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Die uitlating weerspiegelt de overtui-
ging die heerst in de Brusselse han-
delskernen vandaag: het gros van de
cliënteel komt met de wagen winkelen
(sic). Het incivieke, dubbel parke-
ren, dat welig tiert in onze handels-
kernen, is een ergerlijke vanzelfspre-
kendheid geworden.

car is money!
Dat er teveel auto’s zijn in het Brus-
selse Gewest, daar is iedereen het
ondertussen over eens. Dat daar iets
moet aan gebeuren ook. Maar wan-
neer een gemeente maatregelen
neemt om de autodruk te verminde-
ren en een autoluwe politiek wil voe-

ren, dan zijn het vaak de handelaars
die steigeren.

Veel handelaars zijn ervan over-
tuigd dat het grootste deel van hun
klanten met de wagen komt winke-
len. Een autoluwe herinrichting zou
klanten afschrikken of verdrijven, de
concurrentie met grote winkelcen-
tra buiten de stad onrecht aandoen en
de winsten doen kelderen. Sommigen
spreken zelfs over leeglopende win-
kelbuurten en faillissementen.

terecht?
Het is maar de vraag of deze vrees
terecht is. Komen de meeste klanten
in de handelszones überhaupt winke-

len met de wagen? Zouden die klan-
ten wegblijven als de autobereikbaar-
heid vermindert of zelfs helemaal
verdwijnt? Is overschakelen op open-
baar vervoer of fiets ondenkbaar? Er
bestaan al heel wat studies die deze
vrees tegenspreken.

bij onze noorderburen
Breda voerde een aantal autobeper-
kende maatregelen in de binnenstad
in. Het autoverkeer is er gedaald en
het fietsgebruik gestegen. Fietsers
geven per winkelbeurt minder uit

Mobiliteit is een thema dat ons let-
terlijk en figuurlijk in beweging zet.
De Week van Vervoering is de ideale
gelegenheid om te bewijzen dat het
met veel minder auto kan.

De Week van Vervoering is een
stap in de goede richting. Creativi-
teit krijgt een kans en alternatieve
verplaatsingswijzen komen in de
spotlights te staan. Vandaar dat we in
de uitgave ‘alert special mobiliteit’
onze ideeën en verzuchtingen nog
eens op papier zetten.

Want de weg is nog lang. En op
die weg geven wij voorrang aan
voetgangers, fietsers en openbaar
vervoer. Dat gebeurt nog te weinig
in Brussel. De auto krijgt nog te veel
‘carte blanche’. Als die auto dan al
wat moet inboeten, gebeurt het oh zo
schoorvoetend.

We zijn verheugd over de menta-
liteitswijziging die nu op gang komt
maar voor ons mag het allemaal wat
sneller. Met meer durf ook. Gepaard
met duidelijke communicatie. Want
de kaart trekken van de zachte weg-
gebruiker is reden tot feest!

Deze ‘special mobiliteit’ – zoals
vorig jaar integraal gewijd aan duur-
zame mobiliteit in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest – om te
onderstrepen dat wij snel een ver-
keersleefbaar Brussel willen; met
onderwerpen over hoe we dit doel
samen kunnen bereiken.

Aan allen een goeie week en een
verfrissende autoloze zondag!

Albert Martens
voorzitter Bral vzw

handel versus mobiliteit
“Le stationnement en double file fait vivre le commerce dans le quartier…” wist een hande-
laar ons te vertellen tijdens de bespreking van het mobiliteitsplan voor een Brusselse winkel-
straat. Onwaarschijnlijk, toch?

anders mobiel

vervolg pagina 2

Elsensesteenweg: Bral start binnenkort een reflexie met bewoners
en gebruikers over bereikbaarheid en publieke ruimte op deze handelas.
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dan autobestuurders maar een fietser stapt wel drie
keer meer een winkel binnen dan een automobi-
list. Onderzoek leerde dat 70 extra fietsbezoe-
kers het verlies van 100 autobezoekers compen-
seren. Daarenboven worden veel ‘autoaankopen’
voorbereid met de fiets. Een fietser die in de stad
iets leuks ziet, koopt dit vaak een volgende keer
dat hij met de auto de stad bezoekt.

Maar autobeperkende maatregelen alleen zijn
onvoldoende, zegt Breda. Maatregelen die de
autobereikbaarheid van de binnenstad verminde-
ren, moeten gepaard gaan met maatregelen die de
kwaliteit van die binnenstad ten goede komen.
Daarbij is het uitermate belangrijk dat een
gemeente verder kijkt dan de gevolgen op korte
termijn, want die kunnen nogal heftig zijn door een
schokeffect. Op lange termijn zullen de effecten
van bijvoorbeeld de verhoging van een parkeer-
tarief zich uiteindelijk kunnen herstellen en stabi-
liseren, bewijst het onderzoek in Breda.

bij ons
Fietsend Gent is goed voor de handel. Gent
bakende in het najaar van 1997 vijfendertig hec-
taren voetgangers- en fietsersgebied af. Het eer-
ste jaar had dit een negatief effect op de handel.
Maar na dit eerste jaar sloeg die negatieve impact
helemaal om. De leegstand van winkels is nergens
zo laag als in Gent (6% tegenover een gemid-
delde in België van 15%). Het aantal winkels,
cafés en restaurants nam toe. De middenstand
boert er goed. In de spits daalde het aantal wagens
met 6% en steeg het aantal fietsers met 12%!
Fietsers geven in autovrije straten meer uit dan auto-
mobilisten. De balans is positief en stimulerend
voor Vlaanderen.

