieden binnen de wijken, aan de verkeersgenererende polen en op de assen die het vaakst gebruikt worden
voor voetgangersverkeer.

Prioriteitsniveau
Dit plan strekt zich uit in de tijd, van de korte termijn tot de langere termijn, afhankelijk van de
beschikbare financiële middelen en de prioriteit van de actie, die zal worden bepaald op basis van de
inventaris van de staat van de trottoirs en de doorgangen.
 De trottoirs die het meest gebruikt worden en die in de slechtste staat verkeren, moeten prioritair
heraangelegd worden.


Beschrijving
Ce plan vise à remettre en état les trottoirs les plus dégradés en accordant la priorité aux voiries qui ont un rôle
Dit plan beoogt het herstel van de trottoirs die zich in de slechtste staat bevinden, 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.
 …

Betrokken acties







Betrokken actoren



Deze vernieuwing moet worden benut om systematisch de aanleg voor PBM te ontwikkelen. Een minimaal
basisniveau moet zo worden gegarandeerd voor alle oversteekplaatsen (verlaging van de borduur). De zwaarste
werken moeten slechts systematisch uitgevoerd worden in de meest gevoelige omgevingen (grote assen, drukke
plaatsen, haltes van het openbaar vervoer, schoolomgevingen enz.).
De aanleg moet de aanwijzingen van het Voetgangersplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in acht
nemen. Dit document bevat technische aanwijzingen om de kwaliteit van de voorzieningen voor voetgangers te
verzekeren, met name op het gebied van verharding en verlichting.

Specialisatie van de wegen
Bewegwijzering
Inrichtingen voor de PBM
Inrichting van zones 30 km/h
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van openbare ruimtes, kruispunten en wegen
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van schoolomgevingen





Gemeente
BIVV
Buurtcomité’s
Leefmilieu Brussel
Brussel Mobiliteit

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

Het verwachte toegankelijkheidsplan voor de weg en de openbare ruimte (PAVE) van de gemeente Sint-PietersWoluwe, voetgangersaudit (en PBM-audit), is 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, met het uiteindelijke doel de toegankelijkheid voor het hele
gemeentelijke grondgebied te verbeteren.

De middelen moeten worden bepaald op basis van de stand van zaken die wordt opgemaakt in het kader
van het PAVE dat momenteel wordt opgesteld.
 Financieringsbronnen : eigen vermogen, vastgoedprojecten, gewestelijke financiering.


Het is ook de kans om een inventaris op te stellen van de kwaliteit van de doorgangen voor voetgangers, om de
doorgangen in te delen in groepen afhankelijk van de prioriteit van een interventie (slechte kwaliteit van de
verharding, niet-aangelegde weg, ontbreken van verlichting enz.). Hoe vaak een doorgang gebruikt wordt, moet
daarbij dienen als criterium om de prioriteit van de eventuele heraanleg te bepalen.
Het zwarte punt dat zich momenteel bevindt ter hoogte van de tunnel van Herendal onder de oude spoorweg
(Groene Wandeling) en dat aan bod komt in de Bypads en de PAVE's van de twee Woluwes, moet het voorwerp
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Illustraties
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Betrokken acties

FICHE 3.2 – AANLEG VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT



Doelstellingen




De verplaatsingen van PBM vergemakkelijken in heel de gemeentelijke openbare ruimte, ongeacht de handicap,
door de openbare aanleg af te stemmen op PBM en plaatselijk de nodige aanpassingen te doen.




Maatregelen met betrekking tot het voetgangersplan en de uitwerking van het PAVE
Inrichting van zones 30 km/h
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van kruispunten
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte
Maatregelen met betrekking tot herinrichtingen in schoolomgevingen

Beschrijving
Betrokken actoren
Deze doelstelling zal worden opgenomen en ontwikkeld in het PAVE. Het komt erop neer dat de aanwijzingen
van het nieuwe Cahier voetgangerstoegankelijkheid, opgesteld door Brussel Mobiliteit, moeten worden in acht
genomen.
 Voor personen met een motorische beperking (rolstoel, krukken enz.) worden er verscheidene
aanbevelingen gegeven:
o een vrije doorgangsbreedte van minimaal 2 m voor een trottoir waarlangs geparkeerd wordt en
van 2,5 m voor een trottoir waarlangs niet geparkeerd wordt en in alle zones met druk
voetgangersverkeer (waarbij 1,5 m geldt als plaatselijk minimum voor de moeilijkste
probleemgevallen);
o de langshellingen beperken (maximaal 5 % op 10 m);
o de dwarshellingen beperken tot 2 %;
o de voetgangersoversteekplaatsen aanleggen met verzonken kantstenen (niveau 0), de trottoirs
verlagen.


Voor slechthorenden meer pictogrammen en markeringen op de grond aanbrengen in de openbare
ruimte.



Voor slechtzienden:
o zorgen voor continuïteit van de gids- en geleidelijnen en zo nodig geleidelijnen aanbrengen;
o meer podotactiele elementen aanbrengen;
o systematisch akoestische systemen installeren aan oversteekplaatsen voor voetgangers, het
geluidsniveau afstemmen op het tijdstip en het omgevingslawaai, en de wachttijd kort houden
(minder dan 1 minuut) en voldoende tijd laten om over te steken (snelheid van 1 meter per
seconde).







Gemeente
BIVV
Buurtcomité’s
Leefmilieu Brussel
Brussel Mobiliteit

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
De middelen moeten worden bepaald op basis van de stand van zaken die wordt opgemaakt in het kader
van het PAVE dat momenteel wordt opgesteld.
 Financieringsbronnen: eigen vermogen, gewestelijke financiering


Illustraties
Zonder voorwerp

Bij iedere nieuwe aanleg moet rekening worden gehouden met PBM. Bepaalde drukbezochte wijken moeten
aangepast worden aan de normen. Daarbij zal prioriteit gegeven worden aan heraanleg voor PBM van de
openbare ruimte nabij metrostations (met name Stokkel), winkelzones of kernen van het plaatselijke leven,
belangrijke voorzieningen (waaronder sportcentra en onderwijsinstellingen) en ook van de gevaarlijkste
kruispunten.

