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I. Fase 0. Algemene beschrijving
van de methodische aanpak van en
de participatie in de
mobiliteitsstudie
Deze methodiek volgt een precies organisatieschema dat de organisatie van het onderzoek bepaalt en
de relaties beschrijft tussen de drie actoren: politici, technici en burgers.
Het onderzoek is zodanig georganiseerd dat tijdens iedere fase van het onderzoek de relaties tussen de
verschillende actoren (projectontwerpers, schepenen, ambtenaren, Begeleidingscommissie, Adviesraad
en de burgers) zijn ingekaderd in een permanente dialoog.
De contacten tussen de belangrijkste actoren vinden niet uitsluitend plaats tijdens formele
vergaderingen maar ook tijdens vele informele ontmoetingen. Hierdoor ontstaat er onderlinge feedback
tijdens iedere fase van de analyse en de uitwerking daarvan.
Ieder fase van de uitwerking is te beschouwen als een permanente interactie tussen de sleutelactoren
en de burgers. Dit garandeert meer transparantie, de maximale uitwisseling van informatie, permanente
ruggespraak en adequate participatie en hulp tijdens het nemen van beslissingen. Dit soort interactieve
contacten zorgt er onder meer voor dat iedere fase van de uitwerking van het GMP systematisch wordt
geëvalueerd.
Het precieze schema van de methodiek vindt u hieronder.
De informatiestromen en contacten tussen de partijen worden aangegeven met pijlen in beide
richtingen.
Omdat dit soort methodiek een hoog niveau van interactiviteit tussen de actoren biedt en gebruikmaakt
van systematische evaluatieprocedures, wordt deze methode tegenwoordig gebruikt als instrument voor
de mobiliteitsplanning. 1

1

Vergelijk M.E.T.: La participation citoyenne dans les plans communaux de mobilité. Namen, 2001 ; M.E.T. : Mobilité
citoyenne. Gérer ensemble les problèmes locaux de mobilité et de transport. Namen, 2002 ; Forschungsgesellschaft für das
Strassen und Verkehrswesen : Leitfaden für Verkehrsplanung, Keulen, 2001; Kirchhoff P. : Städtische Verkehrsplanung.
Konzepte, Verfahren, Maßnahmen. Stuttgart/Leipzig/Wiesbaden, 2002 .
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SCHEMA VAN DE METHODOLOGIE
2. Mobiliteitsplan

0. Definitie van de methodologie
Voorstel van de methodologie door de
auteur van project

Dialoog met de sleutelactoren en het
begeleidingscomité

UITWERKING VAN DE PLANNEN VAN
ORGANISATIE EN AANLEG

EVALUATIE
(Voorspelling, technische evaluatie,
beoordeling ten opzichte van de
doelstellingen)

BENEDENLOOP VAN METHODOLOGIE
UITWISSELING MET DE ACTOREN
(Sleutelactoren, begeleidingscomité en
raadgevend advies in mobiliteit)

1.1. Inventaris en diagnose
BEGIN VAN DE STUDIE: OPENBARE ZITTING VAN INFORMATIE
(de methodologie en het verloop van de studie uitleggen, over de inzet van het Gemeenteplan van Mobiliteit gevoelig maken,
aan het beluisteren van de dagelijkse problemen van de bevolking zijn, de primaire doelstellingen van de inwoners peilen)

ANALYSE VAN DE SITUATIE
(Analyse van de databases en tellen,
analyse van vraag en aanbod, identificatie
van de problemen, beschrijving van de
bestaande situatie)

UITWISSELING MET DE ACTOREN
(Sleutelactoren, begeleidingscomité en
raadgevend advies in mobiliteit)

DIAGNOSE EN VOORSTELLEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN

1.2. Definitie van de doelstellingen

UITVOERIG UITWERKING VAN DE
DOELSTELLINGEN
met de Burgemeester, het College van
Schepen en het begeleidingscomité

OPENBARE RAADPLEGING
Overleg en informatie over de diagnose,
de problemen van de inwoners, de
voorspellingen, de doelstellingen en een
toekomstig project voor de gemeente met
inbegrip van de oprichting van een
website met een uitwisselingsforum

BENEDENLOOP VAN HET MOBILITEITSPLAN

3. Actieprogramma

NAUWKEURIGE UITWERKING VAN DE
AANLEGPLANNEN EN VAN DE ACTIES

OPENBARE RAADPLEGING
(Dialoog tegen de aanpassingen,
overlegging van nauwkeurige modellering,
met name in 3D, presentatie van de
werktuigen die voor analyse worden
gebruikt en hun conclusies, update van de
website)

EVALUATION
(Analyse des plans de mise en œuvre et
suivi, modélisation de 15 carrefours,
étude de faisabilité financière,
évaluation de l’efficacité)

UITWISSELING MET DE ACTOREN
(Sleutelactoren, begeleidingscomité en
raadgevend advies in mobiliteit)

GOEDKEURING VAN DE DOELSTELLINGEN

GOEDKEURING VAN HET GEMEENTEPLAN VAN MOBILITEIT
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Kaart 0. 1 – Bepaling van de kruispunten waarop tellingen zijn verricht

II. Fase 1. Beschrijving van de
toestand, diagnose en definitie
van de doelstellingen
II.1. De start van het onderzoek
Tijdens de start van het onderzoek organiseren de projectontwerper en de autoriteiten een eerste
openbare raadpleging in de vorm van een openbare zitting waarin de burgers worden geïnformeerd
over het gemeentelijk mobiliteitsplan.
Deze openbare zitting maakt de burgers bewust van de mobiliteitsproblematiek, van de uitdagingen die
worden geboden door het GMP en van het verloop ervan. De bevolking wordt geïnformeerd over de
organisatie van het GMP, met name over de methodiek, de participatie en de geplande acties.
Een belangrijke inzet voor deze zitting is het inventariseren van de behoeften, de dagelijkse problemen,
de belangrijkste bronnen van ondervonden hinder en de doelstellingen voor de mobiliteit van de
bevolking.
Tijdens dit eerste contact worden de burgers geïnformeerd en wordt er een klimaat van duidelijkheid
geschapen. Ook stelt het de gemeentelijke autoriteiten en de projectontwerper in staat een eerste
overzicht te maken van de problemen en gevoelige punten van de bevolking.
Een analyse van de studies en van de uitgevoerde plannen (IRIS-plan, Gemeentelijk ontwikkelingsplan,
verkeersplan, parkeerplan, andere studies en tellingen binnen de gemeente, van het NIS, van het BUV
en van de MIVB etc.) en de ontmoeting tussen de burgers en de bevoorrechte partijen stelt ons in staat
een database op te zetten met belangrijke gegevens voor het uitwerken van de diagnose.

II.2. Tellingen
Een belangrijk deel van de tellingen zal moeten worden uitgevoerd om de databases te vullen met de
noodzakelijke gegevens voor het stellen van een juiste diagnose.

Er zullen in totaal op ongeveer 110 kruispunten tellingen worden verricht, tweemaal per dag gedurende
een half uur ’s ochtends (tussen 8.00 en 9.15 uur) en ‘s middags (tussen 17.10 en 18.30 uur). Dit komt
overeen met ongeveer 2.200 verkeersstromen per richting, uitsluitend gemeten op dinsdag en
donderdag gedurende zes dagen (3 weken) in een representatieve periode.
Een belangrijk deel van de tellingen (ongeveer 48 kruispunten, 2 maal per dag) zal worden uitgevoerd
door het analyseren van videobeelden die zijn opgenomen vanaf een statief van 6,50 m hoog, zodat het
geheel van de kruispunten wordt bestreken. Het adviesbureau beschikt daarvoor over 4 statieven met
videocamera’s, de overige tellingen zullen handmatig worden verricht.
PLANECO zal op een honderdtal weggedeelten de maximale lengte van de files identificeren.

II.2.1.

Tellingen per richting tijdens de spitsuren

In dit kader stelt de projectontwerper een telling per richting van het individuele verkeer op bijna alle
kruispunten van de gemeente (ongeveer 110 kruispunten) tijdens de spitsuren in de ochtend (tussen
8.00 en 9.15 uur) en in de middag (tussen 17.10 en 18.30 uur).
Op onderstaande kaart 1 vindt u de ongeveer 110 kruispunten waarop tellingen moeten worden
verricht, in een onderzoeksgebied dat zich uitstrekt voorbij de gemeentegrenzen, zodat een coherent
beeld van het verkeer kan worden verkregen.

Voor het uitvoeren van deze tellingen vraagt PLANECO de gemeente om technische ondersteuning in
de vorm van het beschikbaar stellen van acht gemeentelijke medewerkers gedurende de zes dagen van
de telling. (Inclusief het analyseren van de videobeelden, kan het aantal personen en uren variëren naar
gelang van de behoeften van de gemeente.)

II.2.2.

Automatische
week

tellingen

gedurende

een

hele

Door het verrichten van automatische tellingen gedurende een hele week, kunnen de beschikbare
gegevens van het BUV worden aangevuld.
PLANECO GMP van Etterbeek
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Door het verrichten van tellingen met automatische tellers van het Digiway (twoway II LP) op ten minste
40 weggedeelten (in 2 verkeersrichtingen) zal er een analyse kunnen worden gemaakt van de structuur
van het verkeer over de gehele week (rond de klok).

II.2.3.

Steekproef naar
parkeertelling

herkomst

en

bestemming

en

Deze tellers zijn in staat het verkeersvolume, de snelheid en de spreiding tussen vrachtwagens en
personenvoertuigen te analyseren (op bepaalde weggedeelten met zeer grote verkeersstromen, zal het
meten van de verkeersvolumes niet mogelijk zijn).

Om over actuele gegevens te kunnen beschikken over de herkomst en bestemming van het verkeer, zal
PLANECO tijdens de spitsuren een steekproef houden onder 2000 gemotoriseerde personen (volgens
de methodiek van een steekproef van de voertuigen op kruispunten met driekleurige verkeerslichten).

De 40 weggedeelten zijn bepaald in overeenstemming met de autoriteiten en de bevoorrechte actoren,
in vervolg op een analyse van de al beschikbare gegevens van het BUV over een representatieve
periode (10 weken). (Kaart 2.)

PLANECO beschikt over een telling (bron: BUV 2003) van de parkeerbezettingsgraad voor de gehele
gemeente, met uitzondering van het gedeelte buiten de eerste kroon. PLANECO zal de tellingen
verrichten voor de paar straten die nog ontbreken.

Kaart 0. 2 – Bepaling van de weggedeelten waarop tellingen zijn verricht

II.3. Analyse
De belangrijke database met tellingen, aangevuld door andere databases (tellingen en statistieken van
het BUV, herkomst-bestemming per statistische sector van het NIS uit 2001, herkomst-bestemming van
de MIVB volgens het model van STRATEC, gemeentelijke tellingen, ongevallenstatistieken uit Urbis
etc.) zal een grondige in kaart gebrachte analyse mogelijk maken van de vervoersstructuur: grootte,
spreiding tussen modi, analyse van het transitverkeer, identificatie van het sluipverkeer op de lokale
wegen, analyse van de bewegwijzering, analyse van de doorstroming van het verkeer etc.
Deze databases maken een gedetailleerde analyse mogelijk van het disfunctioneren van het
wegverkeer, het openbaar vervoer en de zachte-verplaatsingsmodi op het gemeentelijk grondgebied
(verzadiging van het net, sluipverkeer, verkeersveiligheidsproblemen, laad- en losbewegingen die het
verkeer hinderen, problemen in verband met de bereikbaarheid van de scholen, verzadiging van de
kruispunten, negeren van fietspaden, wildparkeren etc.). Deze analyse zal dikwijls gepaard gaan met
inventarisaties ter plekke. Hierdoor kunnen we bepaalde veronderstellingen bevestigen en het
disfunctioneren documenteren.
Er zal extra aandacht worden besteed aan de analyse van het goederenvervoer en de hinder die dat
met zich meebrengt. Ook de compatibiliteit van productie- en woonfuncties in sommige wijken krijgt
extra aandacht. Aansluitend op de automatische tellingen van het vrachtverkeer, zal een exacte analyse
worden gemaakt van de belangrijkste goederenverplaatsingen gedurende de dag en de nacht, ’s
ochtends vroeg en in het weekend. Gelet wordt op verplaatsingen die geluidsoverlast veroorzaken en
inbreuk maken op het niveau van de levenskwaliteit van de inwoners.
Een gedetailleerde analyse van de bestaande onderzoeken (Dienst Financiën van de gemeente
Etterbeek) en van tellingen van de parkeervraag en het parkeeraanbod, maken het mogelijk een
diagnose op te stellen van de parkeerproblematiek: analyse in ruimte en tijd, snelheid van de
parkeerdoorstroming, verzadigingsverschijnselen, overlast, analyse van de functie van de betrokken
wijken.
Een complete database is onontbeerlijk om een hoog kwaliteitsniveau te kunnen garanderen voor de
diagnose van het volledige wegennet dat behoort tot het onderzoeksgebied van dit mobiliteitsplan.
Tellingen per richting en automatische tellingen zijn daarbij onmisbaar voor de wetenschappelijke
analyse van de structuur van het verkeer en van het parkeren (volume, snelheid, structuur op de
kruispunten, spreiding tussen modi, transitverkeer, files, parkeergedrag) en voor de uitwerking van het
mobiliteitsplan en van het actieprogramma (beheersysteem voor de kruispunten, het maken van
modellen, analyseren en modelleren van de doeltreffende fasering van de verkeerslichten, uitwerking
van link en rechts afslaan, verkeersveiligheid, enz.).

De verkeersveiligheid en de veiligheid van de voetgangers zal in kaart worden gebracht om de
voornaamste problemen te identificeren, na een analyse van de structuur van het verkeer (tellingen per
richting), de ongevallenstatistieken, de bewegwijzering, de zichtbaarheid, plaatsen die vaak worden
bezocht door voetgangers en fietsers en de snelheidsmaatregelen op de hoofdassen en op gevaarlijk
plaatsen.
Het voetgangerverkeer, fietsverkeer en verkeer van personen met een verminderde mobiliteit zullen
profiteren van een cartografische analyse die een beschrijving geeft van de zachte verplaatsingen, de
belangrijkste centra van activiteiten en de voornaamste problemen die zijn geïdentificeerd.
De cartografische analyse van vraag en aanbod in het openbaar-vervoernet zal het net, de frequenties
en de juiste afstemming van de ruimtelijke en functionele structuren binnen de gemeente in kaart
brengen op basis van de statistieken van de MIVB.
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Over het algemeen zal ieder type analyse vergezeld gaan van een begeleidende stedenbouwkundige
analyse en mobiliteitsanalyse:
-

-

-

In het kader van de doelstellingen van de gemeente – het bevorderen van maatregelen om het
transitverkeer te beperken, het openbaar vervoer en de zachte verplaatsingen te bevorderen en
het verrichten van inspanningen op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte en het
parkeerbeheer.
In het kader van een samenhangende ruimtelijke en functionele inrichting van de gemeente en
haar omgeving.
Van de belangrijkste mobiliteitsgenererende aantrekkingspolen (in kaart gebracht), de
demografische karakteristieken (Europese Unie, Sint-Michielswarande, Tongerenstraat,
Kazernen etc.)
Van de inrichtingsplannen (IRIS, GewOP, GBP, Gemeentelijk ontwikkelingsplan, BPA,
verkeersplan, parkeerplan).
Van de gewestelijke context en de ontwikkeling van deze factoren in de toekomst, rekening
houdend met toekomstige inrichtingsplannen (wijkcontracten, GEN, station Mouterij etc.)
Van de bevolkingsgroei en verkeersgroei bij gelijkblijvend gemeentelijk politiek beleid.
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III. Fase 1.B. Definitie van de
doelstellingen
III.1. Uitwerking
In aansluiting op de uitgewerkte diagnose uit de vorige analysefase, dient er in deze fase een
gedetailleerdere en meer pedagogische uitwerking van de doelstellingen te worden gedefinieerd.

Het (indien nodig) aanpassen van de doelstellingen aan de verwachtingen van de burgers en het
overnemen van de doelstellingen door de autoriteiten.

III.4. Het bijwerken van de internetsite
De gemeentelijke autoriteiten, de begeleidingscommissie, de adviesraad voor de mobiliteit en de
burgers ontvangen aan het einde van fase 1 een tussentijds rapport en een niet-technische
samenvatting.
Een tussentijds rapport en een technisch dossier met het geheel van maatregelen, overzichten en
analyses, zal worden overhandigd aan de gemeentelijke autoriteiten, de begeleidingscommissie en de
adviesraad voor de mobiliteit.

Zoals bepaald in het schema van de methodiek, zal in deze fase de vruchten worden geplukt van de
permanente samenwerking tussen de projectontwerper en de bevoorrechte actoren tijdens vele
informele ontmoetingen en van de dialoog van de begeleidingscommissie, de autoriteiten en de
adviesraad voor de mobiliteit. Hierdoor zal een diagnose kunnen worden gesteld en kunnen
gemeenschappelijke doelstellingen worden gedefinieerd.
Voor iedere invalshoek van het mobiliteitsbeleid (individueel verkeer, goederenverkeer, zachteverplaatsingsmodi, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, parkeerbeleid, bewegwijzering en de fasering
van de driekleurige verkeerslichten) zal een geheel van doelstellingen worden gedefinieerd, op basis
van de diagnose en van de wensen van de gemeente.
Tijdens het formuleren van deze doelstellingen zullen vooral afgeleide doelstellingen worden
gedefinieerd en de algemene grondbeginselen voor het bereiken van de doelstellingen.

III.2. Openbare raadpleging
Van gemeenschappelijk geformuleerde doelstellingen zullen op pedagogische wijze worden
gepresenteerd tijdens een openbare raadpleging:
- Het uitwerken en huis-aan-huis verspreiden van informatie waarin de principes en doelstellingen
van de diagnose uiteen worden gezet en waarin de nadruk wordt gelegd op het feit dat alle
voorstellen kunnen worden gewijzigd tengevolge van de openbare raadpleging.
- Het bouwen van een internetsite die toegang geeft tot informatie over de diagnose en de
doelstellingen en die de burgers de gelegenheid geeft per e-mail hun mening te geven (nog te
bepalen).
- Beschikbaar maken van geschreven documenten met betrekking tot de diagnose en de
voorgestelde doelstellingen.
- Een of meerdere openbare informatiezittingen: het uitwisselen van informatie en meningen over
de diagnose en de doelstellingen, over de problemen van de inwoners en een
gemeenschappelijk plan voor de toekomst van de gemeente.

III.3. Analyse en aanpassingen
Analyse van de resultaten van de openbare raadpleging door de bevoorrechte actoren, de autoriteiten
en de begeleidingscommissie.
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IV. FASE 2. Mobiliteitsplan: het
uitwerken van diverse
contrasterende scenario’s en het
opstellen van een scenario voor
duurzame mobiliteit
Doel is het opstellen van contrasterende mobiliteitsscenario’s voor de korte, middellange en lange
termijn, in het kader van een samenhangende overdenking van het geheel van maatregelen om de
gedefinieerde doelstellingen te bereiken. Dit zal een gedetailleerde analyse met zich meebrengen van
alternatieven voor de plannen, programma’s, inrichtingsvraagstukken en acties.
Alle actiemaatregelen voor de plannen, de verplaatsingsmodi en het parkeerbeleid moeten worden
gedefinieerd voor de korte termijn (1-3 jaar), de middellange termijn (3-6 jaar) en de lange termijn (6-18
jaar).

Het richtplan en het detailplan voor de organisatie van het vervoers- en parkeerbeleid:
Zoals gedefinieerd in de technische specificaties, definieert het richtplan voor vervoers- en
parkeerbeleid de principes voor iedere verplaatsingsmodus, de structuur van de netten en hun
hiërarchische indeling en de principes voor het parkeerbeleid op verschillende schaal- en tijdsniveaus.
Het detailplan voor de organisatie van het vervoers- en parkeerbeleid wordt als volgt gedefinieerd:

IV.1. Algemeen deel
Dit onderdeel omvat het cartografisch uitwerken van de in de technische specificaties beschreven
gedeelten:
- Hiërarchische indeling en categorisering van de wegen
- Interventieprincipes voor het vertalen van deze wegenclassificatie (verkeersplan,
inrichtingsplannen etc.)
- Principes voor het beheer van de hoofdassen
- Principes voor het beheren van de voornaamste kruispunten
- Inrichtingsschetsen om de haalbaarheid van de voorstellen te toetsen voor de meest
strategische sectoren
- Afstemming tussen de politieke thema’s en met de gereedschappen voor ruimtelijke ordening

Door de sterke toename van het autoverkeer is speciale aandacht vereist voor maatregelen om het
volume van dit soort verkeer te beperken: verbetering van het openbaar vervoer, vermindering van de
capaciteit van de grote transitassen, bescherming van woonwijken, bevordering van het carpoolen en
van bedrijfsvervoersplannen, vergroting van de publieke ruimte ten behoeve van voetgangers etc.
In het kader van het mobiliteitsplan, zal adviesbureau PLANECO zich inzetten om een pragmatische
houding te betrachten bij het zoeken naar oplossingen, met name als het gaat om de financiële
haalbaarheid en om de kosten van het toekomstige actieprogramma, dat gedeeltelijk is gedefinieerd
door het mobiliteitsplan. Zo kunnen sommige oplossingen uiterst doeltreffend zijn zonder dat er grote
planologische projecten voor nodig zijn: eenrichtingsverkeer ter bescherming van de lokale wegen,
wijziging van de fasering van de driekleurige verkeerslichten om de capaciteit van de kruispunten te
vergroten, verminderen van de snelheid door asverschuivingen door middel van gewijzigde
wegmarkeringen op de parkings, verhoogde snelheidscontroles op bepaald assen etc.
De verschillende elementen van de grondbeginselen van het mobiliteitsplan moeten zowel vanuit
stedenbouwkundig en milieutechnisch oogpunt als vanuit het oogpunt van mobiliteit worden
geanalyseerd .
Adviesbureau PLANECO beschikt over een multidisciplinair team van onderzoekers die elkaar in een
permanente dialoog aanvullen. Hierdoor kan het onderzoek in zijn geheel worden aangepakt en kan er
een optimale samenhang worden bereikt tussen de verschillende instrumenten voor planning, vervoer
en stedenbouw.
Deze principes moeten zorgdragen voor onderlinge samenhang bij de ruimtelijke en functionele analyse
van de gemeente, rekening houdend met de gemeentelijke ontwikkelingspolen en -assen (met name
gedefinieerd in het instrumentarium voor ruimtelijke ordening en de wettelijke verplichtingen daarvoor).
In het algemene kader van deze stap, moeten de volgende principes met prioriteit worden
gerespecteerd:
- De reorganisatie van de verkeersstromen, met het oog op de bescherming tegen de toename
van het verkeer op de lokale wegen en in de woonwijken (plan voor zone 30-gebieden,
systemen voor eenrichtingsverkeer, verkeersdrempels).
- Het herinrichten van de openbare ruimte en structurerende ruimten ten gunste van zachte
verplaatsingen en van het openbaar vervoer.
- Het opnieuw bijwerken van het parkeerplan en van de algemene doelstellingen, met het oog op
het juiste beheer van de beperkte ruimte (plan voor betalende zones, verhoging van de
parkeerdoorstroming, plan en haalbaarheidsonderzoek voor controle- en strafmaatregelen,
parkeerplan voor het vrachtverkeer etc.).
- Het meewegen van het gebrek aan respect voor de verkeersregels van de weggebruikers in
Etterbeek en van de verkeersveiligheid.
Ieder onderdeel van de plannen, inclusief de analyse en evaluatie daarvan, zal in nauwe samenwerking
met de sleutelactoren, de begeleidingscommissie en de adviesraad voor de mobiliteit worden
uitgewerkt.

Een gereedschap dat de voorkeur zal genieten voor het uitwerken van het detailplan voor de
organisatie van het vervoer is de database met tellingen die het mogelijk maakt naar alternatieven en
oplossingen te zoeken als het gaat om het disfunctioneren van het vervoer (beheersysteem voor de
kruispunten, verzadiging van het wegennet, doeltreffendheid van het openbaar vervoer, sluipverkeer,
verkeersveiligheid, laad- en losbewegingen die het verkeer hinderen, transport van gevaarlijke
goederen, gebrek aan fietspaden en voetgangersoversteekplaatsen, wildparkeren etc.).
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IV.2. Onderdeel zachte-verplaatsingsmodi:
voetgangers, fietsers, personen met een
verminderde mobiliteit, ruiters.

-

Uitwerking van het netwerk van deze zachte verplaatsingen in de structurerende ruimten en van de
waargenomen hoofdverkeersstromen die bestaan uit dit soort verplaatsingen.
Herinrichting van de openbare ruimte ten gunste van deze zachte verplaatsingen, waarbij groenere
ruimten worden gecreëerd die een belangrijke verbetering van de levenskwaliteit zullen bieden.
Verbetering van de verkeersveiligheid voor dit soort verkeer, van de verbindingen met het openbaar
vervoer en van de levenskwaliteit in de openbare ruimte.

IV.3. Onderdeel openbaar vervoer
Analyse van herkomst en bestemmingen voor het openbaar vervoer en voorstellen voor het
optimaliseren van de verbindingen, met name met het oog op de komst van het GEN.

-

Herinrichting van de parkeerfunctie.
Regelgeving.
Tarifering.
Beheer van het verkeer nabij handelsgebieden, administratiegebieden, scholen, treinstations en
metrostations.
Parkeerbeheer voor het vrachtverkeer, gericht op het verminderen van de hinder voor de
buurtbewoners, zonder afbreuk te doen aan de productie en de leveringen.
Beheer van de bewonerskaarten.
Beheer van de controle.

IV.5. Onderdeel goederenvervoer
Grondige analyse van de precieze tellingen van het vrachtverkeer (automatische telling van 40
weggedeelten gedurende een week) en het uitwerken van een strategie voor de routes, het parkeren en
het beheer van de strafmaatregelen.
Ontwerp van een routeplanning voor het vrachtverkeer (bijvoorbeeld indirect, door middel van de
inrichting van de kruispunten, verkeersdrempels, straten met eenrichtingsverkeer en regelgeving) om de
toegankelijkheid voor dit soort activiteiten in stand te houden en de hinder ervan te beperken.

