LIGNE 9 - PHASE II

SumProject

2/102

Inhoudstafel
INLEIDING
HOOFDSTUK 1:
VERANTWOORDING VAN HET PROJECT, BESCHRIJVING VAN DE
DOELSTELLINGEN EN TIJDSCHEMA VAN DE UITVOERING
1.1

Beschrijving van het project waarvoor een stedenbouwkundige niet
bouwkundige vergunningsaanvraag wordt ingediend.

1.2

Verantwoording en doelstellingen van het project

1.3

Fasering van de uitvoering

HOOFDSTUKKEN 2 & 3:
SCHETS VAN DE VOORNAAMSTE ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN
DIE ONDERZOCHT WERDEN DOOR DE BOUWHEER EN
AANDUIDING VAN DE VOORNAAMSTE REDENEN VAN ZIJN KEUZE,
REKENING HOUDENDE MET DE EFFECTEN OP HET MILIEU
3.1

Tracévarianten

3.2

Inplanting van de trambedding

3.3

Inrichting van het kruispunt van de Dikke Beuklaan met de
Diepestraat en aansluitende haltes

3.4

Inrichting van Dikke Beuklaan tussen Tentoonstellingslaan en
Diepestraat met mogelijke varianten voor parkeerplaatsen

3.5

Inrichting van de Generaal De Ceunincklaan

3.6

Afboording van de trambedding ter hoogte van de Modelwijk

HOOFDSTUK 4
ANALYSE PER DOMEIN OPGELEGD DOOR HET BWRO
4.1

Stedenbouw en landschap

4.2

Erfgoed

4.3

Het sociale en economische vlak

4.4

Mobiliteit (verkeer, parkeren)

4.5

De mens

3/102

4.6

Fauna en flora

4.7

Het (micro)klimaat

4.8

Energie

4.9

De lucht

4.10

Geluids- en trillingsomgeving

4.11

Bodem, grondwater en oppervlaktewater

4.12 Avalwater, regenwater en leidingwater
4.13. Afval
4.14. Interacties tussen de milieudomeinen
HOOFDSTUK 5
EFFECTENBEOORDELING IN DE WERFFASE
5.1

Werf/Stedenbouw

5.2

Werf/Ergoed

5.3

Werf/Fauna en flora

5.4

Werf/Bodem

5.5

Werf/Sociaal en economisch

5.6

Werf/Mobiliteit

5.7

Werf/Water

5.8

Werf/Lucht

5.9

Werf/Lawaai

5.10

Werf/De mens

5.11

Werf/Afval

4/102

HOOFDSTUK 6
NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING VAN HET EFFECTENVERSLAG
6.1

Stedenbouw en Landschap - Samenvatting van de onderzochte
Varianten

6.2

Het Erfgoed

6.3

Het Sociale en Economische Vlak

6.4

De Mobiliteit

6.5

De bodem, het grondwater en het oppervlaktewater

6.6

Afvalwater, regenwater en watervoorziening

6.7

Invloed op het milieu (fauna, flora, hydro(geo)logie)

6.8

De mens

6.9

Hinder veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden

5/102

Effectenverslag
bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de uitvoering
van het tweede deel van de nieuwe tramlijn 9, van Dikke-Beuklaan
tot Houba de Strooperlaan
INLEIDING
Deze stedenbouwkundige aanvraag betreft het vak 2 van de studie van tramlijn 9 en
welke zich uitstrekt van het kruispunt Dikke Beuklaan – Tentoonstellingslaan tot aan het
kruispunt Houba de Strooperlaan – Keizerin Charlottelaan, welke werd toevertrouwd
aan de associatie Sweco-SumProject. Deze aanvraag maakt deel uit van het ruimere
project van tramlijn 9 tussen het station Simonis, het Noordoosten van Jette en de
Houba de Strooperlaan.
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De stedenbouwkundige aanvraag behelst een globale aanleg van gevel tot gevel die
zowel de infrastructuren voor de tramlijn integreert als de heraanleg van de
aansluitende publieke ruimte langs de gehele tramlijn.
Dit effectenrapport is gebaseerd op de studie van Stratec uit 2008 « Impactstudie van
de openbaar vervoersverbinding tussen Simonis en Hoog Jette » en in het bijzonder
wat betreft de keuze van het tracé, waarbij de variante 3 A-H werd weerhouden uit de
multi-criteria analyse waarbij in totaal 14 varianten zijn onderzocht, variërend van bus,
tram, metro en pre-metro.
Dit effectenrapport is opgesteld overeenkomstig het vademecum van het Ministerie van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en onderzoekt met name de weerslag van de
geplande situatie van de lijn 9 op de bestaande situatie.

HOOFDSTUK 1:
VERANTWOORDING VAN HET PROJECT, BESCHRIJVING VAN DE
DOELSTELLINGEN EN TIJDSCHEMA VAN DE UITVOERING

1.1
Beschrijving van het project waarvoor een stedenbouwkundige niet bouwkundige vergunningsaanvraag wordt ingediend.
Voorwerp van de opdracht
Onderhavige opdracht betreft de volledige ontwerpopdracht voor de uitvoering van de
nieuwe tramlijn in het noorden van Jette en Laken, vanaf het kruispunt van de
Tentoonstellingslaan met de Romeinse Steenweg tot aan het kruispunt van de Houba
de Strooperlaan met de Keizerin Charlottelaan. Eveneens betreft de opdracht de
volledige herinrichting van de openbare ruimte van gevel tot gevel. Het tracé is onder te
verdelen in verschillende segmenten:
de Dikke-Beuklaan (tussen Tentoonstellingslaan en Palfynsquare)
de Generaal de Ceunincklaan langs de Palfynsquare
de Houba de Strooperlaan (tussen Generaal de Ceunincklaan en de Keizerin
Charlottelaan)
De opdracht omvat de stabiliteit, architectuur en landschappelijke studies. Het betreft de
volledige herziening van het profiel van de lanen en de publieke ruimte, met inbegrip
van de bus- en tramhaltes van het openbaar vervoer en met inbegrip van de eigen
bedding van de tram, op basis van de door de MIVB opgestelde tracéplannen.
1.2

Verantwoording en doelstellingen van het project

Verbetering van de toegankelijkheid van het noordwestelijke deel van het
Brussels Gewest
De tramlijn zal de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van het noordwestelijke
deel van Brussel aanzienlijk verbeteren, momenteel is het gebied enkel met de bus
ontsloten. De lijn vormt zo een ontbrekende schakel in het openbaar vervoersnetwerk.
Het project zal de toegankelijkheid van dit gedeelte van het Gewest moeten
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vergemakkelijken en zou in grote mate bijdragen tot de vermindering van het gebruik
van de personenwagen. Het noordwestelijke deel van Brussel wordt momenteel
beheerst door het gebruik van de wagen voor verplaatsingen van allerlei aard. Deze
tendens is te verklaren door het feit dat deze wijk voorzien is van een goede
weginfrastructuur. In het noorden beschikt Hoog-Jette over de afritten 8 (Wemmel) en 9
(Jette) van de Ring (R0). Daarnaast zorgt dit tweede deel van de tramlijn voor een
verbinding met het metrostation Koning Boudewijn.
Om de doelstelling van het GewOP te bereiken, dat streeft naar een vermindering met
20 % van het totaal aantal door voertuigen (wagens en vrachtwagens) afgelegde
kilometers op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, over een
gehele dag in vergelijking met het totaal bereik genoteerd voor 1999, zullen ingrijpende
maatregelen moeten worden genomen (parkeerbeheer, verbetering van het openbaar
vervoer, tarifering van het wagengebruik, enz.) die een modale transfer naar het
openbaar vervoer kunnen garanderen (geraamd op +45% voor het volledige Gewest).
De herschikking van het transportaanbod op gewestelijk niveau is absoluut
noodzakelijk, om voldoende capaciteit te bieden om op deze manier een wijziging in de
keuze van vervoerswijze mogelijk te maken.
De nieuwe openbare vervoersbediening vormt een echte opportuniteit voor de
gemeenten Jette en Laken (Brussel). De nieuwe lijn zal ook de Modelwijk bedienen, die
momenteel onderdak biedt aan ongeveer 4000 bewoners. Eveneens zal de tramlijn een
verbinding vormen tot de Heizel, het Koning Boudewijnstadion en het toekomstige Neoproject. Het is de bedoeling om de lijn in de toekomst door te laten lopen over de
Keizerin Charlottelaan, tot aan het nieuwe depot van de MIVB.
Op gemeentelijk vlak is het hoofddoel; de verbetering van de bediening van enerzijds
de woonwijken zoals de Modelwijk, de Tuinen van Jette en de omgeving van de
Palfynsquare, en anderzijds de tewerkstellings- en activiteitenpolen, zoals het UZ
Brussel, het geplande voetbalstadion en het toekomstige Neo-project. Ook de connectie
met bestaande en toekomstige metro- en tramlijnen zal aanzienlijk verbeterd worden.
Zo zal tram 9 een connectie mogelijk maken met tramlijnen 51 en 93 aan de Houba de
Strooperlaan, maar ook met tramlijnen 3 en 7 aan de Heizel. Ook de metrostations
Heizel en Boudewijn sluiten aan op de nieuwe tramlijn.
Het is ook de gelegenheid om de inrichting van de wegen, zoals de
Tentoonstellingslaan en de Dikke-Beuklaan, op te waarderen.
Verbeteren van de leefkwaliteit
Het project behelst meer dan de aanleg van de infrastructuur van de tram. De komst
van de tram biedt de mogelijkheid om de publieke ruimtes langsheen het tracé ook
daadwerkelijk te herwaarderen. Een integrale aanpak voor de heraanleg van de lanen
dringt zich op. Bij de aanleg van de tram dient rekening te worden gehouden met de
doorkruiste wijken. Er wordt gestreefd naar een juiste balans tussen auto, tram, fiets,
voetganger en groen. Dit komt de leefkwaliteit van de lokale bevolking ten goede en
maakt dat het project de aanleg van de tramlijn overstijgt. De bomen langs de lanen
vormen een groen lint dat de tram langs zijn parcours begeleidt. Onze visie is om
zoveel mogelijk bomen te behouden of nieuw aan te planten langs het tramtraject. De
eenheid van het traject zal versterkt worden door het aanplanten van een aantal soorten
bomen. Het groen karakter van de tramlijn zal nog versterkt worden door het inzaaien
van gras tussen de tramsporen.
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Verbeteren van de verkeersveiligheid voor de verschillende weggebruikers
De aanpassing van de rijwegen door de aanleg van de tram wordt aangegrepen om een
aantal kruispunten veiliger te maken. Een aantal voetpaden worden verbreed en er
wordt aandacht besteed aan de veiligheid van de fietsers. Op lokale wegen kunnen de
fietsers op de rijweg rijden. De ontbrekende schakels van de bestaande gewestelijke
fietsroutes (GFR) binnen het projectgebied worden aangevuld.
Opwaarderen van de publieke ruimte
De aanleg van het tracé van tramlijn 9 zal bestaande ruimtelijke elementen versterken
en verbeteren. De uitnodigende groene tuin van de Modelwijk zal visueel worden
uitgebreid over de rijweg door een groene trambedding en het implementeren van
duurzame en landschappelijke elementen; hagen, bomen en hoge grassen. Een groen
lint zal de tram begeleiden doorheen zijn tracé, zodoende wordt het reeds bestaande
groene karakter van deze Lakense en Jetse wijken nog versterkt.

Visualisatie tramlijn 9 op de Dikke-Beuklaan, langs de Modelwijk

Visualisatie tramlijn 9 op het kruispunt van Dikke-Beuklaan en Generaal de Ceunincklaan
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1.3

Fasering van de uitvoering

De fasering wordt behandeld in het hoofdstuk 5.6.
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HOOFDSTUKKEN 2 & 3:
SCHETS VAN DE VOORNAAMSTE ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN DIE
ONDERZOCHT WERDEN DOOR DE BOUWHEER EN AANDUIDING VAN DE
VOORNAAMSTE REDENEN VAN ZIJN KEUZE, REKENING HOUDENDE MET
DE EFFECTEN OP HET MILIEU
3.1

Tracévarianten

Beknopte voorstelling van de alternatieven (op technisch en/of conceptueel vlak)
betreffende de voornaamste aspecten van het project die tijdens het ontwerp van het
project werden overwogen, en van de argumenten die de definitieve keuze hebben
bepaald. Hiervoor baseren wij ons op de impactstudie van Stratec van 2008.
De alternatieven zijn echter een herhaling van de varianten die reeds bij vak 1 van
tramlijn 9 werden onderzocht. De bouwaanvraag van het eerste vak is goedgekeurd en
de werken zijn gestart.
In vak 1 is de traminfrastructuur al doorgetrokken tot voorbij het kruispunt van de
Dikkebeuklaan met de Tentoonstellingslaan wegens de complexiteit van dit kruispunt.
De werken zullen hier binnenkort zijn afgerond waardoor het kruispunt optimaal zal
kunnen functioneren tijdens de uitvoering van vak 2. Eveneens is de tramhalte ingeplant
voorbij de Tentoonstellingslaan. De verkeerslichten van dit kruispunt worden door een
sensor op de hoogte gesteld wanneer er een tram nadert. Hierdoor moet het
autoverkeer niet langer opgehouden worden dan nodig. Het doortrekken van de
traminfrastructuur tot voorbij dit kruispunt levert de aanzet van het tracé van het tweede
vak. Onderstaande varianten zijn louter informatief.
De varianten van reiswegen van de openbaarvervoersverbinding die tussen het
metrostation Simonis (of Belgica) en Hoog-Jette bestudeerd zijn, worden hieronder
voorgesteld. Hun nummering komt overeen met de nummering van het bestek. De
reiswegen van alle varianten zijn in eigen bedding, behoudens anders vermeld. Het
gaat in deze studie om:
Drie varianten bus;
Acht varianten tram;
Één variant pre-metro;
Twee varianten metro.
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3.1.1

Vervoersmodus Bus

Variant 2A-H volgt de volgende reisweg: Simonisplein – Jetselaan –
Wereldtentoonstellingslaan – Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan en Dikke Beuklaan –
Generaal de Ceunincklaan tot aan de Houba de Strooperlaan. Merk op dat die reisweg
tot aan het UZ Brussel dezelfde is als die van de bestaande bus 14, behalve dat hij over
zijn hele traject in een eigen bedding rijdt. De sectie gelegen tussen de Dikke Beuklaan
en het begin van de Palfijnsquare wordt momenteel bediend door lijn 84 van de MIVB,
terwijl de hele sectie tussen het UZ Brussel en de Houba de Strooperlaan wordt
bediend door lijn 820 van De Lijn.
Variant 2A-RB heeft dezelfde reisweg als variant 2A-H tot aan de Generaal de
Ceunincklaan, die hij verbindt met het metrostation Koning Boudewijn via de
Citroenbomenlaan. Zijn volledige reisweg is de volgende: Simonisplein – Jetselaan –
Wereldtentoonstellingslaan – Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan en Dikke Beuklaan –
Generaal de Ceunincklaan – Citroenbomenlaan.
Variant 2B-RB verschilt van variant 2A-RB tussen het Simonisplein en de
Wereldtentoonstellingslaan. In dat geval rijdt de bus in het begin langs het
Elisabethpark. Zijn volledige reisweg is de volgende: Simonisplein – begin Jetselaan –
Landsroemlaan – Sermonlaan – Poplimontlaan – Wereldtentoonstellingslaan –
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Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan en Dikke Beuklaan. Merk op dat die reisweg tot
aan de Sermonlaan dezelfde is als die van bus 87 (maar ook van die van bussen van
De Lijn 212-214). Vanaf de Eeuwfeestsquare komt de reisweg overeen met die van bus
84.
3.1.2

Vervoersmodus Tram

Variant 3A-H is dezelfde als variant bus 2A-H (Simonisplein – Jetselaan –
Wereldtentoonstellingslaan – Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan en Dikke Beuklaan –
Generaal de Ceunincklaan tot aan de Houba de Strooperlaan). Merk op dat de reisweg
tot aan het kruispunt Lakenlaan – Jetselaan overeenkomt met die van tramlijn 19
De reisweg van variant 3A-RB is dezelfde als die van variant bus 2A-RB (Simonisplein
– Jetselaan – Wereldtentoonstellingslaan – Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan en
Dikke Beuklaan – Generaal de Ceunincklaan – Citroenbomenlaan.)
De reisweg van variant 3A-AZ is dezelfde als de vorige tramvarianten tot aan het UZ
Brusssel, waar de tram een lus maakt (enkel spoor, wijzerzin) via de Laarbeeklaan,
Dikke Beuklaan en Tentoonstellingslaan. De volledige reisweg is de volgende:
Simonisplein – Jetselaan – Wereldtentoonstellingslaan – Tentoonstellingslaan –
Laarbeeklaan – Dikke Beuklaan – Tentoonstellingslaan.
Variant 3B-AZ is dezelfde als variant 3A-AZ, maar volgens dit scenario rijdt de tram
door de tunnel onder het kruispunt van de Jetselaan met de Lakenlaan en komt terug
bovengronds aan de andere kant van het Koningin Astridplein.
De reisweg van variant 3C-AZ is bijna dezelfde als die van variant 2B met de bus tot
aan het UZ Brussel, waar de tram een lus maakt (enkel spoor, wijzerzin) via de
Laarbeeklaan, Dikke Beuklaan en Tentoonstellingslaan. Volgens die variant is de
reisweg van de tram de volgende: Simonisplein – begin Jetselaan – Landsroemlaan –
Sermonlaan – Poplimontlaan – Wereldtentoonstellingslaan – Tentoonstellingslaan –
Laarbeeklaan – Dikke Beuklaan – Tentoonstellingslaan.
Volgens variant 3D-AZ rijdt de tram langs het Elisabethpark. Aan het UZ Brussel is het
traject hetzelfde als in de vorige AZ-varianten. Zijn volledige reisweg is de volgende:
Simonisplein – Pantheonlaan – grens van de Landsroemlaan – Van Overbekelaan –
Goedefroylaan
–
De
Brouckèrelaan
–
Wereldtentoonstellingslaan
–
Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan – Dikke Beuklaan – Tentoonstellingslaan. Merk op
dat langs de Pantheonlaan de reisweg overeenkomt met die van tramlijn 19.
De reisweg van variant 3E-AZ is de volgende: Simonisplein – Jetselaan – Lakenlaan,
Poplimontlaan - Wereldtentoonstellingslaan – Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan –
Dikke Beuklaan – Tentoonstellingslaan.
Volgens het scenario van variant 3F-AZ zou de tram vertrekken uit het station Belgica
en de volgende reisweg volgen: Werrieplein – Woestelaan tot aan het Kardinaal
Mercierplein – spoorwegemplacement tot aan de Tentoonstellingslaan –
Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan – Dikke Beuklaan – Tentoonstellingslaan. Merk op
dat langs de De Woestelaan tot aan de De Smet de Naeyerlaan de reisweg
overeenkomt met die van tram 51.
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3.1.3