Prioriteitsniveau


Deze aanpak zal enige tijd in beslag nemen (en samenvallen met de realisatie van het PAVE) en vereist
systematische toepassing tijdens de realisatie van nieuwe aanleg.
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Gemeentelijke fietsroute B: Pétillon – Mooi-Bos

FICHE 3.3 – FIETSPLAN
Doelstellingen
Het fietspadenplan beoogt de bevordering van verplaatsingen per fiets binnen de gemeente door de veiligheid
voor fietsers te vergroten en de kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren. Het gaat erom een secundair
(gemeentelijk) fietsnet te ontwikkelen dat een aanvulling vormt op het reeds aanwezige primaire fietsnet (GFR)
en dat verbindingen legt tussen de wijken, lokale attractiviteitspolen (gemeentebestuur, scholen, handelszaken
enz.) en de knooppunten van het openbaar vervoer, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan alternatieven voor
de grote verkeersassen waarop ze moeten aansluiten.

Deze gemeentelijke fietsroute vormt een verbinding tussen de verschillende wijken en andere gemeentelijke
fietsroutes van de gemeente, aangezien ze dwars door de wijken Vogelzang, Centrum, Kelle/Sint-Paulus tot
Sinte-Aleidis/Mooi-Bos loopt 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.
Voor deze fietsroute wordt de volgende aanleg voorgesteld:
In de Vrijwilligerslaan een gemarkeerd fietspad aanleggen in de richting van de Majoor Pétillonstraat en
een fietssuggestiestrook in de tegengestelde richting.
 Een fietssuggestiestrook aanleggen aan iedere zijde van de Generaal de Longuevillelaan.
 Een oversteekplaats voor fietsers aanleggen en voorzien van veiligheidsvoorzieningen ter hoogte van de
oversteekplaatsen voor voetgangers in de Tervurenlaan aan het kruispunt met de Guldendallaan.
 Door middel van wegmarkeringen (logo's en sergeantstrepen) een fietssuggestiestrook maken in de twee
richtingen in de Guldendallaan, de Charles Thielemanslaan, de Stationstraat en in de delen van de
Bosstraat waar dit nog ontbreekt en bepaalde elders genoemde kruispunten veiliger maken.


Beschrijving
Het fietspadenplan berust op:


de aanleg van de Gewestelijke Fietsroutes door het Gewest in samenwerking met de Gemeente, volgens
een tijdschema dat is bepaald door het Gewest. De GFR moeten geleidelijk aan worden aangelegd en
voorzien van veiligheidsinrichtingen, wegwijzers en signalisatie;



de aanleg van de gemeentelijke fietsroutes om de infrastructuur uit te breiden en een complementair
dicht fietsnet te vormen op de gemeentelijke wegen. De aanleg is specifiek, afhankelijk van het type weg
en het harmonieus delen van de weg tussen de verschillende types weggebruikers.

De aanleg moet steunen op de voorschriften van het Fietsplan van het Gewest. De keuze van de aanleg die is
opgenomen in het fietspadenplan is bepaald afhankelijk van de beschikbare ruimte, de verkeersstromen op de
wegen en de eigenschappen van de weg.

Gemeentelijke fietsroute C: Julius Caesar – Vogelzang
Deze gemeentelijke fietsroute verbindt de wijk Vogelzang met het primaire en het secundaire fietsnet, via het
Franciskanenvoorplein, de Vogelzanglaan en de Atlantische Oceaanlaan en komt uit in het hart van de wijk.
Daartoe wordt de voorkeur gegeven aan bepaalde aanleg op korte termijn:


De uitgevaagde wegmarkering op de fietsstrook in de richting van Tervuren herstellen op het stuk tussen
de Bemelstraat en de Julius Caesarlaan.



Op langere termijn een gemarkeerd fietspad aanleggen in de Atlantische Oceaanlaan in de richting
Bemelstraat -> Franciskanenlaan met behoud van de markering (logo's en sergeantstrepen) in de
tegengestelde richting.

Gemeentelijke fietsroute A: Montgomery – Madoux
Deze route is niet opgenomen als een sterke fietsas, maar wordt veel gebruikt door fietsers en biedt een
gemakkelijke en leesbare toegang tot het Gewest van buitenaf. Een groot deel van deze route is al aangelegd als
tweerichtingsfietspad, maar er is enige aanvullende aanleg nodig:

Gemeentelijke fietsroute D: Trammuseum – Stokkel
De voorkeur geven aan asfaltverharding op heel het traject omdat andere types verharding al snel
beschadigingen vertonen.
 Het ontbrekende weggedeelte tussen het Maarschalk Montgomeryplein en de Leopold II-square
inrichten door sergeantstrepen en fietslogo's te markeren in de ventweg in de richting van het
Montgomeryplein en door een gemarkeerd fietspad aan te leggen in de ventweg in de richting van de
Leopold II-square.
 Er kan gedacht worden aan een tweerichtingsfietspad dat de rest van de route voortzet in de
Tervurenlaan, op voorwaarde dat het schuinparkeren vervangen wordt door langsparkeren aan de zijde
van Vogelzang.




De markering van sergeantstrepen en logo's rond het Maarschalk Montgomeryplein vervolledigen: op de
ventwegen en op een van de middenstroken.

Deze gemeentelijke fietsroute vormt een verbinding tussen twee belangrijke multimodale kernen via de Edmond
Parmentierlaan, de Grootveldlaan, Herendal en het Dumonplein. De te realiseren aanleg berust vooral op:


Het veiliger maken op korte termijn van de verschillende kruispunten en haltes van het openbaar
vervoer van de Edmond Parmentierlaan, zoals genoemd in fase 2.



Een gedeeltelijke heraanleg van het Koning Boudewijnplein zou een prioritair vrijliggend fietspad rond de
rotonde mogelijk maken, om fietsers het hoogste niveau van veiligheid en comfort te bieden en de
actuele dubbelzinnigheden (overblijfselen van oude aanleg) weg te werken.