Reallocatie van de openbare ruimte aan het openbaar vervoer voor wat betreft de prioritaire
verbindingen en de ontwikkeling van multimodale overstapknooppunten.
In ruggespraak met de MIVB en de overige exploitanten, teneinde een realistisch net van verbindingen
te ontwerpen.
In dit kader, dient te worden gestreefd naar nauwe samenwerking met de gemeentelijke autoriteiten en
het gewest, zodat de inspanningen voor bepaalde prioritaire tram- en buslijnen op elkaar kunnen
worden afgestemd en gebundeld.
Te denken valt bijvoorbeeld aan het verbeteren van de reissnelheid en de vervoerscapaciteit van de
tramlijnen 81 en 82 en de buslijnen 94 en 95, in het kader van de overstapmogelijkheden op de
toekomstige GEN-stations Mouterij, Etterbeek en Merode.
Herinrichting van de busverbindingen (lijn 34, 59 en 80) en van de structurerende ruimte rondom het
Jourdanplein, om de reissnelheid te verbeteren.
Aandacht voor de inrichting van eigen banen op de Oudergemlaan en de Kroonlaan en op andere
problematische weggedeelten.
Aandacht voor de inrichting van de toegang tot de multimodale overstapknooppunten van de GENstations Mouterij en Etterbeek en van het GEN- en metrostation Merode (inrichting van het verkeer en
de haltes voor tram en bus, veilige ruimten voor voetgangers en fietsers, parkeerbeheer voor kort
parkeren, fietsenstalling etc.).

IV.6. Onderdeel verkeerstekens
Cartografische uitwerking van een organisatieschema voor de verkeerstekens, dat onder meer de
volgende elementen bevat, zoals gedefinieerd in de technische specificaties:
- Bepaling van de horizontale en verticale verkeerstekens
- Bepaling van een verkeerstekensysteem met inachtneming van de continuïteit van de
verkeerstekens tot aan de bestemming, de eenvormigheid van de verkeersborden ter
verbetering van de leesbaarheid en een duidelijke keuze voor de bewegwijzering, waardoor de
burgers eenvoudig de weg kunnen vinden.
- Uitwerking van aparte verkeerstekens voor voetgangers en fietsers, rekening houdend met het
wegennet en de interessegebieden voor dergelijke verplaatsingen.
- Analyse en voorstellen ter verbetering van de dynamische verkeerstekens, in het bijzonder van
de fasering van de driekleurige verkeerslichten (zie ook het actieprogramma: gedetailleerd
model van 15 kruispunten met het computerprogramma VISSIM, analyse van alternatieven voor
de fasering met het geïntegreerde computerprogramma VAP).
De gemeentelijke autoriteiten, de begeleidingscommissie en de adviesraad voor de mobiliteit ontvangen
aan het einde van deze fase een tussentijds rapport en een niet-technische samenvatting.

IV.4. Onderdeel parkeren
Analyse van de doeltreffendheid van het huidige parkeerplan en voorstellen tot verbetering.
Het ontwerpen van een plan, voorzien van kaarten, voor het parkeerbeheer met de volgende
prioriteiten:
PLANECO GMP van Etterbeek
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V.1.

V. FASE 3. Actieplan
Zoals omschreven in de technische specificaties, wordt in het actieprogramma een precieze
omschrijving gegeven van de acties die nodig zijn voor het uitwerken van een plan voor de toepassing
van de inrichtingsschetsen voor het mobiliteitsplan.
Voor iedere actie dient het volgende te worden gedefinieerd:
-

De doelstellingen.
De prioriteiten van de doelstellingen.
De acties die ermee verbonden zijn (gewenst en/of verplicht).
Een evaluatie van de voor de toepassing benodigde middelen.
De financieringsmogelijkheden en -voorwaarden voor de prioritaire maatregelen.
De programmering van de werkzaamheden op basis van het gemeentelijk budget, van het
driejaarlijkse investeringsplan en van de mogelijkheden van externe financiering.
Een toepassingsplan en controle op de acties.
Een evaluatie van de inrichtingsmaatregelen.
Een evaluatie van de afgeleide en algemene doelstellingen.

De voorziene inrichtingsoplossingen moeten pragmatisch zijn en rekening houden met het gemeentelijk
budget.
Daarom geeft PLANECO doorgaans de voorkeur aan bescheiden inrichtingsoplossingen of aan acties
die niet noodzakelijk lange en dure werkzaamheden met zich meebrengen:
-

Aanpassing van de fasering van de driekleurige verkeerslichten ter verbetering van de
verkeersdoorstroming.
Zone 30-gebieden maken van lokale wegen.
Het invoeren van systemen voor eenrichtingsverkeer ter bescherming van de lokale wegen.
Maximaal gebruik van wegmarkeringen, in zoverre mogelijk.
Asverschuivingen als oplossing voor het verlagen van de snelheid.
Doeltreffende en regelmatige snelheidscontroles op de gevaarlijke assen.
Het handhaven van de parkeercontrole.
Het aanplanten van groen ter bevordering van de levenskwaliteit.
Goedkopere verkeersremmende systemen.
Bevordering van carpoolen.
Het bevorderen van bedrijfsvervoersplannen (bijvoorbeeld bij het verlenen van
milieuvergunningen).

Om de doeltreffendheid van de voorzieningen te garanderen, zullen ze worden geëvalueerd in
verschillende VISSIM-computermodellen. Deze modellen zullen rekening met wijzigingen in de
inrichtingsprojecten (verkeersdrempels, systemen voor het beheren van kruispunten, fasering van de
verkeerslichten etc.) en toekomstige wijzigingen in de groei van de bevolking en van het vervoer.
Het in VISSIM geïntegreerde computerprogramma VAP maakt het mogelijk exacte modellen te maken
en de fasering van de driekleurige verkeerslichten optimaal in te stellen.
Het maken van modellen van de verschillende opties en alternatieven voor de inrichting
(beheersysteem voor het kruispunt, fasering van de verkeerslichten) zal ons in staat stellen de
doeltreffendheid, voordelen en nadelen ervan te beoordelen in het licht van de overeengekomen
doelstellingen. In dit kader stelt PLANECO voor om VISSIM-modellen te maken voor bepaalde
kruispunten en assen.

Het maken van VISSIM-modellen van 15
kruispunten

Het maken van modellen van het individuele verkeer en van de fasering van de driekleurige
verkeerslichten met de programma's PTV-VISSIM en VAP, biedt ons een belangrijk basisinstrument om
de voorzieningen en het beheersysteem voor de kruispunten te evalueren tijdens de uitwerking ervan.
Met de interactieve programma's VISUM en VAP, kunnen we simulaties maken van de multimodale
verkeersstromen op maximaal 2.000 verkeersknooppunten en 5.000 weggedeelten. VISSIM biedt ook
de mogelijkheid om zeer goede grafische weergaven te maken.
VISSIM is een programma voor het maken van micro- en mesoscopische simulaties van de
multimodale verkeersstromen, gebaseerd op een microscopisch verkeersmodel en het gedrag van de
weggebruikers.
In VISSIM kan een microscopische reconstructie worden gemaakt van het wegennet, de voorzieningen,
de vervoersparameters en het rijgedrag, de verkeersregels en de fasering van de stoplichten. Hierdoor
kan een betrouwbaar model en een precieze analyse worden gemaakt van de doorstroming van het
verkeer, de wegcapaciteit en de verkeersveiligheid.
De grafische presentatie is uiterst inzichtelijk en pedagogisch, omdat VISSIM een model maakt van alle
details van ieder voertuig en van alle wegvoorzieningen (met name in 3D-weergave).
Dit computerprogramma maakt presentaties mogelijk voor het analyseren van de details van mobiliteitsen inrichtingsplannen, met name tijdens publieke zittingen.
De modellen kunnen ook een middel zijn voor het bijeenbrengen van verschillende meningen en voor
het vinden van een evenwicht tussen de verschillende belangen, altijd een moeilijk punt als het om
mobiliteit gaat. Zo kunnen de voordelen van bepaalde inrichtingsoplossingen goed zichtbaar worden
gemaakt.
Als gevolg van de formele en informele gedachte-uitwisseling met de bevoorrechte actoren, kan het
mogelijk zijn dat bepaalde voorzieningen niet kunnen worden gerealiseerd of moeten worden gewijzigd,
bijvoorbeeld om budgettaire redenen. In dat geval zullen de modellen worden bijgewerkt in VISUM en
VISSIM.

V.2.

Openbare raadpleging

Het mobiliteitsplan en de bijbehorende acties die zijn gedefinieerd in samenspraak met de actoren en
de autoriteiten moeten op pedagogische wijze worden gepresteerd tijdens een openbare raadpleging:
-

Het uitwerken en huis-aan-huis verspreiden van informatie waarin de principes van het
mobiliteitsplan worden uitgelegd.
Het bouwen van een internetsite met onder meer de principes van het mobiliteitsplan, waarop de
burgers in een forum hun meningen kunnen uitwisselen.
Beschikbaar maken van geschreven documenten met betrekking tot het mobiliteits- en
actieplan.
Een of meerdere openbare informatiezittingen: presentatie van het mobiliteitsplan, presentatie
van de met name in 3D gedetailleerde computermodellen.

De gemeentelijke autoriteiten, de begeleidingscommissie, de adviesraad voor de mobiliteit en de
burgers ontvangen aan het einde van deze fase een eindrapport.
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Er is Adviesbureau PLANECO veel aan gelegen om pragmatische documenten te produceren ten
behoeve van openbare raadplegingen en rapporten. De documenten zijn gericht op een
aanschouwelijke, grafische presentatie, waardoor de informatie eenvoudiger is te begrijpen.
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Fase 1.A. Diagnose
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VI. Stedenbouwkundige context en de
publieke ruimte
VI.1. Sociaal-economische context
We zullen hieronder enkele sociaal-economische karakteristieken van de gemeente Etterbeek
analyseren die van invloed kunnen zijn op het thema mobiliteit: de bevolking, de spreiding over
leeftijdsgroepen, de bevolkingsgroei en de sociale en beroepscategorieën.

De onderstaande tabel toont ons dat er in Etterbeek een oververtegenwoordiging bestaat in de
leeftijdsgroep van de volwassenen van 25-65 jaar, met een spreiding over de wijken die omgekeerd is
aan die van de bovenstaande jongeren.
Ten slotte zijn de bejaarden (65+) lichtelijk ondervertegenwoordigd in vergelijking met het Gewest. Deze
ondervertegenwoordiging is slechts significant in enkele wijken in het noorden, en noordwesten van de
gemeente, vooral in de wijk rond de Philippe Baucqstraat (minder dan 10 % 65+).

0-15 jaar
15-25 jaar
25-65 jaar
65+

Etterbeek
16,1 %
11,9 %
56,8 %
15,3 %

VI.1.3.
VI.1.1.

De bevolking

De gemeente Etterbeek kent een bevolking van 41.019 inwoners per 1 januari 2003 (NIS, 2003),
hetgeen neerkomt op een gemiddelde inwonersdichtheid van 126 per hectare. Dit is meer dan het
dubbele van het gemiddelde in het Gewest (60 inw./ha). (Zie ook kaart I.1 hieronder.)

Bevolkingsgroei

De onderstaande grafiek toont ons de bevolkingsgroei in de gemeente Etterbeek tussen 1991 en 2003
(NIS-2003). (Zie ook kaart I.6 hieronder.)

45 000

De woonfunctie doet daarom een belangrijk beroep op het publieke parkeeraanbod binnen de
gemeente.

44 000

Onderstaande kaart I.1. is een weergave van de bevolkingsdichtheid per statistische wijk (NIS, 2001) en
van de absolute inwonersaantallen. De kaart toont ons de grote bevolkingsconcentratie binnen de
gemeente Etterbeek, met name in het centrum en in het westelijke gedeelte. De wijk rond de Philippe
Baucqstraat, gelegen tussen de Victor Jacobslaan en de Waversesteenweg, is de dichtstbevolkte
binnen de de gemeente (meer de 200 inwoners per hectare). Vandaar ook de grote
parkeerproblematiek in deze wijk (zie hoofdstuk VI. Parkeren)

42 000

Ten slotte vallen nog enkele onbewoonde sectoren op (Jubelpark, Sint-Michielswarande2) binnen het
dichtbevolkte totaal.

Brussels Gewest
18,0 %
12,3 %
53,2 %
16,5 %

44 218

Aantal inwoners

43 000
41019

41 000
39 634

40 000
38 894

39 000

39 162
38 668

38 727

1993

1995

38 315

38 000
37 000
36 000
35 000
1981

VI.1.2.

Bevolkingsspreiding naar leeftijdsgroep

Zoals we kunnen zien in de onderstaande tabel, zijn de leeftijdsgroepen van de jongeren (0-15 jaar en
15-25 jaar) lichtelijk ondervertegenwoordigd in de gemeente Etterbeek, vergeleken met het Brussels
Gewest. (Zie de kaarten I.2 tot en met 5 hieronder.)
Deze ondervertegenwoordiging op gemeentelijk niveau is het gevolg van de zwakke
vertegenwoordiging van deze twee leeftijdsgroepen in het oostelijk deel van de gemeente (Heilig Hart,
Legerlaan, Tervuursepoort, Stafhouder Braffortstraat en Tongerenstraat, Kardinaal Lavigeriestraat).

1991

1997

1999

2001

2003

Bevolking

Merk op dat het inwonertal van de gemeente weer stijgt vanaf 1997, terwijl er sprake was van een lichte
daling na 1991.

Gegeven de geringe verschillen in bevolkingsdichtheid, op wijkniveau binnen de gemeente en ten
opzichte van het Brussels Gewest, heeft deze constatering nauwelijks consequenties voor het
mobiliteitsplan.

2

In 2001 was Sint-Michielswarande zo goed als onbewoond, deze situatie is sinds 2003 gewijzigd toen er woningen zijn
gebouw.
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Kaart 1.6. toont ons de stijging van het inwonertal en de groeicijfers (1991-2003) voor de statistische
wijken van de gemeente (NIS, 1991-2001). Te zien is dat er voor de gemeente sprake is van algemene
positieve groei sinds 1991 (+1,9%), ongelijk verdeeld over de verschillende wijken:
- Een geheel van wijken met een lichte bevolkingsgroei in het westen en het centrum van de
gemeente (wijken Sint-Antoon-plein, Maalbeek laan, Philippe Baucqstraat, Sint-Gertrude,
Koningsveldstraat, Rinsdelle plein, Gemeentehuis, Tervuursepoort (Tongeren), Legerlaan).
- Een wijk in het zuidwesten van de gemeente die een forse groei doormaakt, met 773 nieuwe
inwoners (Kazernen).
- Een geheel van wijken met een lichte demografische teruggang in het centrum en het oosten
van de gemeente (Jacht, Generaal Henrilaan, Heilig Hart, Kardinaal Lavigeriestraat, SintMichielscollege).
- Drie wijken die een sterkere teruggang kennen, met een verlies van meer dan 10% van het
inwonertal, in het zuiden van de gemeente (het zuiden van Nieuwelaan) en in het noorden
(Tervuursepoort: Braffort en Léon de Lantsheerestraat).

VI.2.3.

De gemeente Etterbeek kent twee winkelcentra met een bovenlokaal karakter: Jacht en Tongerenstraat.
De anderen winkelcentra hebben vooral een lokaal karakter, met een sterke vertegenwoordiging van de
horeca (Jourdan). (Zie kaart I.8 hieronder.)
De commerciele biesen in kaart I.8 gebracht, zijn het voorwerp van de inventaris die voor het
Gewestelijk Bestemmingsplan, in zijn tussentijdse versie van 1999, wordt verwezenlijkt. Dat kan de
verschillen uitleggen ten opzichte van de definitieve versie van het Gewestelijk Bestemmingsplan van
2001.

VI.2.4.
VI.1.4.

De sociale en beroepscategorieën.

De gemeente Etterbeek wordt gekarakteriseerd door een bijzonder gemengd stadsbeeld. Daardoor
heeft de gemeente behalve een woonfunctie ook een economische functie, met 21.000 betaalde banen
in het jaar 2000 (bron: RSZ) waar nog eens 2.800 zelfstandigen bijkomen (bron: RSVZ).
Wel dient hier opgemerkt te worden dat de cijfers van de RSZ betrekking hebben op de werkplek, terwijl
die van de SVZ betrekking hebben op de woonplek.
Deze belangrijke werkgelegenheidsfunctie in de gemeente Etterbeek heeft uiteraard consequenties
voor het mobiliteitsplan. De gevolgen zijn eenvoudiger te bestuderen, dankzij de kaart met de spreiding
van de mobiliteitsgenererende polen (kantoren, ziekenhuizen, winkels etc.) in hoofdstuk II.

VI.2. Stedenbouwkundige context
Zoals we in het voorgaande hoofdstuk (Sociaal-economische context) hebben kunnen zien, biedt de
gemeente Etterbeek een zeer gemengd stadsbeeld met vele functies.

VI.2.1.

Woonfunctie

De gemeente herbergt 41.019 inwoners (NIS, 2003) en bestaat uit een aaneengesloten gebied met een
grote bevolkingsdichtheid (gemiddeld 126 inwoners per hectare): zie hoofdstuk I, Sociaal-economische
context en de kaart met de weergave van de bevolkingsdichtheid per statistische wijk.

VI.2.2.

Administratieve functie

De administratieve functie is sterk aanwezig in de gemeente Etterbeek, met meer dan 300.000m² aan
kantoorruimte, voornamelijk verspreid over het noordwesten van de gemeente en in het oosten, vooral
op het blok Sint-Michielswarande (administratief centrum ING). (Kaart I.7. Administratieve functie).

Zakelijke functie

Andere mobiliteitsgenererende functies

Er zijn in de gemeente Etterbeek nog andere mobiliteitsgenererende functies aan te wijzen
(ziekenhuizen, scholen, communicatiepolen etc.). Deze worden geanalyseerd in hoofdstuk II (zie de
kaart met mobiliteitsgenererende polen).

VI.2.5.

Het levenskader verbeteren

In zijn Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) (prioriteit 9), de Brussels Hoofdstedelijk Gewest
beschrijft de maatregelen te ondernemen om een rationeel beheer van de hulpbronnen te waarborgen,
een actief beleid voeren ter vermindering van de overlast door in de eerste plaats te streven naar een
vermindering van het autoverkeer en het groene karakter van het Gewest versterken. In verband met
dit onderwerp, zullen wij de groen en blauw netwerk alsmede zijn voornaamste kenmerken te
beschrijven (prioriteit 9, hoofdstuk 4). Een aanvullende informatie is beschikbaar op de website van het
GewOP op het adres: http://www.prd.irisnet.be/Nl/priorites/priorite09.htm
De inzet van het groen en blauw netwerk bestaat er met name in de groene ruimten ertussen met
elkaar te verbinden met de bedoeling een groen snoer te vormen en zodoende de burger, waar deze
zich ook in de stad bevindt, leef- en verplaatsingsruimten te kunnen garanderen die tegelijkertijd
gebruiksvriendelijk en veilig zijn. Het gaat er ook om de biodiversiteit en de ecologische kwaliteiten van
de natuurlijke en semi-natuurlijke landschappen te beschermen, waarbij gelet moet worden op hun
behoud en hun opname in het netwerk.
Daarom probeert de Brusselse Hoofdstedelijk Gewest om, binnen de openbare ruimte van het hele
Gewest, een voldoende dicht en geografisch evenwichtig verspreid maaswerk uit te bouwen met als
belangrijkste kenmerken:
- de aanwezigheid bevorderen van een inheemse, gediversifieerde vegetatie, een toevluchtsoord
voor de wilde fauna en van hoge ecologische en landschappelijke kwaliteit;
- voornamelijk uitgaan van de bestaande of te creëren groene en « blauwe » ruimten zodanig dat
ze stuk voor stuk bevoorrechte convergentiepunten van het netwerk vormen;
- de personen die niet-gemotoriseerde vervoermiddelen gebruiken een belangrijkere en zelfs een
prioritaire of exclusieve plaats toekennen.
Aldus vervult het groen netwerk drie hoofdfuncties die gelijktijdig maar in verschillende verhoudingen
worden uitgeoefend : de landschapsfunctie, de sociaal-recreatieve functie (wandeling, spel, rust,...) en
de nutsfunctie (verplaatsingen), alsook de ecologische functie (de biodiversiteit en ecologische
evenwichten waarborgen).
Het blauw netwerk is in het groen netwerk geïntegreerd. Het richt zich specifiek op het netwerk van
rivieren en vijvers die het wil herwaarderen op het vlak van hun recreatieve, landschappelijke en
ecologische waarden. Het wil tevens een optimale hydrografische werking verzekeren.
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Het groen en blauw netwerk speelt dus een hoofdrol voor een duurzame stad. Het biedt een hoog
potentieel ter verbetering van het leefklimaat en van het stedelijk leefmilieu en draagt doeltreffend bij tot
een beheersing van de stadsvlucht.
De kaart 4 van de GewOP (Verbetering van de levenskwaliteit) beschrijft het netwerk dat op regionaal
niveau wordt ondernomen.
Het kan op het volgende Internet adres geraadpleegd worden:
http://www.prd.irisnet.be/maps/map4.pdf.
Deze kaart onderscheidt twee soorten van structurerende ruimten met versterkte milieu-integratie. Het
heeft eveneens als doel om de functie van verblijf van bepaalde verkeersaders te versterken en bepaalt
de belangrijkste intermodale verkeersknooppunten.

Zoals aangewezen in de Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOP) van Etterbeek, heeft de gemeente
van Etterbeek weinig mogelijkheden (in niet gebouwde percelen) om nieuwe groene ruimtes van
kwaliteit te vestigen, dat het om stadsparken of wijken gaat. Het wil de openbare ruimtes groen maken,
enerzijds door de aanplanting van bloemen in de zomer en van jaarlijkse hardnekkige planten, en
anderzijds door de deelname van de inwoners aan werkingen zoals de "groene wijken” te
ondersteunen. De Gemeente heeft bovendien het aandeel van de middelen verhoogd die, op de
gemeentebegroting, aan de herinrichting en het onderhoud van de openbare ruimtes worden
toegekend. Meer bijzonderheden worden, daaromtrent, in de Gemeentelijk Ontwikkelingsplan gegeven.
De kaart I.9 toont het groene netwerk en de voornaamste structurerende ruimten die binnen de
gemeente van Etterbeek, zoals zij momenteel bestaan.

De structurerende ruimten, afgebeeld op de kaart "verbetering van de levenskwaliteit", beslaan de
voornaamste mobiliteitsassen en vormen de verbinding tussen de belangrijkste activiteitencentra
(handelszaken, kantoren, voorzieningen, ...) en de knooppunten van het openbaar vervoer. De
structurerende ruimten zijn, per definitie, visuele bakens van kwaliteit in de stad en ze vormen veilige
zones voor de zwakke weggebruikers.
Een eerste groep structurerende ruimten met versterkte milieu-integratie, op kaart 4 (GewOP)
aangegeven als "aanleg type I", beoogt een beperking van het autoverkeer op grond van de
specialisatie van de betrokken weg. De ruimte die kan worden teruggewonnen op de auto zal worden
voorbehouden voor de verbetering van de infrastructuren voor de zachte verplaatsingswijzen en voor de
ingroening. Het gaat vooral om oude steenwegen waar het leven vaak in de verdrukking werd gebracht
om verschillende redenen : sterke druk vanwege het transitverkeer, een te sterk op het verkeer
ingestelde inrichting, de soms anarchistische ontwikkeling van de handel…
Een tweede groep structurerende ruimten met versterkte milieu-integratie, aangeduid met "aanleg type
II" op kaart 4 (GewOP), beoogt de versterking van dat deel van de ruimte dat is bestemd voor de zachte
mobiliteit, zonder daarbij echter afbreuk te willen doen aan het autoverkeer (volume en vlotheid). Deze
versterking moet gepaard gaan met een ingroening van de betrokken ruimten. Het gaat meer in het
bijzonder om de randwegen en de grote verkeerswegen van de Kanaalas. Eén van de beoogde
doelstellingen is de verbetering van de verblijfsfunctie en de herwaardering van het stedelijk landschap.
Het concept van de structurerende ruimten is rechtstreeks gekoppeld aan dat van het groen netwerk
waarvan het deel uitmaakt.
Hiervoor steunt het gewestelijk beleid op :
- de vrijwaring, het herstel en de creatie van de rooilijnen;
- de grote lanen moeten in de stad gemarkeerd worden door prestigieuse rooilijnen omwille van
de esthetische, sociale en ecologische rol die ze vervullen. De inrichting van de openbare
ruimten moet vergezeld gaan van aanplantingen;
- inrichtingen die in de eerste plaats het comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruikers
waarborgen en de niet-gemotoriseerde mobiliteit en het openbaar vervoer bevorderen.
Buiten de prioritaire beleidslijnen die het Gewest voortzet, met name de verbetering van de reissnelheid
van het openbaar vervoer en de verschuiving van het verkeer door het transitverkeer in het
wijkwegennet te verbannen, worden deze openbare ruimten ook aangepast voor de verbetering van het
comfort en de veiligheid van de zwakke weggebruikers en de bevordering van de niet-gemotoriseerde
mobiliteit.
Eerst moeten de intermodale knooppunten (kruising van structurerende ruimten, nabijgelegen
activiteitencentra, verbinding met het groen netwerk, knooppunten van het openbaar vervoer) voorzien
worden van dit soort inrichting, waarbij vooral aandacht besteed zal worden aan de zwakke
weggebruikers en het accent op de groene omgeving gelegd zal worden.
Deze knooppunten zullen als vertrekpunt dienen voor de herkwalificatie van de structurerende ruimten.
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Bevolkingsdichtheid per wijk

Bron : NIS, 2001

Kaart I.1 - Bevolkingsdichtheid
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Aantal personen die bij wijk leven

Bron : NIS, 2003

Kaart I.2 - Leeftijdsgroep 0-15 jaar
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Aantal personen die bij wijk leven

Bron : NIS, 2003

Kaart I.3 - Leeftijdsgroep 15-25 jaar
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Aantal personen die bij wijk leven

Meer dan 75%

Bron : NIS, 2003

Kaart I.4 - Leeftijdsgroep 25-65 jaar
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Aantal personen die bij wijk leven

Bron : NIS, 2003

Kaart I.5 - Leeftijdsgroep 65+
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Bron: NIS, 2003

Kaart I.6 - Bevolkingsgroei
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Bron: inventaris Gewestelijk Bestemmingsplan,
overgang versie 1999

Kaart I.7 - Administratieve functie
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Bron: inventaris Gewestelijk Bestemmingsplan,
overgang versie 1999

Kaart I.8 - Zakelijke functie
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Bron: PRD - oktober 2002 http://www.prd.irisnet.be/maps/map4.pdf

Kaart I.9 - Groen netwerk (bron: GewOP – oktober 2002)
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•
•

VI.3. De wegen en de publieke ruimte
VI.3.1.