bXl niet anders
Een onderzoek (2000) van het studiebureau
Espaces Mobilités1 toont aan dat een goede bereik-
baarheid met de wagen geen absolute voorwaarde
is voor de levensvatbaarheid van de handel in

Brussel. De studie nam vier handelskernen onder
de loupe (o.a. de Kleerkopersstraat en de Louiza-
laan). De volgende interessante bevindingen kwa-
men naar boven:
• 70% van de handelaars overschat het wagenge-

bruik en onderschat het aandeel klanten dat win-
kelt met het openbaar vervoer. Nochtans is op
werkdagen het openbaar vervoer het meest
gebruikte vervoermiddel.

• Bijna de helft van de klanten komt met metro,
tram of bus. Een derde van de klanten komt te
voet. Op zaterdagen wordt er meer met de wagen
gewinkeld (in gezinsverband). Er is dan minder
verkeer en de frequentie van het openbaar ver-
voer ligt lager.

• Het onderzoek toont verder aan dat vaste klan-
ten te voet komen of met het openbaar vervoer.
Klanten met de wagen komen het minst vaak.

• Uit een bevraging van de klanten – of ze nu met
de wagen, het openbaar vervoer of te voet komen
– blijkt dat de snelheid van de rit naar de handels-
kern de voornaamste reden is om voor een
bepaald vervoermiddel te kiezen. Klanten die met
de wagen komen vertegenwoordigen slechts
15% van de dagelijkse klanten.

• De kwaliteit van de inrichting van de openbare
ruimte voor voetgangers en de animatie vormen
een uiterst belangrijk gegeven voor de aantrek-
kingskracht van een handelsknooppunt. Klanten
te voet zijn vaak de buurtbewoners of mensen die
langs lopen tijdens hun middagpauze of na het
werk. Zij stellen hindernisvrije voetpaden op
prijs. Ze zijn gevoelig voor de details van de open-
bare ruimte: netheid, aantrekkelijk stadsmeubi-
lair, onderhoud van de gebouwen, …

geen parking, geen klanten
is dus een grote misvatting gezien gemiddeld
slechts 25% van de klanten met de wagen komt.
Of nog: 80% van de klanten in de Brusselse han-
delskernen komt uit het Brusselse Gewest. Zij
hebben een goed openbaar vervoernet ter beschik-

king. De fiets kan nog een grotere rol vervullen.
Afstanden van minder dan 5 km zijn ideale fiets-
afstanden. Buitenlandse steden (en dus niet enkel
het ‘fietsland’Nederland) tonen aan dat 15 tot 30%
van de klanten met de fiets zou kunnen komen. Het
fietspotentieel in Brussel is dus enorm. Wetende
dat fietsers meer uitgeven dan automobilisten kan
de Brusselse handel er alleen maar baat bij heb-
ben om parkeerplaatsen op te offeren aan fietsen-
stallingen en fietspaden.

De grootste handelskernen beschikken over
parkeergarages in de buurt. Minder dan de helft
van de automobilisten maakt gebruik van die par-
kings om te winkelen. De overigen verkiezen dus
rondjes te draaien op zoek naar een plaatsje of par-
keren in dubbele rij om zo voetgangers en fietsers
in gevaar te brengen, bussen en trams te blokke-
ren, enz.

De parkeerpolitiek is trouwens het instrument
bij uitstek om het mobiliteitskluwen in de wijken
te ontwarren. Als we de langparkeerders bannen
door de parkeertijd te verminderen (intensieve
politiecontroles een must!), dan verviervoudigt het
aantal wagens dat zich per dag kan parkeren voor
of vlakbij de winkels. ‘Shop ’n go’-zones, naar ana-
logie van de ‘kiss ‘n ride’-zones nabij stations, kun-
nen soelaas brengen voor de snelle stop voor de
bakker of de krantenwinkel voor wie het niet kan
laten de stad op te zadelen met zijn auto.

winkelen doe je niet alleen…
Voor meer dan de helft van de klanten maakt win-
kelen deel uit van een activiteitenketen: werk,
school, ontspanning, … Even shoppen op het mid-
daguur of naar de supermarkt na het werk. Bral
vraagt om al deze redenen 1) een hoogwaardig
openbaar vervoer dat aangepast is aan het winke-
len en de activiteitenketens, 2) fietsroutes die tewerk-
stellings- en handelspolen verbinden en 3) aange-
name voetgangerszones waar de klant in een rustige
en autoluwe omgeving zijn inkopen kan doen. De
Brusselse ‘wandel en handel’heruitgevonden!

flessenhals Louiza heeft dikke nek
Het verkeersknooppunt aan het begin van de Louizalaan (de ‘flessenhals’ van aan
de Louizapoort tot het Stefaniaplein) is een mobiliteitsvraagstuk voor gevorderden.
‘Hals’starrige handelaars houden vast aan hun achterhaalde argumenten om de fles-
senhals niet autovrij te maken.

een speciaal geval
De Louizalaan is geen winkelstraat als alle andere.
De luxeboetieks worden hoofdzakelijk door auto-
mobilisten bezocht. Althans, dat beweren drie
vierden van de lokale handelaars1. Maar hetzelfde
onderzoek leert ons dat voor 44% van de klanten
het winkelwandelen de voornaamste reden is om
naar Louiza af te zakken. De handelaars schatten
de winkelwandelaars op een schrale 10%...

