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College van Burgemeester en Schepenen 

Secretariaat van de overlegcommissie 

Departement Stedenbouw stad Brussel 

Anspachlaan 6 

1000 Brussel 

 

Brussel, 25 februari 2021 

 

Bezwaarschrift aangaande het Openbare Onderzoek omtrent de heraanleg van de  

openbare ruimte van de kleine ring van gevel tot gevel inrichten tussen Louiza en 

Naamsepoort (PU – 04/PFD/1711413). 

 

Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren Schepenen, 

Geachte leden van de overlegcommissie, 

 

Met dit schrijven wil BRAL haar opmerkingen kenbaar maken over omtrent de volledige heraanleg van de  

openbare ruimte in de Gulden Vlieslaan en de Waterloolaan. 

BRAL staat in het algemeen positief ten opzicht van deze heraanleg, die in lijn ligt met de mobiliteitsvisie 

van het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move: een betere verdeling van de publieke ruimte, het 

terugwinnen van ruimte door het parkeeraanbod op de openbare weg te verminderen, betere netwerken 

voor fietsers en wandelaars, een verhoogde levenskwaliteit en verbetering van de verkeersveiligheid. 

BRAL looft ook dat (toch voor het gedeelte tussen Louiza en de Lakenweversstraat) er dit project eindelijk 

werk maakt van de grote breuklijn die de Kleine Ring vormt in het huidige stedelijk weefsel. 

Toch ziet BRAL mogelijkheden om het project nog te verbeteren, voornamelijk op het gebied van comfort 

voor wandelaars en fietsers. 

1. Perimeter 

BRAL betreurt dat de Louiza-rotonde en de Naamsepoort niet ingesloten zijn in de heraanleg, net zomin 

als de centrale tremie van de stadsautostrade Kleine Ring. Op die manier zijn er serieuze kansen gemist 

om de publieke ruimte nog aantrekkelijker te maken, en de voetgangers- en fietsersnetwerken optimaal te 

maken. 
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STOP? 

Het is jammer dat bij dit project niet raakt aan de centrale tremie, met haar stadsautostrade, die het grootste 

deel van de rijweg in beslag neemt. Wij betreuren het dat de centrale trechter buiten de omtrek van het project 

valt. Dit is een gemiste kans om het debat te openen over de noodzaak van een snelweginfrastructuur in 

het hart van de binnenstad. Wij begrijpen dat deze uitsluiting verband houdt met een budgettaire kwestie. 

Wij willen er echter op wijzen dat deze enorme auto-infrastructuur de mogelijkheden voor herontwikkeling 

aanzienlijk beperkt. Ook maakt zij geen eind aan de zware impact van het autoverkeer inzake luchtvervuiling 

en geluidsoverlast voor bewoners en bezoekers. 

De overkapping van de trechter, een optie die in een studie van Beliris wordt verworpen, zou de ruimtelijke 

coherentie van het hele project sterk ten goede zijn gekomen, alsook een betere samenhang tussen de twee 

zijden van de as mogelijk maken (als verlengstuk van de esplanade tussen Louise en Cliquet) en de 

toegankelijkheid verbeteren. Tegelijk zou dat ook meer plaats hebben geboden voor het uitwerken van de 

voetgangers- en fietsinfrastructuur. Dit tronçon is immers in Good Move opgenomen als een 

voetgangersboulevard en een PLUS-as voor fietsen. Zo voorziet het project nu inzake de breedte van het 

fietspad slechts het absolute minimum (3m) van wat het Brussels fiets-vademecum voorschrijft. Dat is 

bijzonder jammer voor een project dat de totale heraanpak van de publieke ruimte beoogt. Zeker in het deel 

tussen de Lakenweversstraat en de Naamsepoort lijkt daardoor het STOP principe ver zoek. 

Insluiten Naamsepoort en rondpunt Louisa 

Het is tijdens het voortraject door vele verenigingen, buurtbewoners en andere stakeholders aangehaald. Het 

is bijzonder vreemd dat noch het rondpunt Louisa, noch Naamsepoort ingesloten zijn in de perimeter van het 

project. Het is alsof een eiland wordt heraangelegd zonder dat de bruggen ernaartoe worden aangepakt. Zo 

creëer je discontinuïteiten in het stedelijke weefsel en in de onderliggende mobiliteitsnetwerken. Zeker 

voor wandel- en fietsnetwerken gaat op dat deze zo sterk zijn als de zwakste, of in dit geval "ontbrekende” 

schakel. Net op de kruispunten die buiten het interventiegebied vallen is het risico op ongevallen het grootst 

en daarom moet ook daar de veiligheid van voetgangers en fietsers worden gewaarborgd. Zo is de 

Louizarotonde een complex intermodaal knooppunt en bovendien weinig intuïtief, onveilig en 

ongevalgevoelig. De vermindering van het aantal rijstroken voor auto's en de fietsmarkeringen die intussen 

zijn aangebracht, zijn een verbetering van de situatie, maar blijven duidelijk ontoereikend in het licht van de 

aanzienlijke verbeteringen die langs de as zijn gepland. Het project voorziet dus dat fietsers die op van het 

verkeer gescheiden fietspaden rijden, op een complexe rotonde terechtkomen met druk en potentieel gevaarlijk 

verkeer (autoverkeer, vrachtverkeer (tunnels zijn verboden voor 3,5 ton), tram). Bovendien kruist ook een 

andere fiets PLUS as, komende van de Louisalaan richting Poelaertplein op deze rotonde de fiets PLUS as van 

de Kleine Ring. En zo is dit ook een gemiste kans om hier een goed uitgedacht fietsknooppunt van te 

maken. 