Hiërarchische indeling van de wegen

grootstedelijke wegen die instaan voor de toegang tot de grootstedelijke voorzieningen;
hoofdwegen die het net van grootstedelijke wegen aanvullen om in te staan voor de grote
bewegingen binnen de stad.

De voorschriften 26.2. van het Gewestelijk Bestemmingsplan wijzen aan dat:

a) Regelgevingsaspecten
• Gewestelijk Bestemmingsplan

Als een weg van het hoofdnet, met uitzondering van autosnelwegen, is onderverdeeld in meerdere
rijbanen of is voorzien van een tunnel of een viaduct, dan volgen de specialisaties van de verschillende
rijbanen de volgende principes en bijbehorende voorschriften:

Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) beschrijft een hiërarchische indeling van het wegennet voor
gemotoriseerd verkeer. Het gaat om een hiërarchische indeling, gebaseerd op het soort verkeer dat er
gewenst is, te weten lokaal verkeer of transitverkeer.
Er vallen twee functies te onderscheiden in het gebruik van de openbare ruimte en de wegen: de
verblijfsfunctie, verbonden met de activiteiten van de buurtbewoners, en de verkeersfunctie, verbonden
met het openbaar vervoer, met motorvoertuigen, tweewielers en voetgangers.

-

Weg van het hoofdnet voor de rijbanen van tunnels of viaducten, voor de centrale rijbanen
tussen kunstwerken, voor de centrale rijbanen gelegen boven een verkeerstunnel of onder een
viaduct, wanneer die rijbanen meer dan één rijstrook per rijrichting omvatten en voor de
tunnelinritten.

-

Weg van het interwijkennet voor de centrale rijbanen gelegen boven een verkeerstunnel of
onder een viaduct, wanneer het gaat om rijbanen met één rijstrook per rijrichting.

De specialisatie van de wegen wordt uitgedrukt in de volgende drie niveaus:

-

Weg van het wijknet voor de zijdelingse rijbanen.

-

Het primair wegennet:
•
•
•

autosnelwegen,
grootstedelijke wegen,
hoofdwegen.

-

Het interwijkennet.

-

Het wijknet of lokale net:
•
•

wijkwegen,
plaatselijke straten.

Het relatieve aandeel van het transitverkeer vergeleken met het lokale verkeer is progressief evenredig
met het specialisatieniveau. Het hoofdnet wordt hoofdzakelijk gebruikt door het transitverkeer terwijl het
lokale verkeer zich voornamelijk afspeelt binnen het wijknet. Ook zijn de trajecten die worden afgelegd
op het hoofdnet langer dan die binnen het wijknet. De toegestane snelheid binnen ieder verkeersnet
neemt af van het hoofdnet tot het wijknet.
Onverminderd de wettelijke of reglementaire bepalingen die specifiek betrekking hebben op de
autosnelwegen, voorzien de handelingen en werken voor de aanleg of de wijziging van de inrichting van
de wegen van het hoofdnet in maatregelen die zijn gericht op:

Alleen het primair wegennet heeft reglementaire waarde volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan.
Immers, wordt het verkeersnetwerk gevormd door het Primair wegennet, waaronder wordt begrepen de
autosnelwegen, de grootstedelijke wegen en de hoofdwegen (voorschrift 26.1 van het GewBP). Het
Interwijkennet, evenals het wijknet, hebben indicatieve waarde.
Alvorens de voorschriften van het Gewestelijk Bestemmingsplan te bespreken betreffende deze drie
soorten netwerken, zullen we ieder van hen te bepalen. Aldus,
-

Wijknet
Al de verkeerswegen in de nabije buurt en de wegen met gering verkeer . Het wijknet bestaat uit:
• wijkwegen die het binnenkomend verkeer in een wijk opvangen en geleiden naar een weg
van een interwijkennet of het gewestnet ;
• plaatselijke straten die instaan voor de verkeersverbindingen ten behoeve van de
buurtbewoners.

-

Het optimaliseren van de verkeersomstandigheden voor motorvoertuigen en het openbaar
vervoer, zonder afbreuk te doen aan het comfort en de veiligheid van de fietsers en
voetgangers.

-

Het beperken van de gevolgen van het motorvoertuigenverkeer voor de huisvesting en de
buurtactiviteiten, behalve indien de plaatselijke omstandigheden dit niet toelaten en voor zover
dit niet leidt tot een aanzienlijke toename van het motorvoertuigenverkeer op de andere
wegennetten.

Op voorwaarde dat de continuïteit en samenhang van het net bewaard blijft, mag een gewestelijke
fietsroute lokaal worden gewijzigd ten opzichte van het gewestelijk fietsroutenetwerk op de
"wegenkaart", als daarvoor technische of stedenbouwkundige redenen bestaan.
De handelingen en werken met betrekking tot wegen die deel uitmaken van een gewestelijke fietsroute,
garanderen de fietsers een veilige, comfortabele en goed aangegeven route en bieden de fietsers de
daarvoor benodigde ruimte en voorzieningen.

• Gewestelijk Ontwikkelingsplan

Interwijkennet
Al de wegen die de vector zijn van de stedelijke verplaatsingen voor korte of middellange
afstand en die zorgen voor de eenheid van de verschillende wijken in de stad.
De functie van het interwijkennet bestaat erin de naburige wijken met elkaar te verbinden, te
zorgen voor de doorstroming van het verkeer in die wijken en de afvloeiing ervan naar de wegen
van het gewestnet.

-

-

Primair wegennet
Al de hoofdverkeerswegen. Het primair net bestaat uit:
• autosnelwegen die zorgen voor de snelle verbindingen tussen de steden of voor de
omlegging rond het Gewest van het verkeer dat er niet moet zijn;

Naast de hiërarchische indeling van de wegen, zoals voorgesteld in het GBP, hebben de Brusselse
autoriteiten in hun Gewestelijk Ontwikkelingsplan mobiliteitsbeleid gedefinieerd voor zowel het vervoer
als het parkeren. Deze politiek is gericht op het verbeteren van de openbare ruimte en de woon- en
leefomgeving en op het beschermen van de woonwijken, met name door kwaliteitsbeleid voor de
openbare werken en het verschuiven van de vervoerskeuze van de auto naar andere verplaatsingsmodi
(prioriteit 8)3. Dit Gewestelijk mobiliteits- en vervoersbeleid maakt deel uit van een concept voor
duurzame ontwikkeling. Dit beleid komt wezenlijk tot uiting door de implementatie van het IRIS-plan,
waarin acht samenhangende actieterreinen zijn gedefinieerd: acties op het gebied van de stedelijke
3

De ingeschrevende informaties van dit hoofdstuck zijn uit de website van het GewOP (Prioriteit 8) getrokken. De volledige
tekst betreffende deze prioriteit 8 is beschikbaar op het GewOP website: http://www.prd.irisnet.be/Nl/priorites/priorite08.htm.
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structuren ten gunste van wandelen, fietsverkeer, inrichting van de openbare ruimte (met name het
Groen netwerk), op het gebied van openbaar vervoer, goederenvervoer, op het gebied van het
verminderen van het autoverkeer en op het gebied van het parkeren van auto's.
Deze maatregelen hebben enerzijds tot doel om de algemene verkeersveiligheid te verbeteren, in het
bijzonder de veiligheid van kwetsbare weggebruikers en personen met een verminderde mobiliteit.
Anderzijds dienen de maatregelen ter verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners, de
economische en sociale actoren en de bezoekers van het Gewest.
De verbetering van de levenskwaliteit in Brussel bestaat onder meer uit het verfraaien van de stad, het
"groener" maken van de huizenblokken en het creëren van groene ruimten. Verder dient het
autoverkeer en het parkeergedrag te worden beheerst in het gehele Gewest, met name in
woongebieden en drukbeklante zones. Door het terugdringen van het parkeren op straat, dient er meer
openbare ruimte vrij te komen, zodat alle gebruikers er beter van kunnen profiteren.
Om die reden wordt er veel waarde gehecht en haast gemaakt met het toepassen van het systeem van
specialisatieniveaus voor de wegen. Dit geschiedt voornamelijk door het inrichten van "zone 30gebieden"4 op lokale slagaders die zijn gelegen in woongebieden of die aanvullende functies voor het
wonen bieden. Doel is het ontmoedigen van transitverkeer, het verlagen van de snelheden en het
bieden van meer ruimte aan de kwetsbaarste weggebruikers. Bij de investeringen die met dit oogmerk
worden verricht, staan de veiligheid van de weggebruikers, hun behoeften op het gebied van mobiliteit
en toegankelijkheid en de kwaliteit van hun omgeving voorop.
De toegangswegen tot de stad moeten de concrete beheersbaarheid van het wegverkeer verbeteren
(volumes en gedrag) en moeten de verkeersstromen die de stad inkomen verkleinen. Hierbij moet hun
structurerende rol voor het stadsleven en het verfraaien daarvan niet uit het oog worden verloren.
Voorzieningen ten behoeve van grote projecten op gewestwegen zijn het onderwerp van ruggespraak
en zouden kunnen worden onderworpen aan tests ter plaatse – gebruikmakend van tijdelijke en
omkeerbare middelen –zodat de toepasbaarheid en doeltreffendheid ervan kan worden beoordeeld.
De toepassen van "zone 30-gebieden" dient voor het terugdringen van het verkeer dat momenteel door
woonwijken rijdt naar de grote assen. De woonwijken bevinden zich op de grens van verzadiging. De
planning in ruimte en tijd van het inrichten van "zone 30-gebieden" moet daarom gepaard gaan met de
verbetering van het openbaar-vervoersaanbod en met een significante algemene vermindering van het
autoverkeer: door de ingebruikname van het GEN, verhoogde frequenties en verbeterde reistijden voor
de bovengrondse lijnen etc. Om niet het risico te lopen dat de grote assen de groei van het
verkeersaanbod niet aankunnen, die het gevolg zal zijn van het inrichten van "zone 30-gebieden", moet
het beheer van het hoofdverkeersnet worden verbeterd (optimalisatie van de kruispunten, het vooraf
inrichten van eigen banen, verkeerslichtenbeïnvloeding met voorrang voor het openbaar vervoer).
Het wijknet, goed voor 77 % van het totale wegennet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt in
toenemende mate ingericht als "zone 30-gebied". De straat wordt gezien als iets wat toebehoort aan de
inwoners. Verkeer van gemotoriseerde voertuigen zal er slechts worden getolereerd, terwijl de sociaaleconomische toegankelijkheid van deze gebieden wel gegarandeerd moet zijn. Het transitverkeer wordt
er actief ontmoedigd met allerhande voorzieningen (zigzagdoorgangen, bloembakken,
eenrichtingsstraten, verhoogde kruispunten, verbrede trottoirs, aanleg van groen, verkeersplateaus
etc.), terwijl bussen en reddingsvoertuigen er nog wel door moeten kunnen (bussluizen, neerklapbare
paaltjes, etc.). Om de stedelijke structuur overzichtelijk te houden, mag men niet nodeloos allerhande
meubilair verveelvoudigen en dient men de landschappelijke kwaliteit van de inrichting te verzorgen. De
verlaging van de snelheid van het verkeer heeft ook tot gevolg dat de geluidshinder en de schade aan
het milieu teruggedrongen worden.
Elk inrichtingsproject van een "zone 30" moet rekening houden met het behoud van de bediening van
de ondernemingen die verspreid zijn over het stadsweefsel, en van de handelskernen in de zone. De
verkeersbelemmeringen aangelegd in de "zones 30" mogen in geen geval de toegankelijkheid
4

“Zone 30-gebieden” kunnen worden verplichtgesteld in het interwijkennet en het lokale net. Het is een snelheidsbeperkend
en leefbaarheidbevorderend systeem voor de buurtbewoners en op zich geen hiërarchisch element.

verhinderen voor de voertuigen van hulpdiensten of voor vrachtwagens die de ondernemingen of
handelskernen in die zones moeten bedienen. Door de toepassing van "zone 30-gebieden" verplaatst
het verkeer zich naar wegen die hoger liggen in de hiërarchie, het zal noodzakelijk zijn ook op deze
wegen de levenskwaliteit in stand te houden, zodat de inwoners er in alle veiligheid kunnen bewegen en
leven.
De residentiële kwaliteit van de wegen van het hoofdnet en van het interwijkennet moet worden
verbeterd aan de hand van:
-

Geluiddempende wegbedekkingen.

-

Inrichtingen om de verkeerssnelheid te beperken.

-

Plantenschermen, laterale wegen.

-

Aanpassing van de breedte van de rijstroken.

-

Premies voor geluidsisolatie.

Het Gewest zal de mogelijkheden bestuderen om meer gebruik te maken van grondmarkeringen om de
visuele vervuiling te bepreken, die wordt veroorzaakt door de wildgroei van verkeersborden (met name
voor het parkeren).
Verkeersvrije en semi-verkeersvrije straten worden aangelegd. Omdat deze maatregel in de historische,
toeristische of commerciële centra toegepast wordt, zorgt hij voor een heel ander gebruik van de ruimte
door de andere weggebruikers en leidt bijgevolg tot een specifieke dynamiek.
Omdat de gemeenten het leeuwendeel van de betrokken openbare wegen beheren, moet het Gewest
hen ertoe aanzetten om de vereiste werken uit te voeren. Het gewest beijverd zich daarvoor door:
-

Het subsidiëren van het richtplan voor "zone 30-gebieden", de woonerven en de verkeersvrije
straten, dat door elke gemeente op touw moet worden gezet om een praktische leidraad voor
typewerken op te stellen, de totale kosten te ramen en om de geleidelijke uitvoering ervan te
plannen.

-

De planning van deze werken is opgenomen in het meer algemene kader van het partnerschap
tussen het Gewest en de gemeenten met betrekking tot de mobiliteitsovereenkomsten. De
gewestelijke middelen worden voornamelijk besteed aan acties die in overleg met de gemeenten
en het Gewest worden ingericht.

Behalve met de inwoners, is het ook van belang dat er rekening wordt gehouden met de logistieke
ketens voor het goederen- en vrachtvervoer in de stad.
Het vrachtwagenverkeer en de laad- en loshandelingen moeten beter worden georganiseerd:
-

Het Gewest wil het vrachtwagenverkeer tot het hoofdnetwerk beperken, het strikt reglementeren
in het interwijkennet en het verbieden, behoudens uitzondering, in het wijknetwerk.
Parkeerplaatsen voor vrachtwagens worden aangelegd buiten de openbare weg om het
parkeren in de woonwijken en de daaruit voortvloeiende overlast te vermijden.

-

Bovendien onderzoekt het Gewest de mogelijkheid om de tijdstippen voor leveringen van
goederen buiten de spitsuren te reglementeren en steunt het de verschuiving van de laad- en
loshandelingen buiten de openbare weg voor grootschalige economische entiteiten dankzij een
herziening van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, de bijzondere
bestemmingsplannen en de milieuvergunningen.

-

In samenwerking met de gemeenten en de betrokken partijen, onderzoekt het Gewest de
invoering van een logistiek plan (in het bijzonder voor de Vijfhoek) dat zich toespitst op een
stedelijk verdeelcentrum (SV).

Het GewOP voorziet ook in verschillende maatregelen voor het stimuleren van intermodaal vervoer.
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b) Gemeentelijke aspecten
De gemeente Etterbeek wordt doorsneden door twee grootstedelijke wegen die het merendeel van het
transitverkeer in de gemeente verwerken. Deze twee wegen liggen in het zuidoosten (Generaal
Jacqueslaan – Louis Schmidtlaan – Sint-Michielslaan) en in het noordoosten (Tervurenlaan) van de
gemeente. Deze twee assen kruizen elkaar op het Montgomeryplein.
Eén hoofdweg doorsnijdt de gemeente verticaal, van het Jubelpark tot aan de Campus Oefenplein van
de VUB. Deze weg neemt de Oudergemlaan, de Kazernenlaan en de Tweede Lansiers Regimentlaan.
Deze toegangsweg bedient diverse mobiliteitsgenererende polen, zoals handelsgebieden (Jacht),
kantoren en scholen.
De anderen handelswijken, scholen en kantoren worden bediend door interwijkenwegen die veel
personen in de gemeente aantrekken. Deze assen snijden de gemeente in vier delen en bieden zo
toegang tot alle woonwijken.
De woonwijken zijn onderling verbonden door wijkverzamelwegen en lokale verbindingen die de eerder
genoemde wegtypes verbinden.
Ten slotte wijzen we nog op de aanwezigheid van beschermde fietspaden op de Tervurenlaan. Er zijn
ook fietspaden ingericht in sommige wijken van de gemeente. Naast fietspaden zijn er aanbevolen
fietsroutes ingericht. Hoewel dit netwerk van fietspaden en aanbevolen routes snel groeit, is het toch
nog niet mogelijk gemakkelijk en snel te fietsen, omdat de fietsers nog vaak moeten omrijden. De
inrichting van de Generaal Jacqueslaan moet in de toekomst overwogen worden.
We kunnen samenvattend zeggen dat de gemeente een netwerk van goed hiërarchisch ingedeelde
wegen biedt, waardoor het transitverkeer goed opgevangen kan worden en de mobiliteitsgenererende
polen in de gemeente goed worden bediend. We wijzen er echter op dat een gebrek aan dwingende
maatregelen binnen het interne net in verschillende wijken zou kunnen leiden tot sluipverkeer en tot
veel verkeer op sommige wegen in gebieden met een woonfunctie.
Met betrekking tot eigenheid van de wegennetten, herhalen we dat het aan de gemeente is om de
collectoren van wijken te bepalen, terwijl in de gewestelijke plannen het primaire netwerk en het
netwerk interwijken wordt bepaald. De kaart I.10 toont de eigenheid van de wegennetten binnen de
gemeente van Etterbeek. De collectoren van wijken die op deze kaart worden vertegenwoordigd,
verwijzen naar het verkeersplan van Etterbeek die door Agora in 1994 wordt uitgegeven. De algemene
problematiek van de herdefiniëring van de wegennetten hiërarchie, in het bijzonder die van de
collectoren van wijk, zal op uitvoerige wijze in fase 2 van deze studie geanalyseerd worden.
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Kaart I.10 - Hiërarchie van de wegen
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De gemeente Etterbeek heeft sinds enkele jaren diverse maatregelen getroffen om haar woonfunctie te
promoten en te voldoen aan de vereisten van het GewOP. Deze maatregelen bestaan met name uit het
inrichten van wegen met het doel de snelheid van de voertuigen te beperken op bepaalde
weggedeelten en sluipverkeer in woonwijken te voorkomen. Veel wegen zijn nu al "zone 30-gebieden".
Er wordt een gemeentelijk richtplan voor "zone 30-gebieden" uitgewerkt. Dit plan zal worden
geanalyseerd in fase 2 van het mobiliteitsplan.
Het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan, waarvoor de diagnose is gesteld in 1997 zou ook binnenkort
moeten worden goedgekeurd. Uit het projectrapport van Agora komt naar voren dat de belangrijkste te
nemen maatregelen op het gebied van parkeren, transport en gemotoriseerd vervoer de volgende zijn:

-

De gemeente zou zich ook willen aansluiten bij concrete plannen ter verbetering van de
overstapmogelijkheden (alle modi) op enkele strategische plekken, in een bevoorrecht
partnerschap met het Gewest:

-

Jacht: beheer van het binnenkomende verkeer op de as Kazernen-Oudergem, verminderen van
het verkeer (ook vrachtverkeer, anders dan bussen) op de Waversesteenweg (weggedeelte
Jacht – Generaal Jacques), verlengen van de fase van de verkeerslichten op de as Pirmez –
Jacht.

-

Tervuursepoort: inrichting van een dubbel kruispunt met verkeerslichten, in het bijzonder gericht
op het verminderen van de opstoppingen op het middelste weggedeelte, ten gunste van de
leefbaarheid van de omgeving en van de verbeterde exploitatie van het bovengrondse openbaar
vervoer.

-

Mouterij: inrichting van een GEN-halte en een eigen baan Victor Jacobslaan, ontwikkeling van
een hoogwaardig overstappunt door de herinrichting van de bovengrondse infrastructuur, in het
bijzonder tussen de Kroonlaan en het kruispunt Philippe Baucq, integratie van een eigen baan
voor de trams.

-

Het meewerken aan de toepassing van samenhangende beheers- en mobiliteitsmaatregelen,
afkomstig van het Gewest.

Louis Schmidtlaan: eventuel bouw van een verkeerstunnel in de nabijheid van de voormalige
kazernen, met het oog op de verbeterde toegankelijkheid, overstappunten (alle modi) en
verbeterde lokale omstandigheden.

-

De toepassing van maatregelen ten gunste van het openbaar vervoer en zachte verplaatsingen
(streng toezicht op hinderlijk parkeren, het toepassen van middelen voor een betere
bereikbaarheid van de stad met het openbaar vervoer etc.)

De gemeente zal speciale aandacht wijden aan het herinrichtingsplan voor de lanen rond
Campus Oefenplein, ìn verband met de belangrijke indirecte effecten voor de gemeente, zowel
in termen van toegankelijkheid als van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

-

In het kader van de gelegenheid om tweerichtingsverkeer te creëren in de Kortenbergtunnels,
zou de gemeente Etterbeek een groot voorstander zijn van het opheffen van de verkeerstrechter
komende van de Oudergemlaan richting Wetstraat (Blijde-Inkomstlaan).

-

Kroonlaan: beheer van het autoverkeer, verbeterde verkeersomstandigheden voor het openbaar
vervoer, inrichting van onvermijdelijke fietsroutes, levendige gelijkvloerse wegen, dankzij
verbrede, hoogwaardige voetpaden. Deze herinrichting zal directe gevolgen hebben voor de
Nieuwelaan.

Voor wat betreft het parkeren:
-

De geleidelijke uitbreiding
"bewonerskaarten").

-

De mogelijke ontwikkeling van nieuwe parkeerzones.

-

De voortzetting van de verbetering van de dienst aan de gebruikers (verschillende acties van
communicatie en werk van terreinstewards, die speciaal voor de omstandigheid worden
opgeleid)

-

van het aantal zones

voor

betalend parkeren (behalve

-

Het beheer van de parkeercapaciteit in nieuwe gebouwen, in het bijzonder in kantoren.

-

Het multifunctioneel gebruiken van sommige privé-parkings (buiten de woongebieden), om de
inwoners gedurende de nacht tegemoet te komen.

-

‘Verkoop’ van de know-how elders in België of in het buitenland

-

Het invoeren van "een waarnemingscentrum van het parkeren", op gewestelijk niveau, in het
bijzonder van het betalende parkeren in wegennet dat bijzonder goed voortaan door de
bevoegde dienst van de gemeente wordt gevolgd (gemeentereceveur)

Voor wat betreft de algemene toegankelijkheid van de stad:
-

De ontwikkeling van de bereikbaarheid van Brussel per spoor, met name van het GEN.

-

De toepassing, in samenwerking met de buurgemeenten (hoofdzakelijk Oudergem en Elsene),
van een stedelijke corridor of van een "beschermd" stadsgebied (zuidwesten). Een specifieke
kaart met deze informatie is geproduceerd door Agora. De corridor zou het resterende verkeer
op de hoofdassen concentreren (grootstedelijke wegen, met name de Tervurenlaan en de Grote
ring op het gemeentelijk grondgebied, dubbele verkeerstunnel Kortenberglaan als uitbreiding
van de verbinding Schuman-Josaphat). Dit actiegebied moet ook profiteren van bepaalde
projecten van het Gewest, met name het vierbaans maken van de Wetstraat en de
Belliardstraat.

-

In het kader van het beheersplan voor de autoverkeersstromen in de stad, heeft de gemeente
het voornemen de trottoirs te verbreden, fietsroutes in te richten langs de grote assen, en eigen
banen voor het bovengrondse openbaar vervoer in te richten.

-

De gemeente wenst zich te verbinden aan een intermodaal actieplan, in een partnerschap met
alle mobiliteitsactoren (scholen, kantoren, MIVB, NMBS-GEN, buurtbewoners, car-sharing etc.)

-

Voor wat betreft de wegen, zal de gemeente haar beleid voortzetten voor de beheersing van de
ongewenste verkeersstromen en het rijden met een onverantwoorde snelheid. Ze zal daarbij met
name doorgaan met het inrichten van zone 30-gebieden en dwarse voetpaden langs
gewestelijke wegen, alles met inachtneming van de vereisten zoals geformuleerd in het GewOP.

Behalve de voornoemde verbintenissen, dienen er in de komende jaren nog andere werken te worden
uitgevoerd. Sommige van deze inrichtingsprojecten worden geïllustreerd in kaart I.11, uitgegeven door
de gemeente Etterbeek.
We noemen onder meer de volgende inrichtingsprojecten:
-

Rinsdelleplein: consequente verbreding van de trottoirs op het centrale deel van het plein,
waardoor de ruimte voor het autoverkeer wordt beperkt. Eenrichtingsverkeer op een rijstrook
rond het plein. Inrichting van parkeerplaatsen voor voertuigen aan weerszijden van de straat en
voor fietsen. Herstel van de trottoirs en van de weg.

-

Oudergemlaan: Het VICOM-plan om een eigen baan voor de bus in te richten op het midden
van de weg, is tenslotte geslaagd. Onder de voorziene inrichtingsprojecten, zien we de komst
van een eigen baan voor de bus op een middelste rijstrook. De rijrichting van de bus op deze
eigen baan lijkt afhankelijk van het waargenomen weggedeelte. Er moeten ook nog fietspaden
worden uitgestippeld op de weg zelf. De huidig structuur van het trottoir dient behouden te
blijven. Afhankelijk van het waargenomen weggedeelte, dient het aantal rijstroken te variëren
tussen één of twee stroken per richting.

-

Louis Schmidtlaan – Triomflaan: een plan om een ondergrondse verbinding te maken tussen de
Louis Schmidtlaan en de Pleinlaan schijnt geen doorgang te vinden, bij gebrek aan regionale
overeenkomst (niet voorzien in het GOP). Nieuwe projecten zouden zich specifieker moeten
richten op de Triomflaan en indirect op de Waversesteenweg op het grondgebied van
Oudergem. Het verkeer op tweemaal twee rijstroken dient niet te worden gewijzigd op de
Triomflaan. De rijrichting in de straten haaks op de laan, die deze verbinden met de
Waversesteenweg moet dusdanig worden aangepast dat in deze vier straten voor het lokale
verkeer lussen ontstaan van het type “woonerf” (van de C. Brassinelaan naar de boulevard, van
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de boulevard naar de Koninklijke Jachtstraat, van de Krijgskundestraat naar de boulevard en
van de boulevard naar de H. Schoofslaan).
De aspecten van het veiliger maken van kruispunten en gevaarlijke weggedeelten zullen worden
geanalyseerd in de hoofdstukken III en V over gemotoriseerd verkeer en zachte-verplaatsingsmodi.
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Verwezenlijkt

Gepland

Globaal
Stoepen – voorsprong van stoepen
Asfalt
Verkeersdrempels
Riolen
Verschillend

Projecten van wegennet 2004-20..
en werkstukken 1997-2003

Kaart I.11 - Wegenprojecten (bron: gemeente Etterbeek)
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VI.3.2.