Gemeentelijke fietsroute E: Madoux – Stokkel
Deze gemeentelijke fietsroute, die via de Alfred Madouxlaan, de Manoir d'Anjoulaan, de Grote Prijzenlaan, de
Baron Albert d'Huartlaan en het Dumonplein loopt, verbindt de wijken in het oosten van de gemeente en
verzekert de verbinding tussen verschillende gewestelijke en gemeentelijke fietsroutes.
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Gemeentelijke fietsroute F: Konkel – Orban

Betrokken actoren

Het relatief korte tracé ervan zorgt voor een fietsverbinding tussen GFR 3A en 3B en met Sint-LambrechtsWoluwe via de André Rappegaarde, de Marcel Fonteynegaarde, de Jan Olieslagerslaan, de Grootveldlaan, de
Pololaan, de Schroeflaan, en de Luchtvaartlaan. De voortzetting van GFR 3b naar ICC D en F moet geëvalueerd
worden in overleg met de buurtbewoners van de eventueel betrokken wegen.
Behalve de veranderingen in het kader van de realisatie van de gemeentelijke fietsroutes, zal de heraanleg van
de Witte Vrouwenlaan (zie fiche 7.3) aangegrepen worden als kans om een fietssuggestiestrook te creëren in de
twee richtingen door wegmarkeringen (logo's en sergeantstrepen) aan te brengen, aangezien de breedte van de
weg het niet toelaat gemarkeerde fietspaden te creëren met handhaving van het parkeren langs beide
straatzijden. Deze as maakt een verbinding mogelijk tussen GFR 3B (geplande uitbreiding naar het Vlaamse
Gewest) en gemeentelijke fietsroute B, die door het grootste deel van het gemeentelijke grondgebied lopen en
verbindingen naar de verschillende wijken en andere fietsroutes garanderen.







Gemeente
BIVV
Comité’s en verenigingen (GRACQ...)
Leefmilieu Brussel
Brussel Mobiliteit

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
De nodige financiële middelen zijn afhankelijk van het type aanleg
 Financieringsbronnen: eigen vermogen, gewestelijke financiering GemFR.


Illustraties

Het structurerende net moet worden aangevuld door een bewegwijzering van de plaatselijke bestemmingen en
de afstanden. Deze signalisatie zal de fietsers langs de beste routes sturen. Op deze manier wordt de bevolking
ook gesensibiliseerd voor de geringe afstanden en het praktische nut van de fiets als dagelijkse vervoersmiddel:

Ontwikkelingsplan van het fietsnet (gemeentelijke en gewestelijke fietsroutes) op gemeentelijk niveau.
 Uitvoeringsplan van de gemeentelijke fietsroutes met voorstellen voor de aanleg.


De signalisatie moet worden ontwikkeld op basis van het gedefinieerde net en kan geleidelijk aan
worden ingevoerd naarmate de fietsroutes worden geïmplementeerd.
 Aanvullend wordt aangeraden een overzicht van het plaatselijk fietsnet op te stellen, met vermelding van
de afstanden tussen de kernen. Dit overzicht kan worden ter beschikking worden gesteld op de pagina's
over fietsen op de website van de Gemeente en kan ook wordt gepubliceerd in het gemeenteblad.




De Gemeente kan daarbij gebruikmaken van de huisstijl van de signalisatie van de gemeentelijke
fietsroutes die is ontwikkeld door het Gewest en is afgestemd op de signalisatie van de gewestelijke
fietsroutes, die de fietsers de weg wijst over grotere afstanden in het gewestelijke net. De aanvullende
vermelding van de gemiddelde trajectduur maakt het mogelijk het fietsen op te waarderen door duidelijk
te maken hoe snel men zich op deze wijze kan verplaatsen.

Prioriteitsniveau


Een plan voor de korte termijn (1 tot 3 jaar) tot middellange termijn (3 tot 6 jaar).



De planning moet gebeuren rekening houdend met de beschikbare budgetten en de actieprioriteiten op
basis van de inventaris van de aan te leggen routes. De routes die het meest gebruikt worden, krijgen
voorrang bij de aanleg.

Betrokken acties







Spécialisatie van de wegen
Preventie- en beteugelingsmaatregelen om de veiligheid te bevorderen
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van kruispunten
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de trottoirs en de openbare ruimtes
Maatregelen met betrekking tot de inrichting van zones 30
Maatregelen met betrekking tot de bewegwijzering
GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE – FASE 3 - ACTIEPROGRAMMA
JANUARI 2017

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE – FASE 3 - ACTIEPROGRAMMA
JANUARI 2017

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE – FASE 3 - ACTIEPROGRAMMA
JANUARI 2017

Prioriteitsniveau

FICHE 3.4 – FIETSENSTALLING

Maatregel voor de korte termijn (1 tot 3 jaar) tot middellange termijn (3 tot 6 jaar).
 De planning moet worden opgesteld, rekening houdend met de beschikbare budgetten en de
mogelijkheden tot samenwerking.


Doelstellingen
De doelstelling op het gebied van fietsparkeerplaatsen is op korte termijn het park van fietsenstallingen te
ontwikkelen vooral op sleutellocaties van de intermodaliteit en nabij verkeersgenererende polen (commerciële
polen, voorzieningen enz.).

Betrokken acties
Transversaliteit met de stedenbouw
 Preventie- en beteugelingsmaatregelen om de veiligheid te bevorderen
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van troittoirs en openbare ruimtes
 Maatregelen met betrekking tot de inrichting van zones 30


Beschrijving
De ontwikkeling van de fietsnetwerk moet omkaderd worden door begeleidende maatregelen die het gebruik
van de fiets bevorderen en vergemakkelijken. Men kan moeilijk pleiten voor het functioneel gebruik van
tweewielers zonder de mensen de mogelijkheid te bieden hun fiets te stallen. De fietsparkeermogelijkheden
moeten voldoen aan uiteenlopende behoeften: de overstap naar andere vervoerwijzen (metro enz.), toegang
(tot winkels enz.), langparkeren (als er geen mogelijkheden zijn op privégebied). Het is van primordiaal belang
het aanbod aan fietsenstallingen in het bestudeerde gebied uit te breiden, met name in attractiviteitspolen als
Stockel Square en de intermodale knooppunten (Maarschalk Montgomeryplein enz.). De fietsparkeerplaatsen
moeten gecreëerd worden in samenwerking tussen de Gemeente, de MIVB en het Gewest, afhankelijk van de
wegbeheerder en de weggebruikers voor wie de parkeerplaatsen zullen dienen (aan de haltes van het openbaar
vervoer, in de woonwijken).
De fietsparkeerplaatsen moeten voldoende in aantal, beveiligd en beschut tegen weersinvloeden zijn. Derhalve is
men van plan fietsboxen te plaatsen, om:




het gebruik van de fiets te vergemakkelijken door middel van een globaal netwerk van fietsenstallingen
nabij de belangrijkste polen die actief vervoer genereren, zoals voorzieningen (scholen, sportcentra,
culturele centra enz.), handelszaken, stopplaatsen van het openbaar vervoer enz., door gemiddeld 2 tot
3 stallingen per locatie te voorzien en nog meer aan de intermodale overstappunten, zoals
metrostations;

Betrokken actoren






Gemeente
MIVB
Comité’s en verenigingen (GRACQ...)
Leefmilieu Brussel
Brussel Mobiliteit

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
De financiële middelen zijn afhankelijk van het type inrichting (gesloten box, fietsbeugel in open lucht,
overkapping enz.).
 Financieringsbronnen: eigen vermogen, gewestelijke financiering GemFR.