“klanten klagen nu al 
over de bereikbaarheid”

Veel handelaars denken dat hun klanten ontevre-
den zijn over de bereikbaarheid van de Louizalaan.
Zij denken dat slechts 47% van de klanten tevre-
den is, terwijl dat na bevraging van die klanten 72%
bleek te zijn.

autoverlies is winstverlies
Nog zo’n dooddoener! Voorbeelden uit binnen- en
buitenlandse steden bewijzen nochtans dat auto-

luwe handelskernen positieve gevolgen hebben op
de omzet (cfr. hoofdartikel). Zeker als het gaat over
detailhandel.

Maar Brussel is het buitenland niet en het grijs-
gedraaide argument dat Brussel een apart geval zou
zijn; dat je de Louizalaan niet kunt vergelijken met
andere winkelstraten; is zo vastgeroest dat zelfs
bezoekjes aan vergelijkbare verkeersknoopsituaties
in het buitenland de handelaars niet kunnen beko-
ren. Van pretentie gesproken…

Toch komt in de Louizalaan 37,3% van de klan-
ten met het openbaar vervoer en 29% te voet. In
de Louizalaan komen mensen tijdens hun lunch-
pauze winkelen en de dagelijkse klanten maken
er 27% uit van het klantenbestand. High society
cliënteel die met de wagen wil blijven komen, hoeft
geen belemmering te zijn: parking Poelaert, par-
king Deux Portes en parking Wiltcher’s bevinden
zich op wandelafstand. Ook voor wie in strak
mantelpakje maar heel kleine pasjes kan zetten!

élitaire gijzeling
31,8% van de klanten van de Louiza handelskern
komt er met de wagen zijn luxespulletjes aan-
schaffen. Waarom zou deze élite de voetgangers,
de fietsers en het openbaar vervoer blijven gijze-
len in opstoppingen en files van dubbel gepar-
keerde en rondjes toerende auto’s?

Momenteel loopt er een benchmarkingstudie
waarbij over de gewestgrenzen wordt gekeken
naar andere voorbeelden. Een begeleidingsco-
mité samengesteld uit handelaars, wijkcomités,
administratie, … en Bral volgt de studie op.

1 Mobiliteit en bereikbaarheid van de winkels. ‘Kent u
de gewoonten van uw klanten?’Enquête in het Brus-
sels Gewest,Adviesbureau Espace Mobilité en Sone-
com in opdracht van het Brusselse Gewest,2000-2001.

Heeft Brussel voldoende durf voor dit plaatje?
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de mobiliteitsknoop ontwarren, 
begint op school
Bral had een gesprek met Jef Vandamme (Kabinet Smet) en Jeroen Vanhoorne
(Green Belgium). Jef sprak ons over de politieke wil en de ambities voor de toekomst
en Jeroen bracht ons een verhaal uit de dagelijkse praktijk.

Milieueducatie verenigingen zoals Coren,
Nme–Link en Green Belgium hebben een man-
daat gekregen om scholen bij te staan in de opmaak
van hun vervoerplannen. Momenteel zijn 30 scho-
len aan zet om een schoolvervoerplan te ontwik-
kelen. 20 Franstalige en 10 Vlaamse scholen. Na
2 positieve pilootprojecten in de scholen Poelbos
(Jette) en Claire Vivre (Evere) koos het Gewest
voor een grootschaliger opzet en wil ze er met de
gemeenten en scholen werk van maken.

jong geleerd
Jef Van Damme van het kabinet Smet verduide-
lijkt: “Scholen genereren heel wat verplaatsin-
gen. Het is belangrijk dat deze verplaatsingen op
de meest veilige manier verlopen. Bovendien is
jong geleerd oud gedaan en goede verplaatsing-
gewoontes aanleren is werken op lange termijn.”

Met een schoolvervoerplan wil het Gewest het
automatisch denken doorbreken. Vaak zijn ouders
onvoldoende op de hoogte van het openbaar ver-
voeraanbod. In dit verband is een handige tool de
bereikbaarheidskaart. Deze kaart brengt slimme
en milieuvriendelijke alternatieven netjes in kaart.
Gaande van veilige fiets– en looproutes tot heel
het openbaar vervoer netwerk.

maatwerk
Jeroen Vanhoorne van Green Belgium werkt dage-
lijks samen met een 10-tal Nederlandstalige scho-
len. Als educatief medewerker stimuleert Jeroen
‘zijn’scholen en coördineert hij de talrijke verga-
deringen. Als verbindingspersoon brengt hij de

betrokken partners rond de tafel: het gewest, de
gemeente, de scholen, de politie, …