Typologie van de wegen

De wegen van Etterbeek kunnen worden ingedeeld naargelang van hun belangrijkheid, dat wil zeggen
volgens hun breedte, de verkeersstromen die ze verwerken en de gevoeligheid van de zone voor
verkeerslawaai (de verhouding tussen het aantal woningen en het aantal winkels en kantoren).
Op basis van deze criteria hebben we de onderstaande typologie van de wegen opgesteld:
• Belangrijke wegen

•

-

Zeer brede wegen met meer dan één rijstrook per rijrichting.

-

Zeer brede wegen met één rijstrook per rijrichting een eigen baan voor de tram.

-

Zeer brede wegen met één rijstrook per rijrichting, breder dan vier meter of soms twee minder
brede rijstroken.

-

Zeer brede wegen met één rijstrook per rijrichting.

Overige wegen
-

Wegen met een gemiddelde breedte (10 m < x ≤ 15 m)

-

Smalle wegen (≤ 10 m)

-

Wegen met eenrichtingsverkeer.

Deze typologie wordt geïllustreerd in de kaart van de typologie van de wegen van de gemeente
Etterbeek (kaart I.12).We hebben ook het bestemmingsplan zoals in 2001 gedefinieerd in het GBP
geanalyseerd in correlatie met de kaart van de typologie van de wegen (kaart I.13).
De analyse van het bestemmingsplan vestigt de aandacht op het voornamelijk woonkarakter van de
gemeente van Etterbeek. Het merendeel van de blokken huizen is immers woongebieden (geel). De
gemengde gebieden zijn op het bestemmingensplan (GewBP) in oranje (gemengde gebieden) en in
bruine (sterk gemengde gebieden) vertegenwoordigd. Deze gemengde zones zijn voornamelijk langs
enkele hoofdlijnen geplaatst.
Naast woningen, winkels en kantoren, bemerken we ook de aanwezigheid van
dienstverleningsgebieden en parken binnen de gemeente. Merken we verder op, dat de
verkeersstromen op de assen niet altijd in verhouding staan tot hun breedte. Meerdere woonwijken
worden doorsneden door assen met belangrijke verkeersstromen. Dit brengt voor de buurtbewoners
problemen met zich mee qua geluidsoverlast en luchtvervuiling.
Deze vraag zal worden besproken in paragraaf III.6.
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Kaart I.12 - Typologie van de wegen
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Kaart I.13 - GBP-bestemmingsplan
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VI.3.3.

Algemene toestand van de wegen

Figuur 2 : St.-Antoon-Plein (herinrichting gepland)

De toestand van de gemeentelijke wegen is over het algemeen goed maar er bestaan nog enkele
gebieden die in een slechte toestand verkeren. In dit hoofdstuk analyseren we de voortgang die op dit
gebied is gemaakt sinds 1994, het jaar dat het laatste gemeentelijke verkeersplan in werking trad.
Een in 1994 door Agora gemaakte kaart schildert een nogal somber beeld van de toestand van de
wegen in de gemeente, meer in het bijzonder van de toestand van de trottoirs. Uit deze kaart blijkt dat
de toestand van in feite bijna 50% van de gemeentelijke trottoirs was te kwalificeren als matig of slecht.
Sinds 1998 hebben de gemeentelijke autoriteiten verschillende inrichtings- en renovatieprojecten
ondernomen en deels voltooid. Deze (voltooide) projecten worden weergegeven in kaart I.11,
uitgegeven door het gemeentebestuur van Etterbeek.
Tijdens onze bezoeken ter plaatse, hebben we echter verschillende wijken gevonden waarvoor nog
inrichtingsplannen gemaakt zouden kunnen worden, hoewel daarover momenteel nog geen enkele
beslissing schijnt te zijn genomen, als we ons houden aan de kaart van het gemeentebestuur.
Kaart I.11 toont deze “zwarte punten” in het netwerk. De figuren 1 tot en met 8 beschrijven elk punt
apart.
Over het geheel genomen, kunnen we zeggen dat de toestand van de wegen na voltooiing van de
geplande werken bevredigend dan wel zeer goed zal zijn. Op te merken valt wel dat de bermen op
bepaalde plaatsen deels in slechte staat verkeren, zoals op de Luchtmachtlaan en de Kazernenlaan.
Enige anderen straten zouden opnieuw kunnen worden ingericht, met name de Sint-Pieterssteenweg,
nabij het gemeenthuis, de Groothertogstraat, de Legerlaan, de Ramskapellenstraat, de Philippe
Baucqstraat en de Chambérystraat. Hieronder tonen we enkele voorbeelden van wegen en openbare
ruimten die in een slechte toestand verkeren.

Bron : Planeco

Figuur 3 : Elf Novemberlaan (herinrichting gepland)

Figuur 1: Sint-Antoonplein (herinrichting gepland)

Bron : Planeco
Bron : Planeco
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Figuur 4 : Groothertogstraat

Voor wat betreft de trottoirs: er zullen er in de komende jaren vele vernieuwd of heringericht moeten
worden. Als deze projecten zullen zijn voltooid, zal nog ongeveer een kwart van de gemeentelijke
trottoirs moeten worden vernieuwd.
De kaarten I.11 en V.2 tonen de betrokken wijken. In het overgrote deel van de gevallen, zijn de te
vernieuwen trottoirs geplaveid en oneffen geworden door de tijd en het gebruik. Er ontbreken soms
enkele of meerder tegels. Veel trottoirs hebben last van onkruid, hetgeen ertoe bijdraagt dat de tegels
losraken.
Deze verschillende aspecten belemmeren de bewegingen van personen met een verminderde mobiliteit
en die van kinderwagens. Er kunnen vele voorbeelden worden gegeven: de Sint-Pieterssteenweg, nabij
het gemeentehuis en voorbij het Sint-Pietersplein, de Haagstraat, de A. Gautierstraat, het weggedeelte
van de Louis Hapstraat, tussen de Oudergemlaan en de Baron Lambertstraat, de Boerenstraat, de Ph.
Baucqstraat, enkele weggedeelten van de De Haernestraat, de Beckersstraat, de Luchtmachtlaan, de
Tourellestraat, de Hoornstraat, de Nieuwelaan, de Vlieger Thieffrystraat, de Eskadronstraat en de
Arsenaalwijk en de Baron Dhanisstraat. Anderen straten met een onregelmatig plaveisel zouden ook
kunnen worden gerepareerd, we noemen er enkele: De F. Terlindenstraat, de Kazernenlaan, de Kolonel
Van Gelestraat en de Generaal Jacqueslaan in de omgeving van de kazernen. De volgende figuren
bieden een illustratie van de beschadigde stoepen.
Figuur 6 : Sint-Pieterssteenweg

Bron : Planeco

Figuur 5 : Luchtmachtlaan

Bron : Planeco
Bron : Planeco
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Figuur 7 : F. Terlinden Straat

De inrichtingprojecten voor de trottoirs kunnen van een verschillende orde zijn. Het kan gaan om:
-

Werken voor het verbeteren van de toestand van de trottoirs, waardoor ze beter begaanbaar
worden (zonder vervormingen en hobbels) voor personen met een verminderde mobiliteit,
kinderwagens en handkarren.

-

Werken voor het verbreden van de trottoirs, met het doel de ruimte voor de voetgangers te
vergroten en eventueel ook fietsverkeer mogelijk te maken. Deze werken beperken ook de
beschikbare parkeerruimte en de belasting door automobilisten op bepaalde assen.

-

Het rond kruispunten inrichten van verbredingen van het trottoir ten koste van de rijbaan. Deze
voorzieningen hebben tot doel de snelheid van de voertuigen nog meer te verminderen door ze
van richting te laten veranderen door het benadrukken van hun draaihoek. Dit vermindert de
risico's voor voetgangers en andere zwakke weggebruikers in de omgeving van kruispunten.

De gemeente heeft in de lente van 2004 besloten om vanaf dit jaar € 500.000 van het jaarbudget toe te
wijzen aan het inrichten en onderhouden van de wegen.

Bron : Planeco

Figuur 8 : A. Gautier Straat

Bron : Planeco
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Tabel 1: Presentatie van de mobiliteitsgenererende polen in de gemeente Etterbeek

VII. De algemene structuur van de
mobiliteit
VII.1. De mobiliteitsgenererende polen

Soort
mobiliteitsgenerende pool
School
School
School

School

Naam van de pool

Ligging

Kinderparadijs

Kommandant
Lothairelaan
Centre Scolaire Saint-Michel Sint-Michielslaan
Gemeenschapsonderwijs
Edmond Mesens
(Koninklijk Atheneum) &
Laan
Basisscholen
Centre scolaire Sacré-Cœur Tweelindenlaan
de Linthout
& H. Dietrich Laan

Belang in termen
van gegenereerde
verkeersstromen
> 1000 verpl.
> 1000 verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.

In het kader van dit onderzoek, is een analyse gemaakt van de verschillende mobiliteitsgenererende
polen in de gemeente Etterbeek (zie kaart II.1).
Deze mobiliteitsgenererende polen zijn verschillend van aard:
- scholen,
- kantoren,
- winkelcentra,
- overige (musea, parken etc.).
Behalve de polen gelegen op het grondgebied van de gemeente Etterbeek, hebben we rekening
gehouden met aangrenzende polen en met polen buiten de gemeente, die van dusdanig belang zijn dat
ze het verkeer binnen de gemeente beïnvloeden. De in overweging genomen polen buiten de gemeente
zijn de wijken Schuman, Leopold, Montgomery en die van de universiteiten (VUB). Deze wijken kennen
een hoge concentratie van kantoren, bestuursgebouwen, laboratoria en/of winkels en generen daardoor
veel verkeer.
We hebben de polen ook gedifferentieerd naar belangrijkheid, dat wil zeggen naar de mate waarin ze
bijdragen aan de verkeersstromen. Zo konden we een onderscheid maken tussen enerzijds
verkeersstromen van 300 à 1.000 verplaatsingen per dag, voor de binnenkomende en uitgaande
trajecten gedurende de week (werk- en schooldagen) en anderzijds de verkeersstromen van meer dan
1.000 verplaatsingen per dag, eveneens voor de binnenkomende en uitgaande trajecten gedurende de
week.
Deze analyse is gebaseerd op tellingen ter plaatse en op gegevens uit het GBP 1998. Om precies te
zijn: de gegevens van het GBP houden geen rekening met de concentratie van kantoren in
administratiegebieden. Het oostelijke deel van de gemeente valt onder deze categorie, dus de
gegevens voor deze zone zijn afkomstig van fysieke tellingen. Paragraaf I.2 biedt een gedetailleerde
analyse van de kantorenconcentraties binnen de gemeente.
Voor wat betreft winkels in de categorie supermarkten, hebben we onze analyse gebaseerd op het
aantal klanten bij de kassa's. Een supermarkt van gemiddelde grootte ontvangt 1.500 à 2.000
klanten/dag.
Voor de overige categorieën steunt onze analyse op de gebruiksstatistieken voor de verschillende
sectoren en schattingen van de bezoekersaantallen in die sectoren.
We hebben in de kaart van mobiliteitsgenererende polen ook de belangrijkste communicatiepolen
opgenomen (metrostations, premetrostation en treinstations), gelegen binnen of direct naast het
grondgebeid van Etterbeek. Het is vanzelfsprekend dat het overgrote deel van de haltes voor het
openbaar vervoer, dagelijks meer dan 300 personenbewegingen kent. Omdat onze kaart alleen de
mobiliteitsgenererende polen toont en niet de communicatiepolen, geven we hier uitsluitend de
belangrijkste communicatiepolen weer. We verwachten dat deze stations helpen bij de plaatsbepaling
van de verschillende wijken.

School

General Fivé Straat

School

Lutgardis-Etterbeek VZW
& Vrije Basisscholen
Athénée Royal Madeleine
Jacquemotte
Sainte-Agnès

School

La Farandole

Sint-Pieterssteenweg

School

Claire Joie

Beckers Straat

School

Les Carrefours

Fétis Straat

School

Institut de l'Enfant Jésus

General Lemanstraat

School

Institut St-Pierre et Paul
& Opleidingsschool voor
volwassenen
Centrale kantoren van de
ING Bank

School

Elf Novemberlaan
Louis Hap Straat

Kantoren

Gemeentehuis

Kantoren

Kantorenpark

Ch.-M. Wiser Plein

Kantoren en
winkels

Kantoren- en winkelpark
Arsenaal

General Jacqueslaan

Winkels

Handelscentrum Tongeren

Tongerenstraat

> 1000 verpl.

Winkels

Handelscentrum Jacht

> 1000 verpl.

Winkels

Handelscentrum ‘SintMichielswarande'

La Chasse et
Waversesteenweg
Sint-MichielsWarande Pater De
Dekenstraat

Winkels

Handelscentrum

Winkels

Handelscentrum

Winkels
Winkels

Colruyt + Lidl
Colruyt

Winkels
Winkels

Enkele winkels, zoals Krëfel
etc
Handelscentrum

Winkels

Handelscentrum

Van Meyel Plein

Ziekenhuis

Europa Kliniek Sint-Michiels

Linthoutstraat

Ziekenhuis

Geneeskundig centrum
Baron Lambert

Baron Lambertstraat

> 1000 verpl.

Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.

> 1000 verpl.

Tervatestraat en
Pervijzestraat
Jourdan Plein

> 1000 verpl.

Morgenlandstraat
Triomflaan
Waversesteenweg
Kasernen, J. Joly Sq.

> 1000 verpl.
> 1000 verpl.

Vrijwilligerslaan

Gelegen buiten de
gemeente Etterbeek maar
met verkeersstromen die
het verkeer in de
gemeente beïnvloeden

Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
> 1000 verpl.

Waversesteenweg
& Buedts Straat
respectievelijkt
Sint-MichielsWarande, Merode
Station
Oudergemlaan

Kantoren

Opmerking

> 1000 verpl.

Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.
Van 300 tot 1000
verpl.

Gelegenheidsverkopen
van de merken ‘Delvaux’,
‘Mer du Nord’ etc.
De belangrijkste
bovenlokale handelspool
in de gemeente Etterbeek
Eveneens een zeer
belangrijke handelspool
Winkelgalerij bij een Brico
en een Super GB
Handelspool met lokale
invloed
Handelspool met lokale
invloed
Handelspool met lokale
invloed
Bovenlokale invloed
Bovenlokale invloed
Handelspool met lokale
invloed
Handelspool met lokale
invloed
Handelspool met lokale
invloed
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Soort
mobiliteitsgenerende pool
Ziekenhuis en
overige

Overige
Overige
Overige
Gemengde pool:
school/winkel
Gemengde pool:
school/winkels
Gemengde pool:
school/kantoren
Grote
communicatiepool

Naam van de pool

Clinique du Parc Léopold +
Centre de conférence de
l’Union Européenne
Borschette
Politie Federaal /Rijkspolitie
Jubelpark en Museum
Leopold Park et Museum
voor Natuurweten-schappen
School
Delhaize
Communauté Educative
Sainte-Geneviève
Klein handelscentrum
Institut Saint-Joseph +
kantorenpark
Spoorwegstation Etterbeek

Ligging

Belang in termen
van gegenereerde
verkeersstromen

Froissartstraat

> 1000 verpl.

General Jacqueslaan
Tervuursepoort,
Jubelpark
Leopold Park

> 1000 verpl.
> 1000 verpl.

Beckersstraat

Van 300 tot 1000
verpl.
> 1000 verpl.

Eudore Pirmez Laan

Van 300 tot 1000
verpl.

F. Hap Straat/
Sint-Pieterssteenweg
General Jacqueslaan

Van 300 tot 1000
verpl.

Grote
communicatiepool

Spoorwegstation Luxemburg Leopold Park

Grote
communicatiepool

Metrostation Schuman

Schuman

Grote
communicatiepool

Metrostation Merode

Tervuursepoort,
Tongerenstraat

Grote
communicatiepool
Grote
communicatiepool
Grote
communicatiepool

Metrostation/premetrostation Maarschalk
Montgomery
Montgomeryplein
Metrostation Hankar
Waversesteenweg,
Baron B. Hankar Sq.
Metrostation/premetrostation Louis Schmidtlaan,
Pétillon
Vrijwilligerslaan

Grote
communicatiepool

Metrostation Thieffry

Grote
communicatiepool

Premetrostation Boileau

Pater De
Dekenstraat, F.
Demany Brug
Boileaulaan

Opmerking

Bovenlokale invloed

Gezamenlijke invloed van
Delhaize en de school
Gezamenlijke invloed van
de winkels en de school
Gezamenlijke invloed van
de kantoren en de school
Grote invloed door
kantoren, winkels en
universiteiten (VUB)
Grote invloed door
kantoren en
bestuursinstellingen
Grote invloed door
kantoren en
bestuursinstellingen
Grote invloed door
kantoren en winkels,
knooppunt voor
verschillende
vervoersmodi (tram,
metro, bus)
Grote invloed door
kantoren en winkels
Invloed van de winkels in
de Vrijwilligerslaan
Invloed door de kantoren,
knooppunt voor
verschillende
vervoersmodi (tram,
metro)
Invloed door kantoren en
winkels
Invloed door scholen en
winkels

Bron: Gemeentebestuur van Etterbeek en Planeco (schatting van het aantal verplaatsingen)
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Kaart II.1 - Mobiliteitsgenererende polen
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VII.2. De modale spreiding

Figuur 10: Modale spreiding in Etterbeek in 2004 tijdens de middagspitsuren

We hebben voor dit onderzoek gebruik gemaakt van drie informatiebronnen, waaruit we de spreiding
naar verplaatsingsmodus in de gemeente Etterbeek tijdens de ochtendspitsuren kunnen opmaken.
Deze informatiebronnen zijn: Het IRIS-plan van 1991, de schatting gebaseerd op de tellingen die zijn
verricht in 2004 en de schatting uit het trendbreukscenario van het IRIS 1-plan voor 2005.
31,1%

Opmerking: De bijgewerkte gegevens van het Iris 2 Plan en de gegevens INS 2001 zijn momenteel nog
niet beschikbaar. Daarom kunnen we enkel de gegevens waarover we beschikken, gebruiken. De
integratie van de gegevens van de Iris 2 Plan en van INS zal overwogen zijn wanneer ze beschikbaar
zullen zijn.

45,4%
P.V.
O.V.
N.M.

Ter herinnering, de doelstellingen op het gebied van mobiliteit binnen het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, voorzien in 2010 een progressieve wijziging van de marktaandelen van elk
verplaatsingsmiddel. Aldus zou het marktaandeel van het openbaar vervoer, op deze datum, 41% van
de verplaatsingen woonplaats-werk, 50% van de verplaatsingen woonplaats-scholen en 37% van de
verplaatsingen in verband met andere redenen moeten bereiken.
De onderstaande grafieken tonen het modale aandeel van de particuliere voertuigen (PV), het openbaar
vervoer (OV) en de niet-gemotoriseerde verplaatsingen (NM) voor alle voornoemde informatiebronnen.

23,5%

Bron : Planeco

Figuur 10bis: Geschatte groei van het modale aandeel van personen die worden vervoerd met particuliere voertuigen (PV) en met het
openbaar vervoer (OV) tussen 1991 (IRIS 1-plan, STRATEC) en 2004 (PLANECO) 5

Figuur 9: Modale spreiding in Etterbeek in 1991 (IRIS-plan) tijdens de ochtendspitsuren

23,5%
OV
PV

33,1%
45,4%

21,5%

P.V.
O.V.
N.M.

31,1%
33,1%

21,5%

1991

2004

Bron : Planeco
Bron: Agora, Verkeers- en parkeerplan van Etterbeek 1994 – IRIS 1-onderzoek, STRATEC

Voor het maken van deze grafiek, hebben we iedere categorie verplaatsingen apart geanalyseerd. We
zijn uitgegaan van de hypothese dat het aantal niet-gemotoriseerde verplaatsingen niet was gewijzigd
sinds 1991. Voor de analyse van de gemotoriseerde verplaatsingen, hebben we kordontellingen en
steekproeven verricht, om een onderscheid te maken naar het type verplaatsingen binnen de gemeente
(transit, lokaal, vanuit Etterbeek) en de redenen daarvoor (school, werk, vrije tijd).
De gehanteerde methodiek voor de tellingen en steekproeven wordt beschreven in de paragrafen II.4
en II.5. De verkregen gegevens zijn vergeleken met die van SATURN, gepubliceerd door het BUV in
1998. Beide methoden leverden vergelijkbare resultaten op (figuur 11). We wijzen er echter op dat het
5

De evolutie van de modale aandelen van deze grafiek is approximatief. Immers zijn de methodologen die voor deze
berekeningen worden gebruikt, zeer verschillend zoals uitgelegd op deze bladzijde. De gegevens betreffende het Iris Plan van
1991, die in het mobiliteitsplan worden gegeven, dat in 1994 door Agora werd opgesteld, werden in de zone van Etterbeek op
approximatieve wijze bepaald. Voor de schattingen 2004, werden de zones on het gemeentegebied Etterbeek op betrekkelijk
nauwkeurige wijze bepaald. Deze zones werden bepaald, op dezelfde wijze zoals voorzien in de modellering SATURN, voor
Etterbeek, op basis van de cijfers van 1998 (bron: AED).
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SATURN-model is ontwikkeld om een algemeen overzicht te bieden van de verplaatsingen binnen het
Gewest.
De resultaten van dit model zijn soms dubieus als ze worden geanalyseerd op kleine schaal. De
tellingen en steekproeven bieden op hun beurt een getrouw beeld van de werkelijkheid ter plaatse. Om
het aandeel van de verplaatsingen per openbaar vervoer te bepalen, hebben we een vergelijkbare
methodiek gevolgd, gebaseerd op tellingen en gegevens die ons zijn geleverd door de MIVB. We
hebben echter moeten vaststellen dat de geleverde resultaten voor het openbaar vervoer te globaal
waren en daardoor veel minder betrouwbaar, voornamelijk door de beperkte omvang van de
bestudeerde steekproef.

27,7%
46,4%
P.V.
O.V.
N.M.

Figuur 11: Groei van het gemotoriseerd verkeer 1998-2004 (2.00 uur 's ochtends)
25,9%

35 000
30 220
30 000

28 642

25 000

Bron : Agora, Verkeers- en parkeerplan van Etterbeek 1994 – IRIS 1-onderzoek, STRATEC
20 000

De grafieken (fig. 9, 10 en 12) lezende, constateren we dat de resultaten uit het IRIS-plan van 1998 en
die verkregen uit schattingen gebaseerd op tellingen uit 2004 dichter in de buurt komen dan die uit het
trendbreukscenario van het IRIS-plan voor 2005.

15 000

10 000

Hoewel de verkregen waarden voor de niet-gemotoriseerde verplaatsingen identiek zijn in de twee
eerste grafieken6, bemerken we een verlies van 2 % aan marktaandeel van de particuliere voertuigen
ten gunste van het openbaar vervoer tussen 1998 en 2004.

5 000

0
BIV 1998

PLANECO 2004

Bron : Planeco

Deze grafiek toont het geschatte verkeer (équivalents véhicules particuliers, evp) in de gemeente
Etterbeek in 1998 en 2004. In het linkerdeel van het staafdiagram ziet u de waarden van het BUV voor
1998.
Deze gegevens zijn verkregen met behulp van het computerprogramma SATURN op basis van de
herkomst-bestemmingsgegevens van 1991, herzien in 1998. Het rechterdeel van het staafdiagram toont
een schatting van het verkeer door PLANECO in 2004. Deze schatting is gemaakt op basis van
kordontellingen in Etterbeek en op basis van een steekproef naar herkomst en bestemming onder 2.546
personen.

De resultaten uit het trendbreukscenario van het IRIS-plan zijn ingewikkelder om te analyseren. Het
eigenlijke doel van dit scenario, dat al weer enige jaren geleden is opgesteld, was het optimaliseren van
het verkeer en vervoer binnen de gemeente, rekening houdend met de verwachte voorzieningen en
regelgeving tot en met 2005. Dit scenario gaat dus uit van een optimistische visie op de situatie die had
of zou moeten bestaan in 2005. Volgens dit scenario moet het aandeel van de particuliere voertuigen
kleiner worden ten gunste van het openbaar vervoer en niet-gemotoriseerde verplaatsingen.
In het kader van dit hoofdstuk, hebben we ook de modale spreiding geanalyseerd van de
gemotoriseerde verplaatsingen in Etterbeek in 2004 tijdens de ochtendspitsuren. Op basis van
handmatige tellingen die zijn uitgevoerd in de gemeente Etterbeek, hebben we een modale spreiding
vastgesteld van deze gemotoriseerde verplaatsingen: 96,14 % voor particuliere voertuigen, 3,54 % voor
het vrachtverkeer en 0,32% voor motoren.

Figuur 12: IRIS-onderzoek – Trendbreukscenario: Modale spreiding in Etterbeek in 2005 tijdens de ochtendspitsuren

6

De hypothese was: geen significante wijziging in de zachte verplaatsingen.
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Figuur 14: Transitverkeer en lokaal verkeer tijdens de avondspitsuren

VII.3. Transitverkeer en lokaal verkeer
Om de redenen te bepalen voor de verplaatsingen van de automobilisten, zijn er onder hen
steekproeven verricht. De gevolgde methodiek voor de steekproeven wordt beschreven in paragraaf
II.4.
De hieronder getoonde grafieken tonen het transitverkeer en het lokale verkeer tijdens de ochtend- en
avondspitsuren. Er is een onderverdeling gemaakt in drie categorieën: het lokale verkeer in de
gemeente Etterbeek, het verkeer tussen Etterbeek en de buurgemeenten (herkomst en bestemming) en
het pure transitverkeer.
De getoonde gegevens stellen een schatting voor, gebaseerd op de
bestemmingssteekproeven die PLANECO in 2004 onder 2.546 personen heeft verricht.