Illustraties

in te gaan op individuele aanvragen, die geval per geval bestudeerd worden in functie van de
beschikbare ruimte, waarbij voorrang wordt gegeven aan gegroepeerde aanvragen. We merken op dat in
bepaalde woonwijken, waar alleenstaande eengezinswoningen overheersen, de vraag naar
fietsenstallingen de facto laag zal zijn.



Het algemene richtplan voor de plaatsing van fietsenstallingen op gemeentelijk niveau.



Een zoom op de uitvoering van het plan op het niveau van het Montgomeryplein, met voorstellen voor
de plaatsing van fietsenstallingen aan de verschillende toegangspunten van het ondergrondse
openbaarvervoernet.

De systematische plaatsing van fietsenstallingen moet deel uitmaken van de wegenaanleg die het voorwerp
uitmaakt van deze studie.
Om het privéaanbod aan fietsparkeerplaatsen te vergroten, raadt het Gewest aan via de stedenbouwkundige
vergunningen die worden afgegeven voor het grondgebied van de gemeente zeker te stellen dat er bij nieuwe
woningprojecten voldoende fietsenstallingen worden voorzien, in overeenstemming met de voorschriften van
het fietsvademecum. Het aantal plaatsen dat moet worden voorzien, verschilt afhankelijk van de bestemming. Zo
raadt het vademecum bijvoorbeeld voor woningen minimaal één fietsplaats per slaapkamer en studio aan in
plaats van de huidige GSV-aanbeveling van minimaal één fietsplaats per woning, om de doelstellingen van het
IRIS2-plan te halen. Op langere termijn kan deze manier van werken ertoe leiden dat er minder fietsboxen op de
openbare ruimte geplaatst worden voor buurtbewoners en toekomstige inwoners van de geplande woningen.
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Illustraties

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE – FASE 3 - ACTIEPROGRAMMA
JANUARI 2017

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN VAN SINT-PIETERS-WOLUWE – FASE 3 - ACTIEPROGRAMMA
JANUARI 2017

4. OPENBAAR VERVOER
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FICHE 4.1 – BUSPLAN
Doelstellingen
Het wegennet aanpassen aan de door de MIVB geplande ontwikkeling van het openbaarvervoernet.

Beschrijving
De openbaarvervoernetten zijn geen vast gegeven dat niet verandert in de loop van de tijd. De evolutie van deze
netten (met name dat van de MIVB) moet aandachtig gevolgd worden door de Gemeente, die in deze materie
niet alleen een waarnemende rol speelt (nagaan wat er gebeurt op het terrein, wat de bevolking verlangt enz.),
maar ook zelf suggesties kan formuleren. Om de coherentie te verzekeren houdt dit in dat de werkelijke
prestaties van elke lijn (en type) van het openbaar vervoer vergeleken worden met de nagestreefde optimale
prestaties.
Behalve de verlenging van tramlijn 94 tussen Trammuseum en Roodebeek introduceert het nieuwe Busplan (niet
goedgekeurd door de Gemeente) nog enkele veranderingen aan het net binnen de gemeente:




Lijn 42 zorgt voor een nieuwe interwijkverbinding met bediening van de Sint-Juliaanskerk, Delta, de wijk
Oude-Linde en de Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan en een betere bereikbaarheid van verschillende
belangrijke polen: 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.

Deze aanpassingen van het tracé van de buslijnen heeft echter tot gevolg dat de aanleg van bepaalde
kruispunten opnieuw aandachtig bekeken moet worden. Dat is vooral het geval voor lijn 36 in de wijk SinteAleidis, waar het geplande tracé door relatief smalle straten gaat, waar men eenrichtingsverkeer wil invoeren in
het kader van het circulatieplan (met name Sinte-Aleidislaan, Dennenlaan en Joseph Ruttenlaan, cf. fiche 2.4).
Bepaalde kruispunten moeten worden aangepast met het oog op de doorgang van de bus, zoals gepland door de
MIVB, met name door het aantal parkeerplaatsen te beperken om rekening te houden met de draaicirkel van de
bussen:
 kruispunt van de Crokaertlaan en de Joseph Ruttenlaan,
 kruispunt van de Crokaertlaan en de Dennenlaan,
 kruispunt van de Sinte-Aleidislaan en het Sinte-Aleidisvoorplein,
 kruispunt van de Dennenlaan en de Witte Vrouwenlaan.
Om de prestaties van de bussen bij het naderen van de Tervurenlaan in de wijk Vogelzang te verbeteren, kunnen
bovendien opties als de aanleg van een eigen busstrook in het verlengde van de reeds aanwezige halte, met
verkeerslichtbeïnvloeding in het laatste weggedeelte van de Bemelstraat, worden bestudeerd in het kader van
de lopende studie inzake het mobiliteitsbeheer van het Woluwepark (Leefmilieu Brussel).

Prioriteitsniveau


Betrokken acties
Specialisatie van de wegen
 Maatregelen met betrekking tot het circulatieplan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van kruispunten en wegen


Het tracé van lijn 36 wordt lichtjes uitgebreid in de wijk Sinte-Aleidis/Mooi-Bos, waarbij een nieuwe halte
wordt gemaakt in de Witte Vrouwenlaan.