Schoolvervoerplannen zijn volgens Jeroen maat-
werk: “De ene school is de andere niet. Een buurt-
school zoals het Maria Boodschap instituut in
Schaarbeek vergt een andere benadering dan het
Sint-Jan Berchmanscollege waar kinderen van
heinde en verre komen. In een buurtschool kun je
al sneller een pedibus1 of een fietspool organiseren
dan in een school met bovenlokale uitstraling. Bij
deze laatste is de organisatie van een slim carpool-
systeem wenselijk.” Het welslagen van een school-
vervoerplan hangt volgens Jeroen ook af van de
lokale dynamiek: “Een gemotiveerde ouder en een
enthousiaste directie kunnen veel in beweging zet-
ten. Deze parameters heb je niet altijd in de hand.”

vrijgestelde mobilitietsleraar
De politieke wil om schoolvervoerplannen te
bevorderen vertaalt zich ook in de wens om er een
wettelijk kader voor te scheppen. Jef Van Damme:
“het Gewest stoomt naar analogie van de bedrijfs-
vervoerplannen een ordonnantie klaar om school-
vervoerplannen wettelijk verplicht te maken. Dit
zal ertoe leiden dat in elke school een personeels-
lid vrijstelling krijgt om rond mobiliteit te werken.”
Het BIVV staat het Gewest bij in de uitwerking
van zo’n wettelijk kader.

Het denkwerk rond schoolvervoerplannen leidt
ook tot een verhoogde aandacht voor tekortkomin-
gen op het vlak van infrastructuur. Tegelijkertijd
beogen schoolvervoerplannen: meer gebruik
maken van de fiets en openbaar vervoer, te voet

gaan en carpoolen. Daarom is volgens ons een
ondersteunend beleid dat het veiligheidsgevoel
op het openbaar vervoer vergroot en investeert in
fiets –en voetgangersvriendelijke infrastructuur van
cruciaal belang opdat schoolvervoerplannen wer-
kelijk tot resultaten leiden.

Meer info bij Jeroen Vanhoorne, Green Bel-
gium/Nme–Link op E jeroen@greenbelgium.org 

Of T 02 209 16 30 en W www.greenbelgium.be
Tijdens de Week van Vervoering organiseren

heel wat scholen activiteiten rond mobiliteit. Een
projectoproep van de Vereniging voor Steden en
Gemeenten leverde een tiental initiatieven op. Op
www.autolozezondag.irisnet.be lees je er meer
over.

Nederlandstalige Scholen in Brussel 
die momenteel hun
Schoolvervoerplan opmaken
– Kristus Koning Assumpta in 1020 Laken
– Parkschool in 1190 Vorst
– Gesubsidieerde gemeentelijke Basisschool

Scheut in 1070 Anderlecht
– GVB Boodschapinstituut in 1030 Schaarbeek
– GBS Vande Borne in 1090 Jette
– Sint-Niklaasinstituut in 1070 Anderlecht
– Sint-Jorisbasisschool in 1000 Brussel
– GVLS Sint-Jozefscollege 

in 1150 Sint-Pieters-Woluwe
– GVLSchool Sint-Jan Berchmanscollege in

1000 Brussel en
– School De Wimpel in 1050 Elsene

mobiliteit maakt school

Veel Brusselse scholieren lopen elders school dan in de wijk waar ze wonen en dat
brengt vooral tijdens de piekuren nogal wat verplaatsingen mee. 4 op de 10 verplaat-
singen hebben dan bestemming school. Schoolvervoerplannen moeten dit slim en
milieuvriendelijk weten te organiseren.

Het Brusselse Gewest telt 650 scholen, exclusief
hoger onderwijs. Elke ochtend en avond verplaat-
sen 207 000 leerlingen uit het kleuter-, lager en mid-
delbaar onderwijs zich van en naar hun school in
het Brusselse Gewest. Dagelijks ongeveer 400000
verplaatsingen waarvan 59% met het openbaar
vervoer. Ondanks dit sterke aandeel verplaatst
39% van de schoolgaande jeugd zich dus met de
auto (iets meer dan 250 000 autoverplaatsingen).

Van de leerlingen die uit de ‘GEN –zone’pen-
delen, komt de helft met de auto. Kinderen die naar
school fietsen, zijn vooralsnog een marginaal
fenomeen. De trajecten te voet beperken zich
veelal tot deze van de tramhalte/achterbank naar
de schoolpoort1.

schoolnabijheid
In een gesprek met Le Soir2 verklaart professor
Jacques Charlier (ULB) dit verplaatsingsgedrag
aan de hand van de structuur van het onderwijs-
aanbod in het Brusselse Gewest: “Les enfants et
les adolescents du grand Bruxelles ne sont pas sco-
larisés dans un endroit proche de leur lieu de vie.
L’existence de réseaux concurrents, publics et
privés, confessionnels et officiels mais aussi
d’écoles à deux, voire trois vitesses, de niveaux très
différentes, explique une surmobilité éducative
abnormale”. Een Brusselse leerling woont op
gemiddeld 5 km van zijn school (in Vlaanderen is
dit 10 km). School–woonverplaatsingen halen de
mobiliteitsknoop zodoende strakker aan.