40,4%
51,3%

herkomst-

Doorvoer
Lokaal
Etterbeek-buitenkant

Figuur 13: Transitverkeer en lokaal verkeer tijdens de ochtendspitsuren
8,2%

Bron : Planeco
31,2%

Doorvoer
Lokaal
Etterbeek-buitenkant
3,8%

64,9%

Op basis van deze grafieken, stellen we vast dat het transitverkeer het grootste deel vormt van het
verkeer binnen de gemeente, zowel 's ochtends als 's avonds. Merk wel op dat het aandeel duidelijk
minder is in de avond, waardoor er dan meer ruimte is voor het lokale en gemeentegebonden verkeer,
dat wil zeggen voor het verkeer dat Etterbeek als herkomst of bestemming heeft. In de middag is het
vrijetijdsverkeer (winkelen etc.), vaak lokaal verkeer, het grootst. Dit valt duidelijk op te maken uit de
onderstaande staafdiagrammen, waarin de redenen voor verplaatsingen worden weergegeven.
De in de staafdiagrammen getoonde gegevens zijn het resultaat van een schatting op basis van
dezelfde herkomst-bestemmingssteekproeven die in 2004 onder 2.546 personen zijn uitgevoerd.
Figuur 15: Soorten verplaatsingen tijdens de ochtendspitsuren

Bron : Planeco

90,0%
82,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%

8,8%

9,3%

School

Vrije tijd

0,0%
Werk

Bron : Planeco

PLANECO GMP van Etterbeek

46

Figuur 16: Soorten verplaatsingen tijdens de avondspitsuren
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Le principal motif de déplacement est donc le travail. Les loisirs représentent cependant une part non
négligeable du trafic total.

De hoofdreden voor verplaatsingen is dus het werk. Maar ook het vrijetijdsverkeer vormt een aanzienlijk
deel van het totale verkeer.

VII.4. Gedetailleerde analyse van de herkomst
en bestemmingen
Er is gebruikgemaakt van verschillende gereedschappen en informatiebronnen om de omvang van het
binnen de gemeente gegenereerde verkeer te bepalen. Het gaat om gegevens uit het IRIS-plan (1991),
in 1998 bijgewerkt door het gewestelijk bestuur (BUV) en van tellingen en steekproeven die PLANECO
in 2004 heeft verricht op het grondgebied van de gemeente Etterbeek.
Zoals we eerder hebben aangegeven, hebben we om de herkomst en bestemmingen van
gemotoriseerde voertuigen in Etterbeek te bepalen, steekproeven verricht op 19 kruispunten van de
gemeente tijdens de ochtendspitsuren (van 8.30 tot 10.30 uur) en de avondspitsuren (van 16.30 tot
18.30uur) (zie kaart II.2). We hebben ons daarvoor bij de kruispunten opgesteld en hebben de
bestuurders van de voertuigen vragen gesteld over hun vertrekpunt en bestemming, het type
verplaatsing (werk, vrije tijd, school) en de frequentie van dit type verplaatsing. Er zien op deze wijze
2.546 personen ondervraagd.
Deze steekproeven zijn vervolgens bestudeerd, om rekening te kunnen houden met de
verkeersvolumes op deze kruispunten tijdens het spitsuur (gemeten door PLANECO) (figuren 13 tot en
met 16).
De analyse van deze steekproeven heeft het mogelijk gemaakt een grafische weergave te maken van
de verkeersstromen van voertuigen in de gemeente (onderstaande kaarten). Er is daarvoor een
onderscheid gemaakt tussen twee types verkeersstromen:
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Kaart II.2 - Transitverkeer – BUV
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Kaart II.3 - Transitverkeer, ochtend – PLANECO
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Kaart II.4 - Transitverkeer, avond – PLANECO
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Kaart II.5 - Transitverkeer – BUV (presentatie van de hoofdverkeersstromen vergeleken met kaart II.2)

PLANECO GMP van Etterbeek

51

Kaart II.6 - Transitverkeer, ochtend – PLANECO (presentatie van de hoofdverkeersstromen vergeleken met kaart II.3)
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Kaart II.7 - Transitverkeer, avond – PLANECO (presentatie van de hoofdverkeersstromen vergeleken met kaart II.4)
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VII.4.1.

Transitverkeer
a) Vergelijking model BUV
transitverkeer in de ochtend

–

PLANECO

voor

het

Van het transitverkeer in de ochtend was voor de gemeente Etterbeek in 1991 al een model gemaakt
door het BUV (computerprogramma SATURN) en 1991. Hiervoor waren tellingen verricht van de
verkeersstromen van voertuigen die door Etterbeek reden. Dit model is vervolgens in 1998 bijgewerkt
op basis van de groei van de mobiliteitsgenererende polen in de gemeente. De resultaten van het
bijwerken van de verkeersgegevens door het BUV worden weergegeven in figuur 17.

transitverkeer over de laan lijkt te worden gecompenseerd door een toename van het verkeer over de
kleinere assen. Zo bedraagt het transitverkeer op de as Elsene – Montgomery (door de Jachtwijk), 2,93
% volgens het BUV en bijna 8,4 % volgens PLANECO.
Het transitverkeer van de Kroonlaan richting centrum bedraagt 4 % volgens PLANECO, terwijl het
volgens het BUV slechts 0,89 % is.
Deze verschillen zijn voornamelijk te wijten aan het feit dat het BUV-model is ontwikkeld met het oog op
de verkeersstromen op de hoofdassen en de grootstedelijke assen. Dat verklaart waarom op de andere
wegen (zoals op lokale wegen en interwijkenwegen) de verkeersstromen van het BUV-model kleiner
zijn dan die gemeten tijdens de steekproeven die PLANECO heeft verricht.

b) Vergelijking ochtend-avond PLANECO

Figuur 17: Transitverkeer en lokaal verkeer tijdens de ochtendspitsuren

Er worden ook verschillen gemeten tussen het transitverkeer in de ochtend en dat in de avond. We
preciseren dat het transitverkeer 's avonds veel minder belangrijk is dan 's ochtends (51,3 % in de
avond en 64,9 % in de ochtend) (figuren 13 en 14). Deze resultaten kunnen zeker in relatie worden
gebracht met het type verplaatsingen (figuren 15 en 16). 's Ochtends bestaat 82,0 % van de
verplaatsingen uit beroepsgebonden verkeer en slechts 9,3 % uit vrijetijdsverkeer. 's Avonds is dat wel
anders. In de avond is slechts 55,3 % van het verkeer beroepsgebonden en bedraagt het
vrijetijdsverkeer 36 %. Dit verklaart zeker de groei van het lokale verkeer in de avond.

2,1%

41,9%
56,2%

Doorvoer
Etterbeek-buitenkant
Lokaal

De percentages voor het transitverkeer in de ochtend en de avond, op de grote verkeersassen van
Etterbeek, worden weergegeven in tabel 3.
Tabel 3: Percentage van het transitverkeer op de grote assen (in beide rijrichtingen) gedurende de ochtend en de avond
Jacqueslaan - Schmidtlaan - St Michielslaan
Kroonlaan - Schuman
Kroonlaan - Schaerbeek
Elsene - Oudergem
Elsene - Montgomery
Elsene - St Lambrechts-Woluwe
Montgomery - Schuman

Bron : BIV

Als we dus deze resultaten vergelijken met de resultaten van het onderzoek van PLANECO (figuur 13),
dan zien we dat het gemeten transitverkeer tijdens het ochtendspitsuur 64,9 % bedraagt in 2004, terwijl
tijdens hetzelfde daginterval door het BUV ongeveer 56,2 % wordt aangegeven in 1998. Hierna volgt
een gedetailleerdere analyse van het transitverkeer dat is waargenomen op de hoofdassen.
Tabel 2: Percentage van het transitverkeer op de grote assen (in beide rijrichtingen) volgens de modellen van het BIV of van PLANECO
General Jacqueslaan - Louis Schmidtlaan - St
Michielslaan
Kroonlaan - Schuman
Triomflaan - Schuman
Elsene - Montgomery
Montgomery - Schuman
Kroonlaan - Schaarbeek

BIV (% )
48,50

Planeco (%)
31,20

2,21
2,30
2,93
3,07
0,40

4,01
5,10
8,40
5,80
4,40

Ochtend (%)
28,4
4,1
7,1
8,1
5,8
5
5,8

Avond (%)
25,5
5,8
4,1
8,7
7,1
3,4
6,2

Bron : Planeco

De analyse van de steekproeven wijst ten eerste uit dat het verkeer op de route Jacqueslaan –
Schmidtlaan – Sint-Michiel 's ochtends iets drukker is (28,4 % in totaal) dan 's avonds (25,5 %).
Hetzelfde geldt voor het verkeer op de as Kroonlaan – Schaarbeek en de as Elsene – Sint-LambrechtsWoluwe.
Daarentegen is het verkeer op de as ‘Kroonlaan – Schuman’, van Elsene naar het Montgomeryplein en
van Elsene naar Oudergem 's avonds drukker dan 's ochtends.
N.B. : Transitvoertuigen in de tunnel onder Tervurenlaan zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

Bron : BIV, Planeco

Er bestaan opvallende verschillen tussen het model van het BUV en de resultaten uit steekproeven die
zijn verricht door PLANECO. Zo bedraagt het verkeer op de Tervurenlaan in totaal (twee rijrichtingen)
3,07 % volgens het BUV en 5,8 % volgens het onderzoek van PLANECO. Het transitverkeer van
Montgomery naar het Schumanplein blijkt veel omvangrijker te zijn volgens PLANECO (4,6 %) dan
volgens het BUV (1,8 %).
Hetzelfde geldt voor het transitverkeer op de route Jacqueslaan – Schmidtlaan – Sint-Michiel. Het BUV
meet in totaal 48,5 %, in totaal, PLANECO komt niet verder dan 31,2 %. De daling van het
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Lokaal verkeer en verkeer vanuit Etterbeek
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De ligging van de verschillende wijken wordt hieronder weergegeven. De cijfers tussen haakjes komen
overeen met de nummers van de onderzochte kruispunten.
- Jourdanplein – Fortei Dei Marmisquare – Maalbeeklaan – Froissartstraat – Belliardstraat (2-3-7)
- Léopoldstadplein – Kroonlaan – Victor Jacobslaan – Graystraat (28-36-112)
- Oudergemlaan - Belliardstraat – Generaal Lemanstraat –Louis Hapstraat (15-17-19)
- Jachtlaan – Acaciasplein – Oudergemlaan – Platanenstraat (32-66-111)
- Generaal Jacqueslaan – Kroonlaan – Waversesteenweg – Tweede Lanciers Regimentlaan (6108-110)
- Louis Schmidtlaan – Hansen Souliestraat – Baron de Castrostraat – Vrijwilligerslaan – GabrielEmile Lebonlaan (89-99-104)
- Tervurenlaan – Keltenlaan – Tongerenstraat (61)
De voornaamste plaatsen van herkomst en bestemming van het lokale verkeer in Etterbeek, zowel 's
ochtends als 's avonds, worden getoond in tabel 4.
Tabel 4: Voornaamste plaatsen van herkomst en bestemming van het lokale verkeer in Etterbeek, 's ochtends en 's avonds,, verdeeld over
zeven geanalyseerde wijken
Oorsprong van het verkeer naar Etterbeek
Oudergem

Bosvoorde Ukkel

Montgomery

Elsene

Bosvoorde Ukkel

Elsene

Montgomery

Naamse Poort

Schaarbeek

ochtend
avond

Oudergemlaan ochtend
Belliardstraat (15-1719)
avond
Chasse - Acacias
Plein (32-66-111)

Tervurenlaan Keltenlaan Tongerenstraat (61)

Jourdan Plein - Forte
Del Marmi Square (23-7)
Leopoldstadplein (2836-112)
Oudergemlaan Belliardstraat (15-1719)
Chasse - Acacias
Plein (32-66-111)
Gen. Jacqueslaan Waversesteenweg (6110-108)
L. Schmidtlaan Hansen Soulielaan Baron de Castro
Straat (89-99-104)
Tervurenlaan Keltenlaan Tongerenstraat (61)

Kroonlaan

Chasse

Jubelpark

Froissartstr
aat

Hansen Souliestraat

Jourdan
Plein

Gen. Leman- Leopoldstraat
stadplein

Kinderparadijs

Vlieger
Sint-PietersThieffrysteenweg
straat

Tongerenstraat

Waversesteenweg

ochtend
avond
ochtend
avond
ochtend
avond
ochtend
avond
ochtend
avond
ochtend
avond
ochtend
avond

Bron : Planeco

* “Paradis des Enfant” is een school nabij de Vrijwilligerslaan.

De hoofdbestemmingen in Etterbeek zijn bijna identiek, of het nu 's ochtends of 's avonds is. De
essentiële aantrekkingspolen binnen de gemeente zijn de grote assen (Waversesteenweg, Kroonlaan,
Oudergemlaan), winkelstraten (Jacht, Jourdanplein, Vlieger Thieffrystraat (supermarkt)), het ziekenhuis
(Froissartstraat), het gemeentehuis en de scholen.

ochtend
avond

Gen. Jacqueslaan - ochtend
Waversesteenweg (6110-108)
avond
L. Schmidtlaan Hansen Soulielaan Baron de Castro
Straat (89-99-104)

Hoofdzakelijke bestemmingen in Etterbeek
Oudergemlaan

Schuman

Jourdan Plein - Forte ochtend
Del Marmi Square (23-7)
avond
Leopoldstadplein (2836-112)

Tabel 5: Hoofdbestemmingen van het lokale verkeer binnen Etterbeek, verdeeld over zeven geanalyseerde wijken

Opmerkingen: * In de wijk rond het Léopoldstadplein, kom 's ochtends geen enkele precieze bestemming worden
geïdentificeerd voor het verkeer in Etterbeek.

Bestemming van het verkeer vanaf Etterbeek
Kroonlaan

Ook kunnen we uit de steekproeven de hoofdbestemmingen van het lokale verkeer in Etterbeek
opmaken, gepresenteerd in tabel 5.

Wijk

Om op algemene wijze de herkomst en bestemming van het lokale verkeer te bepalen, zullen we de
steekproeven per wijk analyseren. Iedere wijk komt overeen met de verkregen resultaten voor drie
onderzochte kruispunten, die in elkaars nabijheid liggen. In het geval van de Jubelparkwijk, zal de
analyse zich baseren op één steekproef die is verricht op het kruispunt van de Tervurenlaan met de
Keltenlaan en de Tongerenstraat.

ochtend
avond
ochtend

Merk ook op dat de bestemmingen voor het lokale verkeer in Etterbeek 's avonds meer variëren dan 's
ochtends, omdat 's avonds het overgrote deel van de verplaatsingen wordt gevormd door
vrijetijdsverkeer.
Zoals voor het transitverkeer, zien we verschillen in de cijfers voor het lokale verkeer en het verkeer
tussen Etterbeek en de buurgemeenten. Het BUV (~44 %) en PLANECO (~35 %) (figuren 17 en 13). Dit
is wederom te verklaren door de aard van de schattingen.

avond

Bron : Planeco

Opmerking: Indien de herkomst van het verkeer naar Etterbeek niet is aangegeven komt dat doordat het lokale
verkeer zich voornamelijk vanuit Etterbeek naar buiten beweegt.

Het BUV heeft een gekalibreerd model gebruikt om het verkeer op de grootstedelijke wegen en
hoofdwegen te weerspiegelen, terwijl PLANECO steekproeven onder automobilisten heeft uitgevoerd,
op de grote assen en in de wijken.

Na analyse van tabel 5 stellen we vast dat de meerderheid van het lokale verkeer dat Etterbeek verlaat,
richting Elsene, Montgomery en Schuman gaat. De herkomst van het verkeer richting Etterbeek is
voornamelijk Oudergem en Elsene.
In de Jachtwijk merken we ook op dat het lokale verkeer voornamelijk bestaat uit voertuigen afkomstig
uit Etterbeek en met een bestemming buiten de gemeente. De Jachtwijk bevindt zich bij de
Oudergemlaan, een belangrijke verkeersas.
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Kaart II.8 - Kruispunten herkomst-bestemming
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Kaart II.9 - Kruispunten 11-66-32, ochtend
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Kaart II.10 - Kruispunten 11-66-32, avond
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Kaart II.11 - Kruispunten 36-28-112, ochtend
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Kaart II.12 - Kruispunten 36-28-112, avond
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Kaart II.13 - Kruispunten 17-19-15, ochtend
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Kaart II.14 - Kruispunten 17-19-15, avond
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Kaart II.15 - Kruispunten 2-3-7, ochtend
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Kaart II.16 - Kruispunten 2-3-7, avond
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Kaart II.17 - Kruispunten 6-110-108, ochtend
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Kaart II.18 - Kruispunten 6-110-108, avond
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Kaart II.19 - Kruispunten 61, ochtend
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Kaart II.20 - Kruispunten 61, avond
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Kaart II.21 - Kruispunten 99-89-104, ochtend
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Kaart II.22 - Kruispunten 99-89-104, avond
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VII.5.1.

Methodiek van de automatische tellingen

Door het verrichten van automatische tellingen gedurende een hele week, konden de beschikbare
gegevens van het BUV worden aangevuld.

Verdeling van het verkeer op de hele dag (gemiddelde van de maatregelen)
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Om de spreiding van het gemotoriseerd verkeer over de dag vast te stellen, hebben we automatische
tellingen uitgevoerd op verschillende punten in de gehele gemeente Etterbeek. De gevolgde methodiek
voor het uitvoeren van deze tellingen wordt hierna beschreven.

Figuur 18: Spreiding van het verkeer over de gehele dag

Percentage

VII.5. preiding van het gemotoriseerd verkeer
over de dag

Uren

Bron : Planeco

Door het verrichten van tellingen met automatische tellers van het Digiway (twoway II LP) op ten minste
40 weggedeelten (in 2 verkeersrichtingen) zal er een analyse kunnen worden gemaakt van de structuur
van het verkeer over de gehele week (rond de klok).
Deze tellers zijn in staat het verkeersvolume, de snelheid en de spreiding tussen vrachtwagens en
personenvoertuigen te analyseren. Opgemerkt zij dat op bepaalde weggedeelten met zeer grote
verkeersstromen, de meters alleen de verkeersvolumes kunnen meten.

Deze grafiek toont grofweg twee pieken die overeenkomen met de spitsuren van de ochtend en de
avond. Het ochtendspitsuur speelt zich hoofdzakelijk af tussen 7.00 en 10.00 uur. Het avondspitsuur
spreidt zich over een veel langere periode uit, tussen 12.00 en 20.00 uur, met een piek tussen 16.00 en
19.00 uur. De stijging van het aantal spitsuren in de middag en aan het begin van de avond valt te
verklaren door de verzadiging van de gewestelijke wegen en door flexibelere werktijden.
Deze tendens wordt overal in het Gewest waargenomen.

De 40 weggedeelten zijn bepaald in overeenstemming met de autoriteiten en de bevoorrechte actoren,
in vervolg op een analyse van de al beschikbare gegevens van het BUV over een representatieve
periode (10 weken). (Vergelijk kaart II.23.)
Een complete database is onontbeerlijk om een hoog kwaliteitsniveau te kunnen garanderen voor de
diagnose van het volledige wegennet dat behoort tot het onderzoeksgebied van dit mobiliteitsplan.
Tellingen per richting en automatische tellingen zijn onmisbaar voor de wetenschappelijke analyse van
de structuur van het verkeer en van het parkeren (volume, snelheid, structuur op de kruispunten,
spreiding tussen modi, transitverkeer, files, parkeergedrag) en voor de uitwerking van het mobiliteitsplan
en van het actieprogramma (beheersysteem voor de kruispunten, het maken van modellen, analyseren
en modelleren van de doeltreffende fasering van de verkeerslichten, uitwerking van links en rechts
afslaan, verkeersveiligheid etc.).
Maar de betrouwbaarheid van automatische tellingen hangt ten zeerste af van de omstandigheden
waarin ze worden toegepast Dit soort tellingen is relatief doeltreffend voor het evalueren van de
snelheden en de overlast van de voertuigen op bijna alle soorten assen en voor het uitvoeren van
tellingen die een onderscheid maken tussen verschillende categorieën voertuigen tijdens daluren en
gedurende de nacht. Tijdens de spitsuren zijn automatische tellingen slechts betrouwbaar op assen met
één rijstrook in elke rijrichting, op voorwaarde dat de tellers aan beide kanten van de weg staan en zijn
gekalibreerd voor het tellen en bijvoorbeeld niet voor het meten van snelheden of overlast. Indien de
weg bestaat uit meerdere rijstroken, is het aantal fouten groot omdat twee auto's die gedeeltelijk naast
elkaar rijden niet als zodanig geteld kunnen worden.

VII.5.2.

Resultaten

De grafiek hieronder toont de spreiding van het verkeer over een standaarddag (dinsdag - werk- en
schooldag). Deze curve is gerealiseerd op basis van waarden die zijn verkregen uit tellingen die zijn
verricht gedurende een standaardweek in 2004. De resultaten van de tellingen worden als bijlage
gepresenteerd.

PLANECO GMP van Etterbeek

71

Kaart II.23 - Nummering van de weggedeelten
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-

VIII. Het gemotoriseerd verkeer

-

VIII.1. Introductie
Het mobiliteits- en vervoersbeleid van het Gewest kadert in de optiek van een duurzame ontwikkeling
zoals beschreven in het GewOP (prioriteit 8.4).
Het Gewest wil immers de levenskwaliteit van de inwoners, de economische en sociale actoren en de
bezoekers verbeteren. Daarom is het essentieel het verfraaiingsbeleid voort te zetten, te zorgen voor
meer groen in de huizenblokken, de aanleg van groene ruimten, de controle van het autoverkeer en het
parkeren in het hele Gewest, en in het bijzonder in de woonzones en de druk bezochte wijken. Door het
bovengronds parkeren te beperken kan de openbare ruimte vrijgemaakt worden ten gunste van een
betere verdeling tussen alle gebruikers.
De uitvoering van de principes van wegenspecialisatie wordt daarom voortgezet en versneld. Dit houdt
vooral het volgende in : de aanleg van "zones 30" op lokale verkeersaders gelegen in woonzones en
zones met complementaire functies, om op die manier het transitverkeer te verminderen, de snelheid te
verlagen en voor meer plaats te zorgen voor de zwakke weggebruikers. Het succes van de projecten
die al in enkele gemeenten op poten gezet werden, samen met de talloze positieve reacties van de
inwoners, moeten het Gewest en de andere bevoegde instellingen (ondergeschikte besturen en de
federale overheid) ertoe aanmoedigen om de systematische invoering van dit programma verder te
zetten.
Behalve de aspecten in verband met de aanpassing van de ruimtes, wil het Gewest nog proberen, op
een duurzame manier, de vraag naar mobiliteit onder controle te houden door de aanhoudende groei
van het autosolisme te bestrijden (door alternatieve vervoersmiddelen aan te moedigen) en door de
stadsstructuren aan te passen om het aantal gemotoriseerde verplaatsingen zoveel mogelijk te
beperken (door een bepaalde bebouwingsdichtheid na te streven en het gemengde karakter van de
diensten te verzekeren).

VIII.2. Verkeerstekens
Er zijn twee soorten verkeerstekens: verticale verkeerstekens, vertegenwoordigd door verkeersborden7
en horizontale verkeerstekens, vertegenwoordigd door wegmarkeringen.
In het kader van dit hoofdstuk, hebben we geprobeerd een algemene beschrijving te geven van de
verticale verkeerstekens oftewel de verkeersborden in de gemeente Etterbeek.
In het algemeen valt op te merken dat borden die onder de categorie van verkeersborden vallen zijn in
te delen in diverse categorieën:
- Borden die een richting aangeven en waarmee een route kan worden bepaald.
- Borden die een bepaalde zone aangeven en afbakenen.
- Lokale borden die een precieze plaats of karakteristiek aangeven en die rechts staan of in de
directe omgeving van de betrokken plaatsen.
Laten we ons enkele principes in verband met de methodiek8 voor het plaatsen van verticale
verkeerstekens voor de geest halen (BIVV). Voor verkeerstekens die een richting aangeven (tekens
F25 tot en met F41)9, is het van belang dat:

7
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-

-

Alleen de aangewezen wegbeheerder bevoegd is tot het (laten) plaatsen van verkeerstekens die
een richting aangeven. Vandaar dat coördinatie tussen de verschillende wegbeheerders
(gewest, provincie, gemeente) noodzakelijk is.
De gemeentelijke wegbeheerder is belast met de lokale verkeerstekens. Hij coördineert zijn
acties met de overige wegbeheerders: de provinciale directies voor openbare werken van het
gewest en de technische diensten van de provincie. Hij dient vooraf toestemming te vragen voor
de wegen die zij beheren.
Hij moet een algemene aanpak hebben en een algemeen plan uitwerken voor de
verkeerstekens die een richting aangeven op het gemeentelijk grondgebied. De gemeente kan
ook goedkeuring vragen aan andere organisaties en personen die een belang hebben bij het
plan.
Het is onmogelijk om alles met borden aan te geven. De wegbeheerder moet zonder twijfel
prioriteiten stellen op basis van het verkeersbeheer en het algemeen belang.