Deze veranderingen verbeteren in bepaalde buurten de bediening door het openbaar vervoer, die globaal
genomen vrij goed blijft (eerste kaart hierna). Een groot deel van het grondgebied bevindt zich binnen een straal
van 250 meter van een halte. Bovendien is op een groot deel van het grondgebied een metro- of tramstation niet
meer dan 500 meter verwijderd (criterium dat meestal wordt toegepast). De belangrijkste uitzonderingen
vormen de wijken Vogelzang en Sinte-Aleidis/Mooi-Bos, die niet getroffen worden door de verlenging van
tramlijn 94. De bereikbaarheid met het openbaar vervoer van deze twee wijken en de wijk Centrum (nieuwe
haltes W:Hall en Guldendal) wordt evenwel verbeterd door de verlenging van buslijnen 36 en 42 van de MIVB,
die aansluiting bieden op het tram- en metronet.
De nabijheid van een halte van het openbaar vervoer (van welk type dan ook) is een te nuanceren criterium,
maar maakt het mogelijk te achterhalen welke gebieden nog steeds (relatief) slecht bediend worden (op meer
dan 250 meter afstand van een halte van de MIVB) (tweede kaart hierna):
het meest westelijke gedeelte van de wijk Stokkel, tussen de Grootveldlaan en de Konkelstraat, en het
noordelijke deel van de wijk Kelle, waar er weinig verandert aan de bediening, hoewel de afstand tot het
tramnet kleiner wordt door de nieuwe stopplaatsen van lijn 94 langs de Woluwelaan;
 sommige delen in het uiterste oosten van de wijk Vogelzang, langs het Woluwepark (zuidwesten van de
gemeente), terwijl het westelijke deel profiteert van de nieuwe lijn 42 (nieuwe halte Baron de Castro);

Betrokken actoren






Gemeente
Politie
BIVV
MIVB
Brussel Mobiliteit

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Medewerking van de cel mobiliteit en de actoren die betrokken zijn met de mobiliteit binnen de
gemeente
 Financieringsbronnen : eigen middelen en MIVB-Gewest beheerscontract.






Korte termijn prioriteit (1 a 3 jaar)

Illustraties

het zuidoosten van de wijk Sinte-Aleidis/Mooi-Bos, maar de nieuwe halte van lijn 36 (Crokaert) maakt de
afstand veel kleiner.

De uitvoering van het Richtplan Bussen en de gevolgen voor de bediening van het gebied.
 Het Richtplan Bussen brengt buurten zonder bediening aan het licht en problematische kruispunten die
moeten worden heraangelegd.
 Wijzinging van het openbaar vervoernet (voorstel van de gemeente).
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FICHE 4.2 – AANLEG VAN DE HALTES
Doelstellingen
Alle haltes van het openbaar vervoer toegankelijk maken voor voetgangers en PBM en hun uitrustingsniveau
verbeteren (comfort tijdens het wachten, informatieverstrekking).

Beschrijving
Het comfort van de haltes van het openbaar vervoer moet worden verbeterd. Dat kan op verschillende
manieren:
Hokjes en banken installeren aan de enkele haltes waar deze nog ontbreken, zodat het comfortniveau
gelijk is voor alle haltes.
 De belangrijkste haltes uitrusten met elektronische informatieborden (realtimeweergave van wachttijd,
variabele mededelingen enz.). Dit type bord is echt nuttig voor de reizigers en zou systematisch moeten
worden ingevoerd op de belangrijkste bus- en tramlijnen. Daarbij moeten de haltes met de meeste
reizigers en de haltes in strategische buurten (verkeersgenererende polen) al op korte termijn voorzien
worden van deze uitrusting, waarna geleidelijk aan alle andere haltes zullen volgen. Op secundaire haltes
zijn 'lightborden' mogelijk de beste oplossing.




Een goede kwaliteit van de toegankelijkheid (algemene toepassing van de norm voor PBM), het
wachtcomfort en de informatieverstrekking aan de haltes is een belangrijke factor in de
aantrekkingskracht van het openbaar vervoer. Bepaalde haltes behoeven aanpassing in die zin.

De geplande nieuwe tram- en bushaltes moeten worden voorzien van een optimaal uitrustingsniveau dat
beantwoordt aan al deze criteria.

Prioriteitsniveau


Prioriteit op korte en op middellange termijn: onmiddellijke en continue realisatie afhankelijk van de
locatie van de haltes en het aantal reizigers dat deze gebruikt.

Betrokken acties



Maatregelen met betrekking tot de ontwikkeling van het openbaar vervoer
Maatregelen met betrekking tot de PBM inrichtingen

Betrokken actoren
Gemeente
 MIVB
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Medewerking van de cel mobiliteit en de actoren die betrokken zijn met de mobiliteit binnen de
gemeente
 Financieringsbronnen: MIVB-Gewest beheerscontract, gewestelijke financiering en, eigen middelen
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Illustraties
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5. PARKEREN
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Het achterwaarts schuinparkeren bevorderen in zones met beperkte snelheid, omdat dit veiliger is dan
het klassieke schuinparkeren voor de andere weggebruikers. De bestuurder heeft een beter zicht bij het
verlaten van de parkeerplaats.
 Onderzoek verrichten naar de parkeerrotatie in de buurten waar de parkeerdruk groot is en waar
conflicten kunnen ontstaan tussen de functies en het parkeren (concentratie handelszaken, druk van de
bewoners, economische activiteiten enz.). Dankzij dergelijke studies krijgt men een beter inzicht in de
actuele situatie wat betreft het gebruik en de behoeften op het gebied van parkeerplaatsen in de
strategische buurten. De resultaten van deze studies volstaan meestal om aan te tonen dat het nodig is
de parkeerreglementering aan te passen om conflictsituaties op te lossen (aanbod niet aangepast aan de
vraag of benutting niet in overeenstemming met het aanbod of de verwachte/gewenste vraag).


FICHE 5.1 – PARKEERPLAN
Doelstellingen
Gereglementeerd parkeren en allerlei maatregelen voor een hedendaagse aanpak van de parkeerproblemen.