Vervoersmodus Metro

Volgens variant 4A-Heym gebeurt de bediening door de metro vanaf het Simonisplein
onder de Jetselaan, de Wereldtentoonstellingslaan, de Tentoonstellingslaan, de
Laarbeeklaan en de Dikke Beuklaan.
Volgens variant 4B-RB wordt metrolijn 6 verlengd vanaf het station Koning Boudewijn
tot aan het UZ Brussel onder de Modelwijk, de Romeinsesteenweg en de Dikke
Beuklaan.
Sommige aanvullende varianten werden tijdens de studie toegevoegd. Het betreft een
subvariant premetro, met of zonder Park&Ride (4A-Premetro-H P+R en 4A-Premetro-H
zonder P+R), en een subvariant 3A-Y Wemmel waarbij het einde van lijn 3A in Y wordt
geëxploiteerd, d.w.z. een opsplitsing op halve frequentie in twee takken, de ene naar
Houba en de andere naar Wemmel.
3.1.4

Evaluatie van de varianten

Er zijn vier varianten die boven de andere uitsteken door hun hoge cijferwaardering. De
varianten tram 3A-H, 3A-AZ en 3 E-H en de variant premetro 4A-premetro-H hebben
geen enkele grote beperking. Zij zijn performant (winst van reistijd voor de gebruikers in
het Hoofdstedelijk Gewest) en bedienen dichtbevolkte woonwijken (de wijk van de
Spiegel, de Jetselaan, het UZ-Brussel, de Tuinen van Jette, de Modelwijk en de wijk
dicht bij het station Houba de Strooper (behalve in het geval van variant 3A-AZ)).
De varianten metro 4A-Heym, 4A-Heym P+R, 4A-premetro-H P+R en 4B-AZ P+R
hebben betrekkelijk goede waarderingscijfers. Hun sterke punt is immers dat zij
performant zijn; zij zijn echter veel duurder dan de bovenvermelde tramvarianten.
De varianten tram 3B-AZ en 3C-AZ hebben lage waarderingscijfers omdat zij de
straatruimte ernstig zouden schaden, respectievelijk door het aanbrengen van
tunnelingangen en het vellen van bomen langs het Elisabethpark. Ten slotte zijn de
varianten met de laagste cijfers de varianten tram 3A-RB, 3D-AZ en 3F-AZ en de
varianten bus 2A-H, 2A-RB en 2B-RB. De varianten 3D-AZ en 3F-AZ bedienen immers
geen zeer dichtbevolkte wijken. Variant 3A-RB heeft een minder hoge cijferwaardering
dan de varianten 3A-AZ en 3A-H omdat zijn terminus in het station Koning Boudewijn
komt, wat niet pertinent is voor de bediening van de woonwijken. De busvarianten zijn
negatief gewaardeerd omdat, hoewel hun effecten vrij gering zijn, de modelvorming
aantoont dat zij geen middel zijn om te beantwoorden aan de vraag naar openbaar
vervoer tegen 2015.
Kortom, variant tram 3A-H kreeg de hoogste score. Op de tweede plaats staan met een
ex aequo variant tram 3A-AZ en variant 4A-premetro-H zonder Park & Ride. Op de
derde plaats vinden we variant 3 E-H. Die rangschikking is het resultaat van fase 1 van
de studie van Stratec. De aangenomen varianten zijn uitgebreid geanalyseerd in het
tweede gedeelte van de studie door de analyse van de lokale effecten te verfijnen
In overleg met het begeleidingscomité werd beslist om de varianten 3AH, 4A-premetroH en 3 E-H tot aan de halte Houba de Strooper dieper te bestuderen. De varianten die

14/102

een lus maken (naam van variant eindigend op -AZ) waren immers minder relevant met
betrekking tot de openbaar vervoersbediening van de woonwijken.
De volgende drie varianten worden in deze effectenstudie verder meegenomen:
Variant 3 A-H (tram) is dezelfde als variant bus 2A-H (Simonisplein – Jetselaan –
Wereldtentoonstellingslaan – Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan en Dikke
Beuklaan – Generaal de Ceunincklaan tot aan de Houba de Strooperlaan).
Variant 3 EH (tram) De reisweg van variant 3E-AZ is de volgende: Simonisplein –
Jetselaan – Lakenselaan, Poplimontlaan - Wereldtentoonstellingslaan –
Tentoonstellingslaan – Laarbeeklaan – Dikke Beuklaan – Tentoonstellingslaan.
Variant 4A (prémetro) Volgens variant 4A-Heym gebeurt de bediening door de
metro vanaf het Simonisplein onder de Jetselaan, de Wereldtentoonstellingslaan, de
Tentoonstellingslaan, de Laarbeeklaan en de Dikke Beuklaan
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3.1.5

Samenvatting

Dit effectenrapport wil een gelijktijdige en vergelijkende analyse maken van de voor- en
nadelen
van
verschillende
mogelijkheden
om
een
doeltreffende
openbaarvervoerverbinding te verzekeren tussen de diverse wijken van de sector die
gelegen is tussen het metrostation Simonis en de noordwestelijke rand van Jette. Op
gewestelijk vlak is de as Simonis (Belgica) – Jette een ingaande radiaalweg die loopt
door een zone die momenteel slecht bediend wordt door de snelle vervoersmodi, zoals
de trein, de metro of de premetro. De vraag naar vervoer in de doorkruiste zone neemt
voortdurend toe, met vooral nieuwe wijken die ontstaan zijn uit de projectontwikkeling
(Tuinen van Jette). Die nieuwe openbaarvervoerbediening vormt een echte opportuniteit
voor de gemeenten Jette en Ganshoren. Die as zal ook de activiteitenpool van het UZBrussel bedienen die momenteel zeer slecht bediend wordt door het openbaar vervoer
in vergelijking met complexen van een soortgelijke omvang in het gewest.. De eerste
fase van de studie stelt een strategische analyse voor van alle varianten (waaronder de
vervoerprestaties vanuit het oogpunt van de gebruikers), alsook een multicriteriaanalyse die gebaseerd is op de verschillende omgevingsaspecten (landschap,
stedenbouw, sociaaleconomisch, waaronder mobiliteit).
Na een eerste analyse zijn de effecten van de 3 in aanmerking genomen varianten (3AH, 3E-H en 4A-Premetro-H) gedetailleerd geanalyseerd. .
Variant 3E-H die de Poplimontlaan volgt en dus de handelswijk van de Spiegel vermijdt,
is de enige variant die geen onderscheidende zwaktes vertoont. Die variant is 12 %
minder performant dan de varianten 3A-H en 4A-Premetro-H op het vlak van
vervoerprestaties, maar is de keuze die het minste impact heeft op stedelijk en
milieugebied. (buiten het geluidseffect van de afslaande bewegingen van de tram op de
kruispunten met Laakenselaan) Die variant vermijdt immers elk risico van impact op de
rijen bomen van de Jetselaan, veroorzaakt geen vermindering van de parkeerplaatsen
in de buurt van de handelswijk van de Spiegel. De realisatie van die variant vereist
echter een compensatie van het verlies aan bomen in de Poplimontlaan door het
aanbrengen van groen aan de haltes “Prins Boudewijn” en “Eeuwfeestsquare” met
bomen met een lage kroon, en door het aanbrengen van beplanting ter hoogte van de
parkeerstroken (om de 4 plaatsen) van de Poplimontlaan.
Variant 3A-H vertoont de beste ruimtelijke coherentie en verbetert de
stedenbouwkundige situatie van de Jetselaan.
Deze variant kent een aantal aandachtspunten:
Parkeren: het parkeeraanbod moet ongeveer gehandhaafd blijven, parallel met dit
dossier loopt een procedure voor een ondergrondse parking onder het Spiegelplein.
Er dient opgemerkt dat de investeringskosten van de ondergrondse parking die het
Spiegelplein bedient, lager zouden zijn dan het verschil van investeringskosten
tussen de varianten 3 E-H en 3A-H, en toch zouden leiden tot een
stedenbouwkundige meerwaarde en een toegenomen aantrekkelijkheid van die
handelswijk.
Bomen: deze kunnen grotendeels gehandhaafd blijven blijkt uit een fytosanitaire
studie
Markt: De verplaatsing van een vijftigtal kraampjes van de zondagsmarkt maakt
onderdeel uit van deze variant. Meerdere alternatieven voor aanpassing van de
markt werden geanalyseerd. De meest consistente verhuizing van de kraampjes zou
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zijn de 2 rijstroken van de Jetselaan te gebruiken voor de markt en het autoverkeer
tijdens de markt om te leiden via de Poplimontlaan.
Variant 4A-Premetro-H vertoont bepaalde voordelen vanwege de ondergrondse
doorgang over 1 km, met name op het vlak van het geluid en de veiligheid ter hoogte
van de kruisingen. De inrichting van 2 kokers op de Jetselaan en ter hoogte van de
Eeuwfeestsquare heeft echter een zeer negatieve invloed op stedenbouwkundig vlak en
op het vlak van het erfgoed (met inbegrip van het vellen van bomen), en schaft een
vijftigtal parkeerplaatsen af op de Jetselaan. Overigens houdt de bouw van
ondergrondse tunnels onder de Jetselaan een aanzienlijk risico in voor de overleving
van de laanbomen van de Jetselaan. Deze variant kan door de bevoegde overheid
alleen worden overwogen op voorwaarden:
dat een grondige fytosanitaire studie aantoont dat de laanbomen in goede
gezondheid kunnen blijven bestaan, afhankelijk van de juiste ligging van de tunnels
ten opzichte van de wortelstelsels van de bomen (zelfs in het aanbevolen geval van
het aanbrengen van 2 tunnels onder de rijstroken);
dat de afschaffing van parkeerplaatsen van de Jetselaan wordt gecompenseerd;
dat de overige speciale aanbevelingen om de negatieve effecten te
verminderen die in de studie naar voren zijn gebracht, worden
opgevolgd.
De variant 4A-Premetro-H, de duurste van de 3, kan alleen worden overwogen op
voorwaarde dat die aanbevelingen worden toegepast en dat de bomen van de
Jetselaan zeker behouden kunnen blijven.
3.1.6

Conclusie

Kortom, drie weerhouden varianten vertonen de optimale kenmerken op het gebied van
algemene integratie en vervoerprestaties, zelfs al zouden die laatste nog beter kunnen
zijn door de afschaffing van de overstap in Simonis. Elk van de 3 varianten die in fase 2
gedetailleerd geanalyseerd zijn, zou kunnen worden overwogen, maar heeft een andere
kostprijs, andere effecten en andere implicaties (compenserende maatregelen).
Variant 4APremetro- H vertoont de hoogste kostprijs (€ 129 miljoen tegen € 56,4
miljoen en € 58,5 miljoen voor de 2 andere varianten). Overigens wordt de hoge
kostprijs van die variant niet gecompenseerd door belangrijke voordelen qua
vervoerprestaties en vertoont die variant risico’s voor het behoud van de bomen van de
Jetselaan. Variant 4A-Premetro- H wordt dus niet aanbevolen door de effectenstudie
van Stratec.
Variant 3A-H heeft hogere vervoerprestaties dan variant 3 E-H, een betere ruimtelijke
coherentie, en verbetert de stedenbouwkundige situatie van de Jetselaan. De integratie
van de tram moet in de lijn liggen van een synergie van algemene inrichting van de
handelswijk van
het
Spiegelplein,
met
name
door
de
voorgestelde
compensatiemaatregelen (waaronder de herstructurering van de kraampjes van de
zondagsmarkt, de creatie van een ondergrondse parking, …). Die variant vertoont de
beste opportuniteit voor de verbetering van het levenskader van de handelswijk
(toegankelijkheid en zichtbaarheid van de handelszaken, bouw van een ondergrondse
parking, opportuniteit om het Spiegelplein in te richten, …). Ondanks de bouw van die
parking zal die variant in totaal minder duur zijn dan variant 3E-H, maar zal hij risico’s
inhouden van langere termijnen voor het verkrijgen van vergunningen (als de aanvraag
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om een vergunning wordt gekoppeld aan die van de ondergrondse parking in de buurt
van het Spiegelplein).
Variant 3E-H vereist de minste compenserende maatregelen, omdat hij geen effect
heeft op de laanbomen van de Jetselaan, noch op de parkeerplaatsen van de
handelswijk, noch op de plaats van de markt. Van de twee varianten 3 E-H en 3A-H is
het de voorzichtigste variant, en draagt hij bij tot de stedenbouwkundige
herstructurering van de Poplimontlaan. In het geval dat die variant wordt gekozen,
zouden eventuele inrichtingen van de handelswijk van de Spiegel (parking, openbare
plaats, …) niet gekoppeld moeten worden aan het integratieproject van de tram, en zou
de procedure voor het verkrijgen van de vergunning dus korter en gemakkelijker zijn.
Die variant is echter duurder qua investering en qua exploitatie, en bovendien minder
aantrekkelijk voor de klanten.
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Parallel aan de stedenbouwkundige aanvraag van dit deel van tramlijn 9 werden door
de MIVB twee stedenbouwkundige vergunningen ingediend voor enerzijds de
verlenging van tramlijn 3 tot aan het kruispunt van de Houba de Strooperlaan met de
Keizerin Charlottelaan. Tramlijn 9 zal op haar beurt verlengd worden tot aan dit
kruispunt en niet stoppen aan de Palfynsquare zoals voorzien in de tracéstudie van
Stratec. Hierdoor zullen 4 tramlijnen met elkaar verbonden worden (lijnen 3, 7, 9 en 51)
en zullen ze allen een connectie hebben naar de nieuwe depot. Eveneens zullen de
tramlijnen een rechtstreekse verbinding verzorgen met de bestaande metrohaltes
Koning Boudewijn en Heizel. Daarnaast zal er nog een andere bouwaanvraag worden
ingediend voor de verbinding met parking C.
3.2

Inplanting van de trambedding

A.

Schetsontwerp
Doorlopende centrale ligging van de tramsporen

Het schetsontwerp van de MIVB voorzag langs het gehele tracé een centrale
tramligging. Dit biedt het voordeel dat de trambedding nooit langs de kant van de gevels
gelegen is en aansluitingen met langsliggende percelen (garages, parkeerplaatsen en
inritten) steeds rechtstreeks op de rijweg kunnen gebeuren zonder dat de trambaan
gekruist moet worden. Nadeel is echter dat de haltes zo ook op de middenberm komen
te liggen. Dit is niet bevorderlijk voor het comfort van de tramgebruikers en maakt dat er
steeds een rijweg moet overgestoken worden voor het voetpad wordt bereikt.

Symmetrische inplanting van trambedding en halte zoals voorgesteld door MIVB

B.

Voorontwerpplan voorkeursvariant

In het voorontwerp van vak 2 wordt getracht om de tramhalte niet gekneld tussen rijweg
en tramspoor te voorzien, zodat de ruimte veiliger wordt.
Daarnaast wordt waar mogelijk een groene trambedding voorzien, bij voorkeur
aangrenzend aan bestaande groene ruimte. Deze duurzamere aanleg genereert een
buffering, verdamping en infiltratie van regenwater en geeft de buurt een groener
karakter dat visueel de bestaande parken verlengt.
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Dit principe wordt aangevuld door het behouden of bijplanten van zoveel mogelijk
bomen, zodat een groen lint de tramlijn begeleidt doorheen zijn tracé.
In de voorkeursvariant is in vrijwel het volledige tracé van dit deel van het tramtracé
beslist om af te stappen van de centrale ligging van de trambedding. Op het einde van
vak 1 is de tram reeds asymmetrisch ingeplant om te vermijden dat hij het drukke
kruispunt met de Tentoonstellingslaan volledig doorkruist. Bijgevolg bevindt de tram
zich reeds aan de zuidelijke zijde van de Dikke-Beuklaan bij de aanvang van vak 2.
Deze inplanting blijft aanvankelijk behouden omdat de woningen, met talrijke opritten en
garages, op de Dikke-Beuklaan zich voornamelijk aan de noordzijde bevinden. De
auto’s van de bewoners dienen bijgevolg de trambedding niet te doorkruisen.
Aan het begin van de Modelwijk, ter hoogte van het Berilpad, zal de inplanting
gespiegeld worden en zal de tram aan de noordelijke zijde, tegen de Modelwijk,
aansluiten. De Modelwijk en de supermarkt Delhaize aan deze straat beschikken over
private parkings en garages die toegankelijk zijn vanaf beide zijdes van de DikkeBeuklaan. Ten noorden van de Dikke-Beuklaan bevinden zich een vijftigtal
parkeerplaatsen langs het Berilpad, ten zuiden zijn er aanzienlijk meer parkeerplaatsen
te vinden op private parkings. Op de parking van supermarkt Delhaize (eveneens aan
de zuidelijke zijde van de rijweg) vindt ook de levering van goederen plaats. Door de
rijweg aan deze zuidelijke zijde in te planten zal de toegankelijkheid bevorderd worden
en zullen voertuigen de trambedding niet geregeld kruisen.
Ten Noorden van de Dikke-Beuklaan bevindt zich het park van de Modelwijk. In deze
voorkeursvariant zal dit park visueel worden doorgetrokken in de groene trambedding.
Er wordt een gemengde tram- en bushalte voorzien aan de zijde van de Modelwijk. Op
deze manier sluit de halte dicht en veilig aan op de grote woonwijk.
Ter hoogte van de Jan Palfynsquare zal de tram eveneens ingeplant worden aan de
parkzijde. De groene trambedding zal ook hier het park visueel doortrekken en de rijweg
zal toegang bieden tot de garages van de omwonenden.
Op de Houba de Strooperlaan zal de tram aansluiten bij de Heizel en het toekomstige
Neo-project.
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Asymmetrische inplanting van trambedding tramlijn 9 en rijweg

3.3
Inrichting van het kruispunt van de Dikke Beuklaan met de Diepestraat en
aansluitende haltes
A.

Huidige toestand

Het kruispunt van de Dikke-Beuklaan met de Diepestraat is een complex kruispunt met
vijf aansluitingen. In de toekomst zal niet enkel de tram, maar ook een nieuwe halte
worden toegevoegd. Anderzijds is de Diepestraat een straat met een hogere hiërarchie,
een interwijkenweg, waar heel wat verkeer kan verwacht worden.
Omwille van deze complexiteit zijn de mogelijkheden voor dit kruispunt uitvoerig
bestudeerd.
B.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp voorziet op de Dikke-Beuklaan dat de rijweg, komende van de
Modelwijk, samen met de trambedding valt; dit zowel voor als na het kruispunt.
Komende van de Modelwijk kan enerzijds de tram hierdoor mee vaststaan in het
verkeer. Anderzijds kunnen fietsers en auto’s op hun beurt vaststaan achter een tram of
bus t.h.v. de halte.
Komende van de Modelwijk, dienen fietsers net voor de halte de tramsporen schuin te
kruisen om hun weg verder te kunnen zetten. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.
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In dit voorstel wordt het kruispunt met de Diepestraat als rotonde ingericht zoals in de
bestaande situatie, zij het kleiner en dus minder efficiënt. De tram rijdt in dit voorstel
midden over de rotonde. Net als vandaag zorgt het rondpunt ervoor dat er weinig ruimte
overblijft voor comfortabele voetpaden. De oversteekplaatsen werden in dit scenario
niet onderzocht.