Zoals boven vermeld kunnen sommige van deze verkeersborden dienen om een route samen te stellen.
Wanneer men een route wil uitzetten, dient men er op te letten dat de verkeersbakens voor de route zijn
geplaatst in overeenkomst met de verkeersregels en het reglement van de wegbeheerder. In principe
moeten er zo min mogelijk borden worden geplaatst en moet het effect van de borden met andere
middelen worden versterkt.
In het Brussels Gewest zijn verschillende routes uitgezet. Sommige doorkruizen de gemeente
Etterbeek.
In het Brussels Gewest onderscheid men:
- Routes naar:
• strategische plaatsen in het Gewest: Centrum, Ring, Europese instituten, hoofdkruispunten
(Montgomery) of -assen (Kroon) etc.,
• klinieken en ziekenhuizen,
• stations en anderen grote communicatiepolen,
• de politie en het gemeentehuis,
• plaatsen voor ontspanning en vrije tijd (musea, parken, sportcentra, toeristische plekken
etc.)
• enzovoort.
- De fietsroutes, voetgangersroutes en/of routes voor ruiters.
- De vrachtwagenroutes om zwaar verkeer door de stad te leiden en de overlast voor de andere
weggebruikers te beperken.
Over deze categorieën valt het volgende op te merken:
- De routes naar plaatsen vallen onder de gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten. De
verkeersborden staan voor het overgrote deel op de gewestelijke wegen. Verkeersborden die de
route naar klinieken, stations, politiebureaus en vrijetijdsgebieden aangeven, zijn ook te zien op
gemeentelijke wegen, terwijl verkeersborden die de belangrijkste strategische plaatsen
aangeven uitsluitend op de gewestelijke wegen staan.
- De fietsroutes, voetgangersroutes en/of routes voor ruiters vallen deels onder het Gewest en
deels onder de gemeente, al naar gelang het om gewestelijke of gemeentelijke routes gaat.
Gewestelijke routes zijn tegenwoordig goed uitgestippeld en aangegeven, er bestaan bijna geen
gemeentelijke routes. Op gemeentelijk niveau, zijn de enige aanwezige tekens horizontale
verkeerstekens in bepaalde straten en verkeersborden om een onderscheid te maken tussen
beperkt eenrichtingsverkeer (BEV) en het overige eenrichtingsverkeer.
- De vrachtwagenroutes om zwaar verkeer door de stad te leiden vallen onder de gewestelijke
autoriteiten. Ze worden aangeduid met F34a-verkeersborden die bijvoorbeeld de busstations
aangeven. Ook sommige ondernemingen gebruiken een verkeerstekensysteem. De
8

BIVV – Reglement van de Wegbeheerder: methode die wordt aanbevolen door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur
als het gaat om verkeerstekens die een richting aangeven, vooral de bewegwijzering van plaatsen van algemeen belang of met
een toeristische waarde.
9
Uittreksel uit “Signalisation des lieux et établissements d’intérêt général ou à vocation touristique” – Ministerie van Verkeer en
Infrastructuur. Uitgave: Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid – februari 1991.
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verkeersborden C23 tot en met C29 regelen ook de toegangsverboden voor bepaalde types
zware voertuigen. Het Gewest wil in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan het vrachtwagenverkeer
tot het hoofdnetwerk beperken, in het bijzonder langs de as van het kanaal, het strikt
reglementeren in het interwijkennet en het verbieden, behoudens uitzondering, in het
wijknetwerk. Het Gewest bestudeert ook de mogelijkheid van het reglementeren van de grootte
en het gewicht van vrachtwagens en het opstellen van toegankelijke periodes voor het gewest.
We wijzen erop dat niet alle wegen die het vrachtverkeer kan kiezen zijn aangegeven door
verkeersborden.
Op dit moment is de overlast voor de gemeente Etterbeek relatief klein en beperkt tot de
gewestelijke assen. Alleen vrachtwagens die lokaal de winkels en ondernemingen bedienen
bevinden zich op de assen van een lager type. Daar is geen enkele route voor het vrachtverkeer
aangegeven.
Buitengewone konvooien mogen uitsluitend over de gewestelijke assen rijden en mogen geen
tunnels passeren. Er bestaat geen bewegwijzerde route voor dergelijke konvooien in het
Brussels Gewest. De Directie Wegen van het MVI heeft echter voor deze konvooien de te
volgen routes wel in kaart gebracht10.

-

De scholen toe te staan een duidelijke uitstraling te ontwikkelen (de muren van de school
beschilderen of voorzien van werkstukken door de leerlingen.)

In termen van reglementaire de verkeerstekens, stelt het BIVV het volgende schema voor (figuur 19). Er
zijn in de buurt van scholen ook verschillende verkeersborden verschenen. We noemen bijvoorbeeld
het bord in de vorm van een potlood, vaak fluorescerend geel of oranje van kleur. Ook andere
verkeersborden kunnen worden geplaatst, zoals bord A23 tegen een fluorescerend gele achtergrond.

Verkeersborden die een zone11 afbakenen of aanduiden, evenals lokale verkeersborden die rechts
staan in de directe omgeving van de betrokken plaatsen vallen bijna geheel onder de gemeentelijk
autoriteiten. Bij het plaatsen van verkeersborden in de gemeente, dient rekening te worden gehouden
met verschillende aspecten:
- het plaatsingsbeleid in verband met de weggebruikers,
- de wettelijkheid van de verkeersborden in termen van maten en kleuren etc. en
- de fraaie aanblik van de zone of van de wijk.
Over al deze punten wordt gediscussieerd en de meningen zijn vaak verdeeld.
- Is het bijvoorbeeld beter om een groot bord te plaatsen bij de ingang van een zone
(parkeerzone, zone 30 etc.) of is het beter om in de gehele zone kleine bordjes te plaatsen? In
het eerste geval wordt de aanblik van de openbare ruimte fors verstoord, terwijl in het tweede
geval de aanblik een beetje wordt verstoord op vele plaatsen. Indien de borden niet binnen deze
zone zouden worden herhaald, wat zou dan het gedrag van de weggebruikers zijn?
- Verdient het de voorkeur de verkeersborden langs het trottoir te plaatsen of op de gevels? Over
dit aspect bestaan verschillende meningen en het is zeer afhankelijk van de inrichting van de
weg (rijrichting, breedte van de trottoirs, breedte van de weg etc.).
- Wat is het juiste formaat voor elk van deze verkeersborden ? Hoe zijn de aanwijzingen duidelijk
en leesbaar aan te geven, rekening houdend met de geldende normen hiervoor?
Elk van deze aspecten moet worden bestudeerd, afhankelijk van de inrichting van de zone en van de
consistentheid van de uiteindelijke keuze met de rest van de gemeente of van het gewest.
We wijzen erop dat het Gewest de mogelijkheden bestudeert om meer gebruik te maken van
grondmarkeringen om de visuele vervuiling te bepreken, die wordt veroorzaakt door de wildgroei van
verkeersborden (met name voor het parkeren)12.

We merken op dat, behalve de inrichting en plaatsing van reglementaire verkeerstekens, er ook gelet
moet worden op het regelmatig controleren rond de scholen en op het bewustmaken van de leerlingen
van de gevaren die ze lopen.

We concluderen dat over het algemeen blijkt dat de inrichting van de bewegwijzering in de gemeente
Etterbeek tevredenstelt. Er resteren evenwel nog enkele problemen, zoals bijvoorbeeld in de nabijheid
van scholen, waar de verkeerstekens en voorzieningen vaak onvoldoende zijn. Een brochure van het
BIVV beschrijft de problematiek uitvoerig13. Uit deze brochure komt naar voren dat bestuurders van
gemotoriseerde voertuigen beter opmerkzaam moeten worden gemaakt op scholen, door:
- Reglementaire verkeerstekens te plaatsen.
- De typologie van de voorzieningen en/of het straatmeubilair systematisch aan te passen in de
omgeving van scholen binnen de gemeente.
10

MVI: Directie Wegen: Normen en Toegankelijkheid van de Wegen – ATLAS, Infrastructure et Transport, Itinéraires pour
transport indivisible – 2002
11
Zone 30-gebieden, groen en rode parkeerzones etc.
12

Bron: Gewestelijk Ontwikkelingsplan

13

BIVV, 2002, 30 km/uur in de omgeving van scholen. Voor een verbeterde verkeersveiligheid rond scholen en op de wegen
die daarheen leiden, 34 p.
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Figuurg 19 : Signalisatie in de omgeving van de scholen

Bron : Belgisch instituut voor de verkeersveiligheid: 30 km/h aux abords des écoles (2002)
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VIII.3. Het
verkeer
voertuigen
VIII.3.1.

van

particuliere

Analyse van de verkeersvolumes
a) Tellingen per richting

Zoals omschreven in de methodiek van het plan, heeft PLANECO met steun van de gemeente
belangrijke tellingen per richting verricht van het individuele verkeer op bijna alle kruispunten van de
gemeente tijdens de spitsuren in de ochtend (tussen 8.00 en 9.15 uur) en in de middag (tussen 17.10
en 18.30 uur).
Er zijn tellingen verricht op in totaal 114 kruispunten, volgens de methodiek van het plan (handmatige
tellingen en videotellingen gedurende periodes van 30 minuten), hetgeen naar schatting neerkomt op
tussen de 1.500 en 1.700 individuele verkeersstromen.
Deze tellingen zijn uitgevoerd tijdens een representatieve schoolperiode, op dinsdag en donderdag
vanaf half januari tot en met eind februari 2004.
De tellingen per richting vormen een belangrijke werkbasis, nodig voor alle fases van het GMP, om een
correcte analyse te kunnen maken van de structuur van het verkeer, het disfunctioneren ervan, de
capaciteit van de kruispunten, de overlast, de verkeersveiligheid, het beheer van de kruispunten en van
de hiërarchie en inrichting van de wegen.
Behalve voor de realisering van het GMP, zijn deze tellingen een waardevol gereedschap voor het
dagelijks werk van de gemeentelijke diensten, op het gebied van het beheer van de wegen en van de
mobiliteit in het algemeen.
De onderstaande kaarten III.1 en III.2 tonen de verkeersstromen per richting tijdens de spitsuren van de
ochtend en de avond.
De verkeersstromen zijn aangegeven in "équivalents véhicules particuliers" (evp) per uur. (1 tweewielig
voortuig = ½ evp, 1 vrachtwagen of 1 bus = 2 evp).
Over het algemeen komen de handmatig gemeten verkeersstromen per richting bijna altijd overeen met
de automatische metingen (40 PLANECO-metingen en enkele BUV-metingen in oktober 2003, zie
methodiek en bijlagen). Sommige metingen van PLANECO komen hoger uit en andere weer lager dan
de automatische tellingen, hetgeen kan worden verklaard door de verschillen tussen bepaalde dagen
en periodes voor de tellingen (BUV oktober 2003).
Het grootste verschil vinden we voor de Kommandant Lothairelaan met een verschil van meer dan 250
voertuigen per uur in vergelijking met de automatische telling van het BUV. Bij het analyseren van de
verkeersvolumes hebben we met dit verschil rekening gehouden.
Het is belangrijk te weten dat de metingen zijn verricht tijdens de periode van de werken op het viaduct
van de E 411, ten zuiden van Hermann-Debroux (na een brand, zijn de drie rijstroken gewijzigd in twee
versmalde rijstroken). Er is toen besloten dat alleen de huidige twee rijstroken voortaan nog
beschikbaar zullen zijn voor particuliere voertuigen en vrachtverkeer. De derde rijstrook is voortaan
gereserveerd voor de bus.
Het concrete verschil tussen de periode voor en na de werken is relatief gering, als we overwegen dat
er geen grote verschillen zijn tussen de metingen van PLANECO (1.300 evp/uur ) en het BUV
(1.489 evp/uur) op de bij deze werken betrokken hoofdradiaal Triomflaan.
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Kaart III.1 - Verkeersstromen in de ochtend
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Kaart III.2 - Verkeersstromen in de avond
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richting), Galopinlaan (max. 400 voertuigen per uur en richting), Linthoutstraat (max. 400
voertuigen per uur en richting), Hansen Soulielaan (max. 400 voertuigen per uur en richting),
Sint-Geertruidestraat (max. 350 voertuigen per uur en richting), L. Hapstraat (max. 350
voertuigen per uur en richting), De Haernestraat – Generaal Bernheimlaan (max. 300 voertuigen
per uur en richting).

b) Analyse van de verkeersvolumes
Om meer inzicht te krijgen in de complexheid van de verkeersvolumes, hebben we twee
overzichtskaarten uitgewerkt (zien de kaarten III.3 en 4 hieronder) die een samenvatting geven van de
verkeersvolumes van minder dan 200 voertuigen per uur per richting (nauwkeurigheidsgraad 50
voertuigen, de cijfers tonen de hoogste waarden die zijn gemeten op het weggedeelte). Kaart III.5 toont
de tellingen die zijn verricht door het BUV.
De gewestelijke wegen verwerken, en dat is geen verrassing, het grootste deel van het gemotoriseerd
verkeer.
We kunnen vaststellen dat het centrale deel van Etterbeek wordt omringd door vaak verzadigde
gewestelijke wegen met verkeersstromen die beduidend groter zijn dan 800 voertuigen per richting (in
het rood) in de ochtend en avond:

-

De lanen van de Grote ring met ongeveer iets minder dan 3.000 voertuigen per uur en per
richting.
De Tervurenlaan met verkeersstromen per richting van tussen de 950 en 1.250 voertuigen per
uur.
De as Nervierenlaan en Belliardstraat met verkeersstromen van tussen de 600 en 850
voertuigen per uur in de ochtend, en in de avond ongeveer tussen de 350 en 650 voertuigen per
uur en richting.
De Kroonlaan met verkeersstromen van tussen de 700 en 1.000 voertuigen per richting.

De radialen richting centrum worden in de ochtend het meest belast en die in de richting van de
buitenwijken worden 's middags het meest belast. Desalniettemin zijn ook de verkeersstromen in de
tegengestelde richting groot.
De gewestelijke hoofdwegen en de interwijkenwegen kennen ook een zeer grote verkeersintensiteit:

-

-

De as Kazernenlaan – Oudergemlaan, die de belangrijkste toegangsweg is voor het centrum
van Etterbeek richting Schumanwijk, laat maximale verkeersstromen zien van meer dan 1.000
voertuigen per uur en richting. Deze as wordt gevoed door de hoofdradialen op gewestelijk
niveau: De as Triomflaan – E411. Ter hoogte van Etterbeek op de Triomflaan, rijden er 's
ochtends meer dan 1.300 voertuigen richting centrum.
De Waversesteenweg met maximale verkeersstromen van ongeveer 750 à 850 voertuigen (ten
zuidoosten van de Jachtlaan) en tussen de 550 en 650 (ten noordwesten van de Jachtlaan)
voertuigen per uur en per richting.
De as Jachtlaan met maximale waarden rond de 500 à 700 voertuigen per uur en per richting
(850 op de Keltenlaan in de middag).
De as Graystraat – Maalbeeklaan met meer dan 650 à 750 voertuigen maximaal per richting en
per uur.
Sommige van deze wegen zijn de verzadiging nabij of gedeeltelijk verzadigd (as Oudergemlaan
– Waversesteenweg, as Gray – Maelbeek).

Op het niveau van de gemeentelijke wegen, zijn de meest getroffen wegen de verbindingen tussen de
wijken en de wijkverzamelwegen:

-

De gemeentelijke interwijkenwegen Vrijwilligerslaan (maximaal 600 voertuigen per richting),
Froissartstraat (maximaal 600 voertuigen per richting) en Baron de Castrostraat (maximaal 350
voertuigen per uur en per richting).

-

De wijkverzamelwegen Tongerenstraat (max. 550 voertuigen per uur en richting),
Eskadronstraat (max. 800 voertuigen per uur en richting), Nieuwelaan (max. 450 voertuigen per
uur en richting), Elf Novemberlaan (max. 550 voertuigen per uur en richting), Demanybrug (max.
900 voertuigen per uur en richting), Rodinbrug (max. 750 voertuigen per uur en richting),
Haagstraat (max. 650 voertuigen per uur en richting), Kardinaal Lavigeriestraat (max. 500
voertuigen per uur en richting), Generaal Lemanstraat (max. 450 à 800 voertuigen per uur en

In het bijzonder bestaan er sommige wijkverzamelwegen die verkeersstromen moeten verwerken die
totaal niet stroken met hun typologie. Ze zijn daarom ook dicht bij het punt van verzadiging (zie
hoofdstuk I. Typologie van de wegen). Dat is met name het geval voor de Tongerenstraat, de
Eskadronstraat, de Linthoutstraat, de Nieuwelaan, de Elf Novemberlaan, de Demanybrug en Rodinbrug,
de Haagstraat, de Kardinaal Lavigeriestraat en de Generaal Lemanstraat.
Het meest verontrustend zijn de verkeersvolumes op sommige lokale wegen, die veel groter zijn dan
acceptabel is:

-

Fétis straat (max. 450 voertuigen per uur en richting)
Sneesens straat (max. 450 voertuigen per uur en richting)
Platanenstraat (max. 450 voertuigen per uur en richting)
Kommandant Lothairestraat (max 450 voertuigen per uur en richting, volgens de tellingen van
het BUV)
Luchtmachtlaan (max. 400 voertuigen per uur en richting)
Mesens laan (max. 400 voertuigen per uur en richting)
Snoekstraat (max. 350 voertuigen per uur en richting)
Boileau laan (max. 350 voertuigen per uur en richting)
Frankenstraat (max. 350 voertuigen per uur en richting)
Hoornstraat (max. 350 voertuigen per uur en richting)

Het transitverkeer op ongeschikte wegen zal op precieze wijze worden geanalyseerd in het volgende
hoofdstuk, de verkeersoverlast wordt behandeld in hoofdstuk III.6.
De automatische tellingen op 40 weggedeelten bevestigen over het algemeen de resultaten van de
tellingen in het spitsuur.
Deze tellingen stellen ons ook in staat de verdeling van het verkeer op het wegennet te bekijken
gedurende een complete werkdag. In het kader van deze analyse, stellen we op min of meer homogene
wijze een verdeling vast die vergelijkbaar is met het verkeer op de wegen tijdens en buiten de spitsuren
(zie de resultaten van de automatische tellingen in de bijlage). Dit is ook waar als men de proportionele
groei overweegt van het verkeer dat al is geanalyseerd in hoofdstuk II. Het is desalniettemin interessant
op te merken dat er vooral 's avonds (van 7.00 tot 8.00 uur) sprake is van een proportionele
overbelasting van de grote gewestelijke assen, gedeeltelijk met verzadigingsverschijnselen (Grote ring,
Tervurenlaan), vanwege de opeenstapeling van professioneel en privé-verkeer (uitgaan).
We constateren dat het BUV-model (versie 1998) van de hoofdwegen in het computerprogramma
SATURN, uitsluitend op de grote en hoofdstedelijke assen, overeenkomt met de tellingen die in 2004
zijn verricht door PLANECO, in termen van verkeersvolumes (zie kaart III.5 hieronder).
Hoewel het model is ontwikkeld om een model te bieden van de grote gewestelijke assen, moeten we
vaststellen dat de verschillen tussen de tellingen en het model te groot zijn voor een zo belangrijke as
als die tussen Jacht en Pirmez, met een gewestelijk functie die vitaal is voor het verkeer binnen de
eerste kroon tussen Vorst, Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek, Schaarbeek en de twee Woluwes.
Bepaalde gewestelijke wegen, die ook van groot belang zijn, zoals de Graystraat, de Nervierenlaan en
gedeeltelijk de Waversesteenweg, Vrijwilligerslaan en Oudergemlaan laten soms ook te grote
verschillen zien.
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Kaart III.3 - Volume van het verkeer, ochtend
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Kaart III.4 - Volume van het verkeer, avond
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Kaart III.5 - Volume van het verkeer, BUV
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VIII.3.2.

De belangrijkste disfuncties
a) De verzadiging van de wegen

Bij het verrichten van de tellingen tijdens de spitsuren, zijn files gesignaleerd op alle kruispunten die tot
het onderzoek behoorden. De files zijn gesignaleerd in het gehele onderzoeksgebied en niet alleen op
de 30 kruispunten die zijn beschreven in de aanvankelijke methodiek.
Buiten de tellingen, zijn extra observaties verricht om over meerdere steekproeven te kunnen
beschikken.
Kaart III.6 hieronder toont de files die zijn geobserveerd tijdens het ochtendspitsuur, kaart III.7 hieronder
toont de files die zijn geobserveerd tijdens het avondspitsuur. Deze kaarten tonen uitsluitend files van
meer dan 8 à 10 voertuigen.
Kaart III.8 toont het verzadigingsniveau van de weg in de ochtend en avond op basis van de
gesignaleerde files.

Voor het lokale verkeer is deze functie nog belangrijker om het verkeer van het noorden naar het zuiden
binnen de gemeente te garanderen.
Het IRIS-onderzoek voorzag voor 2005 (zie grafiek hieronder) in het trendscenario een veel hoger
verzadigingsniveau voor de vitale assen van de gemeente (met name voor de Jachtlaan, de Louis
Hapstraat, de Koningsveldlaan, de Haagstraat, de Elf Novemberlaan, de Baron de Castrostraat, de
Generaal Lemanstraat en de Nieuwelaan).
Afgezien van de in het vorige hoofdstuk besproken methodiekproblemen van het SATURN-model
waarop dit trendscenario is gebaseerd, doet het ons vreugde te constateren dat een dergelijk scenario
niet is uitgekomen voor Etterbeek.
Trendscenario IRIS 1 voor 2005
(in het rood: verzadiging, in het oranje: dicht bij verzadiging)

We kunnen algemeen gesproken vaststellen dat het centrale deel van Etterbeek wordt omringd door
vaak verzadigde gewestelijke wegen.
Dit kordon van verzadigde wegen rond de kern van de gemeente wordt veroorzaakt door de al jaren
bekende verzadiging van de grote lanen (Grote ring, Belliardstraat – Nervierenlaan en Tervurenlaan) en
van de gewestelijke hoofdradialen (Kroonlaan).
De hoofdradialen richting de wijk Schuman/Léopold en van de Naamsepoort (as Kazernen –
Oudergem, Waversesteenweg) zijn gedeeltelijk verzadigd, met name rond het kruispunt van de
Jachtlaan, richting Schuman, en tussen de Jachtlaan en de Vrijwilligerslaan.
De wijk rond het Jourdanplein raakt steeds verzadigder (as Maabeek – Graystraat, Waversesteenweg).
De wijk rond de Tervuursepoort is in het bijzonder getroffen (Tongeren/Kelten, rond het SintPietersplein, IJzerlaan, Linthoutstraat) evenals de wijk rond het kruispunt Jacht, met name de as Jacht–
Pirmez, en sommige straten die smaller zijn en lager in de hiërarchie staan (Elf Novemberlaan,
Sneesensstraat, Platanenstraat).
De belasting van de kruispunten rond de Demanybrug (Sint-Michielswarande) is veel te groot, hetgeen
kan worden verklaard door de grote aanwezigheid van mobiliteitsgenererende polen (zie Hoofdstuk II.
De morfologische breuk van Sint-Michielswarande).
De wijk rond de Vrijwilligerslaan vertoont verzadigingsverschijnselen door het grote aandeel van het
transitverkeer op deze weg en de nabijheid van veel schoolinstellingen, met name op de Messenslaan
en de Baron de Castrostraat.
Hoewel de belangrijke gewestelijke wegen over het algemeen verzadigd of bijna verzadigd zijn, is de
doorstroming op de gemeentelijke wegen, op enkele uitzonderingen na, relatief goed. Het risico van de
complete verzadiging van de gewestelijke wegen in de nabije toekomst, zou desastreuze gevolgen
kunnen hebben voor de gemeentelijke wegen en de lokale wegen nabij verzadigde zones.
Om de relatief goede doorstroming in het centrale deel van de gemeente te handhaven, zal de
toekomstige evolutie van de as Jachtlaan van strategisch belang zijn, want deze as vervult een
bijzondere functie: De as Pirmezlaan – Jachtlaan – Tongeren is de enige weg die het totale centrale
deel van de gemeente doorkruist.
In dat kader heeft deze as een uiterst belangrijke bovenlokale functie, als de zo goed als enige
verbinding binnen de grote kroon tussen Vorst, Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek, Schaarbeek en de twee
Woluwes.
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Kaart III.6 - Files, ochtend

PLANECO GMP van Etterbeek

84

Kaart III.7 - Files, avond
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Kaart III.8 - Verzadiging van de wegen
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b) Het transitverkeer op ongeschikte wegen
De hoofdroutes voor het transitverkeer op de gemeentelijke wegen met een ongeschikte typologie
worden weergegeven in kaart III.9 hieronder.
De hoofdroutes voor het transitverkeer op de gemeentelijke wegen, dat voor het overgrote deel gezien
kan worden als sluipverkeer, zijn onderverdeeld in twee categorieën: hoofd- en secondair transitverkeer
op wegen met een ongeschikte typologie.
Deze twee categorieën zijn gedefinieerd aan de hand van een vergelijkende analyse van de
transitverkeersvolumes uit het onderzoek naar herkomst en bestemmingen per kruispunt, de typologie
van de wegen en observaties te plekke.
We stellen vast dat bijna alle gebieden in Etterbeek te maken hebben met dit soort verkeer. Slecht twee
wijken op de kaart kennen het fenomeen niet.
Het netwerk van de transitroutes (sluiproutes), zoals op de kaart getoond, is zeer fijnmazig in Etterbeek
en spaart slechts een paar lokale wegen met relatief weinig verkeer van dit type.
In dit kader moeten we mededelen dat het transitverkeer op ongeschikte wegen en de overlast die deze
verkeersstromen met zich meebrengen, met name voor wat betreft de levenskwaliteit en de
geluidshinder, zeker één van de grootste problemen vormt voor Etterbeek, als het om gemotoriseerd
verkeer gaat. Het fenomeen van het verschuiven van het transitverkeer naar wegen met een
ongeschikte typologie wordt verklaard door de verzadiging van een groot deel van de gewestelijke
assen.
De wegen die het ergst worden getroffen door het hoofdtransitverkeer, zijn de interwijkenwegen en
wijkverzamelwegen, met zeer grote verkeersvolumes op bepaalde assen die daarvoor qua typologie
niet geschikt zijn (met name qua breedte en capaciteit). De namen van deze wegen en hun belangrijke
verkeersvolumes zijn al genoemd in het voorgaande hoofdstuk (III.2).
Het is interessant te zien dat bepaalde gemeentelijke interwijkenwegen worden gebruikt als hoofdroutes
voor transitverkeer op wegen met een ongeschikte typologie, vanwege hun hoge plaats in de hiërarchie:
Vrijwilligerslaan, Froissartstraat en Baron de Castrostraat.
Deze wegen verwerken verkeersvolumes die niet passen bij hun functie en hun typologie (meer dan
1.000 voertuigen per uur in de twee rijrichtingen op de Vrijwilligerslaan en in de Froissartstraat). Zo
hebben de Vrijwilligerslaan en de Baron de Castrostraat te maken met transitverkeersstromen die de
verzadigde lanen van de Grote ring proberen te ontwijken en lijdt de Froissartstraat onder het
transitverkeer dat probeert de verzadigde wijk Schuman te ontlopen. Volgens de definitie van het
GewBP, is het interwijkennet niet bestemd voor het transitverkeer. Het interwijkennet heeft voor functie
om de naburige wijken tussen hen te verbinden, om de vlotte doorstroming van deze wijken te
waarborgen en om het verkeer ervan op het wegennet van het gewestelijk netwerk te verminderen. Het
is nodig om een adequate inrichting te voorzien aangepast aan de rol van elk wegennet rekening
houdend met de eigenheid van elk wegennet.
Een belangrijk aantal lokale wegen, met name genoemd in de analyse van de verkeersvolumes, worden
bijzonder getroffen door dit soort transitverkeer, dat duidelijk sluipverkeer is:

-

Fétis straat
Sneesens straat
Vrijwilligerslaan
Platanenstraat
Luchtmachtlaan
Mesens laan
Snoekstraat

-

Boileau laan
Frankenstraat
Hoornstraat
Sint-Pieterssteenweg (lokale gedeelte)
Kol. Van Gelestraat
Havaux straat
Kommandant Ponthierstraat
Louis Hap straat (partie locale)
Maj. Pétillon straat
Atrebatenstraat