Beschrijving
Het parkeerbeheer wordt ontleend aan het Gemeentelijk Parkeeractieplan (GPAP), dat zal worden herzien naar
aanleiding van de nieuwe parkeerordonnantie.
De herziening van het GPAP moet het mogelijk maken de gereglementeerde zones uit te breiden tot andere
sectoren:
Een blauwe zone met uitbreiding van de geldigheidsduur na 18 u in 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. 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) op de volgende wegen: Oranjelaan, Kellestraat (tussen de Bosstraat en de Edmond
Parmentierlaan), David Van Beverstraat, Pierre Delacroixstraat, Remi Fraeymanstraat, Emmanuel
Mertensstraat en Kattengaarde.
 Een klassieke blauwe zone in bepaalde buurten die de gevolgen van een verlegging van het probleem
ondervinden aan de rand van de gereglementeerde zones:
o in de wijk Stokkel: Herendal (tussen Grootveldlaan en Stokkelsesteenweg), Edouard Gersisstraat,
Wielrijderslaan en Schermlaan;
o in de wijk Vogelzang: Gabriel Emile Lebonlaan, Mimosalaan, Eleonorelaan, Cattleyalaan, Roger
Vandendriesschelaan (tussen de Pater Eudore Devroyrestraat en de Generaal de Longuevillelaan)
en de ventweg van de Tervurenlaan (tussen de Leopold II-square en de Horizonlaan);
o in de wijk Sinte-Aleidis/Mooi-Bos: Doorndal en Bosstraat (tussen Van Crombrugghelaan en Prins
Boudewijnlaan).
 Een uitgestrekte groene zone in de Woluwelaan voor een harmonisering van de reglementering met SintLambrechts-Woluwe.
 Voorstel tot verlenging van de geldigheidsduur van de klassieke blauwe zone in de sectoren met een
commerciële concentratie of in de woonwijken (Sinte-Aleidis en Vogelzang), waar rotatie de voorrang
moet krijgen:
o het Sinte-Aleidisvoorplein en de weggedeelten die eraan grenzen en erop uitkomen (van der
Meerschenlaan, Sinte-Aleidislaan en Joseph Ruttenlaan);
o het Franciskanenvoorplein en de weggedeelten die eraan grenzen en erop uitkomen
(Sperwerlaan, Eglantierenlaan, Pater Hilariuslaan, Franciskanenlaan, Vogelzanglaan en
Atlantische Oceaanlaan).


Niet vergeten dat de toepassing van het STOP-principe en de uitvoering van de actiefiches van het GMP niet
zonder gevolgen zal zijn voor de parkeermogelijkheden. De hedendaagse heraanleg van de openbare ruimte gaat
immers vaak gepaard met het schrappen van enkele parkeerplaatsen op de openbare weg, om plaats te maken
voor snelheidsbeperkende voorzieningen, trottoiruitstulpingen of lijnbeplanting, of ook om de zichtbaarheid te
verbeteren op mogelijk gevaarlijke en/of met auto's gevulde plaatsen. Alvorens iets te veranderen, moet dus
telkens worden nagegaan wat de gevolgen hiervan zullen zijn voor het parkeren (aanbod/vraag), om hier
eventueel een oplossing voor aan te reiken (cf. bijvoorbeeld de actiefiche met betrekking tot het parkeren buiten
de openbare weg).

Prioriteitsniveau
Het parkeerplan wordt in de eerste plaats voor de korte termijn (1 tot 3 jaar) tot de middellange termijn
(3 tot 6 jaar) opgesteld, afhankelijk van de publicatie van de nieuwe ordonnantie.
 De prioriteit moet worden gegeven aan zones met een grote parkeerdruk, waar vooral de
buurtbewoners moeilijk kunnen parkeren, alsmede aan zones die worden omgeven door reeds
gereglementeerde zones.


Betrokken acties
Communicatie- en bewustmakingsmaatregelen
Maatregelen met betrekking tot het circulatieplan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van openbare ruimtes, kruispunten en wegen
 Controle- en beteugelingsmaatregelen
 Andere maatregelen met betrekking tot het parkeren



Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

Er zijn ook andere aanvullende maatregelen nodig:
De evolutie van de circulatieplannen van de wijken (cf. actiefiche 2.4) koppelen aan de noodzaak de
parkeerproblemen op te lossen die schade berokkenen aan de trottoirs (te smalle rijbaan).
 Het niet-respecteren van de voorbehouden parkeerplaatsen en het dubbelparkeren meer en efficiënter
bestrijden.


Verkeersborden
 Maatregelen om de contrôle te versterken
 Financieringsbron : eigen vermogen
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de bepaling van het theoretische aantal leveringsplaatsen per weggedeelte;
 de vergelijking van de gegevens met de bestaande situatie om het nodige aantal leveringsplaatsen per
weggedeelte te bepalen.
De studie van de 'leveringsplaatsen' moet steunen op Katern nr. 8 van de Mobiliteitsgids van september 2012,
om op basis van de criteria het theoretische aantal leveringsplaatsen te bepalen.


FICHE 5.2 – STUDIE LEVERINGSZONES
Doelstellingen
Door middel van een specifieke studie op basis van een diagnose van de vraag bepalen hoeveel leveringsplaatsen
er waar nodig zijn.

Beschrijving

De behoeften van grote winkelbedrijven (≥ 400 m²) moeten afzonderlijk worden beoordeeld en via een
onderzoek bij de winkelbeheerders moeten de volgende punten onderzocht worden:


De diagnose van de vraag moet voorafgaand een onderscheid maken tussen:
 de wijken of straten waarin zich veel handelszaken bevinden, ofwel de sectorale leveringsplaatsen: om
de behoefte aan sectorale leveringsplaatsen te bepalen, moet de methode die Brussel Mobiliteit
aanbeveelt, gevolgd worden (zie het Katern van de Mobiliteitsgids nr. 8 van september 2012);
 geïsoleerde of belangrijke generatoren, ofwel specifieke leveringsplaatsen.
De studie van de vraag naar sectorale leveringsplaatsen moet gebeuren op basis van een nauwkeurige en
exhaustieve inventaris van de handelsactiviteiten op het gemeentelijke grondgebied en een lijst van de
handelszaken met een oppervlakte van meer dan 400 m².
De studie van de sectorale leveringsplaatsen moet zich concentreren op de wijken of winkelstraten, en met
name de volgende 'handelskernen':
de wijk Centrum ter hoogte van het Meiersplein en zijn naaste omgeving;
 de wijk Stokkel ter hoogte van het Dumonplein en zijn naaste omgeving;
 de wijk Sinte-Aleidis ter hoogte van het Sinte-Aleidisvoorplein en zijn naaste omgeving;
 de wijk Vogelzang ter hoogte van het Franciskanenvoorplein en zijn naaste omgeving.






type voertuigen,
type goederen,
tijdschema van de leveringen,
duur van de leveringen,
frequentie van de leveringen.

De vragenlijst van het onderzoek moet worden opgesteld op basis van bijlage 2 van het Katern van de
Mobiliteitsgids nr. 8 van september 2012.
He aantal leveringsplaatsen kan vervolgens worden berekend en vergeleken met het aanwezige aantal
leveringsplaatsen.

Prioriteitsniveau





Prioriteit op korte termijn (1 tot 3 jaar) en regelmatige herwaardering van de situatie gelet op de evolutie
van het handelsaanbod (turn-over).