Variant A. Basisvariant van de MIVB

C.

Uitgewerkte variant basisscenario

Dit scenario vertrekt van het basisscenario van de MIVB en werkt de inrichting van het
kruispunt en de oversteekplaatsen verder uit.
Dezelfde nadelen als in het voorgaande scenario (geen eigen trambedding, onveiligheid
fietsers) blijven behouden.
Verder toont dit scenario aan dat de oversteekplaatsen ter hoogte van het rondpunt, net
als vandaag, naar de zijstraten dienen verschoven te worden, waardoor ze buiten de
logische looplijnen voor voetgangers vallen.
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Variant B. Uitgewerkte variant basisscenario

D.

Gemengde trambedding richting Modelwijk

In dit scenario valt de rijweg richting Modelwijk samen met de trambedding. In de
andere richting zijn tram en rijweg gescheiden. De doorstroming van de tram wordt
hierdoor niet beinvloed door mogelijke files thv het kruispunt.Voertuigen komende van
het kruispunt richting Modelwijk kunnen wel vaststaan achter een tram ter hoogte van
de halte.
Het kruispunt met de Diepestraat wordt uitgerust met verkeerslichten. Hierdoor wordt
het kruispunt compacter en kunnen oversteekplaatsen op de looproutes van de
voetgangers worden gelegd. Teneinde dit kruispunt beter te laten functioneren wordt in
dit voorstel voorzien om slechts 4 straten te laten aansluiten op het kruispunt. De
Robijnstraat sluit aan op de Diepestraat.
Van West naar Oost dienen weggebruikers ter hoogte van het kruispunt de tramsporen
te kruisen. Deze beweging is moeilijk leesbaar. Ook fietsers dienen hier twee maal de
tramsporen te kruisen.
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Variant C. Gemengde trambedding richting Modelwijk

E.

‘Weense’ haltes

In scenario D rijdt de tram in beide richtingen in eigen bedding. Hierdoor wordt
vermeden dat trams, auto’s en fietsers elkaar vertragen. Daarnaast wordt vermeden dat
fietsers ter hoogte van de halte tussen de sporen dienen te rijden. Om de eigen bedding
mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van het principe ‘Weense haltes’. Ook hier
zullen er slechts 4 straten aansluiten op het kruispunt. De Robijnstraat komt opnieuw uit
op de Diepestraat.

Variant D. ‘Weense haltes’
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Het principe van de Weense haltes is dat de rijweg plaatselijk opgehoogd wordt en mee
fungeert als perronhalte. Hierbij wordt de rijweg ter hoogte van de halte 31cm verhoogd
ten opzichte van de tramsporen. Schuilhuisjes worden langs het voetpad geplaatst
maar de rijweg functioneert eveneens als perron. Wanneer een tram nadert, dienen alle
weggebruikers te stoppen (door middel van verkeerslichten) zodat tramgebruikers veilig
kunnen op- en afstappen via de rijweg. Hoewel trams niet opgehouden kunnen worden
door voertuigen, zal het autoverkeer wel kunnen worden opgehouden door de tram.
Indien voertuigen, komende van de Modelwijk, reeds staan aan te schuiven voor het
verkeerslicht wanneer een tram aankomt, moeten tramreizigers tussen deze voertuigen
in- en uitstappen, wat niet wenselijk is.

Voorbeeld van Weense tramhalte

Deze aanleg betekent ook dat ter hoogte van het kruispunt met de Diepestraat geen
ruimte over is om een middeneiland te voorzien voor voetgangers. Voetgangers dienen
hierdoor 4 rijstroken in één keer over te steken (2x rijweg + trambedding) wat niet
wenselijk is.

F.

Gescheiden tramhalte en rijweg

In dit scenario wordt de tramhalte ingeplant ten zuiden van de rijweg en beschikt de
tram over een continue vrije bedding in beide richtingen. Zowel weggebruikers als trams
genieten zo van een optimale doorstroming. Fietsers rijden steeds apart van de trams
waardoor mogelijke ongevallen met de tramsporen vermeden worden.
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Het rondpunt ter hoogte van de Diepestraat wordt omgevormd tot compact
lichtengeregeld kruispunt. Hierdoor sluiten de oversteekplaatsen aan bij de logische
looplijnen van voetgangers. Tussen trambedding en rijweg wordt telkens een
middeneiland voorzien als rustpunt tussen tram en rijweg. In deze variant sluit de
Robijnstraat aan op de Dikke Beuklaan in plaats van op de Diepestraat. Hierdoor wordt
de afstand van de aansluiting van deze lokale straat tot het kruispunt groter waardoor
het invoegen op de rijweg makkelijker wordt. Hierdoor komen ook hier slechts vier
straten uit op het kruispunt.
Dit scenario werd als voorkeursscenario weerhouden.

Variant E. Gescheiden tramhalte en rijweg

3.4
Inrichting van Dikke Beuklaan tussen Tentoonstellingslaan en Diepestraat
met mogelijke varianten voor parkeerplaatsen
A.

Huidige toestand

Dit gedeelte van de Dikke-Beuklaan is een lokale weg met een snelheidsbeperking van
50km/u. In beide richtingen is er ruimte voor parkeren, parallel met de rijweg; echter
zonder wegmarkeringen die de parkeerstrook en het rijvak onderscheiden. De weg
loopt in dit gedeelte door een woongebied met vrijstaande woningen.
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B.

Schetsontwerp

Het schetsontwerp voorziet op de Dikke-Beuklaan dat de rijweg op bepaalde plaatsen
samen met de trambedding valt. Hierdoor kan er één rijstrook minder voorzien worden
wat ruimte biedt voor het inplanten van parallelle parkeerplaatsen. Rekening houdend
met de zeer talrijke opritten en garages aan de bestaande woningen die niet versperd
mogen worden door geparkeerde auto’s, zou deze inplanting slechts vier
parkeerplaatsen opleveren tussen de Tentoonstellingslaan en de Heymboschlaan.
De tram kan door deze inplanting mee vast komen te staan in het verkeer. Ook fietsers
en auto’s kunnen op hun beurt vaststaan achter een tram of bus ter hoogte van de
halte.

Plan Dikke-Beuklaan volgens basisvariant MIVB

C.

Parallelle parkeerplaatsen tussen rijweg en trambedding

In dit scenario krijgt de tram op de Dikke-Beuklaan een eigen trambedding waardoor hij
gescheiden wordt van de rijweg. Tussen de Tentoonstellingslaan en de Heymboschlaan
zal er één rijvak voor autoverkeer zijn in enkele rijrichting; richting Modelwijk. Tussen dit
rijvak en de trambedding wordt ruimte voorzien voor parallelle parkeerplaatsen. Binnen
dit deel van de Dikke-Beuklaan kunnen er op deze manier 12 parkeerplaatsen worden
ingeplant tussen de bomen.
In dit scenario kan echter, aansluitend aan de woningen, geen voetpad met een breedte
van minimaal 2,50 meter voorzien worden, zoals voorgeschreven volgens de normen
van het Gewestelijk Mobiliteitsplan IRIS 2 en de mobiliteitsordonnantie. Ook tussen de
parkeerplaatsen en de trambedding kan slechts een voetgangersstrook met een
breedte van 1,50 meter voorzien worden.
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Plan Dikke-Beuklaan met parkeerplaatsen tussen de bomen

D.

Voorkeursvariant volgens huidige normen IRIS 2

In het scenario dat weerhouden is als voorkeursvariant wordt uitgegaan van de normen,
beschreven in het Gewestelijk Mobiliteitsplan IRIS 2. De voetpaden voldoen aan de
minimumbreedte van 2,50m, waardoor er in dit deel van de Dikke-Beuklaan te weinig
breedte overblijft om parkeerplaatsen te voorzien tussen de trambedding en de rijweg.
Tussen de bomen zal een groene strook worden aangelegd die fungeert als waterinfiltrerende buffer en die, in combinatie met de groene trambedding, de wijk een
duurzamere aanleg geeft. Er wordt een verharde doorsteek voorzien naar de twee
parkeerplaatsen van de Green Residence. De seniorenresidentie wil in de toekomst
eveneens zijn vestiging uitbreiden door middel van een nieuwbouw die de bestaande
twee gebouwen met elkaar zal verbinden. Dit nieuwe deel zou eveneens de
hoofdingang moeten worden van hun gebouwen. Voor de residentie is het wenselijk
om een Kiss and Ride te kunnen voorzien aan deze hoofdingang op de DikkeBeuklaan.Het project houdt rekening met deze vraag.
Er worden geen parkeerplaatsen voorzien op de rijweg in dit deel van de DikkeBeuklaan.

Plan Dikke-Beuklaan volgens de huidige normen, geen parkeerplaatsen voorzien
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3.5

Inrichting van de Generaal De Ceunincklaan

A.

Huidige toestand

Vandaag vormt de Generaal de Ceunincklaan een overschaalde infrastuctuur met
rijweg in twee richtingen, parkeerstrook langs de gevelkant en haaks geplaatste
parkeerplaatsen langs de kant van het park (87 parkeerplaatsen in totaal langs deze
kant van het park). Hoewel de straat volgens het Iris 2 vervoersplan het statuut van
zone 30 zou moeten krijgen, was de huidige aanleg hier niet op afgestemd. De
inrichting en dubbele rijrichting van de laan laten bovendien toe dat de weg voor
doorgaand verkeer en sluipverkeer wordt gebruikt.

Huidige inrichting van de Generaal de Ceunincklaan

B.

Schetsontwerp

In het schetsontwerp maken de haakse parkeerplaatsen langs de kant van het park
plaats voor een vrije trambedding. De dubbele rijrichting op de laan wordt behouden
langs het park. Hierdoor vallen alle parkeerplaatsen langs het park weg in deze variant
(-87 parkeerplaatsen). In het laatste deel van de Generaal De Ceunincklaan, ter hoogte
van de keerlus van tram 51 en 93, wordt de weg omgevormd naar een enkele rijrichting.
Richting Houba de Strooperlaan vormt het deel langs het park vormt hierdoor een
doodlopende straat.
De 19 bomen langs de gevelkant (Turkse Boomhazelaars) worden behouden.

29/102

Variant van de MIVB voor de herinrichting van de Generaal de Ceunincklaan

C.

Variant met langse parkeerplaatsen

In de voorkeursvariant wordt de Generaal De Ceunincklaan omgevormd tot
eenrichtingsstraat. Het eerste deel, tussen de Citroenbomenlaan en de Schijfstraat, in
de richting van de Houba de Strooperlaan en het volgende deel in omgekeerde
rijrichting. Beide delen van de laan sluiten zo aan op de Schijfstraat en vormen een lus
waardoor doorgaand verkeer en sluipverkeer uit de woonstraten wordt gehaald. In
navolging van het Iris 2 vervoersplan krijgen de straten de gewenste inrichting van een
zone 30.

Voorkeursvariant voor de herinrichting van de Generaal de Ceunincklaan

De rijweg schuift een tweetal meter op richting de gevels waardoor 16 van de 19
straatbomen langs de gevelkant (Turkse Boomhazelaars) dienen te worden gerooid. Op
de middenberm van de laan, tussen rijweg en trambedding zullen nadien 16 nieuwe
bomen (eveneens Turkse Boomhazelaars) worden geplant of indien mogelijk herplant
tussen een rij parkeerplaatsen.
Aan de Zuidzijde van de Jan Palfynsquare kunnen we 28 parkeerplaatsen winnen door
deze dwars op de rijweg in te planten in plaats van parallel. De 30 parkeerplaatsen
tussen de bomen plus de 28 extra parkeerplaatsen aan de zuidkant van de Square
brengen het totaal op 164 plaatsen ten opzichte van de 193 parkeerplaatsen vandaag (12%). Volgens het mobiliteitsplan Brussel worden deze parkeerplaatsen ’s nachts het
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intensiefst gebruikt (83% tov 63 à 72% overdag). Zelfs met een afname van het aantal
parkeerplaatsen met 12% blijven voldoende plaatsen over om aan de huidige
parkeervraag te voldoen.
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3.6

Afboording van de trambedding ter hoogte van de Modelwijk

De tuin voor de Modelwijk is een ontwerp van de Franse tuinarchitect Gilles Clément, in
samenwerking met JNC, en wordt ervaren als een monumentale toegangspoort naar de
Modelwijk en het cultureel centrum. De trambedding van de nieuwe tramlijn 9 zal
parallel met deze tuin worden ingeplant.

A.

Afboorden met borstweringen

Ter hoogte van de verschillende haltes worden de perrons afgescheiden van de rijweg
doormiddel van borstweringen met een houten handrail.
Een mogelijkheid zou zijn om dezelfde borstwering te voorzien om de limiet tussen de
trambedding en de rijweg af te boorden. Dit is echter in tegenstrijd met het ontwerp van
de Franse tuinarchitect Gilles Clément voor het aanpalende park van de Modelwijk. In
zijn ontwerp creëert hij een verzorgde en hoogkwalitatieve aanleg met grassen en
hagen, een aanleg die openheid uitdrukt.

B.

Afboorden met hoge grassen

In dit scenario wordt de materiaalkeuze van tuinarchitect Clément doorgetrokken tot op
de rijweg. Het gazon wordt verlengd over de breedte van de groene trambedding. De
grens tussen trambedding en rijweg kan worden afgebakend door hoge grassen, zoals
we regelmatig tegenkomen in de tuin van de Modelwijk. Deze grassen hebben als
voordeel dat ze weinig onderhoud vragen en een duurzame, groene uitstraling hebben.

C.

Afboorden met hagen van Beukenhaag

Een andere mogelijkheid om de scheiding tussen de trambedding en de rijweg te
materialiseren is door middel van Beukenhagen. Deze hagen worden vandaag reeds
gebruikt als overgang tussen de Modelwijk, het voetpad en de Dikke-Beuklaan. Er zou
een derde strook Beukenhaag worden ingeplant, parallel aan de bestaande twee
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hagen. Samen met het gazon van de trambedding, zal dit zorgen voor een sereen en
coherent geheel. Deze aanleg vraagt slechts een beperkt onderhoud.
Deze variant is weerhouden als voorkeursvariant.
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HOOFDSTUK 4
ANALYSE PER DOMEIN OPGELEGD DOOR HET BWRO
4.1

Stedenbouw en landschap

4.1.1

Vastgelegd Geografisch gebied

Het geografisch gebied van het project situeert zich in het noordoosten van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, op het grondgebied van de gemeentes Jette en Laken
(Brussel). De Dikke-Beuklaan en de Jan Palfynlaan liggen deels op het grondgebied
van Jette en deels op dit van Laken. Het overige projectgebied bevindt zich op het
grondgebied van Laken.
De perimeter van de vergunningsaanvraag behelst de openbare ruimte van de DikkeBeuklaan (Tussen het kruispunt met de Tentoonstellingslaan en de Generaal de
Ceuninklaan), de Generaal de Ceunincklaan en de Houba strooperlaan;
Samen met delen van de zijstraten en hun aansluitingen:
-

Heymboshlaan
Diepestraat
Joseph de Heynlaan
Robijnstraat
Berilpad
Maurice de Keyserlaan
Jan Palfynlaan
Citroenboomlaan
Schijfstraat

4.1.2 Bestaande situatie
A. Rechtstoestand
Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP)
Het projectgebied bevindt zich voornamelijk in typische woongebieden en
woongebieden met een residentieel karakter. De Jan Palfynsquare is aangeduid als een
parkgebied. De site van de Heizel staat aangeduid als gebieden van collectief belang of
van openbare diensten en enkele delen rond het Koning Bouwewijnstadion zijn
gebieden voor sport- of vrijetijdsactiviteiten in open lucht.
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GBP: Plan Bodembestemming – PRAS: Carte des Affectations du sol
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Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP)
Hiërarchie van de wegen binnen het studiegebied:
Grootstedelijke wegen:
o Tentoonstellingslaan
Hoofdwegen:
o De Houba de Strooperlaan
Interwijkenweg:
o Diepestraat
o Heynlaan
Volgens vervoersplan IRIS 2 (2010) dienen alle wegen die in het GewOP niet zijn
aangeduid als minstens interwijkenweg (specialisatie van de wegen) het statuut van
zone 30 te krijgen. De bedoeling is om hier een strikte snelheidsbeperking in te voeren
en het doorgaand verkeer te ontmoedigen. Dit betreft in dit project de Dikke-Beuklaan.

Wegencategorisering – Hierarchie des voiries
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Wegencategorisering – Huidige Zone 30

Gewestelijke Fietsroutes (GFR)
Twee gewestelijke fietsroutes (GFR) kruisen het tracé van de nieuwe tramlijn 9.
De Fietsroute 12a (GFR 12a) loopt langs de Tentoonstellingslaan naar de DikkeBeuklaan tot de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In Vlaanderen zal deze
fietsroute in de toekomst verlengd worden als het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk
(BFF) Wemmel-Brussel-Groenendaal. Aan de Romeinse Steenweg zal de GFR 12a
eveneens worden aangesloten op het toekomstig BFF Asse(Zellik)-Brussel-Tervuren.
De GFR 12a is binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volledig afgewerkt.
Verder kruist er nog een Fietsroute het toekomstige tracé van tram 9 in vak 2; de GFR
12b. De fietsroute is voorzien langs de Thiriaarlaan, langs de Jan Palfynsquare, om
vervolgens over de Generaal de Ceunincklaan af te buigen richting de
Citroenbomenlaan. Het gedeelte van deze fietsroute binnen ons projectgebied heeft het
statuut van bewegwijzerde GFR die gerealiseerd zal worden na 2019. De aanleg van de
fietsroute binnen het projectgebied is verwerkt in het voorontwerp van tramlijn 9.
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GFR 12B

GFR 12A

GFR: Gewestelijk Fietsroutes

Bijzonder Bestemmingsplan (BBP)
De heraangelegde publieke ruimte en het tramtracé overlappen nergens met een BBP
of gebied waarvoor een verkavelingvergunning is aangevraagd.