Hetzelfde geldt aan de andere kant voor de Naamsepoort. Daar kruist de voetgangerboulevard van de Kleine 

Ring de voetgangersboulevard komende uit de Elsense steenweg naar de Naamsestraat. Ook hier is dit een 

gemiste kans om een coherent voetgangersgebied uit te bouwen, dat bovendien aansluit op het project 

‘steenweg’ uitgetekend door perspective.brussels en BSI-BCO 

(https://perspective.brussels/nl/nieuws/voetgangersboulevard-aantocht-op-de-steenweg) 
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2. De infrastructuur 

BRAL is positief dat dit project eindelijk werk maakt van de oversteekbaarheid van de Kleine Ring, en zo de 

barrière die deze stadsautostrade vormt punctueel aanpakt. Dat is een vraag die sinds vele jaren gesteld 

wordt door vele burgers en collectieven (zie welkomopdekleinering;be) .BRAL betreurt dat het hier slechts 

over een zeer mini-segment gaat, dat niet doorgetrokken is over de hele lengte van het project. 

Ook stellen we vast dat bij de kruisingen nog altijd de continuïteit van de auto-infrastructuur voorop staat, 

boven die van de voetgangers en fietsers. Het is in deze eigenaardig dat een auto WIJK weg primeert boven 

een voetgangersboulevard en een fiets PLUS as. Waarom niet werken met overstekende voet- en fietspaden? 

Tot slot kunnen we ons de vraag stellen wat te doen met deze infrastructuur in het licht van de circulatieplannen 

op het niveau van de maas zullen opgemaakt worden. Zonder een voorafname te willen maken op dat proces, 

werpt zich toch de vraag op of de toegang tot een aantal van de zijstraten verzekeren echt nodig zal blijken? 

De fietsinfrastructuur 

Zoals boven gesteld is maakt deze sectie deel uit van een knooppunt van fiets PLUS en COMFORT assen. In 

het licht van de door Good Move vooropgestelde doelstellingen inzake befietsbaarheid en modal shift, zou het 

logisch zijn dat een project van deze omvang op en top exemplarisch is inzake fietsinfrastructuur. Echter –

hoewel het project wel degelijk een missing link in het fietsnetwerk invult- merken we, samen met de 

fietsverenigingen op dat dit niet altijd het geval is.  

Zo is zoals boven vermeld de breedte van de fietspaden minimaal ingevuld. Daarnaast zijn er geregeld 

obstakels te dicht op de fietsstrook geplaatst (vuilnisbakken, bushokjes, paaltjes...), en zijn de kruisingen 

op heel wat plaatsen mogelijke conflictzones die vermeden kunnen worden, enerzijds door een betere 

inrichting, anderzijds door toegang tot deze WIJK wegen voor autoverkeer af te sluiten. Daarnaast verbazen 

we ons over de keuze van lichtgrijs asfalt die het studiebureau om esthetische redenen heeft gemaakt en die 

volledig in strijd is met de aanbevelingen van het vademecum "fietsvoorzieningen gescheiden van de rijbaan", 

waar een okerkleurig asfaltoppervlak vooropstelt. 

Tot slot vinden we het een slecht idee dat de fietsinfrastructuur kan worden gebruikt als ontlastingsroute 

voor auto's in geval van tunnelafsluitingen. Het is een zeer slecht signaal om fietsinfrastructuur in te zetten 

om de doorstroming van het autoverkeer te verzekeren, zelfs op zeer ad hoc-basis. Dit druist in tegen de 

mobiliteitsdoelstellingen die de regio nastreeft en het STOP principe. 

De autoinfrastructuur 

Naast het feit dat we het ontzettend betreuren dat door het vrijwaren van de centrale tremie de autoinfrastuctuur 

dit hele project blijft domineren, stellen we ook een aantal vragen bij de infrastructuur binnen de perimeter. 

Zo is het ons niet duidelijk waarom auto’s nog de mogelijkheid moeten krijgen om over het 

verblijfsgedeelte tussen Cliquet en Louiza te rijden. Zeker gezien de complexiteit van de Louiza rotonde 

dreigt dit uit te lopen op een muur van aanschuivende auto’s die eenheid en ruimtelijke kwaliteit van deze 

verblijfsruimte sterk zal verminderen. Doorgaand verkeer zal de ondergrondse tunnel nemen, en lokaal 

verkeer, voor parking en zijstraten, kan via de Cliquet rotonde teruggestuurd worden naar de Naamsepoort. Op 
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die manier kan de voorziene strook een exclusieve busbaan worden, hetgeen ook de doorstroming van het 

OV ten goed komt. (Bovendien kan deze busbaan, in geval van blokkering van de tunnel opengesteld worden 

voor autoverkeer ipv de fietspaden) 

Daarnaast vragen we ons af of in het gedeelte tussen Cliquet en de Naamsepoort niet kan gezorgd worden om 

te komen tot minder kruisingen: enerzijds door een herziening van het verkeersplan, anderzijds door het 

bestuderen van ondergrondse alternatieven voor de inrichting van de uitgangen/toegangen tot de 

ondergrondse parkeergarages, in directe verbinding met de tunnels. 