In hetzelfde artikel stipt Professor Charlier het
bestaan aan van verplaatsingsketens. In de prak-
tijk zie je vaak dat ouders zich met de auto naar
het werk verplaatsen en onderweg hun kinderen
aan de schoolpoorten droppen. Dit is zeker het
geval wanneer het kind aan de andere kant van de
stad school loopt. Het één versterkt het ander
waardoor ouders, die over een goed alternatief
beschikken met het openbaar vervoer, toch de
auto blijven nemen.

stappen om te leren
Het openbaar vervoer, de fiets en de benenwagen
naar school vertegenwoordigen een aardig poten-
tieel. Er bestaat nog een grote groeimarge. Een ins-
trument om scholen minder autoverplaatsingen te
doen aantrekken, zijn de schoolvervoerplannen.
Naast de schoolomgeving verkeersveiliger maken,
wil een schoolvervoerplan de verplaatsingen van
en naar de school slimmer en milieuvriendelijker
organiseren. Een schoolvervoerplan werkt ener-
zijds aan punctuele problemen zoals chaos aan de
schoolpoort en anderzijds aan een mentaliteitswij-
ziging op lange termijn.
1 www.mobil2015.irisnet.be
2 Le Soir, 7 février 2006

winkelen 
met de fiets, perfect
GRACQ en Fietsersbond Brussel sloegen de handen in
mekaar voor de actie “Winkelen met de fiets, perfect.”
Die actie eindigt op 22 september 2006 en heeft dan
anderhalve maand gelopen. Winkeliers uit 7 gemeenten
nodigen iedereen uit om al fietsend boodschappen te
doen. Het is gezond en je moet niet op zoek naar een par-
keerplaats! Volgend jaar, een nieuwe campagne graag… 
Meer info op www.fietsbrussel.be.
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ononderbroken traject? ja, met waterfiets!
In 2009 doorkruis je Brussel van Noord naar Zuid langs het kanaal. Met gemak zelfs
want de wegbeheerders van het Brusselse Gewest voorzien er een gewestelijke fietsroute
op de linkeroever.Tussen droom en daad staan echter nog praktische bezwaren…

burgerpanels vragen een groene hoofdstad
twee panels weten meer dan één

Afgelopen lente hebben twee Gewestministers elk hun eigen burgerpanel georgani-
seerd over nagenoeg hetzelfde onderwerp: mobiliteit en de uitstoot van het autover-
keer.We kennen nu het ‘advies van de basis’. En wat zegt dat?

De burgerpanels over luchtkwaliteit en mobiliteit,
zegt je dat iets? Afgelopen lente hebben twee
groepen van twintig à dertig vrijwilligers zich op
hun vrije zaterdagen en zondagen over een heikel
maatschappelijk thema gebogen om er een advies
over uit te brengen. Onder begeleiding van specia-
listen en na verschillende getuigen gehoord te
hebben. Bral onder andere.

Het ene panel kwam er op uitnodiging van de
Gewestminister voor Mobiliteit en ging over de toe-
komstige mobiliteitspolitiek. En – oh, ironie van
het politieke lot – een maand later stak een tweede
panel van wal, volkomen onafhankelijk van het eer-
ste, op initiatief van de Gewestminister voor Leef-
milieu.

Dat panel moest oplossingen zoeken voor de
impact van het autoverkeer op de luchtkwaliteit.
Naar verluidt zijn er pogingen geweest om er één
panel van te maken maar was het water te diep. Hoe
dan ook, de kans is redelijk groot dat geen van
beide bij jou een belletje doet rinkelen want deze
panels zijn in relatieve stilte gekomen en gegaan.

ons verkeer voor assisen
De bedoeling van een burgerpanel of burgerjury
is mensen inspraak te geven in het beleid. Meestal
krijgt een burgerpanel een moeilijke knoop toe-
geschoven die de overheid niet alleen wil doorhak-
ken. Je kunt zo’n burgerpanel dus vergelijken met
een assisenjury: die moet een zware beslissing ook
de nodige legitimiteit meegeven. De geringe pers-
aandacht is dus te betreuren.

Hoe kun je een legitimiteit creëren als niemand
weet heeft van het panel? Het gerucht wil dat
onze Minister van Mobiliteit, hoewel doorgaans
niet vies van reporters, bang was dat ‘zijn’burger-
panel met adviezen zou aandraven die niet voor-
zien waren. En het ís ook spannend natuurlijk. Wat
stelt die staalkaart van vijftig of zestig Brusselaars
voor om ons van ons autoinfarct te genezen?

bXl groene hoofdstad
De minister hoefde zich geen zorgen te maken.
Beide panels komen zonder meer progressief uit

Zoals elke Gewestelijk Fietsroute voorziet ook
nummer 5 langs het kanaal in een comfortabel en
continu traject. Sommige stukken op linkeroever
zijn inmiddels gerealiseerd. Zoals het stuk tussen
de Troozsquare en de Vanpraetbrug langs de Vil-
voordsesteenweg. Andere stukken zijn ware knel-
punten en wachten op een oplossing.