De meerderheid van deze lokale straten kent verkeersvolumes groter dan 350 voertuigen per richting,
waaronder 6 straten met meer dan 400 voertuigen per uur en richting (zie het voorgaande hoofdstuk
over het analyseren van de verkeersvolumes).
Het grote aantal secundaire transitroutes zorgt ook voor vele soorten overlast op de lokale wegen, die in
sommige gevallen te maken hebben met verkeersvolumes van meer dan 300 voertuigen per uur voor
de twee rijrichtingen.
Het probleem van transitverkeer op wegen met een lage hiërarchie en typologie in Etterbeek is groot en
de te overwegen oplossingen voor het indammen van het probleem zijn beperkt en complex.
Zoals geconstateerd in het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (zie hoofdstuk .I.3 Regelgevingsaspecten),
heeft de gemeente een belangrijk aantal drastische maatregelen genomen met het oog op de
beheersing van sluipverkeer, snelheidshandhaving en storende verkeersstromen (zone 30-gebieden,
verkeersdrempels, dwarse trottoirs etc.).
Gezien de belangrijke inspanningen van de gemeente om het probleem te beheersen, moeten we
vaststellen dat het fenomeen van sluipverkeer blijft bestaan en is verbonden met de groei van het
verkeer op gewestelijke schaal.
De verzadiging van de belangrijke gewestelijke wegen beschouwend, zal het moeilijk zijn het probleem
van het sluipverkeer in zijn geheel op te lossen. De actiemiddelen van een gemeente zijn op dat punt
relatief beperkt en lokaal van karakter.
In dit kader stelt het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan een algemene gedachtebepaling voor over
bereikbaarheid per auto van het oostelijke deel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
samenwerking met de overige buurgemeenten. Doel is het sturen en concentreren van
binnenkomende verkeersstromen in de richting van bepaalde hoofdstedelijke assen (Tervurenlaan
Kortenbergtunnels).

de
in
de
en

In de context van het verminderen van het verkeer, bestaan er projecten en ideeën met het oog op het
verminderen van de capaciteit van bepaalde toegangswegen van de gemeente: Beperken van het
verkeer op de as Kazernenlaan – Oudergemlaan en op de Waversesteenweg, plan voor het creëren
van een woonerf op de Triomflaan om de toegang tot de wijk Waversesteenweg-Vrijwilligers te sluiten,
het herinrichten van de Kroonlaan, sluiting van de tunnel Oudergemlaan - Wetlaan, etc. Zie hoofdstuk
I.3).
Deze projecten en de voorstellen die naar voren komen uit het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan zullen
nader geanalyseerd worden in later fases van het GMP, om gedetailleerde oplossingen uit te werken
die betrouwbaar en effectief zijn.
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Kaart III.9 - Transitroutes

PLANECO GMP van Etterbeek

88

c) Overige disfuncties
Het merendeel van de overige disfuncties met betrekking tot het personenverkeer zijn verbonden met
het dubbel parkeren op de rijstroken.
Dit type van disfunctioneren wordt vaak waargenomen tijdens het spitsuur, en daarbuiten op de
hoofdassen, in het bijzonder op de assen van de Oudergemlaan, de handelswijken, met name rond het
kruispunt Jachtlaan, de Tongerenstraat en in de wijk rond het Jourdanplein, en voornamelijk rond de
scholen.
Deze fenomenen worden vaak veroorzaakt door bestelwagens, door klanten van de winkels, door
ouders die hun kinderen afzetten etc.
Vaak veroorzaakt dit gedrag files, met name op verzadigde en bijna verzadigde wegen. (Zie ook het
voorgaande hoofdstuk over zware voertuigen en de foto's van de voorbeelden van dit soort disfuncties).
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VIII.4. Het verkeer van zware voertuigen
Het vrachtvervoer over de weg is aanzienlijk gegroeid in de loop van de laatste decennia, zowel buiten
als binnen de bebouwde kom. Deze tendens zal nog sterker zijn in de toekomst. De negatieve aspecten
van deze groei zijn duidelijk zichtbaar in de grote stedelijke gebieden: verkeersopstoppingen, lawaai,
luchtvervuiling, verslechtering van de wegen en ongevallen. Deze problemen dragen bij aan een
vermindering van de kwaliteit van de stadsomgeving.
In het kader van dit hoofdstuk, hebben we de bewegingen bestudeerd van het vrachtverkeer binnen de
gemeente Etterbeek en het effect van het vrachtverkeer op de andere voertuigen. Hiervoor zijn diverse
tellingen verricht op een veertigtal kruispunten in de gemeente. Het gaat om handmatige en/of
automatische tellingen.
De kaarten III.10 en III.11 tonen respectievelijk de spreiding van de verkeersstromen van vrachtwagens
tijdens de spitsuren in de ochtend en de avond. Kaart III.12 toont het gemeten vrachtverkeer in de nacht
(van 22.00 tot 8.00 uur). .

laden en lossen. Het laden en lossen vindt vaak plaats in beveiligde sluizen. De laad- en losbewegingen
gedurende de nacht blijven echter marginaal (kaart III.12).
Afgezien van de hoofdverkeersassen, kunnen we over het algemeen opmerken dat de
vrachtverkeersstromen op het grondgebied van de gemeente Etterbeek niet groot zijn en dat ze slechts
in geringe mate van invloed zijn op het verkeer van de overige voertuigen en de levenskwaliteit van de
buurtbewoners.
Buitengewone konvooien kunnen alleen gebruikmaken van de grote assen Generaal Jacqueslaan –
Louis Schmidtlaan – Sint-Michielslaan en de Tervurenlaan. Ze mogen niet door de tunnels rijden en
nemen dus de Galiërlaan of de IJzerlaan om om het Jubelpark heen te rijden.
De disfuncties tengevolge van het vrachtverkeer en het laden en lossen worden geïllustreerd in de
voorgaande paragraaf en hieronder. Ze worden specifieker beschreven in latere fases van dit
onderzoek.
Figuur 20 : Generaal Jacqueslaan

Zoals we konden verwachten, volgen de zware voertuigen hoofdzakelijk de hoofdverkeersassen om de
gemeente Etterbeek te doorkruizen. Deze assen zijn:
- De Generaal Jacqueslaan – Louis Schmidtlaan – Sint-Michielslaan
- De Tervurenlaan die uitmondt in de IJzerstraat of in de Galliërlaan en de Nervierenlaan
- De Oudergemlaan,
- De as tussen de Tongerenstraat, het Sint-Pietersplein, de Jachtlaan en het Sint-Antoonplein, die
de hele gemeente Etterbeek doorkruist en die Elsene verbindt met Sint-Lambrechts-Woluwe
- De Tweede Lanciers Regimentlaan die zich voortzet in de Kazernenlaan en de Jachtlaan.
In mindere mate zien we ook verkeersstromen op:
- De Waversesteenweg
- De Elf Novemberlaan
- De A. Galopinlaan
- De Belliardstraat
- De Vrijwilligerslaan die hoofdzakelijk dienst doet als sluiproute om de parallelle laan te ontwijken
(by-pass).
De interwijkenwegen en wijkverzamelwegen worden duidelijk minder gebruikt dan de grote
verkeersassen van de gemeente, hoewel er toch vrachtwagens worden gesignaleerd op sommige van
deze lokale wegen. Het gaat in dat geval om handelswijken of om assen die dienen als sluipwegen voor
de hoofdaders (sluipverkeer).
We hebben enige reserves in verband met de kaarten III.8 en III.9. De tellingen van vrachtwagens
tijdens de spitsuren zijn in feite slechts verricht gedurende periodes van een half uur en zijn vervolgens
geëxtrapoleerd naar hele uren door het met twee vermenigvuldigen van de verkeersstromen op deze
assen. Dit verklaart de incoherenties in de gegevens voor bepaalde assen, zoals die voor de A.
Galopinlaan.

Bron : Planeco

Vrachtverkeer mag normaalgesproken niet parkeren op de Generaal Jacqueslaan.

Tijdens de analyse van deze kaarten, constateren we ook dat het gemeten aantal vrachtwagens tijdens
de spitsuren van de ochtend aanzienlijk groter is dan tijdens het avondspitsuur. Gemiddeld gesproken,
voeren de transportbedrijven hun transporten uit tussen 6.00 en 15.00 uur. Deze tijden worden
hoofdzakelijk bepaald door de openingstijden van hun klanten en het aantal rondes dat gedurende de
dag moet worden gemaakt. De klant die het vroegst opengaat, bepaalt de rest van de ronde.
In steden als Brussel, waar het verkeer al snel verzadigt gedurende de dag, zien we een groei van het
vrachtverkeer in de nacht. Tussen 22.00 en 6.00 uur, worden de gewestelijke wegen in wezen weinig
gebruikt. De doorstroming voor het vrachtwagenverkeer dat dan de gewestelijke hoofdaders kiest is
goed. De wegen van minder belang worden slechts gebruikt om op de bestemming te komen voor het
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Figuur 21 : Kazernenlaan

Tengevolge van een cruciaal gebrek aan parkeerplaatsen voor laden en lossen en van het feit dat deze
plaatsen worden ingenomen door particuliere voertuigen, zijn de wegtransporteurs vaak gedwongen
dubbel te parkeren. Dubbelparkeren betekent een ernstige verstoring voor het overige verkeer en is
regelmatig de oorzaak van ongevallen.

Bron : Planeco

Vrachtverkeer mag in principe uiterlijk 24 uur parkeren. Deze beperking wordt in de praktijk slechts in
geringe mate gerespecteerd door de wegtransporteurs.
Figuur 22 : De Jacht

Bron : Planeco
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Kaart III.10 - Aantal vrachtwagens, ochtend
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Kaart III.11 - Aantal vrachtwagens, avond
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Kaart III.12 - Aantal vrachtwagens per weggedeelte, nacht

PLANECO GMP van Etterbeek

94

VIII.5. De overige soorten gemotoriseerd
verkeer
VIII.5.1.

Verkeer van motoren

We beschikken, net als voor particuliere voertuigen en vrachtwagens, over gegevens over de spreiding
van motoren op het grondgebied van de gemeente Etterbeek tijdens de spitsuren van de ochtend en de
avond. Deze spreidingsgegevens zijn vastgesteld op basis van handmatige tellingen, zoals eerder
beschreven. (Zie de kaarten III.13 en III.14 hieronder.)
De motor blijft een marginale transportmodus. Het percentage motorverplaatsingen bedraagt slechts
0,32 % van de gemotoriseerde verplaatsingen tijdens de ochtendspits.
De motoren rijden voornamelijk op de hoofdverkeersassen. In de praktijk hebben ze minder last van
opstoppingen, omdat ze in staat zijn langs de andere voertuigen te glippen. De belangrijkste aders die
door motorrijders worden gebruikt zijn:

-

De Generaal Jacqueslaan - Louis Schmidtlaan – Sint-Michielslaan.

-

De Oudergemlaan.

De Tervurenlaan en de wegen die daar een verlengstuk van zijn, te weten de Nervierenlaan en
de Belliardstraat.
De Vrijwilligerslaan.
De Tweede Lansiers Regimentlaan die zich voortzet in de Kazernenlaan.

In geringere mate nemen de motorrijders ook de Waversesteenweg, de assen die Vrijwilligerslaan
verbinden met de L.Schmidtlaan – Sint-Michielslaan, de De Haernestraat, de Morgenlandstraat, de
Theuxstraat en de Legerlaan. Ook op het Koning Overwinnaarplein, Van Meyelplein, Jourdanplein, SintPietersplein en Léopoldplein treffen we motorverkeer aan.
Deze spreiding is vrijwel identiek gedurende de ochtend en de avond. Wel valt op te merken dat de
assen die de Vrijwilligerslaan verbinden met de lanen, tijdens het avondspitsuur minder last schijnen te
hebben van dit sluipverkeer.
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Kaart III.13 - Aantal motoren per weggedeelte, ochtend
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Kaart III.14 - Aantal motoren per weggedeelte, avond
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VIII.5.2.

Car Sharing

Sinds december 2003 heeft de vereniging Cambio op het 4 Augustusplein een station voor car sharing
ingericht met drie voertuigen. De resultaten zijn bemoedigend als we overwegen dat in de eerste twee
maanden de bezettingsgraad van de voertuigen varieerde tussen de 15 en 25 %.
Volgens de gemeentediensten, waren de gegevens betreffende dit station van car-sharing in constante
veranderingen aan het begin van zijn gebruik. De analyse van de gegevens van gebruik zou echter
meer relevant moeten zijn na een jaar van gebruik.

VIII.5.3.

De taxi's

Etterbeek beschikt over veel standplaatsen voor taxi's.
Omdat de taxicentrales meer en meer gebruik maken van mobiele verbindingen, concentreren de taxi's
zich hoofdzakelijk in de drukst bezochte gebieden, die deels niet groot genoeg zijn om een dergelijk
aantal taxi's te ontvangen:

-

Merode,
Tongeren,
Jachtlaan,
Jourdanplein,
Montgomery (aangrenzend aan de gemeente),
Het Borschettecentrum-Léopoldziekenhuis.

Er is sprake van disfunctioneren op de standplaats van het Borschettecentrum-Léopoldziekenhuis, waar
sommige chauffeurs passagiers weigeren voor korte ritten.

VIII.5.4.

Ziekenwagens en brandweerwagens

Er zijn drie ziekenhuizen van gemiddeld belang in Etterbeek: het ziekenhuis Europe St. Michel, de
kliniek Léopold en de kliniek Baron Lambert. Geen van deze ziekenhuizen beschikt over een eersteklas
spoedgevallendienst.
Het gebruik van ziekenwagens is geconcentreerd op de grote gewestelijke assen, waarvoor de
verzadigingsproblemen zijn aangetoond in het voorgaande hoofdstuk.
Er bevinden zich geen brandweerkazernen op het gemeentelijk grondgebied.
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VIII.6. Analyse van de
en de rijsnelheden
VIII.6.1.

verkeers-veiligheid

Analyse van de verkeersongevallen op de
openbare weg en van de rijsnelheid op de
wegen

Tussen september 2003 en april 2004, zijn er 292 verkeersongevallen geteld in de gemeente Etterbeek.
Dit aantal omvat zowel de ongevallen met materiële schade als de ongevallen waarbij gewonden zijn
gevallen (bron: lokale politie, zie ook de bijlage).
Om de verkeersongevallen in de gemeente beter in kaart te brengen, zijn de ongevallen geregistreerd
op een kaart, rekening houdend met de precieze plaats van het ongeval (kruispunt of dichtstbijzijnde
huisnummer). Sommige ongevallendossiers waren niet precies genoeg, slechts 186 van de 292
ongevallen konden daarom in kaart worden gebracht (zie kaart III.15 hieronder). Er zijn twee
kleurencategorieën gebruikt om een onderscheid te kunnen maken tussen materiële schade en
letselschade.
De door ons gedane observaties zullen worden gecorreleerd met de resultaten van het BIVV (zie ook
de bijlage) inzake ongevallen met letselschade die hebben plaatsgehad binnen de gemeente van 1997
tot en met 2001 en met de resultaten van het verkeersplan van Etterbeek, in 1994 gerealiseerd door
adviesbureau AGORA.
Onze opmerkingen zullen ook zijn gebaseerd op de verkeersvolumes (zie hoofdstuk III.2.), de gemeten
rijsnelheden (zie hoofdstuk III.16) en de zachte verplaatsingen, de bestaande en toekomstige zone 30gebieden, verkeersplateaus en verkeersdrempels (zie hoofdstuk V.), onderzocht door PLANECO.

-

Sint-Michielslaan
Nervierslaan – Hoornstraat
Morgenlandstraat – Vijversstraat –Forti dei Marmi square
Eud. Pirmez laan –D. Chambérystraat
Sint-Pieterssteenweg –Boerenstraat
Kommandant Ponthierstraat – Le Marinellaan – Pervijzestraat
Hansen Soulielaan
Louis Schmidtlaan – Boileau laan – Baron de Castro straat
Louis Schmidtlaan – Hansen Soulielaan – Le Marinellaan – Tervatestraat –Major Pétillon straat
Theuxstraar
Tongerenstraat – Tervurenlaan
Generaal Tombeur straat – Edouard de Thibaultlaan
Waversesteenweg – Generaal Fivéstraat – J. Buedts straat
Waversesteenweg – Kazernenlaan – Jachtlaan – Oudergemlaan –Dr J. Joly square
Waversesteenweg – Sneessens straat – Philippe Baucqstraat
Waversesteenweg – Morgenlandstraat – Theuxstraat
Waversesteenweg – Jourdan plein – Gen Lemanstraat

We kunnen opmerken dat 12 van de 24 geregistreerde zones met verhoogde kans op ongevallen zich
rond scholen bevinden.
Deze zones vertegenwoordigen 40 ongevallen, waarvan 14 met letsel. Dit betekent dat 21 % van het
totale aantal ongevallen en 7,5 % van de ongevallen met letsel plaatsvinden in de nabijheid van
scholen. Betere verkeerstekens in de nabijheid van schoolinstellingen, naast de wettelijk
verkeerstekens, zijn nu aan te raden. Deze actie maakt trouwens deel uit van een plan binnen de
gemeente Etterbeek.

b) Grote assen
a) Zones met verhoogde kans op ongevallen
Dankzij de analyse van de diverse plaatsen waar zich ongevallen voordeden, zijn 24 zones met
verhoogde kans op ongevallen geïdentificeerd binnen de gemeente. Deze zones zijn "risicogebieden",
met één à twee ongevallen met letsel en/of drie ongevallen met materiële schade. Er zijn twee
kleurencategorieën gebruikt om een onderscheid te kunnen voor zones met verhoogde kans op
ongevallen in de nabijheid van een school. In dat geval zijn de criteria voor het creëren van deze zones
opgerekt om rekening te houden met het belangrijke risico in deze gebieden.
De ligging van de 24 zones met verhoogde kans op ongevallen wordt hieronder getoond:

-

Elf Novemberlaan – Generaal Wangermee straat – Ruanda straat
Vindictive straat
Oudergemlaan – Koningsveldstraat –Platanenstraat – Ahornbomenstraat
Oudergemlaan –St Pieterssteenweg
Fort van Boncelles straat –Edouard de Thibaultlaan – Grote Haagstraat
Keltenlaan – Frankenstraat – Biesputstraat
Louis Hap straat – A. Gauthierstraat – Baron Lambertstraat – Sint-Pieterssteenweg
Generaal Lemanstraat
J. MalouLaan – P. Benoît straat – E. Havaux straat – Groothertogstraat

De meerderheid van de verkeersongevallen die hebben plaatsgevonden in de gemeente, speelde zich
af op de grote assen en lanen: Jacqueslaan – Schmidtlaan – Sint-Michielslaan, de Oudergemlaan, de
Waversesteenweg, de Nervierenlaan en de Tongeren- en Keltenstraat. We kunnen de rekening
opmaken van het aantal ongevallen op deze assen, waaronder het aantal ongevallen met letsel.
Hieronder volgt een overzicht.
Tabel 6: Aantal ongevallen, waaronder het aantal ongevallen met letstel, voor de 5 grote verkeersassen in de gemeente
Etterbeek.
Straat
Jacqueslaan – Schmidtlaan
Michielslaan
Waversesteenweg:
Oudergemlaan
Tongerenstraat – Keltenlaan
Nervierslaan

Aantal ongevallen
–

St 17
17
11
11
5

Aantal ongevallen
met letsel
9
6
3
3
2

De ongevallen die hebben plaatsgevonden op deze vijf assen vertegenwoordigen 33 % van het totale
aantal ongevallen en 12 % van de ongevallen met letsel.
Deze resultaten kunnen zeker in verband worden gebracht met de verkeersvolumes en de gemiddelde
rijsnelheid van het verkeer op deze assen. Zo rijden er bijna 5.000 auto's om de Sint-Michielslaan met
een snelheid van bijna 47 km/uur. Ook rijden er bijna 2.000 auto's op de Oudergemlaan en bijna 1.000
auto's op de Waversesteenweg en in de Kelten- en Tongerenstraat.
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Deze vijf grote assen vormen jaar in jaar uit het toneel van steeds weerkerende ongevallen, volgens de
statistieken van het BIVV en van AGORA. Het is echter opmerkelijk dat het aantal ongevallen met letsel
in de laatste acht maanden is gedaald ten opzichte van de statistieken van het BIVV voor de
voorgaande jaren. Van 1997 tot en met 2001 vertegenwoordigden de ongevallen op deze vijf assen
gemiddeld nabij de 50 % van het aantal ongevallen met letsel.

Hetzelfde geldt voor de omgeving rond Fortei Dei Marmisquare, waar zich in acht maanden acht
ongevallen hebben voorgedaan.

Het inrichten van verkeersplateaus, om de rijsnelheden van de voertuigen te verlagen, valt te
overwegen voor de Waversesteenweg, de Oudergemlaan en de Keltenstraat. De verkeersplateaus
zouden ook het gevaarlijk oversteken door voetgangers beperken.

Men kan vaststellen dat 79 ongevallen zich hebben voorgedaan op kruisingen tussen straten. Dit
vertegenwoordigt 42 % van het totale aantal ongevallen en 18 % van de ongevallen met letsel.

c) Risicostraten
Er zijn in 2003 en 2004 bepaalde straten geïdentificeerd met een verhoogd risico. Hieronder vindt u een
overzicht van het aantal ongevallen, waaronder het aantal ongevallen met letsel, in deze straten.
Tabel 7: Aantal ongevallen, waaronder het aantal ongevallen met letstel en de percentages van het totale aantal ongevallen,
voor de 8 gevaarlijkste straten in de gemeente Etterbeek.
Straat

Legerlaan
Kazernenlaan
Hoornstraat
Vijverstraat
Louis Hap straat
Generaal Lemanstraat
Morgenlandstraat
Sint-Pieterssteenweg

Aantal ongevallen

4
4
7
5
5
3
6
9

Aantal ongevallen met % van het totale
letsel
aantal ongevallen met
letsel
2
1
0
0
2
1
1
0,5
3
1,6
0
0
1
0,5
3
1,6

d) Kruispunten

Op bepaald kruispunten zien we grotere risico's, zoals op de kruisingen van de Schmidtlaan met de
Hansen Souliestraat, de Marinellaan, de Majoor Petillonstraat en de Baron de Castrostraat (4 % van het
totale aantal ongevallen en 1 % van de ongevallen met letsel).
Deze resultaten kunnen worden gerelateerd aan de resultaten van AGORA en aan de statistieken van
het BIVV, die spreken van een gemiddelde van 2 % van de ongevallen met letsel op dit kruispunt
tussen 1998 en 2001.
Het kruispunt tussen de Oudergemlaan, de Waversesteenweg en de Jachtlaan, is evenals het kruispunt
van de Waversesteenweg met de Graystraat en de Vijverstraat een risicokruispunt.
Er bestaan echter verschillen in vergelijking met voorgaande jaren. Zo zijn er op kruispunten met
jaarlijks een hoog ongevallenpercentage, geen ongevallen geregistreerd van september 2003 tot en
met april 2004. Het gaat dan hoofdzakelijk over de kruising tussen de Waversesteenweg en de
Schmidtlaan, die in 1998,1999 en 2000, een percentage aan ongevallen met letsel vertoonde van bijna
7,5 %.
Ook de kruising tussen de Generaal Lemanstraat en de Oudergemlaan kende tussen 1998 en 2001
jaarlijks tenminste één ongeval met letsel. Dit is in de laatste acht maanden niet meer het geval
geweest.

Sommige van deze straten vormen keer op keer het toneel van ongevallen sinds 1997.
Zo vertegenwoordigt de Generaal Lemanstraat al sinds 1998 en 1999 bijna 1 % van het totale aantal
ongevallen met letsel. De relatief hoge snelheid van de auto's in deze straat, tussen de 44 en 47
km/uur, is zeker aan te wijzen als oorzaak.
Voorts vertegenwoordigde het aantal ongevallen op de Sint-Pieterssteenweg in 1998 en 2001 bijna
gemiddeld 3 % van het totale aantal ongevallen met letsel. Ook hier is de snelheid van de auto’s op de
rijbaan relatief hoog, met een gemiddelde van 44 à 45 km/uur.
Ten slotte vertegenwoordigde Louis Hapstraat al gemiddeld 3 % van het totale aantal ongevallen met
letsel in 1998 –1999 en in 2001.
Voor wat betreft de zone 30-gebieden, constateren we dat de Hoornstraat, evenals de Fort de
Boncellestraat, nog steeds het kader vormen van veel ongevallen met materiële schade.
Ook in de Legerlaan hebben, ondanks de zone 30, vier ongevallen plaatsgevonden in amper acht
maanden. De inrichting van deze laan, met name op het niveau van de kruispunten met de
Legrellestraat en de Bollandistenstraat, zou nader moeten worden onderzocht.
De inrichting van nieuwe zone 30-gebieden lijkt wat dat betreft uitstekend geschikt. We wijzen er wel op
dat deze zones zich zouden moeten uitstrekken van de Sint-Pieterssteenweg tot aan het SintPietersplein en van de Kommandant Ponthierstraat tot aan de Hansen Souliestraat (drie ongevallen in
deze zone).
Ten slotte hebben er meer dan tien ongevallen plaatsgevonden tussen de Morgenlandstraat en de
Philippe Baucqstraat, de herinrichting van de wijk rond de Theuxstraat moet worden onderzocht.
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Kaart III.15 - Gevaarlijke zones en kruispunten
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Kaart III.16 - Gemeten snelheden
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VIII.6.2.

Verkeersonveiligheid
weggebruikers

voor

zwakke

Om een beter begrip te krijgen van de verkeersonveiligheid, is er een analyse uitgevoerd van de
risicogebieden voor voetgangers, fietsers en tweewielige voertuigen.
Deze analyse is gebaseerd op de statistieken van het BIVV van 1997 tot en met 2001. Er is een
correlatie van de resultaten gemaakt met de zones met verhoogde kans op ongevallen, zoals
geïdentificeerd in het PLANECO-onderzoek, en met de verkeersstromen en gevaarlijke
oversteekplaatsen die zijn geïdentificeerd voor de zachte verplaatsingen binnen de gemeente.