 

3. Milieu-impact 

BRAL onderlijnt dat het terugwinnen van parkeerruimte de mogelijkheid biedt te investeren in de verblijfs- en 

ruimtelijke kwaliteit van de zone. Jammer genoeg worden hierbij heel wat kansen verkeken om dit op een 

integrale manier te doen. 

Groen en permeabiliteit 

Het valt weer op dat ontwerpers in dit soort projecten vaak kiezen voor een grote zee van asfalt en beton, 

afgelijnd door majestueuze bomen. BRAL stelt weerom vast dat zo kansen gemist worden om 

verschillende strijden te koppelen. Dat is bijzonder jammer voor een project van zulke omvang dat toch 

exemplarisch zou moeten zijn. We zien in vele buitenlandse voorbeelden dat men veel creatiever omgaat met 

de invulling van teruggewonnen ruimte, en op die manier tegelijk inspeelt op ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, 

klimaatuitdagingen, hitte-eilanden, ontharding, waterhuishouding, biodiversiteit, mentale en fysieke 

gezondheid, etc.  

BRAL pleit voor veel meer groen (en waarom niet blauw) in het ontwerp. Waarom bijvoorbeeld geen 

groene uitloper van het Egmontpark voorzien? Graag ook veel meer variatie in de soorten groen, de hoogtes, 

de inplanting.  

Daarnaast vraagt BRAL zich af of het ook op verschillende verharde stroken niet mogelijk is te werken met 

semi-permeabele materialen (vb. op de resterende parkeerplaatsen, in de leverzones). Dit soort maatrregelen 

zou de waterhuishouding van het gebied sterk verhogen. 

Geen compensatie-parkings 

Om de milieu-impact van dit soort projecten te maximaliseren, moet de vermindering van de wegcapaciteit 

voor auto’s ook gezien worden als een aanzet tot modal shift. Hierbij moet ook we ook afstappen van de mythe 

om bereikbaarheid van commerciële activiteiten enkel te beschouwen als auto-bereikbaarheid. Met 

nieuwe fietsinfrastructuur en vergrote wandelinfrastructuur, naast het reeds bestaande aanbod aan OV, gaat de 

bereikbaarheid van deze winkelas er zelfs sterk op vooruit. 

Daarom is het van cruciaal belang om dit project niet de aanleiding te laten zijn tot een zoektocht naar 

nieuwe parkeerinfrastructuur in de buurt. Het huidige aanbod off-street (dat om en bij de 1000 plaatsen 

omvat) moet ruimschoots volstaan. Ook is het meermaals aangetoond dat de aanwezigheid van (goedkope) 

parkeerplaatsen in de buurt van de bestemming een grote rol spelen inzake de modale keuze.  
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4. Besluit 

Op basis van voorgaande bemerkingen, vraagt BRAL om een positief advies te verlenen  aan de heraanleg van 

de  openbare ruimte van de kleine ring van gevel tot gevel inrichten tussen Louiza en Naamsepoort (PU – 

04/PFD/1711413), met inachtname van de volgende aanpassingen 

 Voeg de tremie, de Louizarotonde en de Naamsepoort toe aan de perimeter. Indien dit niet meer 

mogelijk is, programmeer dan zo snel mogelijk de heraanleg van deze punten met het oog op de 

continuïteit van de voetgangers- en fietsnetwerken 

 Maak het gedeelte tussen Cliquet en Louiza niet toegankelijk voor autoverkeer, en creëer zo een 

vrijliggende busbaan. 

 Maak de fiets- en voetgangersinfrastructuur optimaal, conform de aanbevelingen van de vademeca en 

de opmerkingen van fiets- en voetgangersverenigingen 

 Bij de kruisingen dienen de PLUS assen voor voetgangers en fietsers te primeren op de WIJK straten 

voor autoverkeer. 

 Geen compensatieparkings 

 Maak het ontwerp veel groener en blauwer 

 

Wij hopen dat de overlegcommissie rekening houdt met deze opmerkingen, en we wensen uitgenodigd te 

worden voor elke hoorzitting die te maken heeft met dit dossier. 

 

 

 

Tim Cassiers 

Stafmedewerker mobiliteit en luchtkwaliteit 

tim@bral.brussels  

BRAL vzw 

We zien in vele buitenlandse voorbeelden dat men veel creatiever omgaat met de 

invulling van teruggewonnen ruimte, en op die manier tegelijk inspeelt op 

ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, klimaatuitdagingen, hitte-eilanden, ontharding, 

waterhuishouding, biodiversiteit, mentale en fysieke gezondheid, etc. 
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