Betrokken acties
Communicatie- en bewustmakingsmaatregelen
 Maatregelen met betrekking tot de ontwikkeling van alternatieve verplaatsingswijzen (Cambio, Villo,
emplacements pour les vélos…)
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte
 Controle- en beteugelingsmaatregelen


Andere commerciële buurten, die in het GBP opgenomen zijn als handelslinten kunnen ook worden bestudeerd:
de wijk Centrum ter hoogte van het kruispunt tussen de François Gaystraat, de Hertogstraat en de Louis
Gribaumontlaan;
 de wijk Sint-Paulus ter hoogte van het kruispunt tussen de Bosstraat, de Orbanlaan, de Alfred
Madouxlaan en de Jules Du Jardinlaan;




Betrokken actoren

de wijk Vogelzang ter hoogte van het kruispunt tussen de Gebroeders Legrainlaan en de Nijvelsedreef.

Om het vereiste aantal leveringsplaatsen te kunnen beoordelen, moet een berekening gemaakt worden per
bouwblokzijde, zoals beschreven in de aanbevelingen van Katern nr. 8 van de Mobiliteitsgids.

Gemeente
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

Om te beantwoorden aan de voornoemde doelstellingen moet deze studie worden uitgevoerd volgens de
volgende stappen:
de inventaris van de handelszaken, per weggedeelte binnen de bestudeerde perimeter;
 de indeling van de handelsactiviteiten in 14 voorgedefinieerde categorieën;
 het bepalen van een theoretische coëfficiënt voor iedere handelscategorie, die overeenstemt met het
gemiddelde aantal leveringen per week;
 het verrichten van studie bij handelszaken met een oppervlakte van meer dan 400 m²;


Pannelen
Maatregelen om de contrôle te versterken
 Financieringsbron : eigen middelen
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Prioriteitsniveau

FICHE 5.3 – KISS-AND-RIDEZONES
Doelstellingen
De veiligheid, de vlotte doorgang van het verkeer verbeteren en de parkeerproblemen beperken bij het afzetten
van kinderen in de buurt van hun school.

De aanleg van kiss-and-ridezones kan relatief snel gebeuren, afhankelijk van de inplanting van de weg.



De kiss-and-ridezones die prioriteit genieten en die het gemakkelijkst te realiseren zijn, zijn opgenomen
in het richtplan en kunnen worden uitgevoerd op korte termijn (1 tot 3 jaar).

Betrokken acties

Beschrijving



De kiss-and-ridezone moet een oplossing bieden op verkeers- en veiligheidsproblemen in de buurt van scholen,
sportinfrastructuren en ook attractiviteitspolen zoals intermodale overstappunten en winkelcentra.
Voor de aanleg van de kiss-and-ridezone worden het best de aanbevelingen gevolgd die de BIVV heeft
gepubliceerd in een gids "Een kiss and ride-strook in de omgeving van openbare gebouwen", met name:




De zone duidelijk herkenbaar maken:
o zorgen voor aangepaste signalisatie en eventueel een speciaal pictogram aanbrengen;
o een wegmarkering aanbrengen of de zone zichtbaar maken door een ander type verharding.



Communicatie- en bewustmakingsmaatregelen
Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimtes

Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Pannelen
 Heraanleg van de wegen (ten minste de markering)
 Financieringsbron : eigen middelen




De zone groot genoeg maken zodat er verscheidene voertuigen kunnen staan en er gemakkelijk
gemanoeuvreerd kan worden.



Het aanbod aanpassen aan het type voorziening en de architectuur:
o voor een kleuterschool verdient kortparkeren de voorkeur;
o als de school twee ingangen heeft, moet er een gebruiksvriendelijke ruimte voor de hoofdingang
behouden blijven;
o in de mate van het mogelijke moet de kiss-and-ridezone zich dichtbij de school bevinden, maar
niet direct voor de ingang.



Illustraties

De plaats van de kiss-and-ridezone kan worden gekozen afhankelijk van de beschikbare ruimte:
o op een ventweg (optimaal),
o in een parkeerzone,
o op de weg.

Een liggingsplan van de kiss-and-ridezone opstellen.
 Voorbeeld van de ligging : Mater Dei. Het gaat om een omvangrijk scholencomplex dat alle
onderwijsniveaus aanbiedt, van kleuter- tot middelbaar onderwijs. Voor dit complex kunnen er twee
kiss-and-ridezones worden aangelegd op de aangrenzende wegen. Beide moeten lang genoeg zijn om
zowel een 'drop-offzone' als een kortparkeerzone te omvatten. Parkeren op de openbare weg zou
voldoende zijn voor deze instelling, aangezien de lanen breed genoeg zijn en er gemakkelijk gekeerd kan
worden. De hoofdingangen van de schoolgebouwen blijven vrij en toegankelijk voor voetgangers en
fietsers.


Wat betreft de locatie binnen de gemeente wordt de aanleg van kiss-and-ridezones aanbevolen in de naaste
omgeving van instellingen als:






het Athénée Royal de Woluwe-Saint-Lambert 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.

Zo ook kan er een kiss-and-ridezone worden gecreëerd in de buurt van sportinfrastructuren als Sportcity en in de
omgeving van de metrostations Stokkel en Montgomery, waar een kiss-and-ridezone wenselijk zou zijn nabij de
hoofdingangen (de Hinnisdaellaan en ventweg van het Maarschalk Montgomeryplein).
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Op middellange termijn: stimuleringsmaatregelen invoeren om de ondernemingen ertoe aan te zetten
hun parking geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen voor andere bestemmingen (met name
bewonersparkeren).
 Op lange termijn: een strenger beleid promoten, samen met het Gewest.


FICHE 5.4 – PARKEERPLAATSEN BUITEN DE OPENBARE WEG
Doelstellingen
Nagaan welke parkeermogelijkheden er zijn buiten de openbare weg op het gemeentelijke grondgebied, om het
aanbod te beheren teneinde zo goed mogelijk te beantwoorden aan de specifieke vraag van de buurtbewoners
en plaats op de weg vrij te maken die kan worden benut ter bevordering van actieve vervoerswijzen.

Betrokken acties
Transversaliteit met de stedenbouw
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de wegen (studies)
 Maatregelen met betrekking tot het parkeren langs de weg (beheer, verordening, reservering)


Beschrijving
Het BWLKE heeft tot doel het beschikbare aantal parkeerplaatsen in de omgeving van kantoorgebouwen te
beperken, om het gebruik van de personenauto's in het kader van de woon-werkverkeer te ontraden.

Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit
 Leefmilieu Brussel
 Parkeeragentschap


De tekst bepaalt een maximumaantal parkeerplaatsen buiten de openbare weg bij iedere verlenging of
vernieuwing van de milieuvergunning, op basis van de volgende twee variabelen:


de vloeroppervlakte van de kantoren (in m²);



de bereikbaarheidszone van het openbaar vervoer (vastgelegd in de GSV).

Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen

Als het aantal parkeerplaatsen de opgelegde drempel overschrijdt, is de houder van de milieuvergunning van het
kantoorgebouw verplicht:
ofwel de parkeerplaatsen te schrappen en de vrijgekomen ruimte een andere bestemming te geven;
 ofwel de plaatsen ter beschikking te stellen van het publiek, bijvoorbeeld als parking voor
buurtbewoners of openbare parking;






Financieringsbronnen : eigen middelen en gewestelijke financiering

Illustraties


Kaart van de toegankelijkheidszones van het openbaar vervoer voor de gemeente Sint-Pieters-Woluwe
(GSV)

ofwel de overtollige parkeerplaatsen te behouden en voor iedere overtollige parkeerplaats jaarlijks een
milieubelasting betalen afhankelijk van de zone waarin het kantoorgebouw zich bevindt.

Het is dus de tweede optie die potentieel kansen ontsluit om geschrapte parkeerplaatsen op de weg te
compenseren en die moet worden beoordeeld bij iedere project voor de heraanleg van de weg.
Titel VIII van de GSV legt de parkeernormen buiten de openbare weg vast afhankelijk van de gebiedsindeling
(artikel 10, zie onderstaand uittreksel) die is opgesteld op basis van de nabijheid van het openbaar vervoer. Het
gewestelijke grondgebied is onderverdeeld in drie zones op basis van de toegankelijkheid met het openbaar
vervoer:
zone A heeft een zeer goede bediening door het openbaar vervoer;
 zone B heeft een goede bediening door het openbaar vervoer;
 zone C heeft een matige bediening door het openbaar vervoer.


Prioriteitsniveau
Opdat deze maatregel zijn doel niet zou missen, moet hij worden ingevoerd in drie fasen:


Op korte termijn: alle parkeerplaatsen van kantoren in zone B waarvoor een herbestemming mogelijk is
in het kader van een vernieuwing van de milieuvergunning.
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FICHE 5.5 – AUTODELEN EN CARPOOLING

Het plan moet in twee fasen gerealiseerd worden:

Doelstellingen

op korte termijn (1 tot 3 jaar): realisatie van de nieuwe geplande stations en introductie van een
communicatiecampagne over autodelen en carpooling;
 op middellange termijn (3 tot 6 jaar): realisatie van nieuwe stations in de gebieden die ver verwijderd zijn
van bestaande diensten en waarvoor al plannen bestaan.


De ontwikkeling van systemen voor carpooling en autodelen, als alternatief voor de personenauto, stimuleren.

Beschrijving
De bevordering van systemen en diensten die een alternatief vormen voor de personenauto moet gebeuren op
verschillende gebieden.

Betrokken acties
Communicatie- en bewustmakingsmaatregelen
 Maatregelen met betrekking tot het gereglementeerd parkerenplan
 Maatregelen met betrekking tot de heraanleg van de openbare ruimte


Het aanbod kan worden vergroot door de ontwikkeling van verscheidene systemen op hetzelfde grondgebied
aan te moedigen:
Autodelen: Er zijn verscheidene bedrijven die autodelen aanbieden, sommige werken 'stationbased',
bijvoorbeeld Cambio, Zen Car en Ubeeqo, en andere free-floating, bijvoorbeeld ZipCar, DriveNow en
Car2Go. Daarnaast groeit ook het autodeelaanbod tussen particulieren, ook in België (Cozycar, Ouicar,
drivy).
 Carpooling: steeds meer carpoolingdiensten voor korte afstanden steken de kop op, bijvoorbeeld de
dienst Carpool of VAP (een soort autostopsysteem om bijvoorbeeld naar een station te rijden).
 Taxi's en Collecto zijn de klassieke alternatieve oplossing voor de personenauto. Het aanbod aan deze
dienstverlening neemt toe sinds particuliere chauffeursdiensten, van het type Uber, hun intrede hebben
gedaan op de markt.


Betrokken actoren
Gemeente
 Brussel Mobiliteit
 Privéactoren
 Bedrijven


Middelen die nodig zijn voor de uitvoeringen
Sensibiliseringsacties die zullen worden ontwikkeld door de cel Mobiliteit.
 Coördinatie met de externe actoren om de verschillende systemen te ontwikkelen.
 Financieringsbronnen : privéfinancieringen, eigen vermogen


De Gemeente kan de ontwikkeling van deze systemen op twee manieren aanmoedigen:
Door een verhoging van het aanbod aan gedeelde auto's in de strategische zones. Er zijn al plannen voor
verscheidene nieuwe standplaatsen van verschillende aanbieders in de wijken. Op langere termijn kan
het aanbod worden aangevuld in bepaalde wijken die momenteel nog zwak vertegenwoordigd zijn (roze
gebieden op de kaart), om zo op gemeentelijk niveau een bemazing te verkrijgen die toelaat altijd een
gedeelde auto ter beschikking te hebben op een redelijke afstand.
 Door communicatie- en promotiecampagnes, soms met steun bij de uitvoering, zoals voor het VAPsysteem. Deze campagnes kunnen zich zowel tot particulieren als tot ondernemingen richten. Zo kunnen
bijvoorbeeld autodeelabonnementen opgenomen worden in de bedrijfsvervoerplannen.


Het is ook de taak van de Gemeente om het succes van deze systemen op lange termijn te beoordelen (balans
opmaken) door regelmatig contact te onderhouden met de verschillende aanbieders.
Belangrijk om weten is dat het Gewest van plan is in de eerstkomende jaren oplaadpunten voor elektrische
auto's te installeren, mogelijk ook in Sint-Pieters-Woluwe, met name op plaatsen met een commerciële functie,
zoals het Dumonplein. De eerste oplaadpunten in het gewest zouden er in de komende jaren komen waarbij
eerst een primair basisnet in de strategische buurten wordt opgebouwd, dat vervolgens uitgebreid zal worden
afhankelijk van gegroepeerde aanvragen van buurtbewoners.
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