Onder de noemer “Het Kanaal: as van recreatie
en zachte mobiliteit” fietste Bral, de fietsma-
nager, Brussels By Water en Coördinatie Zenne
met ambtenaren en actieve Brusselaars onlangs het
hele traject af. Bepaalde knelpunten zijn eerder
politiek van aard dan wel praktisch. We zetten ze
hierna op een rijtje:

carkoke–site
De Haven van Brussel neemt binnenkort de oude
site van Carkoke in Neder-Over-Heembeek weer
in gebruik. In de huidige plannen loopt het fiets-
verkeer rond de site. De Haven ziet het niet zitten
dat fietsers langs de kade passeren omdat dit de
havenactiviteiten zou hinderen. De omleiding is
verre van ideaal. Het breekt de continuïteit van de
fietsroute en fietsers moeten nu twee gevaarlijke
ronde punten oversteken. Fietsers hebben dit noch-
tans met luide stem op de laatste overlegcommis-
sie terzake betwist. Bovendien zijn er inrichtingen
mogelijk om het een met het ander te verzoenen:
verkeerslichten bijvoorbeeld.

hekken
Sommige stroken op beide oevers van het kanaal
worden zonder duidelijke reden afgesloten met
hekkens ter hoogte van bedrijfjes die nochtans
vaak geen watergebonden activiteiten verrichten.
Onderhandelingen met de bedrijfsleiders om dit
te verhelpen, verlopen zeer traag.

brussels royal yacht club
Oversteken op de Vanpraetbrug om de Vilvoordse-
steenweg te bereiken, is voor de fietser geen sine-

cure en gevaarlijk bovendien. De fietsroute laten
doorlopen onder de brug zou een interessantere
oplossing zijn. Dit is buiten de Brussels Royal Yacht
Club gerekend. Zij zien het niet zitten dat een
stukje van hun terrein hiervoor onteigend zou
worden.

havenlaan
De Havenlaan ter hoogte van Turn & Taxis is in
een lamentabele staat voor alle weggebruikers. Fiet-
sers in het bijzonder rijden er hun tanden stuk op
het hobbelige parcours. In 2008 wil het Gewest hier
een tweerichtingsfietspad aanleggen, gescheiden
van de rijstrook langs het kanaal. Nu hopen dat
door de naderende ontwikkelingen in dit gebied
en dito belangen er geen waterachtig compromis
komt bovendobberen.

‘moureausité’
Bij de herinrichting van de wegen langs het kanaal
tussen Sainctelette en de Ninoofsepoort is voor-
zien in een aangenaam fietspad langs de kant van
Molenbeek. Goed zo. Wanneer je dan echter zon-
der kleerscheuren de Ninoofsepoort over raakt,
kom je terecht op de Marimontkaai waar een fiets-
pad onbestaande is, noch gepland. Een hobbelig
wegdek en auto’s in twee richtingen zijn je part.

Omdat het de plaatselijke (auto)handelaars zou
storen, blijft het tweerichtingsverkeer er gelden.
Exit een doorlopend en breed fietspad dus. Eens
op het grondgebied van Anderlecht zie je (lees: voel
je) hoe het wel kan. Van hier kun je via een breed
fietspad met aangepaste verlichting bijna pro-
bleemloos verder Zuidwaarts.

Bral vzw doet een oproep aan de betrokken
gemeenten Brussel Stad, Molenbeek en Anderlecht
om dit project maximaal te steunen. Raadpleeg
zeker eens W www.fiets.irisnet.be! Bij Bral heb-
ben Ben en Steyn een mening klaar over dit pro-
ject, E ben@bralvzw.be of steyn@bralvzw.be.
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De Onze Lieve Vrouw ter Sneeuwwijk in Brus-
sel Stad en het Rad in Anderlecht zijn 2 voorbeel-
den die eind 2005 begin 2006 volledige zones 30
werden. Ze lossen weliswaar niet geheel de ver-
wachtingen in. Chauffeurs drukken er het gaspe-
daal nog stevig in en het doorgaand verkeer blijft
er welig tieren.

Met geïnteresseerde bewoners analyseerden we
bovenvermelde zone 30 wijken en met de Fietsers-
bond Brussel formuleerden we een reeks aanbe-
velingen voor degelijke zones 30. Zones 30 bete-
kenen voor Bral en de Fietsersbond Brussel:
minder ongevallen, geen doorgaand verkeer, betere
woonkwaliteit, minder lawaai, minder uitlaatgas-
sen, minder trillingen…

zone 30, 
deel van een globale mobiliteitsvisie
Wijken omturnen in zones 30 moet gepaard gaan
met een beleid dat erop gericht is de verplaatsin-

gen in Brussel met de auto fors te verminderen. Veel
woonwijken in Brussel zitten geprangd tussen
grote verkeersaders die een aanzienlijke graad van
congestie kennen. Zo hoog dat chauffeurs de omwe-
gen via straatjes in woonwijken voor lief nemen.
Daarom pleiten we o.a. voor een versnelde inwer-
kingtreding van het Gewestelijk Expres Net (gen),
een kwaliteitssprong voor het stedelijk openbaar
vervoer, een waardig alternatief om o.a. de grote
verkeersaders mee te ontlasten.