B. Feitelijke toestand
De Dikke-Beuklaan tussen de Tentoonstellingslaan en de Jan Palfijnsquare heeft in
het GBP een lokaal karakter. Er wordt een snelheidsbeperking van 50km/u toegepast
omdat de straat gelegen is binnen de bebouwde kom. Volgens IRIS 2 zou deze lokale
weg in de toekomst het statuut van zone 30 moeten krijgen. De straat biedt in elke
richting ruimte aan parkeren, parallel met de rijweg. Er is geen wegmarkering
aangebracht die de parkeerstrook en het rijvak definiëren. De Dikke-Beuklaan tussen
de Tentoonstellingslaan en de Generaal de Ceunincklaan loopt eerst door een
woongebied met vrijstaande woningen en vervolgens langs de Modelwijk, dat zich ten
noorden van de rijweg bevindt.
De Modelwijk is een geheel van sociale woningen onder de vorm van hoogbouw
appartementsgebouwen in modernistische stijl, ontworpen door verschillende
architecten, waaronder Renaet Braem. De wijk is gecreëerd naar aanleiding van expo
58 om aan de wereld te tonen hoe vooruitstrevend België was op het vlak van
woningbouw en sociale huisvesting. Vandaag biedt de wijk onderdak aan ongeveer
4000 mensen. Naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag is de wijk gerenoveerd,
aangevuld met nieuwe appartementsblokken en zijn de groenruimtes heraangelegd.
De Generaal de Ceunincklaan heeft in het GBP eveneens een lokaal karakter met een
snelheidsbeperking van 50 km/u omwille van zijn ligging binnen de bebouwde kom. De
straat is momenteel een tweerichtingsstraat, enerzijds begrensd door rijwoningen en
anderzijds door de Jan Palfynsquare. Aan de zijde van de woningen is er
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parkeergelegenheid parallel met de straat, zonder wegmarkeringen. Aan de zijde van
het park zijn er dwarse parkeerplaatsen voorzien.
De nieuwe tramlijn op de Generaal de Ceunincklaan zal parallel met de Jan
Palfynsquare lopen, zonder inname van het park. De Jan Palfynsquare is een
plantsoen dat staat ingeschreven op de bewaarlijst en heeft een oppervlakte van 1,5
hectare. Het bevat een veertigtal verschillende soorten bomen en heesters en heeft het
statuut van parkgebied in het GBR. De oppervlakte van het park is voor een aanzienlijk
deel verhard. Ter hoogte van de Thiriarlaan en de Schijfstraat merkt men in het park
nog de vroegere aanleg van een overrijdbare zone en een parking die nu is afgesloten.
De Jan Palfynsquare wordt begrensd door de Generaal de Ceunincklaan en de Jan
Palfynlaan. In het oosten van het park bevindt zich de Brouckèrefontein, die eerder aan
de Naamsepoort was gebouwd ter ere van Charles de Brouckère.
De Houba de Strooperlaan is een hoofdweg langs de Heizel. Het is een invalsweg die
Vlaanderen met Brussel verbindt vanuit Wemmel. De Houba de Strooperlaan biedt een
rechtstreekse aansluiting met de ring van Brussel.
Het deel van deze laan dat binnen het projectgebied valt bevindt zich tussen de
Generaal de Ceunincklaan en de Keizerin Charlottelaan. De laan bestaat hier uit drie
rijvakken, waarvan twee richting de Brusselse Ring en één in tegenovergestelde
richting. Parallel loopt een vierde rijweg richting Brussel in de vorm van een ventweg die
parkeergelegenheid biedt aan beide zijden van deze weg. De Houba de Strooperlaan
bevindt zich in de bebouwde kom van Brussel en heeft bijgevolg een
snelheidsbeperking van 50 km/u.
De aanzet van de Jan Palfynlaan (tussen de Dikke-Beuklaan en de Thiarlaan) heeft
enkele parkeerplaatsen die zich parallel aan de rijweg bevinden. Verder heeft de rijweg
één rijstrook in iedere richting.
De Heizel is een stadsdeel dat zich bevindt tussen de Houba de Strooperlaan, de
Romeinse Steenweg en het park van Laken, dicht bij de Brusselse ring. Op deze site
vond in 1958 de wereldtentoonstelling plaats. Ook vandaag nog bevat de site tal van
faciliteiten en attracties zoals het Atomium, het Koning Boudewijnstadion, het
planetarium, Brussels expo en het Bruparck. Er bevinden zich twee metrostations in de
wijk; Heizel en Koning Boudewijn.

Materialen
De rijweg in asfalt en voetpaden in betontegels geven de straat een sombere indruk. De
rijweg is bovendien overgedimensioneerd in verhouding tot zijn statuut.
De rijweg in asfalt langs de Modelwijk is overgedimensioneerd en voetpaden zijn net als
langs het eerste deel van de laan aangelegd in betontegels. Op meerdere plaatsen
werd het voetpad omhoog gedrukt door de wortels van de naastgelegen bomen.
De Generaal De Ceunincklaan wordt gekenmerkt door een brede rijweg in asfalt en
voetpaden in betonstenen
De Houba de Strooperlaan tenslotten heeft een rijweg in asfalt en wordt gekenmerkt
door de vele wegmarkeringen. Voetpaden en parkeerstroken werden aangelegd in
betontegels.
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4.1.3

Voorspelbare situatie

1. Deze bouwaanvraag behelst de aanleg van vak 2 van de nieuwe tramlijn 9. Vak 1 is
momenteel in uitvoering met een verwachte einddatum rond eind 2018. De tramlijn van
vak 2 zal rechtstreeks aansluiten op het einde van het eerste vak in de Dikke-Beuklaan,
voorbij het kruispunt met de Tentoonstellingslaan.
2. Het NEO-project is de geplande herinrichting van het Heizel-plateau met onder
andere een congrescentrum, een concertzaal, een recreatief gedeelte met toeristische
en sportieve activiteiten, een winkelcentrum, woningen, kantoren en een hotel. Het
project wordt verwacht af te zijn tegen 2021.
Het NEO-project zal eveneens de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het terrein
herbekeken worden. Twee van de hoofdtoegangen zullen aansluiten bij de nieuwe
tramhaltes. De toegang voor het stadion zal via de Houba de Strooperlaan, ter hoogte
van de Generaal de Ceunincklaan gebeuren; de toegang tot het shoppingcentrum zal
zich bevinden op de hoek van de Houba de Strooperlaan en de Keizerin Charlottelaan.
Er zullen eveneens nieuwe ondergrondse parkings aangelegd worden die toegankelijk
zullen zijn door middel van parkeerhellingen op de Houba de Strooperlaan.
Door het toekomstige NEO-project zal de vraag naar een verhoogd aanbod van
openbaar vervoer stijgen.

Plan NEO-Project
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3. Parallel aan de stedenbouwkundige aanvraag van dit deel van tramlijn 9 werden door
de MIVB twee stedenbouwkundige vergunningen ingediend voor enerzijds de
verlenging van tramlijn 3 tot aan tramlijn 9 en anderzijds de ontwikkeling van een
tramdepot op de Heizel. Hierdoor zullen 4 tramlijnen met elkaar verbonden worden
(lijnen 3, 7, 9 en 51) en zullen ze allen een connectie hebben naar de nieuwe depot.
Eveneens zullen de tramlijnen een rechtstreekse verbinding verzorgen met de
bestaande metrohaltes Koning Boudewijn en Heizel. Daarnaast zal er nog een andere
bouwaanvraag worden ingediend voor de verbinding met parking C

Plan Project MIVB

4. Er bestaan plannen voor de aanleg van een nieuw nationaal voetbalstadion. Het
nieuwe Euro-Stadion Brussels, parking C, is gelegen in het Vlaams Gewest en
bestaat vandaag uit een groot gelijkvloers terrein zonder bestrating van nagenoeg
10.000 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen worden gebruikt door de bezoekers van
Brussels Expo en van het Koning Boudewijnstadion. Het toekomstig project in zijn
geheel omvat een multifunctioneel complex bestaande uit het stadion en een
ondergrondse parking met erboven een "innovatiecampus". Tegen 2020 zou het
stadion af moeten zijn en plaats bieden aan 63.000 supporters.

Visualisatie toekomstig Euro-Stadion Brussels

41/102

Men mag verwachten dat een groot aantal supporters gebruik zal maken van het
openbaar vervoer (waaronder tramlijn 9) om zich te verplaatsen naar het stadion.
5. Het bejaardentehuis Green Residence, dat gelegen is op de Dikke-Beuklaan, wilt in
de toekomst zijn vestiging uitbreiden door middel van een nieuwbouw die de bestaande
twee gebouwen met elkaar zal verbinden. Dit nieuwe deel zou eveneens de
hoofdingang moeten worden van hun gebouwen. Voor het bejaardentehuis is het
wenselijk om een Kiss and Ride te kunnen voorzien aan deze hoofdingang op de DikkeBeuklaan.
4.1.4

Geplande toestand

Bestemmingen van de publieke ruimte
Een nieuwe tramlijn wordt geïntegreerd op het tracé van de Dikke-Beuklaan, de
Generaal de Ceunincklaan en de Houba de Strooperlaan. Daarnaast zullen deze lanen
heraangelegd worden van gevel tot gevel, met een aandacht voor alle weggebruikers
en met een wens om de ruimtelijke en groene kwaliteit van de publieke ruimte te
verbeteren.
Op de Dikke-Beuklaan zal de tram worden aangelegd op een aparte bedding en dus
gescheiden blijven van het doorgaande autoverkeer. Dit is bevorderlijk voor de
veiligheid en biedt de gelegenheid om een groene trambedding te voorzien die gepaard
gaat met de aanplanting van bomen en groen.
De rijweg tussen de Tentoonstellingslaan en de Heymboschlaan zal bestaan uit één
rijvak in enkele richting. De rijweg vanaf de Heymboschlaan tot aan de Modelwijk zal
bestaan uit één rijstrook in iedere richting, parallel met de tram. Na heraanleg zal er een
snelheidsbeperking van 30km/u gelden zoals voorgeschreven in IRIS 2 (2010).
De trambedding zal binnen het projectgebied op de Dikke-Beuklaan asymmetrisch
worden ingeplant. Tussen het kruispunt met de Tentoonstellingslaan en de Modelwijk
zal de tram aan de zuidelijke zijde van de Dikke-Beuklaan worden ingeplant. Door deze
inplanting bevinden de garages van de woningen zich steeds aan de rijwegzijde,
waardoor de bedding niet op regelmatige basis moet gekruist worden.
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Dikke-Beuklaan tussen Tentoonstellingslaan en Modelwijk

Dikke-Beuklaan tussen Modelwijk en Gen. de Ceunincklaan

In de Jan Palfynlaan zal enkel een deel van de rijweg worden heraangelegd waardoor
er 28 extra parkeerplaatsen voorzien worden die haaks op de weg staan aan de kant
van de Palfynpark. Verder blijft de straat toegankelijk in twee richtingen. Het tracé van
de tram loopt niet door deze straat.
In de Generaal de Ceunincklaan zal de tram eveneens worden gescheiden van de
rijweg door de aanleg op een aparte bedding. De groene trambedding is aangesloten
op het park van de Jan Palfynsquare; de rijweg is aangesloten bij de woningen en hun
garages. De rijweg zal bestaan uit één rijvak in enkele richting met parkeergelegenheid,
parallel aan de weg. Tussen de parkeerplaatsen worden bomen ingeplant om het groen
van de trambedding en het park visueel te versterken.
Aan het einde van de Generaal de Ceunincklaan, vlak voor de Houba de Strooperlaan,
wordt een tramhalte voor tram 9 voorzien. Deze halte zal een directe overstap mogelijk
maken met tramlijnen 51 en 93, die een nabijgelegen halte hebben.
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Generaal de Ceunincklaan naast Jan Palfijnsquare

Ook ter hoogte van de Houba de Strooperlaan wordt de tram ingeplant op een aparte
groene bedding aan de zijde van de Heizel.
De opbouw van de rijweg van de Houba de Strooperlaan blijft voor het doorgaand
verkeer vrijwel onveranderd; de tramlijn wordt op het huidige trottoir ten noordoosten
van de rijweg voorzien. Deze inplanting heeft geen invloed op het huidige verkeer,
uitgezonderd van de oversteekplaats ter hoogte van de Generaal de Ceunincklaan. Het
projectgebied van deze aanvraag voor tramlijn 9 eindigt voor de Keizerin Charlottelaan.
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Houba de Strooperlaan naast Heizel en huidig Koning Boudewijnstadion

Er is speciale aandacht geschonken aan de inplanting van bovenleidingmasten,
teneinde een optimale integratie in het stedelijk landschap te bekomen en hun visuele
impact te beperken.
De toegankelijkheid voor personen met een beperkte toegankelijkheid is
gewaarborgd
De nieuwe aanleg voorziet verhoogde perrons bij de tramhaltes, aangepast aan de
rolstoelgebruikers. De kleine toegangshellingen naar die perrons zijn zachter dan 5%.
De nieuwe aanleg integreert de markeringen voor slechtzienden aan alle
voetgangersoversteken. Deze oversteken zullen ook voorzien worden van lokaal
verlaagde trottoirs of zullen op plateau aangelegd worden zodat rolstoelgebruikers
comfortabel kunnen oversteken.
Invloed van het project op de huidige feitelijke toestand
De heraanleg van de lanen en de integratie van de tram zullen de leefkwaliteit van deze
wijken verhogen door een betere toegankelijkheid, veiligheid, aantrekkelijkheid en
comfort voor de verschillende gebruikers.
Door de heraanleg van het project over een gebied van +/- 41 000 m² wordt het aandeel
van verhard oppervlakte beperkt en de waterdoordringbaarheid van de grond verhoogd.
Het aandeel van permeabele grond gaat over van een 9,4% (+/- 3 856m²) vandaag
naar 27% (+/- 11 000m²) doordringbaar oppervlakte in het project. Dit wordt mogelijk
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gemaakt door het versmallen van de rijwegen, de aanleg van een grasbedding voor de
tram en de reorganisatie van kruispunten.
Materialen
Over de volledige lengte van vak2 zullen de tramsporen in een grasbedding worden
aangelegd. Het hoofdzakelijk minerale karakter van de lanen langs het tracé zal zo
worden verzacht. Daarnaast laat de grasbedding zorgt voor permeabiliteit zodat
oppervlaktewater makkelijker terug in de grond dringt. Dit komt de aanwezige en
voorziene beplantingen langs het tracé en de grondwatertafel zeker ten goede.
De breedte van de rijwegen langs het tracé wordt gereduceerd naar het zoodzakelijke
minimum. Ze worden voorzien in asfalt, aansluitend bij de omliggende straten.
De voetpaden worden voorzien in terracotta kleurige kleiklinkers om een duidelijke
herkenbaarheid te krijgen van de volledige lengte van tram9. Deze kleiklinkers (formaat
21x5cm) zijn door hun kleine formaat zeer robuust en overrijdbaar. Ter hoogte van
verkeersdrempels en inritten naar garages kunnen de stenen probleemloos gebruikt
worden. Deze kleiklinkers sluiten eveneens mooi aan bij de aanleg van de modelwijk
waar de tuintrap eveneens in kleiklinkers werd aangelegd en wandelpaden in het park
in donkerrood asfalt werden aangelegd.
De boordstenen worden voorzien in donkergrijs gewassen beton net als bij vak1
De parkeerplaatsen langs de Gen. de Ceunincklaan tussen de bomen zullen worden
voorzien in kasseien met open voegen. Hierdoor kan oppervlaktewater in de grond
dringen. Dit komt de bomen ten goede en vermindert de druk op de rioleringen.
De Houba de Strooperlaan tenslotte maakt niet integraal deel uit van het
inrichtingsproject van tram9. Slechts de zijde aansluitend bij het Koning
Boudewijnstadion wordt heraangelegd. De rij esdoorns grenzend aan de trambedding
zal worden gerooid omdat ze te dicht bij de toekomstige trambedding staan. Nieuwe
esdoorns zullen geplant worden tussen de bestaande parkeerplaatsen. De voetpaden
zullen worden heraangelegd in betontegels conform het Neo-project
Stadsmeubilair
Op de Dikke-Beuklaan worden de armaturen van de straatverlichting waar mogelijk
bevestigd aan de masten van de bovenleiding en waar het niet mogelijk is, worden
nieuwe masten geplaatst. Hierop worden armaturen bevestigd van het type Futur.
Ter hoogte van de haltes wordt een zitbank gebruikt die tevens de keermuur vormt van
de hoger gelegen halte.
Op het kruispunt van de Dikke-Beuklaan en de Diepestraat wordt een grote ronde
zitbank voorzien rond de stam van één van de bestaande bomen. De bank zal bestaan
uit een metalen onderstel met een houten zitting.
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4.2

Erfgoed

4.2.1 Bestaande toestand
De Palfynsquare is ingeschreven op de bewaarlijst als landschap sinds 1995. Deze
bevindt zich echter buiten het projectgebied.

JAN PALFYNSQUARE

Plan met afbakening uit besluit tot inschrijving op de bewaarlijst van de Jan Palfynsquare, 1995

4.2.2 Geplande toestand
Het project voorziet geen interventies aan beschermde monumenten of landschappen,
noch aan de perimeters van de aanwezige monumenten in de omgeving.
De tramlijn zal parallel met de Palfynsquare worden ingeplant op de Generaal de
Ceunincklaan. Er zal een groene bufferstrook met een breedte van 1,40m worden
voorzien tussen de inplanting van de nieuwe trambedding en de grens van de
beschermde Palfynsquare.
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4.3
4.3.1

Het sociaal en economische vlak
Vastgelegd geografisch gebied

De gemeentes van Jette en Brussel zijn betrokken bij de aanleg van tram 9 en de
herinrichting van de publieke ruimte langsheen de tram. Er werd rekening gehouden
met een potentieel van 33 000 personen die mogelijks zullen gebruik maken van
tramlijn 9 tussen de metrostation Simonis en Koning Boudewijn.