Op federaal niveau vraagt het Gewest om een wijziging van de wegcode door de invoering van het
begrip « straatcode », dat specifiek is voor de stad en dat moet zorgen voor een verhoogde
bescherming van de voetgangers en de zwakke weggebruikers.
Bovendien wordt de veiligheid voor alle weggebruikers verbeterd door de uitvoering van andere
aspecten van het mobiliteits- en vervoersbeleid :

-

de aanleg van veilige en comfortabele voetgangerswegen;

-

de haltes van het openbaar vervoer worden voorzien van oversteekplaatsen voor voetgangers.

de aanleg van veilige en comfortabele gewestelijke fietsroutes;
de bevordering van het gebruik van het openbaar vervoer;
de kruispunten worden voorzien van oversteekplaatsen voor voetgangers, waarbij erop gelet
wordt het traject voor de voetganger niet te verlengen;

a) Aantekening betreffende het GOP
In een algemene context van verbetering van de veiligheid op nationaal niveau stijgt het aantal
ongevallen, meer bepaald deze die de zwakke weggebruiker aanbelangen, opnieuw in Brussel sinds
1996, zoals aangegeven in de prioriteit 8.3 van het GewOP.
Daarom zet het Gewest tot de voortzetting en de versterking van het beleid voor de beveiliging en de
hiërarchische indeling van de openbare wegen aan. De veiligheid op de wegen in het algemeen, en in
het bijzonder van de zwakke weggebruikers en de personen met een beperkte mobiliteit, krijgen in alle
werken die door het Gewest en de ondergeschikte besturen gepland zijn, een werkelijke prioriteit.
Bijzondere aandacht gaat in dit verband uit naar de omgeving van de scholen en de gebouwen die de
schoolbevolking opvangen.

b) Voetgangers
Van 1997 tot en met 2001, vertegenwoordigden de ongevallen waarbij voetgangers betrokken waren
bijna 21 % van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel.
Tabel 8 toont de straten die steeds gevaarlijker worden voor voetgangers.

Tabel 8: Aantal ongevallen op de gevaarlijkste straten waarbij voetgangers betrokken waren tussen 1997 en 2001 (op een
totaal van 79 ongevallen met lichamelijk letsel waarbij voetgangers betrokken waren)

In de Brussel-hoofdstedelijk Gewest, wordt de veiligheid verhoogd door :

-

de uitvoering van de principes van wegenspecialisatie, en meer bepaald door de aanleg van de
"zones 30" in woongebieden;

-

de identificatie en heraanleg van de zwarte punten in het Brusselse verkeersnet;

-

infrastructurele maatregelen die bedoeld zijn om de snelheid op de hoofdwegen en
grootstedelijke wegen te beperken;

-

Oudergemlaan

Aantal ongevallen
met lichamelijk letsel
waarbij een voetganger
betrokken was
5

Keltenlaan

4

Jachtlaan

2

Grote Haagstraat

2

Jacqueslaan - Schmidtlaan

6

de verbetering van de controle en een betere opvolging van de bestraffing van overtredingen;

Nervierslaan

3

de beveiliging van de schoolomgeving, de haltes van het openbaar vervoer en andere openbare
voorzieningen, alsook van het traject van de schoolpoort naar het openbaar vervoer en naar de
voornaamste activiteitenplaatsen;

Eud Pirmez laan

3

Tongenrenstraat

2

Schmidtlaan - Baron de Castro straat

2

Schmidtlaan –Hansen Souliestraat

3

Waversesteenweg

18

Totaal

50

de heraanleg van intermodale knooppunten, van structurerende verkeersassen en openbare
plaatsen zoals aangegeven op de kaart ter verbetering van het levenskader;

de verbetering van het oriënteringsvermogen van alle weggebruikers op de openbare weg;
door een gedifferentieerd beheer van de maatregelen voor de plaatselijke snelheidsbeperking
tot 30 km/u op de hoofdwegen en interwijkenwegen, beleid dat gevoerd zal worden waar de
veiligheid dat verantwoordt (b.v. scholen, handelszaken, voorzieningen,…) ;
op elke plaats waar infrastructuren door het Gewest neergezet worden, houdt men rekening met
de verbetering van de veiligheid van alle gebruikers

We kunnen vaststellen dat de risicostraten voor voetgangers overeenkomen met de zones met
verhoogde kans op ongevallen, zoals door PLANECO geïdentificeerd voor 2003-2004.

De werkzaamheden worden onderzocht in samenspraak met de gebruikersorganisaties en zijn
gebaseerd op een veiligheidsaudit die in de gemeentelijke mobiliteitsplannen geïntegreerd moet
worden.

Deze straten kennen over het algemeen grote voetgangersstromen en op de Oudergemlaan, de
Waversesteenweg en de Jachtlaan moeilijke of gevaarlijke voetgangersoversteekplaatsen.

Bijzondere aandacht zal uitgaan naar bouwwerven in de stad die op een dusdanige manier ingeplant
worden dat ze weinig openbare ruimte in beslag nemen, de veiligheid van de zwakke weggebruikers
verhogen en de netheid verbeteren.

Ook de ongevallen op de Nervierenlaan lijken voornamelijk te wijten aan de aanwezigheid van het
nabijgelegen Sint-Joseph-instituut, maar ook aan de moeilijke voetgangersoversteekplaats op de
hoogte van de berg van het Jubelpark.
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VIII.7. De overlast die wordt veroorzaakt
door het gemotoriseerd verkeer

Het is echter verbazingwekkend te constateren hoe ontzettend veel voetgangers betrokken zijn bij
ongevallen op de kruisingen tussen de Schmidtlaan en de Hansen Souliestraat en Baron de
Castrostraat De voetgangersstromen zijn op deze plekken relatief klein. Het grote aantal ongevallen op
de Jacqueslaan – Schmidtlaan, kan eventueel worden verklaard door de aanwezigheid van tramhaltes
in het midden van de laan en door de hoge snelheid van de auto's die er rijden.

VIII.7.1.
Omgekeerd zien we geen voetgangersongevallen op de Sint-Michielslaan. Deze laan is echter wel een
zone met verhoogde kans op ongevallen, in de nabijheid van een school, met grote
voetgangersstromen en met een moeilijke oversteekplaats.

c) Fietsers
In vijf jaar bedroeg het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken waren gemiddeld 5 % van het
aantal ongevallen met lichamelijk letsel.
De gevaarlijkste plaatsen voor fietsers bevinden zich op de Tervurenlaan (drie ongevallen tussen 1997
en 2001), de Jachtlaan (twee ongevallen) en de Generaal Jacqueslaan (twee ongevallen).
Deze straten maken deel uit van de geïdentificeerde zones met verhoogde kans op ongevallen en
tonen belangrijke verkeersstromen van fietsers.
Opgemerkt dient te worden, dat gezien het geringe aantal geconstateerde ongevallen waarbij fietsers
zijn betrokken in de gemeente, deze analyse niet goed representatief is voor de risico's die de fietsers in
Etterbeek lopen.

d) Motorrijders en brommerrijders
Van 1997 tot en met 2001, vertegenwoordigden de ongevallen waarbij motorrijders en brommerrijders
betrokken waren bijna 14 % van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel.
De zones met de hoogste kans op ongevallen voor tweewielers worden getoond in tabel 8.
Tabel 9: Aantal ongevallen met lichamelijk letsel waarbij een motorrijder of brommerrijder betrokken was, van 1997 tot en
met 2001, voor de zes gevaarlijkste straten

Ouderghemlaan

Aantal ongevallen
met lichamelijk letsel
waarbij een motorrijder of brommerrijder
betrokken was
5

Boerenstraat

2

Jacqueslaan -Schmidtlaan

6

Tervurenlaan

2

Vrijwilligerslaan

2

Waversesteenweg

4

Luchtvervuiling

Lucht is onmisbaar voor het leven. Grote steden als Brussel kennen een luchtvervuiling die wordt
veroorzaakt door een concentratie van activiteiten met een vervuilende uitstoot: de verwarming, het
wegverkeer, bepaalde industriële activiteiten etc.
Hoewel er significante vooruitgang is geboekt sinds de jaren 60, blijft de vervuiling van de lucht een
belangrijk aandachtspunt, want de luchtvervuiling heeft vele consequenties: gezondheidseffecten voor
de bevolking, aantasting van sommige gebouwen, vergiftigingseffecten voor flora en fauna, de
ontdekking van verontrustende nieuwe vervuilende stoffen en effecten op planetair niveau.
De urgentie van sommige fenomenen, zoals de vernietiging van de ozonlaag en de
klimaatsveranderingen, hebben geleid tot wereldwijde maatregelen om de verantwoordelijke
vervuilende stoffen te beperken. Maar er zal nog veel tijd nodig zijn voordat we daar de effecten van
zullen zien.
Tezelfdertijd stijgt onze consumptie jaar in jaar uit, en daarmee ook de vervuilende uitstoot. Het
autoverkeer blijft maar groeien, we moeten onze huizen verwarmen, we verbruiken elektriciteit,
gebruiken oplosmiddelen, verf, lijm, pesticiden etc. Om kort te gaan, al onze dagelijkse activiteiten, zelfs
de onbeduidendste, brengen de uitstoot van substanties met zich mee die de kwaliteit van de lucht
veranderen.
De belangrijkste broeikasgassen zijn stoom (H2O), kooldioxide (CO2), ozon, methaan (CH4) en
distikstofoxide (N2O). Andere gassen met een broeikaseffect zijn ook van belang:
halogeenkoolwaterstoffen, gefluoreerde koolwaterstoffen, perfluorocarbon en SF6. Al deze gassen
dragen bij tot de vernietiging van de ozonlaag. De bronnen van luchtvervuiling zijn even divers als de
gassen.
In het kader van dit onderzoek, hebben we ons in het bijzonder beziggehouden met de uitstoot door het
vervoer, omdat dit de belangrijkste reden is voor de achteruitgang van kwaliteit van de lucht in Brussel.
De verkeersuitstoot is verantwoordelijk voor 91 % van de uitstoot van koolmonoxide (CO), 89 % van de
uitstoot van polycyclische aromatische koolwaterstof (PAK), 57% van de uitstoot van stikstofoxide
(NOx), 44% van de uitstoot van vluchtige organische verbinding (VOV) en voor 19% van de uitstoot van
kooldioxide (CO2). Deze vervuilende stoffen worden met name in verband gebracht met de problemen
rond de troposferische ozonpieken (NOx en VOV) en de broeikasgassen (CO2) (bron: BIM, 2003
(website)).
Het is evident dat de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door gemotoriseerde voertuigen groter is
naarmate de verkeersstromen groter zijn en de wegen smaller. Indien we de verkeersstromen
analyseren die we eerder in dit rapport hebben aangeduid in paragraaf III.1.1.b “Analyse van de
verkeersvolumes”, dan constateren we dat de hoofdassen van de gemeente, die grote verkeersvolumes
verwerken, de volgende zijn:

-

We constateren opnieuw dat de gevaarlijke zones voor tweewielers overeenkomen met de zones met
verhoogde kans op ongevallen, gedefinieerd door PLANECO, indien men een uitzondering maakt voor
de Boerenstraat.

-

De ongevallen in deze straat hebben zich echter voorgedaan in de omgeving van de Louis Hapstraat en
het Rinsdelleplein, in de buurt van de zones met verhoogde kans op ongevallen.

-

De lanen van de grote ring met ongeveer iets minder dan 3.000 voertuigen per uur en per
richting.
De Tervurenlaan met verkeersstromen per richting van tussen de 950 en 1.250 voertuigen per
uur.
De as Nervierenlaan en Belliardstraat met verkeersstromen van tussen de 600 en 850
voertuigen per uur in de ochtend, en in de avond ongeveer tussen de 350 en 650 voertuigen per
uur en richting.
De Kroonlaan met verkeersstromen van tussen de 700 en 1.000 voertuigen per richting.

De radialen richting centrum worden in de ochtend het meest belast en die in de richting van de
buitenwijken worden ’s middags het meest belast. Desalniettemin zijn ook de verkeersstromen in de
tegengestelde richting groot.
PLANECO GMP van Etterbeek

104

Andere wegen worden ook zwaar belast door het verkeer. Het gaat om de gewestelijke hoofdwegen en
sommige interwijkenwegen, zoals:

-

-

De as Kazernenlaan – Oudergemlaan, die de belangrijkste toegangsweg is voor het centrum
van Etterbeek richting Schumanwijk, laat maximale verkeersstromen zien van meer dan 1.000
voertuigen per uur en richting. Deze as wordt gevoed door de hoofdradialen op gewestelijk
niveau: De as Triomflaan – E411. Ter hoogte van Etterbeek op de Triomflaan, rijden er ’s
ochtends meer dan 1.300 voertuigen richting centrum.
De Waversesteenweg met maximale verkeersstromen van ongeveer 750 à 850 voertuigen (ten
zuidoosten van de Jachtlaan) en tussen de 550 en 650 (ten noordwesten van de Jachtlaan)
voertuigen per uur en per richting.
De as Jachtlaan met maximale waarden rond de 500 à 700 voertuigen per uur en per richting
(850 op de Keltenlaan in de middag).
De as Graystraat – Maalbeeklaan met meer dan 650 à 750 voertuigen maximaal per richting en
per uur.
Sommige van deze wegen zijn de verzadiging nabij of gedeeltelijk verzadigd (as Oudergemlaan
– Waversesteenweg, as Gray – Maelbeek).

Op het niveau van de gemeentelijke wegen, zijn de meest getroffen wegen de verbindingen tussen de
wijken en de wijkverzamelwegen:

-

De gemeentelijke interwijkenwegen Vrijwilligerslaan (maximaal 600 voertuigen per richting),
Froissartstraat (maximaal 600 voertuigen per richting) en Baron de Castrostraat (maximaal 350
voertuigen per uur en per richting).

-

De wijkverzamelwegen Tongerenstraat (max. 550 voertuigen per uur en richting),
Eskadronstraat (max. 800 voertuigen per uur en richting), Nieuwelaan (max. 450 voertuigen per
uur en richting), Elf Novemberlaan (max. 550 voertuigen per uur en richting), Demanybrug (max.
900 voertuigen per uur en richting), Rodinbrug (max. 750 voertuigen per uur en richting),
Haagstraat (max. 650 voertuigen per uur en richting), Kardinaal Lavigeriestraat (max. 500
voertuigen per uur en richting), Generaal Lemanstraat (max. 450 à 800 voertuigen per uur en
richting), Galopinlaan (max. 400 voertuigen per uur en richting), Linthoutstraat (max. 400
voertuigen per uur en richting), Hansen Soulielaan (max. 400 voertuigen per uur en richting),
Sint-Geertruidestraat (max. 350 voertuigen per uur en richting), L. Hapstraat (max. 350
voertuigen per uur en richting), De Haernestraat – Generaal Bernheimlaan (max. 300 voertuigen
per uur en richting).

Het meest verontrustend zijn de verkeersvolumes op sommige lokale wegen, die veel groter zijn dan
acceptabel is:

-

Fétis straat (max. 450 voertuigen per uur en richting)
Sneesens straat (max. 450 voertuigen per uur en richting)
Platanenstraat (max. 450 voertuigen per uur en richting)
Kommandant Lothaire laan (voertuigen per uur en richting, volgens de telling van het BUV)
Luchtmachtlaan (max. 400 voertuigen per uur en richting)
Avenue Mesens (max. 400 voertuigen per uur en richting)
Rue du Brochet (max. 350 voertuigen per uur en richting)
Boileau laan (max. 350 voertuigen per uur en richting)
Frankenstraat (max. 350 voertuigen per uur en richting)
Hoornstraat (max. 350 voertuigen per uur en richting)

Wegen als de Graystraat, de Waversesteenweg, de Vrijwilligerslaan, de Oudergemlaan en de
Tongerenstraat, laten dus een hogere graad van luchtvervuiling zien dan de ringwegen van de
gemeente met eendere verkeersvolumes.

VIII.7.2.

Geluidsoverlast

Volgens het BIM is het verkeer de voornaamste bron van geluidsoverlast voor de inwoners van Brussel,
gevolgd door het lawaai van vliegtuigen en dat van apparaten (werken, ondernemingen, airconditioning,
machines etc.). Daarna volgen de buurtgeluiden (buren, scholen, parkings, alarminstallaties), de trein
en de tram. De hinder kan permanent zijn of zich alleen gedurende de dag of de nacht voordoen en kan
ernstige gezondheidsproblemen met zich meebrengen, zoals slaapstoornissen, doofheid, stress, hoge
bloeddruk etc.
Dankzij de tellingen van het wegverkeer, hebben we de geluidsoverlast door het wegverkeer in kaart
kunnen brengen. We hebben de uitstoot van lawaai gemeten langs de kant van de weg tijdens het
ochtendspitsuur, dat wil zeggen tussen 8.00 en 9.00 uur (periode van opstaan). Deze kaart tonen we
hieronder. Hij illustreert de hevigheid van het lawaai op de hoofdassen. Omdat we niet op alle telpunten
geluidsmeters konden plaatsen om de geluidsniveaus te meten, hebben we gebruikgemaakt van het
computermodel Visum voor het berekenen van de geluidsniveaus op 1.5 meter hoogte, een kritieke
hoogte voor de voetgangers. Deze simulaties zijn gebaseerde op de methode RLS-90. Deze houdt
rekening met de belangrijkste parameters die van invloed zijn op het geluid en de voortplanting
daarvan, zoals de verkeerssnelheid, de samenstelling van het verkeer en het type wegdek. Omdat we
het geluidsniveau op het trottoir weergeven, is het weerkaatsingseffect van de gebouwen niet
meegenomen.
De kaart toont de hoogste waarden, voornamelijk gemeten op de gewestelijke grootstedelijke en
hoofdwegen, te weten de Belliardstraat, de Grote ring, de Triomflaan en de Oudergemlaan. Behalve
deze wegen, zijn de interkwartierenwegen langs het Jubelpark, te weten de Nervierenlaan en de
IJzerlaan, ook blootgesteld aan geluidsniveaus die de 70 dB(A) overschrijden.
Gemiddeld zijn de interkwartierenwegen blootgesteld aan geluidsniveaus tussen de 65 en 70 dB(A).
Ditzelfde niveau van lawaai kan ook worden geconstateerd op bepaalde wijkverzamelwegen, zoals op
de Elf Novemberlaan, het Koning Overwinnaarplein, de Frontlaan en de Eskadronstraat. De Baron de
Castrostraat, die in het verlengde ligt van deze as, is blootgesteld aan 65 dB(A).
Een lawaaiklasse tussen de 65 en 70dB(A) wordt soms gemeten op het lokale net. Dit duidt op grote
geluidsoverlast voor de buurtbewoners, te weten op Sint-Pieterssteenweg, de Frankenstraat en de
Luitenant Jérôme Beckerstraat

Behalve het eerder besproken hiërarchische aspect, dienen we op te merken dat bepaalde wegen met
grote verkeersvolumes relatief smal zijn, waardoor de luchtvervuiling die niet goed kan ontwijken
geconcentreerd raakt. Deze concentratie van luchtvervuiling verhoogt de giftigheid van de lucht, in het
bijzonder op straatniveau. Personen met een geringe lengte, zoals kinderen, hebben dus meer te leiden
van deze vervuiling.
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Kaart III.17 - Geluidsmetingen van het verkeer aan de kant van de weg
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IX. Het openbaar vervoer
Het aanbod en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Etterbeek kunnen uitstekend worden
genoemd. De gemeente wordt bediend door een fijnmazig openbaarvervoersnet met een hoge
frequentie en een grote capaciteit.
Etterbeek is de vierde gemeente in België met het hoogste tevredenheidscijfer voor het aanbod van het
openbaar vervoer (bron NIS Enquête 2001). Op gewestelijk niveau staat Etterbeek op de vierde plaats
qua tevredenheid, na Sint-Lambrechts-Woluwe, Oudergem en Jette.
De zeer hoge bevolkingsdichtheid van Etterbeek en de aanwezigheid van vele mobiliteitsgenererende
polen (zie hoofdstuk I en II) versterkt de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer.
In de laatste jaren heeft de MIVB een gunstige groei doorgemaakt, met meer dan 220 miljoen reizigers
in 2003 (meer dan 38,5 % groei sinds 1999). Het is desalniettemin moeilijk een voortgaande groei te
voorspellen, omdat de groei in de jaren 90 stagneerde.

IX.1. De treinen
Qua toegankelijkheid is het aanbod van treinen middelmatig van kwaliteit. De enige halte op het
gemeentelijk grondgebied is Merode, die wordt aangedaan door lijn 26 met drie doorkomsten per uur en
richting (804 reizigers per dag in 1999, bron NMBS).
Deze lijn verbindt Mechelen met Halle, de capaciteit is verdriedubbeld (van 1 tot 3 doorkomsten per uur)
in het midden van de jaren negentig, in afwachting van het toekomstige GEN, omdat Merode één van
de grote mobiliteitsgenererende polen van Etterbeek is.
Etterbeek profiteert licht van de grote stations nabij het gemeentelijk grondgebied: de belangrijke
spoorwegstations van Schuman en de Leopoldwijk en het station van Etterbeek liggen ongunstig ten
opzichte van het gemeentelijk grondgebied.

IX.2. De netten van de TEC en De Lijn
De dienstverlening van de TEC en De Lijn beperkt zich tot de lijnen 344 en 345 (De Lijn) en E (de TEC),
die de Waversesteenweg en de Oudergemlaan bedienen tussen Schuman en de grote buitenwijken
richting de snelweg E 411. (Zie kaart IV.1 hieronder.)
De frequentie van deze lijnen tijdens de spitsuren is één à twee doorkomsten per uur en per lijn, buiten
de spitsuren worden de haltes onregelmatig aangedaan (ongeveer één doorkomst per uur).
Voor de reizigers van Etterbeek is de functie van deze lijnen uiterst marginaal, omdat de bediening van
Etterbeek eigenlijk doorvoerweg is om de Schumanwijk te bereiken.
In de nabije toekomst overweegt de TEC om Etterbeek niet meer aan te doen of de dienstverlening te
beperken, vanwege de geringe reissnelheid (verzadiging van de Waversesteenweg en van de
Oudergemlaan) en een gebrek aan vraag. De bediening zal waarschijnlijk worden omgeleid naar
Herman-Debroux en het spoorwegstation van Etterbeek (Conforto-bus). De TEC schat in dat het de
voorkeur verdient dat de gewestelijke lijnen zo snel mogelijk worden verbonden met het metronet van
de MIVB. Beter dat dan de opstoppingen te ondergaan en te overlappen met de Brusselse lijnen.

IX.3. Het net van de MIVB
IX.3.1.

Het aanbod

Het aanbod van de MIVB in Etterbeek is van uitstekende kwaliteit, in het bijzonder rond de grote
mobiliteitsgenererende polen, zoals Merode, Jourdanplein, Sint-Michielswarande, en rond Montgomery
dat door de metro wordt bediend.
Etterbeek wordt bediend door twee metrolijnen, vier tramlijnen en zeven buslijnen. In de directe
omgeving van het gemeentelijk grondgebied bevinden zich twee extra tramlijnen (39 en 44) en twee
buslijnen (95 en 96).
Op kaart IV.1 hieronder zijn het MIVB-en de haltes aangegeven.
Tabel 9: Aantal doorkomsten per uur voor iedere lijn van de MIVB tijdens de spitsuren van de ochtend

Het spoorwegstation van Etterbeek, met 3.800 reizigers per dag (1999), wordt vaak aangedaan (6 à 7
treinen per uur richting Schuman tijdens de ochtendspitsuren). De inwoners van Etterbeek profiteren
slecht marginaal van dit spoorwegstation, omdat het slecht gelegen is ten opzichte van de woonwijken
en omdat de lanen van de Grote ring een stedenbouwkundige barrière vormen.
Het spoorwegstation bedient wel de universitaire wijk en ook de nieuwe kantoorcomplexen, die
belangrijke mobiliteitsgenererende polen vormen in de aangrenzende gebieden van het gemeentelijk
grondgebied.
De overstapmogelijkheden tussen de lijnen van de MIVB en de genoemde stations zijn van een zeer
hoog niveau.
Een analyse van het toekomstige GEN-net zal worden uitgewerkt in hoofdstuk IV.4.

LIJN
1A Metro
1B Metro
23 Tram
90 Tram
81 Tram
82 Tram
39 Tram (grenzend aan de gemeente)
44 Tram (grenzend aan de gemeente)
22 Bus
61 Bus
27 Bus
80 Bus
59 Bus
34 Bus
36 Bus
95 Tram (grenzend aan de gemeente)
96 Tram (grenzend aan de gemeente)

Aantal doorkomsten per uur
en richting
10
10
12-13
10
4
4
10
10
2
6-7
6
5-12
6-8
7
6-7
6-7
6-7
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De frequentie in het MIVB-net is regelmatig en hoog, met uitzondering van lijn 22.
Het aanbod is over het algemeen goed.
- De metro bedient de voornaamste polen (Merode, Montgomery (aangrenzend) en Thieffry), het
station Pétillon ligt ook op het gemeentelijk grondgebied.
- De lijnen 1A en 1B vormen de enige radialen van de Brusselse metro.
- Het metrostation van de hyperpool Schuman ligt duidelijk buiten het gemeentelijk grondgebied
maar heeft een belangrijke invloed op de wijken rond het Jourdanplein, de Oudergemlaan en het
Sint-Geertruideplein.
- De vier tramlijnen reiden volledig over een eigen baan op het gemeentelijk grondgebied, dit is
uniek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
- De lijnen 23 en 90 van de Grote ring rijden gedeeltelijk in tunnels tot station Pétillon. Ze
vervullen een essentiële rol als ringverbinding tussen de gemeenten van de Grote ring en met
name ook tussen de metrolijnen 1A en 1B en deze gemeenten. De communicatieknooppunten
tussen de tram en de metro zijn de stations Montgomery en Pétillon (23, 90, 39 en 44), en het
station Merode (81 en 82).
- De lijnen 81 en 82 verzorgen de belangrijke verbinding tussen de twee Woluwes, Etterbeek,
Elsene, Sint-Gillis en Vorst op een as binnen de eerste kroon.
- De buslijnen 80, 27 en 22 doorkruizen de gemeente van oost naar west en bedienen de wijken
Jourdanplein-Belliard door de wijk Nervieren-Oudergem met een verbinding naar de wijk
Merode-Montgomery. Deze bussen verbinden de twee Woluwes met de wijk Schuman-Léopold
en de Naamsepoort (80).
- De lijnen 27, 34, 36 en 80 zijn de hoofdlijnen binnen de gemeente.
- Lijn 36 verzorgt de verbinding tussen Sint-Pieters-Woluwe en de wijk Schuman via Etterbeek.
- De lijn 34 bedient het centrum, Etterbeek en Oudergem via de Waversesteenweg.
- De lijnen 61, 59 en 95, 96 bedienden de gemeente slechts in geringe mate, desalniettemin
vormen de lijnen 95 en 96 een belangrijke radiaal voor de Kroonlaan.
- Het netwerk van haltes van de MIVB is erg goed: het volledige gemeentelijk grondgebied is
toegankelijk door haltes binnen een straal van 400 meter, het overgrote deel van het
grondgebied zelfs binnen een straal van 300 meter.
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