De meeste Brusselse gemeenten maken een
Gemeentelijk Mobiliteitsplan (gmp) op. Zone 30
wijken moeten zich inschrijven in zo’n gmp. Er
moet een optimale afstemming zijn met de mobi-
liteitsplannen in andere gemeenten. Het kan niet
de bedoeling zijn dat verkeersproblemen ver-
schuiven van de ene wijk naar de andere. Denken
over mobiliteit stopt niet bij de gemeentegren-
zen. Het gewest moet in deze een grotere coördi-
nerende rol vervullen.

zone 30, 
duidelijke poorten en signalisatie
De huidige minuscule zone 30 bordjes zijn ontoe-
reikend. De toegang tot een zone 30 moet overal
een herkenbaar poorteffect krijgen. Een poortef-
fect geeft duidelijk de boodschap aan dat verblij-
ven primeert op verkeer. Doorlopende trottoirs bij-
voorbeeld vormen een interessant poorteffect. De
toegang tot een zone 30 moet elke perceptie van
mogelijke shortcuts in de kiem smoren. Slipvrije
zone 30 wegmarkeringen zijn ook efficiënt.

zone 30, doordachte ruimtelijke aanleg
Het straatbeeld in een zone 30 wijk moet zone 30
‘ademen’. De straten in een zone 30 wijk zijn tot
bescheiden proporties teruggebracht. Snelheids-
drempels en asverschuivingen worden zo goed
mogelijk geïntegreerd in het straatbeeld zodat ze
heel natuurlijk aanvoelen. Zulke inrichtingen zijn
ook een uitstekende gelegenheid om een buurt of
wijk te vergroenen. Boompjes, bloemperken, strui-
ken verhogen de woonkwaliteit die een zone 30
wijk beoogt.

zone 30, doordachte verkeersorganisatie
Een doordacht en kordaat verkeerscirculatieplan
is het sluitstuk van elke zone 30 wijk. Een lussen-

zones 30: te belangrijk 
om lichtzinnig mee om te springen!
In de Brusselse straten duiken meer en meer zones 30 op. Niet enkel in schoolom-
gevingen maar ook hele wijken worden zones 30.

vervolg van pagina 4

de hoek. Het panel ‘luchtkwaliteit’
vindt dat Brussel zich moet ontpop-
pen tot ‘Gezonde & Groene Hoofd-
stad’. Het Gewest moet zichzelf de
bevoegdheden toe-eigenen zodat het
de gemeentelijke versnippering kan
overstijgen. Mobiliteitszones, verge-
lijkbaar met de politiezones, vindt
het panel een goed idee.

De volgende stap zijn voetganger-
zones en eigen beddingen voor tram
en bus. Tegelijkertijd moet er een
ontradingsbeleid komen tegen de
auto. Het is alsof onze eigen teksten
voor ons liggen wanneer we deze
punten lezen. Het verschil is wel dat
het panel terughoudend is tegenover
een stadstol en zwijgt over een
slimme kilometerheffing op basis
van gps-technologie, het instrument
dat een prominente plaats krijgt in het
Bralplan voor luchtkwaliteit.

Verder staan er nog enkele leuke
ideetjes in het advies van het ‘lucht-
panel’: een ‘infodienst mobiliteit’
zou een ‘welcome pack luchtkwali-
teit’ kunnen aanbieden aan nieuwe
Brusselaars met info en sensibilise-
ringsmateriaal over het onderwerp.
En een belangrijk economisch instru-
ment: iedereen kan een (jaar)quo-
tum krijgen van een aantal kilometers
die hij of zij mag rijden met de auto
(bijv. om naar het werk te gaan). Wie
z’n quotum niet opgebruikt, geniet
een fiscale aftrek.

bevoegdheid
≠ verantwoordelijkheid
Het panel ‘mobiliteit’ liet een soort-
gelijk geluid horen. Het vindt dat er
in Brussel te veel mensen bevoegd
zijn maar te weinig verantwoordelijk.
Het oordeelt bovendien dat een aan-
tal gemeentelijke bevoegdheden
(zoals het parkeerbeleid in al zijn
aspecten) op gewestelijk niveau zou
moeten worden gecoördineerd (steeds
rekeninghoudend met de lokale situ-
atie). Het burgerpanel vindt het heel
belangrijk dat Brussel ontlast wordt
van het te veel aan verkeer. Er ont-
breekt een beleid op lange termijn.
Volgens het panel mag niets het GEN
in de weg staan want zolang de auto-
druk niet daalt, valt het moeilijk om
het doorgaand verkeer te vermin-
deren in de wijken en zones 30 te
veralgemenen. Tenslotte meent het
burgerpanel dat een grondige men-
taliteitswijziging nodig is.

Je leest het: de meesten zijn gewon-
nen voor een stad met minder auto’s.
Dit botst echter met de dagelijkse,
weerbarstige praktijk. Veel bewoners
worden namelijk ziedend wanneer
een parkeerplaats verdwijnt om plaats
te ruimen voor een fietspad of bredere
trottoirs. Een paradox die politieke
moed vergt om de bewoners te over-
tuigen.

Je vindt het advies van het burger-
panel en het Bralplan voor luchtkwa-
liteit bij ‘beter leefmilieu’ op onze
vernieuwe webstek www.bralvzw.be.