4.3.2

Bestaande toestand

Kleinhandel
Er zijn twee grootwarenhuizen gelegen langsheen het tracé; te weten een Delhaize
supermarkt die gelegen is langsheen de Dikke Beuklaan en een Carrefour supermarkt
die gelegen is aan het kruispunt Citroenbomenlaan x Generaal Deceunicklaan. Deze
beschikken in totaal over zo’n 200 parkeerplaatsen op eigen terrein (153 Delhaize – 63
Carrefour).
Handelskernen
Er zijn geen handelskernen in de directe omgeving van het project.
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4.3.3

Geplande toestand

Neo-project
Het NEO-project wordt gecoördineerd door de cvba NEO. De cvba NEO waarborgt het
toezicht op het project door de twee overheidsinstellingen, het beheer van de
overheidsmiddelen en het algemeen belang.
Dit grootse project van 800 miljoen euro private investering omvat twee fasen: NEO 1
Europea (winkelcentrum, recreatieve voorzieningen, woningen, kantoren en parkings)
en NEO 2 Congrescentrum. De voltooiing van deze fasen zal concreet resulteren in de
opening in 2021 van een "Unieke landschapswijk in Europa", een "Woonwijk voor
iedereen", een "Recreatie-en winkelpool van wereldklasse".
De kracht van het NEO-project berust, onder meer, op het feit dat de site van de
Heizelvlakte jaarlijks al meer dan 5.000.000 bezoekers trekt. Het Atomium, Brussels
Expo, Trade Mart en Kinepolis zijn sterke troeven die moeten worden versterkt. De wil
waarvan de overheid blijk geeft, betreft zowel de inbreng van nieuwe stedelijke functies
(Congrescentrum, winkelwijk, woningen, groene ruimten, enz.) als de ondersteuning
van de bestaande activiteiten.
Vanuit landschappelijk oogpunt is NEO een park, een dynamische groene ruimte die
integraal deel uitmaakt van de groene gordel die loopt vanaf de kanaalzone naar het
Park van Laken en het Ossegempark om vervolgens zijn weg noordwaarts voort te
zetten. Deze overwegend groene structuur biedt potentieel in termen van
sportbeoefening, fiets- en wandeltochten. Deze wandelfunctie zal wezenlijk deel
uitmaken van het NEO-project dankzij aantrekkelijke, natuurlijke en open paden en
esthetische ruimten van grote kwaliteit ter bevordering van de zachte verbindingen
tussen de toekomstige elementen van het NEO-project: de woningen, de winkels, de
recreatieve voorzieningen, de sportvelden, de parken, de parking C, enz. Twee Villostations en duizend fietsparkeerplaatsen zijn eveneens gepland. Het project zal
onvermijdelijk leiden tot wijzingen van de aangrenzende openbare ruimten alsook tot de
uitvoering van verwante mobiliteitsprojecten (uitbreiding van het openbaar
vervoeraanbod, verbinding met parking C et zijn uitbreidingsproject, enz.).
De winkels en kantoren zullen gevestigd zijn op de Houba de Strooperlaan, de Keizerin
Charlottelaan en aan de nieuwe zoom van het park om hun een grotere zichtbaarheid te
verlenen in verhouding tot de openbare ruimte. De woningen zullen worden
opgetrokken boven de benedenverdiepingen waar de winkels en voorzieningen zullen
gevestigd zijn. De voorzieningen zullen hoofdzakelijk in de nabijheid van de bestaande
metrohaltes gevestigd zijn, namelijk de metrostations Heizel en Koning Boudewijn.
In een eerste fase, tussen het moment dat tramlijn 9 afgewerkt wordt en het einde van
de werken aan Neo, zal de toegang tot de bestaande sportinfrastructuur/werfzone
mogelijk blijven. Alle bestaande aansluitingen zullen in deze fase behouden blijven.
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In een volgende fase, na de oplevering van Neo, zullen de aansluitingen worden
weggehaald zoals weergegeven op de bouwaanvraagplannen

4.4

Mobiliteit (verkeer, parkeren)

4.4.1 Bestaande toestand
Voetgangers
De Dikke Beuklaan/ Generaal Deceunicklaan beschikt over voetpaden aan beide kant
van de rijbaan. Deze zijn echter niet steeds in goede staat.
Aan de noordzijde, kan stad Brussel, is het voetpad soms smal (minder dan 1m50), of
staan er objecten in het voetpad (verkeerssignalisatie, verlichtingspalen of bomen) die
maken dat het voetpad smaller dan 1 meter wordt.
Aan de zuidzijde, kant Jette, zijn de voetpaden breder (meer dan 1m50). Ook hier staan
op bepaalde plaatsen ongewenste objecten in het voetpad, maar de breedte bedraagt
steeds minimaal 1m.
Op zo goed als elke oversteekplaats is een zebrapad van minimaal 3 meter breed
geschilderd. De boordstenen zijn echter niet aan elke oversteekplaats verlaagd, zodat
de PBM het moeilijk hebben om de oversteek te wagen. Aan de noordzijde van het
Palfynpark werd het voetpad heraan gelegd. Op deze plek werd voldoende aandacht
geschonken aan de breedte van het voetpad en het verlagen van de boordstenen.
Alle voetpaden zijn verlicht door openbare straatverlichting. De zichtbaarheid ’s nachts
is dus in de meeste gevallen redelijk tot goed, uitgezonderd op de plekken waar
overhangende takken de verlichting afdekken.
Voetgangers die gebruik maken van het openbaar vervoer beschikken steeds over een
schuilhuisje (zowel voor bus- als voor tramhaltes).
De Dikke Beuklaan/ Generaal Deceunicklaan zijn woonstraten. Dit maakt dat
concentratie voetgangersverkeer eerder verspreid voorkomt over het gehele gebied.
Toch zal er zich een ‘concentratiepiek’ richting en rondom bepaalde plekken voordoen
zoals beide grootwarenhuizen, bushaltes en Palfynpark. De concentratie voetgangers
zal tevens groter zijn ten noorden van het Palfynpark daar dit de looproute is richting
tramterminus en metrostation.
Op de Houba De Strooperlaan is de concentratie voetgangers echter groter. Dit door de
aanwezigheid van handel en betere toegang tot het openbaar vervoer (tram en metro).
De concentratie voetgangers kent hier wel grote verschillen, afhankelijk van de
evenementen die plaatsvinden op de Heysel en/of de dag van de week. Zo zal op
zaterdagavond de concentratie groter zijn dan op een weekdag.
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Blindegeleidetegels zijn nergens aanwezig, behalve op de oversteken ter hoogte van de
Citroenbomenlaan, Maurice Dekeyserlaan en de Schijfstraat (recent heraangelegd).
Fietsers
Op de Dikke Beuklaan is een 100 meter lang gemarkeerd fietspad aanwezig in de
richting van de Tentoonstellingslaan (voor de inrit van een aantal garageboxen). Dit is
een beperkt enkelrichtingsfietspad, aangezien gemotoriseerde voertuigen deze richting
niet mogen volgen.
Er zijn verder geen fietspaden of fietssuggestiestroken aanwezig langsheen het
studietracé, behalve langs de Houba de Strooperlaan
Het tracé wordt gekruist door GFR nr. 12b, aan de westzijde van het Palfynpark. Deze
gewestelijke fietsroute loopt vanaf het Warandepark in het centrum van de stad tot voor
de Heyselpaleizen.
De gemeente Jette heeft geen gemeentelijke fietsroute die het gebied doorkruist.
Er is slechts 1 Villo! station langsheen de lijn. Deze is gelegen aan de tramhalte
‘Stadion’ en geeft hiermee toegang tot het MIVB netwerk. Het project heeft geen impact
op dit villo-station
Binnen het projectgebied zijn vandaag geen fietsenbeugels voorzien
Autoverkeer
Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GOP), een politiek document zonder reglementaire
waarde, bepaalt het stadsproject van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Het plan werd van kracht op 15 oktober 2002 goedgekeurd. Dit document is
momenteel in herziening.
Het GOP klasseert en ordent hiërarchisch de Brusselse wegens volgens de
onderstaande typologie
Het primaire netwerk, bestaande uit autosnelwegen, grootstedelijke wegen en
hoofdwegen
Het secundaire netwerk bevat wijkwegen en wegen die de wijken onderling met
elkaar verbinden
De wijkwegen vormen de vector voor stedelijke verplaatsingen van korte tot
middellange afstand. Ze garanderen de eenheid van de stad tussen de verschillende
wijken. De wegen tussen de wijken onderling dienen niet alleen om de buurtwijken
onderling met elkaar te verbinden, maar ook voor de irrigatie van de wijken en om het
verkeer op te vangen komende van het gewestelijke wegennet.
Het primaire netwerk van het studiegebied bestaat uit de volgende assen:
Grootstedelijke wegen:
Tentoonstellingslaan (4 rijvakken – 2 rijvakken per richting)
Hoofdwegen:
Houba De Strooperlaan (3 rijvakken – 2 staduitwaarts, 1 stadinwaarts)
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Interwijkenweg:
Diepestraat (2 rijvakken – 1 rijvak per richting)
Joseph De Heynlaan (2 rijvakken – 1 rijvak per richting)
Wijkweg:
Dikke Beuklaan (2 rijvakken – 1 rijvak per richting)
Generaal Deceunicklaan (2 rijvakken – 1 rijvak per richting)
De nabijheid van de ring bepaalt de hoeveelheid verkeer in het studiegebied, met drie
grote afritten die het autoverkeer naar de grote wegen leidt in de richting van het
centrum van Brussel. De ring slikt tot 5000 personenwagen-equivalent tijdens de
ochtendpiek in beide richtingen. De grootste verkeersassen binnen het globale
geografische gebied zijn de Keizer Karellaan, de Tentoonstellingslaan, de
Wereldtentoonstellingslaan en de Houba de Strooperlaan.
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De bezettingsmetingen die door het Brussels Gewest in 2011 uitgevoerd zijn, tonen een
bezettingsgraad tussen 30 en 40% voor de wegen (ochtendspits en avondspits).
In het geografische gebied is geen Cambio station gelegen. Het dichtstbijzijnde bevindt
zich ter hoogte van het UZ Brussel.
Parkeeraanbod
Samenvattende tabel
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Dikke Beuklaan ter hoogte van de Home
Op het eerste deel van de Dikke Beuklaan, tussen de Tentoonstellingslaan en de
Heymboschlaan kan iedereen gratis parkeren, 24 op 24u. Dit geldt eveneens voor de
Heymboschlaan langs de kant van de Home. De meeste woningen langs dit deel van
de Dikke Beuklaan beschikken over parkeerplaatsen op eigen terrein.

Vandaag zijn langs de Dikke Beuklaan, tussen de Tentoontstellingslaan en de
Diepestraat, 33 parkeerplaatsen beschikbaar en 59 op het eerste deel van de
Heymboschlaan. We merken een zeer lage bezettingsgraad van deze parkeerplaatsen
’s nachts. Slechts 25 van de 92 parkeerplaatsen worden ’s nachts gebruikt. Overdag
neemt de bezettingsgraad toe en worden 40 van de 92 plaatsen gebruikt, 43%.
Dikke Beuklaan ter hoogte van de Modelwijk
Op het volgende deel van de Dikke Beuklaan geldt van 9 tot 18u een regime van
bewonersparkeren. Dit betekent dat het parkeren voor bewoners gratis is mits het
plaatsen van de bewonerskaart. De aankoopprijs van de eerste parkeerkaart bedraagt
€10 in Laken en is bovendien volledig gratis in Jette. Voor alle anderen is het verplicht
om een parkeerschijf te plaatsen

We merken op dat de bezettingsgraad van de beschikbare parkeerplaatsen ’s nachts
(90%) hoger is dan overdag (72 à 74%).
Overdag worden 90 van de 125
parkeerplaatsen gebruikt, ’s nachts 112. Dit valt te verklaren door het gebrek aan
parkeerplaatsen op privéterrein ter hoogte van residentie Mistral (Dikke Beuklaan 30-32
en 28). Voor de 324 appartementen in het complex zijn 210 parkeerplaatsen voorzien
op eigen terrein. Deze private parkeerplaatsen zijn ’s avonds quasi allemaal gebruikt.
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Doorheen de jaren is het autobezit van de bewoners toegenomen waardoor een steeds
groeiend aandeel bewoners langs de rijweg parkeert.
Supermarkt Delhaize, welke is ingeplant op hetzelfde terrein, beschikt over 153
parkeerplaatsen. ’s Avonds wordt de parking afgesloten.
De Modelwijk beschikt over een ondergrondse parking (80 plaatsen) waarvan
momenteel een groot deel niet wordt gebruikt.
Palfynsquare
De Gen. Deceunincklaan en Jan Palfynlaan vormen vandaag een groene zone.
Bezoekers dienen te betalen tussen 9 en 18u en kunnen maximaal 4u30 parkeren.
Bewoners kunnen gebruik maken van een parkeerkaart. Het deel van de Jan Palfynlaan
op grondgebied Jette vormt een blauwe zone (parkeerschijf).

De bezettingsgraad ’s nachts en ’s morgens is hoger dan in de namiddag. In de
namiddag worden 113 van de 193 parkeerplaatsen gebruikt, ’s nachts en ’s morgens
145 à 155.
Gereserveerde parkeerplaatsen
Parkeerplaats voor gehandicapten
Parkeerplaats voor laden en lossen
Parkeerplaats voor bussen
Villo station

Schema met aangepaste parkeerplaatsen voor aanleg tramlijn 9
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Momenteel bevinden er zich twee parkeerplaatsen voor gehandicapten binnen het
projectgebied van tram 9, vak 2. Een eerste gehandicaptenparkeerplaats vinden we op
het Berilpad, aan het begin van de Modelwijk. Een tweede bevindt zich in de Jan
Palfynlaan.
Voor het Koning Boudewijnstadion zijn momenteel twee parkeerplaatsen voorzien voor
bussen.
Openbaar Vervoer
Trein
Het studiegebied wordt niet bediend door de trein. Het dichtstbijzijnde station, Jette,
bevindt zich op ongeveer 1.5 km van het studiegebied.
Het station van Jette noteert een frequentie van 5 tot 7 treinen per uur tijdens de
ochtendpiek richting noord-zuidverbinding (grondig onderzoek van de uurroosters wijst
op een tijdelijke evenwichtige verdeling van de passages). Tijdens daluren daarentegen
ligt de frequentie voor dezelfde verbinding lager, hetzij 2 tot 3 treinen per uur.
Voor de verbinding met de stations Schuman en Brussel-Luxemburg is elk uur een trein
voorzien voor het grootste gedeelte van de dag en twee treinen per uur tijdens de
ochtendpiek. ’s Avonds rijden slechts de treinen die zorgen voor de aansluiting op de
noord-zuidverbinding, aan een ritme van 1 of 2 treinen per uur.
Daarnaast biedt het station van Jette nog verkeersaansluiting op tram 19 en bus 53 van
de MIVB. Het aantal bewoners dat binnen een straal van 500 meter rond het station
woont, wordt geschat op meer dan 6000 personen (situatie in 2003, laatste gegevens
beschikbaar per statistische sector).
Metro
Het geografische gebied wordt bediend door lijn 6 via de terminus Koning Boudewijn.
Metrolijn 6 verbindt het stadscentrum van Brussel via het station Simonis met het
station Koning Boudewijn. Het gedeelte dat het voorwerp uitmaakt van ons
studiegebied, ligt tussen Simonis en Koning Boudewijn. Deze lijn heeft een lagere
frequentie dan lijn 2, omdat er tijdens de piekuren alle zes minuten een metro rijdt en
tijdens de daluren alle 7 tot 8 minuten.
De commerciële snelheden van de lijnen 6 en 2 zijn gelijkaardig, met iets meer dan 28
km per uur voor beide gevallen.
Ter hoogte van het metrostation ‘Koning Boudewijn’ zijn enkele niet-overdekte
fietsenstallingen aanwezig.
Tram
Twee tramlijnen hebben hun terminus in het geografisch gebied: lijnen 51 en 93. Via de
halte ‘Stadion’ geven ze aansluiting op Metrolijn 6.
Tramlijn 51 verbindt Jette met het metrostation Heizel enerzijds en met Van Halen
anderzijds. Deze lijn biedt een overstap op metrolijn 6 aan Belgica.
Tramlijn 93 verbindt het Terkameren bos met het metrostation Heizel.
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Bussen van de MIVB
Buslijn 84 verbindt het station van Sint-Agatha-Berchem via de campus UZ Brussel met
de Heysel. Deze lijn heeft een frequentie van 12min tijdens de spitsuren en rijdt om het
kwartier tijdens de daluren.
Buslijn 88 verbindt de Heysel met het centrum van Brussel en heeft zijn terminus aan
het Brouckèreplein. Deze lijn heeft een frequentie van 10min tijdens de spitsuren en
20min tijdens de daluren.
Bussen van De Lijn
19 bussen van De Lijn doorkruisen het noordwesten van het Brussels gewest, de
meeste met terminus aan het Noordstation. Onder deze lijnen bevindt zich in het
bijzonder lijn 820 die zorgt voor de verbinding tussen de medische Campus van Jette
en Zaventem met frequenties van een kwartier tijdens de piekuren. Lijn 245 biedt
toegang tot de Campus, met een echter gematigder frequentie.
Voorschriften Gemeentelijk Mobiliteitsplan
Jette
De aanbevelingen voor de studiezone zijn de volgende:
Dikke Beuklaan (tussen Tentoonstellingslaan en J. Palfynsquare)
het opbreedte-effect van de laan verminderen;
de rijweg herasfalteren;
de parkeerplaatsen markeren;
fietsstroken inrichten;
de rotonde met de J. De Heynlaan en de Diepestraat hertekenen (principe van een
dubbele berijdbare ring + betere zebrapaden); de heraanleg van het kruispunt met de
J. De Heynlaan stabiliseren (momenteel voorlopige wegmarkering en paaltjes);
een correcte halvedraai inrichten vlakbij het kruispunt met de Tentoonstellingslaan
(vak met een éénrichtingsverkeer);
de heraanleg van het kruispunt met de Heymboschlaan stabiliseren (momenteel
voorlopige wegmarkering en paaltjes);
de J. Palfynsquare (voornamelijk op Brussel-Stad), momenteel een verouderde “zee
van asfalt”, opnieuw inrichten.
Brussel
Het mobiliteitsplan van Brussel doet weinig of geen uitspraken over de geografische
zone. Er wordt wel gesteld dat de parkeerdruk hoog is, gezien het aantal
wooneenheden. De kaartjes uit het mobiliteitsplan geven een meer genuanceerd beeld
4.4.2 Voorspelbare situatie
De algemene context blijft ongunstig: door de prijsstijging van de brandstoffen en de
grotere milieuproblemen begint de bevolking bewust te worden van de noodzaak om
haar mobiliteitsgedrag te veranderen. Maar de samenlevingscontext, de belangrijke
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spreiding van de bewoning, de ontmanteling van de spoorweg (voor het
goederenvervoer)... remmen de wijziging van de gewoonten. Men mag zich dus geen
illusies maken: de vermindering van 20% van het verkeervolume (ten opzichte van
1999) zal slechts kunnen bereikt worden indien er zich een ingrijpende gebeurtenis
voordoet (de forse stijging van de olieprijs bijvoorbeeld) of indien een ingrijpende
tussenkomst plaatsheeft (invoering, naar het voorbeeld van Londen, van een tol). Jette
kan een bescheiden bijdrage leveren tot het globaal doel, maar men moet ervan bewust
zijn dat zij, op haar eentje, geen belangrijk sociaal gebeuren kan
veranderen.
Welke toekomst mogen we voor de mobiliteit in 2020 verwachten als er geen nieuw
beleid wordt uitgestippeld? Om een referentiepunt te verkrijgen, werden intussen
verschillende prospectieve studies uitgevoerd. Die werden gebaseerd op de
waarschijnlijke maatschappelijke en demografische evoluties en de gevolgen van de
nieuwe infrastructuur die tussen 2001 en 2006 werd uitgevoerd of waarover in die
periode werd beslist. Hierbij werd geen rekening gehouden met het GEN. De
vooruitzichten voor 2020 zien er onrustwekkend uit. Niet alleen op het vlak van de bereikbaarheid van de verschillende gewestelijke polen, maar ook op het vlak van het
welzijn van de bewoners. De hoofdoorzaken versterken elkaar immers:
een trendmatige stijging van het aantal dagelijkse verplaatsingen. Deze ontwikkeling
houdt verband met de levenswijzen;
een toename van de intensiteit van het verkeer in het Gewest. Alleen al tijdens de
piekuren is het verkeer in 2015 met 6% gegroeid ten opzichte van 2001. Dit komt
neer op een stijging van 0,5% per jaar. Buiten het Gewest bedraagt die toename van
het verkeer zelfs 17%;
de overheersende rol van de wagen als dagelijks vervoermiddel. Voor drie van de vijf
verplaatsingen wordt gebruikgemaakt van de wagen. Die blijft in 2015 ook het
belangrijkste
gemotoriseerde
verplaatsingsmiddel.
Hoewel het aantal fietsers stijgt, blijft de fiets nog altijd te zwak vertegenwoordigd,
zeker in vergelijking met cijfers in de meeste Europese hoofdsteden;
het overwicht van wegvervoer (78% van de tonnage in 2001) voor het
goederenvervoer dat inherent en onmisbaar is voor de activiteiten van de stad.
Het Gewest en de rand dreigen in de toekomst met een structurele opstopping van hun
wegeninfrastructuur te worden geconfronteerd: Brussel wordt nu al gewurgd door files.
Maar in 2020 zal het verkeer ten noorden van de GEN-zone, zowel tijdens de ochtendals de avondspits, bijzonder moeizaam verlopen. In die omstandigheden zal het ook
onmogelijk zijn om de wagens ’s avonds vanuit het Gewest via die verzadigde
snelwegen af te voeren.
De Ring zal ook worden overbelast door de toestroom van het woon-werkverkeer naar
Diegem - Zaventem en de toename van het aantal verplaatsingen van de ene periferie
naar de andere. De alternatieven voor de wagen schieten daarin tekort. 85% van de
verplaatsingen gebeurt er dus met de wagen. Door het capillariteiteffect zullen de
snelwegen naar de Ring dichtslibben en zal de capaciteit van de grote binnenkomende
verkeersassen in Brussel worden beperkt. Alle verkeersassen rond de stad en naar
Brussel zullen verzadigd zijn. En het stedelijke wegennet zal ook niet meer in staat zijn
om de toename van het verkeer op te vangen.
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De grote verkeersdrukte rond de stad beschermt het Gewest momenteel tegen een
toestroom van verkeer van buitenaf, maar op termijn zal die drukte het Gewest ook
minder bereikbaar maken en de ochtendspits laten uitdijen van 6u tot 10u. En dan
houden we nog geen rekening met het feit dat de minst gevoelige verhoging van de
capaciteit van de ring en vooral de snelwegen die tot in het Gewest doordringen, het
verkeer naar het Gewest opnieuw sterk zal doen toenemen.