Het advies van het burgerpanel
voor de mobiliteit vind je terug op
www.mobil2015.irisnet.be.

bilan van ozon
een seizoen vol O

3
Het ozonseizoen zit er nu wel op allicht. De zon heeft zich in augustus
niet meer laten zien en dus is ook de ozonconcentratie aanzienlijk
gedaald. Maar vergis je niet: de warme julimaand heeft moederziel
alleen voor meer dan genoeg schadelijke ozonpieken gezorgd. In heel
wat meetstations in België is de drempelwaarde van honderdtwintig micro-
gram/m3 meer dan vijfentwintig keer overschreden! Die vijfentwintig is
een cruciaal getal omdat de Europese Unie dat aantal overschrijdingen
van de norm door de vingers ziet. Boosdoener nr. 1 is natuurlijk het auto-
verkeer.

ozonjaargemiddelde stijgt
Nog een interessant cijfer is het ozonjaargemiddelde. Bijna nergens kun
je lezen dat sinds 1993 onze gemiddelde concentratie van ozon doorheen
heel het jaar stijgt. Deze toename geldt voor elk seizoen en zowel over-
dag als ‘s nachts. De pieken zwakken wel wat af maar die constante ach-
tergrondconcentratie baart de wetenschappers meer en meer zorgen.

de ozonpieken in het Brussels gewest deze zomer

meetstation aantal overschreidingen EU-norm van 
drempelwaarde 25 overschrei-
van 120 µg/m3 in 2006 dingen geres-

pecteerd?

Ukkel 35 Neen

Sint-Agatha-Berchem 33 Neen

Brussel, 29 Neen
Europees parlement

Molenbeek 21 Ja

Haren 18 Ja

Sint-Lambr.-Woluwe 17 ja

Brussel Sint-Katelijne Geen gegevens Geen gegevens

De jaargemiddelde ozonconcentratie stijgt sinds 15 jaar onafgebroken.
www.irceline.be
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systeem is conditio sine qua non. Het basisprin-
cipe van elk lussensysteem is dat automobilisten
de wijk niet meer rechtlijnig kunnen doorkruisen
en door middel van éénrichtingsstraten terug naar
af vliegen. Een halfslachtig lussenplan werkt niet
gezien de grote autodruk in Brussel. In een wijk
die je via omwegen nog altijd kunt doorkruisen zal
de sluipende automobilist zijn weg blijven zoeken.

zone 30, extra aandacht voor
infrastructuur voor de zachte
weggebruiker
Zone 30 wijken die werken, maken korte afstan-
den fiets– en voetgangersvriendelijk. Zo blijft de
auto sneller op stal voor korte verplaatsingen.
Daarom moet de wegbeheerder in zone 30 wijken
de nodige aandacht besteden aan de zachte weg-
gebruiker. Fietsers houden van monolithische ver-
harding (geen hobbelige kasseien) en voldoende
fietsstallingen. Voetgangers zijn gediend met brede
(en doorlopende) trottoirs in zone 30 wijken.

zone 30, homogeniteit een must
In het Brusselse wegennet zien we eilandjes zone
30 in de buurt van schoolomgevingen. In sommige

wijken resulteert dit in een opeenvolging van zone
30 eilandjes. Deze toestand banaliseert de zone 30
en ondergraaft haar geloofwaardigheid. Gemeen-
ten moeten ze dringend rationaliseren en opnemen
in integrale zone 30 wijken.

zone 30, draagvlak en communicatie
onontbeerlijk
We pleiten voor een groots opgezette campagne
die de voordelen van een zone 30 wijk in het zon-
netje zet. Er bestaan heel wat misverstanden over
de voordelen van een zone 30 wijk. De inhuldi-
ging van een zone 30 wijk moet een feest zijn.

Zone 30, handhaving essentieel
Gewoontes veranderen zoooo traag. Zeker ver-
plaatsinggewoontes. Een consequent optreden en
aanwezigheid van verkeerspolitie is noodzakelijk
om de verandering van de verplaatsingsgewoon-
tes te begeleiden.

Wissel  met  ons  van gedachten via  E
ben@bralvzw.be en randy@fietsbrussel.be of
contacteer Wijkcomité Het Rad E chris.ceuster-
mans@bblv.be. ’t Rad voert een verbeten strijd voor
een degelijke zone 30 in de tuinwijk.
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was het thema van de projectoproep
die Inter-Environnement Bruxelles
en de Brusselse Raad voor het Leef-
milieu (Bral vzw) lanceerden in het
kader van de Week van Vervoering
2006.

Heel wat verplaatsingen in Brus-
sel, hoewel binnen loopafstand,
gebeuren nog te vaak met de auto. Uit
gewoonte, maar ook omdat vele stra-
ten en pleinen niet uitnodigen om
zich er te voet door te begeven. Tij-
dens de Week van Vervoering kunnen
we de aandacht vestigen op deze
gebreken en onze hardnekkige
gewoontes afleren.

Met de steun van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest kregen een
tiental buurtcomités en verenigingen
financiële steun om acties op te zet-
ten rond het thema ‘voetganger’.

Op www.bralvzw.be vind je alle acti-
viteiten en acties die we steunen!

een stap vooruit in brussel!
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In Etterbeek en Jette vinden we good practices terug:
een samenspel van groen- en zone 30-inrichtingen en
doorlopende trottoirs.