59/102

4.4.3 Geplande toestand
Raming verwachte stromingen
De komst van de tram zal een verhoging van het voetgangersverkeer met zich
meebrengen, van en naar de haltes ervan. Rondom deze tramhaltes zal zich dus een
concentratiepiek van wachtende voordoen. Deze concentratiepiek zal uiteraard het
hoogst zijn tijdens de piekuren (de tijdstippen dat mensen naar hun werk vertrekken of
schoolgaande jeugd). Deze uren situeren zich op weekdagen tussen 7-9u en 16-18u,
met een extra piek op woensdagnamiddag (halve schooldag + naschoolse activiteiten).
Dit is een normaal voorkomend patroon dat zich reeds bij gelijkaardige projecten
gemanifesteerd heeft. Een deel van de tramreizigers zullen nieuwe OV reizigers zijn
(aantrekking tram is groter dan aantrekking bus), het andere deel zijn reeds bestaande
OV reizigers die de overstap van bus naar tram zullen maken.
De halte aan het NEO project zal slecht een beperkte impact ondervinden van de tram,
aangezien tram 9 zorgt voor lokale bediening. Het metrostation ‘Koning Boudewijn’ zal
onder invloed van NEO veel meer reizigers te verwerken krijgen, daar de actieradius
ervan veel groter is.
Typeprofiel
De toekomstige profielen werden reeds in een vorig hoofdstuk uitvoerig beschreven. De
circulatieruimte per modus staat hierop duidelijk afgebeeld.
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Overeenkomst met Gemeentelijk Mobiliteitsplan
Het huidige ontwerp bevat geen tegenstrijdigheden met het actuele mobiliteitsplan van
de gemeente Jette en de stad Brussel. Ze voert het programma uit en vult het verder
aan.
Verkeersremmende maatregelen
De wegbreedtes voor het autoverkeer worden afgestemd op het snelheidsregime. Dit
wil zeggen dat de actuele overbreedte (waardoor bestuurders de neiging hebben om
sneller te gaan rijden) terug gebracht wordt tot het strikt noodzakelijke. Maatgevend
hiervoor is de kruising tussen 2 bussen. Voorts worden nog extra verkeerslichten
geplaatst ter beveiliging van de tramoversteken. Deze zullen echter maar een beperkte
impact hebben op het afremmen van de snelheid.
Op bepaalde locaties worden rijbaankussens voorzien. Deze zorgen ervoor dat het
verkeer sterk afgeremd worden maar vormen geen hinder voor fietsers of openbaar
vervoer.
Gezien het tracé nog steeds door reguliere lijnen van het openbaar vervoer bereden zal
worden, is het niet wenselijk om extra snelheidsremmers in te brengen. Dit vertraagd de
doorstroming en verlaagd het comfort voor de reizigers.
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Prioritaire voertuigen
Prioritaire voertuigen zullen te allen tijde toegang tot de zone hebben. In het geval dat
zich een mogelijke evacuatie van een tramstel zou voordoen, kunnen de hulpdiensten
zich op de rijbaan, net naast de sporen, stationeren.
Voetgangers
Alle voetpaden worden eveneens heraangelegd, met speciale aandacht voor de
mensen met gereduceerde mobiliteit. Voldoende vrije breedte en blinde geleidetegels
zullen voorzien worden conform de geldende vademeca. Alle halte inrichtingen zullen
zijn met een schuilhuisje, blinde geleidetegels en alle andere voorzieningen die
voorgeschreven worden door de MIVB.
Fietsers
Volgens vervoersplan IRIS 2 (2010) dienen alle wegen die in het GewOP niet zijn
aangeduid als minstens interwijkenweg (specialisatie van de wegen) het statuut van
zone 30 te krijgen. De Dikke Beuklaan zullen in navolging van het GewOP aangelegd
worden als zone 30. In deze straten is het niet nodig afgescheiden fietspaden of
fietssuggestiestroken te voorzien. Dit werd beslist na overleg met de Gewestelijke
Fietsmanager. De fietsers zullen dus tesamen met het autoverkeer op dezelfde
wegverharding, nl. asfalt, rijden.
De Houba de Strooperlaan vormt een hoofdweg. De laan zelf valt buiten de
projectgrens van tram9. De bestaande fietspaden langs de laan zullen niet gewijzigd
worden.
GFR 12b kruist het toekomstige tracé van tram 9 ter hoogte van de Palfynsquare. De
fietsroute is voorzien langs de Thiriaarlaan, langs de Jan Palfynsquare, om vervolgens
over de Generaal de Ceunincklaan af te buigen richting de Citroenbomenlaan. Het
gedeelte van deze fietsroute binnen ons projectgebied heeft het statuut van
bewegwijzerde GFR die gerealiseerd zal worden na 2019. De aanleg van de fietsroute
binnen het projectgebied is verwerkt in het voorontwerp van tramlijn 9. Ter hoogte van
de kruispunt met de Jan Palfynlaan wordt middels een plateau getracht om de aandacht
te vestigen van bestuurders op potentieel overstekende fietsers. Ter hoogte van d
kruising met de trambedding, langsheen de Gen. De Ceunincklaan worden extra lichten
voorzien ter beveiliging.
Aan alle haltes van het openbaar vervoer (zowel tram als bus) worden voldoende
fietsstallingen voorzien. Binnen het projectgebied zullen in totaal 44 fietsenbeugels (of
88 plaatsen) geplaatst worden.
Het Villo!station ter hoogte van de Palfynsquare blijft behouden
Openbaar Vervoer
De aanleg van tram 9 zal de kwaliteit en de doorstroming in het gebied gevoelig
verhogen. Deze lijn verbindt het metrostation Simonis met het metrostation Koning
Boudewijn en heeft als belangrijkste tussenstops het Spiegelplein te Jette en het UZ
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Brussel. De tram komt volledig in eigen bedding te liggen waardoor het geen hinder
ondervindt van andere wegdeelnemers. De verkeerslichten worden zo afgesteld dat de
tram steeds prioriteit krijgt.
Daar de trambedding volledig vergroend wordt aangelegd is het voor fietsers,
voetgangers en PBM niet meer mogelijk om op elke willekeurige plaats over te steken.
Zij dienen dit te doen aan een van de gereglementeerde oversteekplaatsen die op
gezette afstand voorzien zijn. Oversteken thv de trambedding zijn steeds voorzien van
verkeerslichten.
De bestaande buslijnen die het geografisch gebied doorkruisen blijven behouden. De
bestaande halte accommodatie wordt verbeterd. De nieuw aan te leggen halte
accommodatie (voor de tram) wordt aangelegd conform de code van goede praktijk van
de MIVB. De aanleg van de tram 9 is reeds opgenomen in het IRIS 2 plan en in de
mobiliteitsplannen van de desbetreffende gemeentes.
Parallel aan de stedenbouwkundige aanvraag van dit deel van tramlijn 9 werd door de
MIVB een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor onder andere de verlenging
van tramlijn 3 tot aan tramlijn 9. Hierdoor zullen 4 tramlijnen met elkaar verbonden
worden (lijnen 3, 7, 9 en 51) en zullen ze allen een connectie hebben naar de nieuwe
depot. Eveneens zullen de tramlijnen een rechtstreekse verbinding verzorgen met de
bestaande metrohaltes Koning Boudewijn en Heizel.
De Lijn
De lijn wenst een buslijn tussen de Citroenbomlaan, Dikke Beuklaan Diepestraat en dan
naar de Romeinse Steenweg
Motorvoertuigen
Het voorliggend project zal niet leiden tot meer autoverplaatsingen in het geografisch
gebied. Integendeel, het is gericht op het verminderen van het aantal
autoverplaatsingen en het bewerkstellingen van een modal shift richting duurzame
verplaatsingen (in casu de tram).
Het profiel van de Dikke Beuklaan en de Generaal Deceunicklaan wordt aangepast
naar de categorisering van deze wegen, namelijk wijkwegen. Deze wegen geven
prioriteit aan de zachte modi en het openbaar vervoer en zijn zo ingericht dat ze de
snelheid van het autoverkeer voldoende laag houden. In het voorliggend ontwerp zijn
ruime, kwaliteitsvolle voetpaden voorzien, wordt een nieuwe tramlijn in eigen bedding
aangelegd en zijn voldoende snelheidsremmende maatregelen voorzien zodat deze
wegen hun functie van wijkweg kunnen vervullen.
Aan het wegprofiel van de Houba De Strooperlaan wordt niet geraakt. De trambedding
wordt aangelegd aan de kant van het stadion, waar voldoende ruimte voorhanden is.
Parkeren
Het parkeeraanbod wijzigt ten opzichte van de bestaande situatie. Op bepaalde
plaatsen worden plaatsen geschrapt om plaats te maken voor de trambedding, op
andere plaatsen komen er plaatsen bij. Op de plaatsen waar het aanbod niet wijzigt
worden sommige plaatsen herschikt.
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A. Parkeeraanbod
Samenvattende Tabel

Dikke Beuklaan ter hoogte van de Home
Op het eerste deel van de Dikke Beuklaan, tussen de Tentoonstellingslaan en de
Heymboschlaan verdwijnen 33 parkeerplaatsen. Het totale aantal parkeerplaatsen in
deze zone (met inbegrip van het eerste 200m van de Heymboschlaan) komt hierdoor op
59 plaatsen in plaats van 92 vandaag. Deze 59 parkeerplaatsen volstaan echter
ruimschoots om aan de vraag te voldoen (40 overdag en 25 ’s nachts)

Dikke Beuklaan ter hoogte van de Modelwijk
Langs dit deel van de Dikke Beuklaan verdwijnen 73 van de 125 parkeerplaatsen.
Zowel overdag als ’s nachts volstaat dit aantal niet om aan de huidige vraag te voldoen.
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Om de vraag naar parkeergelegenheid in de buurt van de Modelwijk op te vangen is het
mogelijk om een overeenkomst te sluiten met de supermarkt Delhaize. De parking van
de Delhaize bedraagt ongeveer 150 parkeerplaatsen. Hun parking ligt op wandelafstand
van residentie Mistral en de Modelwijk. Er kan een regeling getroffen worden dat
bewoners na sluitingsuur en op sluitingsdagen van de winkel de parking ter beschikking
gesteld krijgen. Dit principe wordt reeds op verschillende locaties in Brussel
georganiseerd door het bedrijf BePark.
Hierdoor zou aan de vraag naar
parkeerplaatsen ’s nachts kunnen worden voldaan. Dit brengt het totaal op 205
beschikbare plaatsen ’s nachts voor 112 gevraagde plaatsen.
Dit vormt echter geen oplossing voor de vraag overdag. Gedurende de openingsuren
van de supermarkt (tussen 8 en 20u) kan de parking niet gebruikt worden door
bewoners. Overdag zijn dus een veertigtal plaatsen te kort te opzicht van de huidige
vraag. Een mogelijke oplossing hiervoor zou het gebruik kunnen zijn van de
ongebruikte ondergrondse parking van de Modelwijk. Deze parking omvat een
tachtigtal plaatsen, wat ruimschoots volstaat om deze 40 plaatsen op te vangen.

Palfynsquare
De Gen. Deceunincklaan en Jan Palfynlaan vormen vandaag een groene parkeerzone.
Bezoekers dienen te betalen tussen 9 en 18u en kunnen maximaal 4u30 parkeren.
Bewoners kunnen steeds gratis parkeren indien ze gebruik maken van een
bewonerskaart. Het deel van de Jan Palfynlaan op grondgebied Jette vormt een blauwe
zone (parkeerschijf).

Langs de Generaal de Ceunincklaan verdwijnen 57 van de 87 parkeerplaatsen. Langs
de Jan Palfynlaan worden 28 bijkomende parkeerplaatsen voorzien door de huidige
langse parkeerplaatsen te vervangen de plaatsen dwars op de rijweg. Hierdoor komt
het totaal op 164 plaatsen langs beide straten. Dit aantal volstaat om aan de huidige
vraag te voldoen (155 plaatsen ’s nachts, 145 ’s morgens en 113 in de namiddag).
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Gereserveerde parkeerplaatsen

Schema met aangepaste parkeerplaatsen na aanleg tramlijn 9

Na de aanleg van tram 9 zal er één parkeerplaats voor mindervaliden bijkomen op de
Generaal de Ceunincklaan, tussen de Citroenboomlaan en de schijfstraat.
De twee parkeerplaatsen voor bussen voor het Koning Boudewijnstadion zullen door de
plaatsing van de trambedding van tramlijn 9 verdwijnen.
Het villostation op de Houba de Strooperlaan ligt buiten het projectgebied van tram 9,
waardoor de aanleg van de tram hier geen invloed op zal hebben.
4.5

De mens

Het project behelst meer dan de aanleg van de infrastructuur van de tram. De komst
van de tram biedt de mogelijkheid om de publieke ruimtes langsheen het tracé ook
daadwerkelijk te herwaarderen. Er wordt gestreefd naar een juiste balans tussen auto,
tram, fiets, voetganger en groen. Dit komt de leefkwaliteit van de lokale bevolking ten
goede en maakt dat het project de aanleg van de tramlijn overstijgt.
Een aantal voetpaden worden verbreed en er wordt aandacht besteed aan de veiligheid
van de fietsers. Op lokale wegen kunnen de fietsers op de rijweg rijden. De
ontbrekende schakels van de bestaande gewestelijke fietsroutes (GFR) binnen het
projectgebied worden aangevuld.
De nieuwe aanleg voorziet verhoogde perrons bij de tramhaltes, telkens voorzien van
zebrapaden en aangepast aan de rolstoelgebruikers. De kleine toegangshellingen naar
die perrons zijn zachter dan 5%. De nieuwe aanleg integreert de markeringen voor
slechtzienden aan alle voetgangersoversteken. Deze oversteken zullen ook voorzien
worden van lokaal verlaagde trottoirs of zullen op plateau aangelegd worden zodat
rolstoelgebruikers comfortabel kunnen oversteken. Op de Houba de Strooperlaan zijn er
meerdere voetgangersoversteken, waarvan deze ter hoogte van de Generaal de
Ceunincklaan en de Keizerin Charlottelaan beveiligd zijn door verkeerslichten.
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4.6

Fauna en flora

4.6.1 Bestaande Toestand
Vandaag staan 123 bomen langs lijn 9. Langs het eerste deel van de Dikke Beuklaan,
tussen de Tentoonstellinglaan en de Diepestraat staan 3 bomen. In het volgende deel
(langsheen de Modelwijk) heeft de Laan een heel ander karakter. De zuidkant van de
laan (grondgebied Jette) wordt gekenmerkt door een ruim pallet aan boomsoorten en
formaten welke op onregelmatige afstand van elkaar werden geplant. Deze typologie
sluit eerder aan bij een park dan bij een straat of een laan. Ze vormen een aangename
filter tussen de publieke ruimte en de naastgelegen hoogbouwblokken. Deze bomen zijn
wel ingeplant op het trottoir. Sommige bomen zijn in mindere fytosanitaire toestand en
zijn aan verzorging toe. Langs de noordkant (op Brussels grondgebied) loopt het park
van de modelwijk door tot tegen de straat.
Een recente toevoeging aan het park van de modelwijk is de door landschapsarchitect
Gilles Clément in samenwerking met JNC. De ‘tuintrap’ vormt de verbinding tussen de
Dikke Beuklaan en de hoger gelegen Modelwijk. De trap werd op meerdere plaatsen
‘opengebroken’ en beplant met grassen en kruidachtigen.
Aan weerszijden van het park wordt de modelwijk afgeboord door een rij grote Witte
Esdoorns. Net als de speels ingeplante bomen aan de zuidkant van de laan, verlenen
ze een tussenschaal ten opzichte van de naastgelegen hoogbouw en geven ze de laan
een parkkarakter.
De Palfynsquare vormt een geklasseerd park met diverse solitaire bomen. Langs de
noordkant van het park staan een solitaire rode beuk en een zomereik. Dichter bij de
Houba de Strooperlaan staan een vijftiental paardenkastanjes waarvan een groot aantal
verkleurde bladeren heeft veroorzaakt door de mineermot. Deze verkleuring vormt
echter geen gezondheidsprobleem voor de bomen.
Langs de gevelkant van de Generaal De Ceunincklaan staat een recent geplante rij
Turkse Boomhazelaars.
De Houba de Strooperlaan tenslotte werd beplant met Esdoorns. De meeste
exemplaren zijn vrij klein en op grote afstand van elkaar geplant waardoor ze de laan
geen groen karakter verlenen. De rijweg werd voorzien in asfalt en wordt gekenmerkt
door de vele wegmarkeringen. De laan heeft het karakter van een suburbane
infrastructuur en niet van een stedelijke boulevard.

4.6.2 Geplande Toestand
Over de volledige lengte van vak2 zullen de tramsporen in een grasbedding worden
aangelegd. Het hoofdzakelijk minerale karakter van de lanen langs het tracé zal zo
worden verzacht. Daarnaast zorgt de grasbedding voor permeabiliteit zodat
oppervlaktewater makkelijker terug in de grond dringt. Dit komt de aanwezige en
voorziene beplantingen langs het tracé en de grondwatertafel zeker ten goede.
Langs de Dikke Beuklaan, tussen de Tentoonstellingslaan en de Diepestraat zijn
vandaag quasi geen aanplantingen te vinden. Op de middenberm wordt een rij eiken
voorzien welke de bomenrij en het natuurgebied aan de overkant van de Dikke
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Beuklaan verbindt met het park ter hoogte van de Modelwijk. De nieuwe aanplantingen
vormen een ecologische stapsteen, verhogen het landschappelijk karakter en geven de
laan het karakter van lokale weg (zone 30) zoals vooropgesteld in het Gewestelijk
verkeersplan Iris 2.
Langsheen de Modelwijk zal aangesloten worden bij het reeds landschappelijk karakter
van de laan. De gevarieerde bomenclusters langs de zuidkant van de laan zullen
worden aangevuld. Zieke bomen of bomen met een beperkte levensverwachting zullen
worden vervangen door nieuwe exemplaren, elders zullen nieuwe bomen worden bij
geplant. De variëteit aan boomsoorten zal verder worden uitgebreid en het verschil in
schaal tussen de bomen onderling wordt versterkt door de aanplant van nieuwe jonge
bomen. Een variatie is soorten van eerste en tweede categorie en tussen snel- en traag
groeiende soorten speelt hier verder
op in.

Fagus sylvatica 'Atropunicea'

Quercus frainetto ‘Schmidt’

Langs de noordkant (op Brussels grondgebied) loopt het park van de modelwijk door tot
tegen de straat. Door de asymmetrische inplanting van de tramsporen langs de kant
van het park, zal het grasveld van de modelwijk visueel doorlopen over de trambedding.
De tram maakt deel uit van het park. Dit beeld zal worden versterkt door dezelfde
plantensoorten ook aan te planten aan de overzijde van de trambedding. In
samenspraak met de ontwerpers van het park, wordt een voorstel uitgewerkt voor de
inrichting van de laan.
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De Witte Esdoorns in het park van de modelwijk worden behouden en zullen met zorg
worden behandeld. Het aangrenzende voetpad, waarvan de tegels vandaag plaatselijk
werden omhoog geduwd door de boomwortels, zal worden heraangelegd op een
fundering van wortelkratten. Deze fundering laat de bomen toe in gezonde
omstandigheden te groeien zonder dat het voetpad opgeduwd wordt.
Het project voorziet een groene bufferstrook van 1m40 ten opzichte van de
geklasseerde Palfynsquare. Hierdoor wordt de impact op de beschermde bomen in het
park gelimiteerd, zowel voor de wortels als de takken. Langs deze bufferstrook worden
de tramsporen in grasbedding gelegd welke zo, net als langs de modelwijk, een
uitbreiding vormen van het park. De rij Turkse Boomhazelaars langs de woningen van
de Generaal De Ceunincklaan kan niet behouden blijven in het project. Tussen de
parkeerplaatsen op de middenberm van de laan wordt echter een identiek aantal
bomen voorzien als het aantal te rooien Boomhazelaars. In samenspraak met de dienst
aanplantingen van de stad Brussel zal bekeken worden of de bomen aan de andere
kant van de straat overplant kunnen worden.
De rij esdoorns grenzend aan de trambedding zal worden gerooid omdat ze te dicht bij
de toekomstige trambedding staan. Nieuwe esdoorns zullen geplant worden tussen de
bestaande parkeerplaatsen
Overzicht van de te vellen bomen
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Deel 1: Begin Projectgebied – Berilpad
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Nr.

Geslacht

Soort

Omtrek
stam
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pyrus
Malus
Acer
Tilia
Tilia
Tilia
Malus
Malus
Fraxinus

chanticleer
spec.
pseudoplatanus
cordata
cordata
cordata
spec.
spec.
excelsior

80
100
150
150
100
100
60
60
100

Deel 2: Langs de modelwijk en Delhaize

Nr.

Geslacht

Soort

Omtrek
stam
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prunus
Prunus
Prunus
Pyrus
Pyrus
Betula
Betula
Prunus
Acer
Liquidambar
Liquidambar

serrulata
serrulata
serrulata
chanticleer
chanticleer
pendula
pendula
serrulata
pseudoplatanus
styraciflua
styraciflua

200
200
170
100
100
120
80
180
60
80
80

Deel 3: Generaal de Ceunincklaan

Nr.

Geslacht

Soort

Omtrek
stam
(cm)

1>15
16
17
18

Corylus
Acer
Magnolia
Magnolia

cornuta
pseudoplatanus
spec
spec

60
60
60
60
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Deel 4: Houba de Strooperlaan

Nr.

Geslacht

Soort

Omtrek
stam
(cm)

1
2
3
4

Acer
Acer
Acer
Acer

pseudoplatanus
pseudoplatanus
pseudoplatanus
pseudoplatanus

80
60
100
80
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5
6
7
8
9
10
11
12
13

Acer
Platanus
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer
Acer

pseudoplatanus
acerifolia
pseudoplatanus
pseudoplatanus
pseudoplatanus
pseudoplatanus
pseudoplatanus
pseudoplatanus
pseudoplatanus

100
200
60
60
80
60
80
60
60

Te planten bomen

Deel 1: Begin Projectgebied – Berilpad
Nr.

Geslacht

Soort

1>4
5
6
7
8
9
10
11
12

Platanus
Tilia
Fagus
Fagus
Quercus
Fagus
Platanus
Acer
Alnus

acerifolia
cordata
sylvatica atropunicea
sylvatica atropunicea
rubra
sylvatica atropunicea
acerifolia
saccharum
cordata
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Deel 2: Langs de modelwijk en Delhaize

Nr.

Geslacht

Soort

1
2
3
4
5
6
7
8>14

Quercus
Acer
Platanus
Acer
Tilia
Quercus
Quercus
Acer

rubra
saccharum
acerifolia
saccharum
cordata
rubra
frainetto 'Schmidt'
saccharum

Deel 3: Generaal de Ceunincklaan

Nr.

Geslacht

Soort

1
2
3
4>19
20>24

Tilia
Fagus
Quercus
Corylus
Taxus

cordata
sylvatica atropunicea
frainetto 'Schmidt'
cornuta
baccata
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Deel 4: Houba de Strooperlaan

Nr.

Geslacht

Soort

1>11

Acer

pseudoplatanus

4.7

Het (micro)klimaat

Voor wat de verplaatsing van luchtmassa betreft, zijn de effecten van de bestaande en
toekomstige inrichtingen verwaarloosbaar. Op het vlak van zonlicht, zal het nieuwe
openbaar vervoerstraject het rechtstreeks zonlicht op de directe omgeving niet
beïnvloeden
4.8

Energie

4.8.1 Bestaande toestand
Binnen het geografische gebied Simonis-Jette, bestaat het openbaar vervoersnet uit
een metro (lijn 6), tram 19 en 6 buslijnen van de MIVB (nummers 13, 14, 49, 53, 84) en
buslijnen van De Lijn (nummer 820 en 245).
Deze bussen rijden voornamelijk op diesel, terwijl de trams en de metro elektrisch
worden aangestuurd.
4.8.2 Geplande toestand
Het energieverbruik van het openbaar vervoer is afhankelijk van een groot aantal
parameters: de massa, het vermogen, het motortype, de elektriciteit, het traject, de
manier van rijden, … De auteur van de studie baseert zich op de gemiddeld genoteerde
waarden binnen het MIVB netwerk. Een tram en een premetro verbruiken evenveel
energie: 4,10 kwh/km.
Het is absoluut aanbevolen het openbaar vervoer aan te moedigen om het
energieverbruik voor verplaatsingen in te perken.
Een wagen verbruikt 1kwh/km terwijl een bus 5,6kwh/km, en een tram 4,1 kWh/km
verbruikt.
De capaciteit van een tram T3000 bedraagt 184 passagiers en die van een bus
ongeveer 100. Het feit in beschouwing genomen dat een wagen slechts een enkele
passagier vervoert, bedraagt de energiebesparing per passagier voor het totale traject
van tram 9 van 5,5 km lang:
Energieverbruik per passagier met de wagen: 5.5 kWh
Energieverbruik per passagier met de bus : 0.23 kWh
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Energieverbruik per passagier met de tram : 0.13 kWh
Er bestaan geen gegevens over het energieverbruik van een tramhalte. Een tramhalte
heeft elektrische voeding nodig voor zijn verlichting en eventueel het lichtgevend
scherm.
Dit energieverbruik wordt echter gecompenseerd door de afschaffing van verscheidene
busstations. Het verschil aan energieverbruik tussen variant 0 en tram 9 ligt dus dicht bij
0.
Een elektrische aansluiting op het bestaande netwerk moet dus in werking worden
gesteld.
Op basis van het energieverbruik van de trams (4.10 kWh/km) en de bussen (5.6
kWh/km) en de lengte van het traject, werd een schatting gemaakt van het
elektriciteitsverbruik = 6314 kWh/j voor het tracé van 5,5km.
4.9

De lucht

4.9.1 Bestaande toestand
We verwijzen naar het samenvattende rapport: “LUCHTKWALITEIT in het BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST, Immissiemetingen 2006 - 2008 SAMENVATTING,
Leefmilieu Brussel - BIM Laboratorium voor Analyse en Onderzoek JUNI 2009 “
Een meetpunt in het noordwesten van Brussel bestaat niet. De dichts bijzijnde
meetpunten bevinden zich in Molenbeek en Haren. Uitspraken zullen moeten gedaan
worden op basis van de resultaten van beide meetpunten
-

-

“Op basis van de huidige kennis kan verwacht worden dat de limietwaarde voor het
jaargemiddelde NO2-concentratie, namelijk 40 µg/m3 vanaf 2010, niet zal gehaald
worden in drie of vier meetposten (Elsene, Molenbeek, Haren en Woluwe) van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “ (p 7.7)
“De grafiek in figuur 7.4 geeft voor de periode 2005-2008 de evolutie weer van het
werkelijke aantal overschrijdingsdagen in de verschillende meetposten van het
Gewest.”(p 7.12)
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-

“De grafiek in figuur 7.5 geeft de schatting weer van het jaarlijkse aantal
overschrijdingsdagen, berekend op basis van weekenddagen (= aantal
overschrijdingen indien het volledige jaar enkel uit weekenddagen zou bestaan). Bij
een systematische vermindering van de emissieactiviteit tot het niveau van
weekenddagen blijft de kans groot dat er in bepaalde meetplaatsen nog steeds meer
dan 35 overschrijdingsdagen (dagwaarde > 50 µg/m3) genoteerd worden.

Op basis van deze indicaties kan worden gesteld dat de luchtkwaliteit een thema is,
gerelateerd aan het autoverkeer.
4.9.2 Geplande toestand
De vervanging van de dieselbussen van de lijn 14 door de trams van de lijn 9 zal de
uitstoot van CO2 inperken en zal dus de luchtkwaliteit van de buurt ten goede komen.
De tram zal een grotere capaciteit hebben dan de huidige bussen en zal zodoende
toelaten om meer passagiers te vervoeren. Door de aansluiting aan de metro Koning
Boudewijn in huidige fase 2 kan men een toename van het aantal passagiers
verwachten, die hun autoverplaatsingen zullen vervangen door openbaar
vervoersverplaatsingen, wat de luchtvervuiling ietwat zal verminderen in het Brussels
Gewest.
De aanplantingen van hoogstammige bomen zal ook de luchtkwaliteit ten goede komen
in de buurt.
4.10

Geluids- en trillingsomgeving

Betreffende het lawaai dat door de verschillende varianten op het gemeenschappelijke
stuk wordt veroorzaakt, komt volgens de uitgevoerde akoestische modelvormingen,
enkel de lawaaiproductie van de tram de doelstelling van de overeenkomst MIVB-BHG
na. De grenswaarde die overdag (7-22 uur) ter hoogte van de straatwand buiten niet
mag worden overschreden, is 70 dB(A). Die waarde vloeit voort uit de keuze van het
rollend materieel: de nieuwe tram 3000, die veel geruislozer is dan de vorige versies.
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Aanbevelingen
Er moeten trillingwerende systemen worden geïnstalleerd om die hinder te beperken.

4.11
4.11.1

Bodem, grondwater en oppervlaktewater
Vastgelegd geografisch gebied

Vak 2 van het project start aan het kruispunt Dikke Beuklaan – Tentoonstellingslaan tot
aan het kruispunt Houba de Strooperlaan – Keizerin Charlottelaan.
Algemene beschrijving van het bodemreliëf
Het T.A.W.-peil is hier ca. 71 m en het hoogste punt van het tracé. Vanaf dit punt daalt
het terrein langs de Dikke Beuklaan. Het Palfynsquare is ca. 20 m lager gelegen (tussen
54 en 48 mTAW op het laagste punt). Via de Houba de Strooperlaan stijgt het terrein
terug tot op ca. 58 mTAW aan het kruispunt met de Keizerin Charlottelaan.

Topografie (http://geoportal.ibgebim.be/)

Algemene beschrijving van het bodemtype
Op het niveau van de projectzone worden onder een bedekking van sedimenten van
het quartaire met een sterk verschillende dikte, vanaf de oppervlaktelaag, de Formaties
van Maldegem (klei), Lede (zand), Gent (heterogeen), Tielt (eerder zanderig) en Kortrijk
(klei) aangetroffen.
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Geologische opbouw
Stratigrafie

Doorlatendheid

Omschrijving

Formatie van

Afwisselend slecht

Donkergrijs, middelmatig fijn zand; silt-, glauconiet- en glimmerhoudend, zonder fossielen.

Maldegem

doorlatend en zeer
slecht doorlatend

Formatie van

Grijs fijn zand, kalkhoudend en licht glauconiethoudend. Het zand wordt gekenmerkt door

Lede

enkele banken zandige kalksteen. Naar de basis toe komen af en toe grovere zones voor
met aan de basis een duidelijk grindlaagje met herwerkte elementen. De dikte kan oplopen
tot maximaal 12 m.

Formatie van

Slecht doorlatend tot

Gent

zeer slecht
doorlatend

Formatie van

Slecht doorlatend

Tielt
Formatie van

Grijsgroen glauconiethoudend kleiig zeer fijn zand afgewisseld met zandige klei, plaatselijk
zandsteenbanken
Heterogene afzettingen van kleihoudend fijn zand met glauconiet en glimmers afgewisseld
met kleilagen. Plaatselijk kunnen zandsteenfragmenten voorkomen.

Zeer slecht

Lid van Moen

Kortrijk (Onder doorlatend

Heterogene afzetting van siltig tot kleihoudend en licht glauconiethoudend zand met enkele

Eoceen)

kleiige zones. Vaak nummuliethoudend Gemiddeld 35 m dik.

Bron :

boringen, sonderingen en dwarsprofiel 3a (www.dov.vlaanderen.be)

De dominante watervoerende laag in dit noordelijk/noordwestelijk deel van Brussel is
die van de Formatie van Tielt.
Het grondwaterpeil bevindt zich bij benadering op ca. 51 mTAW. Binnen de projectzone
zijn geen bronnen of waterlopen aanwezig. Het dichtstbijzijnde water is de fontein in het
Palfynsquare ten zuiden van het projectgebied.
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Water (http://geoportal.ibgebim.be/)

De projectzone bevindt zich in het stroomgebied van de Zenne, in het deelstroomgebied
van de Molenbeek. Vroeger stroomde ten zuiden van het Palfynsquare een zijrivier van
de Molenbeek, de Heizelbeek.
De studiezone bevindt zich niet in de beschermde zone voor grondwaterwinning.
Binnen een straal van ca. 500 m t.o.v. de projectzone zijn 2 grondwaterwinningen
gekend in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie onderstaande tabel), in het Vlaams
Gewest zijn de meest nabije grondwaterwinningen op meer dan 500 m gesitueerd.
Ligging X =

Ligging Y =

Hoogte Z =

Diepte

Dagelijks
debiet m³/dag

147180

176193

58

71

4

147835

175975

66

147

0

Aanwezigheid van oude installaties in de bodem die mogelijks bronnen van
verontreiniging zijn
Er zijn geen aanduidingen dat er zich oude installaties in de bodem zouden bevinden.
De projectzone wordt bediend door een netwerk van nutsleidingen die de riolering van
afvalwater, de waterdistributie, de elektrische energie-, gas-, telecomvoorziening enz.
waarborgen. Al deze elementen worden in het algemeen ingeplant onder de weg, maar
soms bevinden ze zich onder percelen of langs de tramsporen.
Aanwezigheid van gekende / vermoede voormalige vervuiling op de site
Er zijn geen aanduidingen dat er bodemvervuiling zou zijn op het tracé.
Langsheen de projectzone bevinden zich enkele percelen die opgenomen zijn in
categorie 0 van de bodeminventaris van Brussel Leefmilieu (aangeduid in het geel op
onderstaande figuur) en waarop dus risico-activiteiten die mogelijks aanleiding kunnen
geven tot bodemverontreiniging uitgebaat worden of waren.
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Voor de percelen opgenomen in categorie 4 (paars) en 3 (donderblauw) zijn
concentraties boven de interventienormen aangetroffen en is respectievelijk :
Cat. 4: de verdere behandeling volgens de procedures van de Bodemordonnantie
lopend;
Cat. 3: het risico dat van deze verontreiniging uitgaat aanvaardbaar bevonden of
gemaakt.
Bij een toekomstige ontgraving (mogelijke verspreidingscontour van de verontreiniging
buiten de perceelsgrenzen) en/of bemaling (indien nodig mobiele
grondwaterzuiveringsinstallatie te plaatsen en steeds vermijden om de eventuele
grondwaterverontreiniging te verspreiden) ter hoogte van deze percelen dienen deze
vervuilingen dit meer in detail beken te worden.

Inventaris bodemtoestand (http://geoportal.ibgebim.be/)

Aanwezigheid van een eventuele collector of een andere concessie in de
onmiddellijke omgeving
Onder de Houba de Strooperlaan, ten zuiden van de Jan Palfynsquare, begint de
collector Clementina.
Mate waarin het terrein momenteel waterdoorlatend is
Waar van gevel tot gevel er eerst de verharding van de voetpaden, en dan de
verharding van de rijweg en parkeerstroken, beperkt de waterdoorlaatbaarhied zich tot
de plantzones van de laanbomen. Waar de middenberm onverhard is en/of plantzones
aan de buitenkant van het wegvak aanwezig zijn is het tracé meer doorlatend.
Het aandeel waterdoorlatende oppervlakte in bestaande toestand is beperkt (9,4% van
de totale projectoppervlakte)
Aanwezigheid van vochtige gebieden stroomafwaarts van het project
In de nabijheid van het huidige project zijn stroomafwaarts geen vochtige gebieden
gelegen.
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4.11.2

Geplande toestand

Doorlaatbaarheid
Het ontwerp zal de doorlaatbaarheid verbeteren ter hoogte van de projectzone tussen
de Dikke Beuklaan en het Palfynsquare. Dit gezien de verharde parkeerzone in de
middenberm zal vervangen worden door een trambaan, die hoofdzakelijk onverhard is
(gras).
Door de heraanleg van het project over een gebied van +/- 41 000 m² wordt het aandeel
van verhard oppervlakte beperkt en de waterdoordringbaarheid van de grond verhoogd.
Het aandeel van permeabele grond gaat over van een 9,4% (+/- 3 856m²) vandaag
naar 27% (+/- 11 000m²) doordringbaar oppervlakte in het project. Dit wordt mogelijk
gemaakt door het versmallen van de rijwegen, de aanleg van een grasbedding voor de
tram en de reorganisatie van kruispunten.
Grondwerken
De aanleg van de rijwegen en tramsporen vereist geen zware grondwerken. De
belangrijkste grondwerken zijn deze voor het eventueel aanleggen van nieuwe riolering.
Deze zullen het bestaande reliëf niet veranderen, waardoor er geen barrière ontstaat
voor de natuurlijke stroming van het water.
Funderingen
In de aanbestedingsdocumenten moet aangeduid worden dat de funderings-en
verhardingsmaterialen geen vervuilende stoffen bevatten.
Lokalisering van de technische installaties.
Ter hoogte van de keerlus van lijn 51 en 93 zal een ontspanningslokaal van de
trambestuurders van beide lijnen worden voorzien. In hetzelfde gebouw zal eveneens
sanitair voorzien worden
(afmetingen b:2m70 l:7m00 h: 2m95)
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Daarnaast zal eveneens een bovengronds onderstation worden ingeplant (afmetingen
b:4m40 l:13m50 h: 3m55). Rond het onderstation zullen taxusplanten van minimaal 4m
hoog aangeplant worden, aansluitend bij de reeds aanwezige beplantingen in de
keerlus
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Beschrijving van de activiteiten
Onderstation Statische elektriciteit bestemd voor de voeding van 700 V Tram:
- Voeding naar onderstation via ondergrondse kabels met 11 kV
- Een bord met 11 kV vacuüm hoofdschakelaars
- Een lader 2,2 kVA van 110 V accu's
- Negen batterijen met een capaciteit van 24 Ah-110V
- Een droge transformator 1690 kVA - 11 kV / 545 V
- Een statische SCR 2000 A - 540V AC / 700V DC
- Een bord met 6 x 700 V hoofschakelaars in de lucht
- Een droge transformator van 100 kVA - 11 kV / 400 V
- Extra bord400/230/110 V
- De afstandsbediening en telefonie-apparatuur
- De voorzieningen voor de ventilatie van het gebouw.
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4.12 Afvalwater, regenwater en leidingwater
4.12.1

Vastgelegd geografisch gebied

Vak 2 van het project start aan het kruispunt Dikke Beuklaan – Tentoonstellingslaan tot
aan het kruispunt Houba de Strooperlaan – Keizerin Charlottelaan.
4.12.2

Bestaande toestand

Voorzieningen
Het afvoernetwerk van de projectzone wordt beheerd door Vivaqua. De toestand van
het netwerk is momenteel ongekend en dient worden nagegaan, evenals de wijze
waarop dit voor ongelukken wordt beschermd.
Onder de Houba de Strooperlaan, ten zuiden van de Jan Palfynsquare, begint de
collector Clementina. Deze is 220 cm hoog en 190 cm breed, daalt af langs de hele
Houba de Strooperlaan evenals een deel van de Emile Bockstaellaan, tot aan de
fontein met dezelfde naam, waar hij splitst om de Alfred Stevensstraat te nemen om uit
te monden in de collector van de Molenbeek, op de kruising met de Charles
Ramaekersstraat. Het afvalwater wordt verzameld door de collector van de Molenbeek
die hierbuiten valt en die uitkomt op de collector van de Linkeroever die het afvalwater
naar het zuiveringsstation van Brussel-Noord afvoert.
Langsheen het tracé lopen verschillende nutsleidingen. Dit zijn de klassieke leidingen
als laag-en midden-spanning, laag- en middendrukgasleidingen, telefoon, data, water,
openbare verlichting.
Grondbedekkingen en doorlaatbaarheid
Waar van gevel tot gevel er eerst de verharding van de voetpaden, en dan de
verharding van de rijweg en parkeerstroken, beperkt de waterdoorlaatbaarhied zich tot
de plantzones van de laanbomen. Waar de middenberm onverhard is en/of plantzones
aan de buitenkant van het wegvak aanwezig zijn is het tracé meer doorlatend.
Het aandeel waterdoorlatende oppervlakte in bestaande toestand is beperkt (9,4% van
de totale projectoppervlakte)
Overzicht van de overstromingsproblemen in de buurt.
Voor een deel van de projectzone is er een kleine kans op overstromingsgevaar
(aangeduid in het lichtblauw op onderstaande figuur), voor het meest zuidoostelijk stuk
van het tracé is er een middelgrote kans op overstromingsgevaar.
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http://geoportal.ibgebim.be/webgis/Overstroming_kaart.phtml1 (1/15.000)
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4.12.3

Geplande toestand

Doorlaatbaarheid
Door de heraanleg van het project over een gebied van +/- 41 000 m² wordt het aandeel
van verhard oppervlakte beperkt en de waterdoordringbaarheid van de grond verhoogd.
Het aandeel van permeabele grond gaat over van een 9,4% (+/- 3 856m²) vandaag
naar 27% (+/- 11 000m²) doordringbaar oppervlakte in het project. Dit wordt mogelijk
gemaakt door het versmallen van de rijwegen, de aanleg van een grasbedding voor de
tram en de reorganisatie van kruispunten.
Opvang van regenwater en van het gebruik van dit water
Er werd nog niet nagegaan of het bestaande rioolstelsel dient aangepast of vernieuwd
te worden.
Vooreerst zal een camera-onderzoek de toestand van de bestaande riolering
onderzoeken. Bespreking met de concessiehouder Vivaqua zullen gevoerd worden om
uit te maken of en welke aanpassingen moeten gebeuren.
Om de capaciteit van de collector Clementina onder de Houba de Strooperlaan, te
verbeteren, kan een on-line buffersysteem voorzien worden voor het rioolwater.
Eveneens kan dit op de regenwaterleiding voorzien worden, om
overstromingsproblemen te beperken. Op de middenberm kan een lange wadi voorzien
worden die het regenwater die daar valt traag kan laten infiltreren in de grond of op zijn
minst bij hevige regens kan bufferen voor het naar de rioleringen overloopt.
Capaciteit en ligging van de eventuele stormbekkens.
De aanleg van een nieuw stormbekken voor de ontlasting van het rioolnetwerk in de
omgeving van de projectzone zou in de toekomst beoogd worden door de Brusselse
Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB). Dit zou een capaciteit van ongeveer 50.000
m³ moeten hebben en 1 tot 2 keer per maand moeten worden gebruikt, maar niet
maximaal, dat zou 1 enkele keer om de 10-15 jaar moeten voorkomen.
4.13. Afval
4.13.1

Vastgelegd geografisch gebied

De effecten op vlak van afval beperken zich tot het projectgebied en
de aansluitende bebouwing
4.13.2

Bestaande toestand

Langs de Dikke Beuklaan bevinden er zich vandaag 1 klassieke vuilnisbak per bushalte
(samen 6). Langs de Gen. Deceuninklaan staan 5 vuilnisbakken en langs de Houba de
Strooperlaan langs de kant van het Koning Boudewijnstadion 8. Dit brengt het totaal op
19 vuilnisbakken. Daarnaast staan langs de Dikke Beuklaan ter hoogte van de
Heymboschlaan, twee bovengrondse glasvontainers en een kledingcontainer. Ter
hoogte van supermarkt Carrefour staan eveneens twee glascontainers en een
kledingcontainer.
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4.13.3

Geplande toestand

Het project voorziet 20 vuilbakken, Daarnaast zullen de bovengrondse glas- en
kledingcontainers vervangen worden door ondergrondse containers

HOOFDSTUK 5
EFFECTENBEOORDELING IN DE WERFFASE
Ondergrondse glas- en kledingcontainers Heymboschlaan
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Ondergrondse glas- en kledingcontainers Citroenbomenlaan

4.14. Interacties tussen de milieudomeinen
Het project respecteert het huidig landschappelijk- en milieukarakter van de site
door een betere scenografie, het beter gebruik voor de zachte verkeersmodi en door
het verhogen van de niet verharde oppervlakte en opgaande vegetatie binnen de
perimeter.
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HOOFDSTUK 5
EFFECTENBEOORDELING IN DE WERFFASE
5.1

Werf/Stedenbouw

De wettelijke voorschriften en plichten, voortvloeiend uit de eisen inzake veiligheidgezondheid en de organisatie van werven zullen van toepassing zijn. De werf zal
geheel plaatsvinden in openbaar domein, met interventies in openbare wegen
De werf zal in fases gerealiseerd worden om zodoende een zo beperkt mogelijke
impact te hebben op bewoners en gebruikers van het gebied.
5.2

Werf/Ergoed

De werf zal geen impact hebben op de bovengenoemde monumenten en
landschapssites.
De nieuwe tramlijn op de Generaal de Ceunincklaan zal parallel met de Jan
Palfynsquare lopen, zonder inname van het park. De Jan Palfynsquare is een
plantsoen dat staat ingeschreven op de bewaarlijst. Tussen de trambedding en het park
is nog een groene buffer voorzien, zodat de werken geen schade kunnen veroorzaken
aan de bomen van het park. Het project voorziet geen diepe uitgravingen gedurende de
werf, maar enkel de vervanging van de bovenste lagen. Deze werken zullen uitgevoerd
rekening houdend met het BWRO en in overleg met de diensten van het Brussels
Gewest.
Art. 246. § 1. Elke ontdekking van archeologische goederen moet binnen de drie dagen
door de vinder aan de eigenaar van de archeologische vindplaats en aan het Gewest
worden medegedeeld en, in het geval van een ontdekking naar aanleiding van de
tenuitvoerlegging van een stedenbouwkundige vergunning of van een
verkavelingvergunning,
aan
de
houder
van
deze
vergunning.
De archeologische goederen en hun vindplaats worden in hun toestand behouden,
gevrijwaard van schade en vernielingen en toegankelijk gemaakt om het Gewest in
staat te stellen de ontdekkingen te onderzoeken en over te gaan tot peilingen of
opgravingen op de vindplaats gedurende een termijn die niet meer mag bedragen dan
21
dagen
vanaf
de
verklaring.
De termijn waarin de peilingen en opgravingen uitgevoerd moeten worden, wordt
opgeschort wanneer ze niet haalbaar zijn door overmacht of door de schuld van de
eigenaar of van de houder van de vergunning. Het Gewest geeft kennis, in het geval
van een ontdekking naar aanleiding van de tenuitvoerlegging van een
stedenbouwkundige vergunning, aan de houder van de vergunning, op straffe van
verval, van de feiten die de opschorting van bovengenoemde termijn rechtvaardigen,
binnen een termijn van 5 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan.
§ 2. Wanneer de peilingen of opgravingen archeologische goederen van uitzonderlijke
waarde aan het licht brengen, kan de Regering het van openbaar nut verklaren de
onder § 1 bedoelde termijn verlengen voor een periode die ze vaststelt en die tegen
dezelfde voorwaarden verlengbaar is, om over te gaan tot bijkomende peilingen of
opgravingen en/of om de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst of tot bescherming
van de archeologische vindplaats te starten.
Van het besluit wordt kennisgegeven, bij een ter post aangetekende brief, aan de
eigenaar van de vindplaats en, in het geval van een ontdekking tijdens de
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tenuitvoerlegging van de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingvergunning,
aan
de
houder
van
die
vergunning.
Binnen vijf dagen na ontvangst van de kennisgeving brengt de eigenaar de huurder of
de gebruiker van het onroerend goed ervan op de hoogte bij een ter post aangetekende
brief en, in het geval van een ontdekking tijdens de tenuitvoerlegging van een
stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingvergunning doet de houder van de
vergunning dit bij elkeen die belast zou zijn geweest met de uitvoering van de door de
vergunning bedoelde handelingen. De aan de houder van de vergunning gerichte
kennisgeving vermeldt die verplichting.
§ 3. In het geval van toevallige ontdekkingen van archeologische goederen, tijdens de
tenuitvoerlegging van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingvergunning,
wordt de vergunning waarvan de tenuitvoerlegging de volledige of gedeeltelijke
vernieling van de archeologische goederen dreigt in te houden, opgeschort tijdens de
onder de §§ 1 en 2 bedoelde termijnen of voor de duur van de procedure tot inschrijving
op de bewaarlijst of tot bescherming van de vindplaats. Wanneer de vindplaats
ingeschreven of beschermd wordt, vervalt de vergunning.
§ 4. De archeologische vindplaats moet hersteld worden in de staat waarin zij zich
bevond vóór het uitvoeren van de peilingen of opgravingen, tenzij een procedure tot
inschrijving op de bewaarlijst of tot bescherming van de vindplaats geopend werd.
5.3

Werf/Fauna en flora

Om de schade aan de bomen tijdens en na de werf te beperken, dienen strikte regels
voor de bescherming van de gezondheidstoestand gerespecteerd te worden. Deze
voorschriften zullen opgenomen worden in de Lastenboeken voor de aannemers.
1° Het aanbrengen van een beschermend schild van houten planken rond de stammen
dient voorzien te worden, tot ongeveer 2 meter hoogte om elk contact van
werfmachines met de schors te vermijden.
2° Afbakenen van een virtuele beschermingsperimeter onder het verticale schild (zie
deel vitale ruimte, hierboven). Binnen deze zone worden zoveel als mogelijk de
mogelijke onnodige verstoringen aan de bodem beperkt, dit om schadelijke impact op
de wortels te vermijden (samendrukking, snijwondes, blessures, verstikking, verdroging,
vervuiling, infecties, enz.)..
Verplaatsingen van zware werktuigen, de opslag van materialen,
grondophogingen, het afschrapen van de bodem, het ondoordringbaar maken
van de grond en het storten van schadelijke stoffen dient zoveel als mogelijk
beperkt te worden.
3° Binnen de beschermingsperimeter dient voorrang gegeven te worden aan
rupsvoertuigen ten opzichte van pneumatische machines. Indien de pneumatische
werfvoertuigen onvermijdelijk dienen te rijden onder de kruin van de bomen op niet
geasfalteerd terrein, dient ervoor gezorgd te worden dat een weg wordt afgebakend
waarlangs de voertuigen verplicht dienen te rijden en welke voorzien is van staalplaten
op een manier dat de lasten over een zo groot mogelijk oppervlak worden gespreid en
zo de risico’s op onomkeerbare samendrukking van de bodem worden beperkt
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4° Vanaf het moment dat er uitgravingen plaatsvinden, is het aan te raden snel alle
blootgelegde wortels weer af te dekken met vochtige grond of een vochtig geotextiel om
fatale uitdroging te vermijden.
5° De ophoging van het terrein boven de stam en wortels boven het natuurlijk niveau
van de bodem dient absoluut vermeden te worden om de verrotting of verstikking tegen
te gaan, in het bijzonder ter hoogte van de tramhalte.
6° Ter hoogte van de voorziene parkeerplaatsen tussen de bomen, dient de
beschikbare ruimte voor de parkeerplaatsen zo gedimensioneerd te worden dat een zo
groot mogelijke afstand vrij blijft tot de stammen. De funderingen dienen zo ondiep
mogelijk te zijn en in staat te zijn de lasten van de voertuigen over een zo groot mogelijk
oppervlak te verdelen. Gebruik materialen die water- en luchtdoorlatend zijn. Voorzie
voldoende hoge en stevige beschermingspaaltjes of elementen.
7° De sensibilisering van het werfpersoneel in verband met de
beschermingsmaatregels voor de bomen is eveneens fundamenteel om hun respect en
doeltreffendheid te garanderen.
5.4

Werf/Bodem

Vervuilingsgevaar
Het gaat hem over een eerder standaard werfsituatie met beperkt risico.
Elementen die de werf kunnen hinderen
Het ligt voor de hand dat er belangrijke interactie zal zijn met de nutsleidingen in de
ondergrond. Er zal hierover tijdig met de nutsmaatschappijen overlegd worden. Het
staat nog niet vast of belangrijke werken aan het rioolstelsel nodig zijn. Indien
grondwaterverlaging nodig zal blijken gedurende de uitvoering van de werken, zullen de
nodige maatregelen moeten getroffen worden.
5.5

Werf/Sociaal en economisch

Gedurende het verloop van de werf zal de toegankelijkheid gewaarborgd worden aan
alle aansluitende functies o.m. door een realisatie in fases. De werf zal wel een tijdelijk
effect hebben op economische activiteiten doch deze dient beperkt te worden door
afspraken tussen de verschillende actoren en het waarborgen van toegang tot de
verschillende (economische) functies gedurende het gehele verloop van de werf. Er zijn
twee grootwarenhuizen gelegen langsheen het tracé; te weten een Delhaize supermarkt
die gelegen is langsheen de Dikke Beuklaan en een Carrefour supermarkt die gelegen
is aan het kruispunt Citroenbomenlaan x Generaal Deceunicklaan. Deze zullen
gedurende de werken steeds toegankelijk blijven. Ook de ontsluiting van het
bejaardentehuis Green Residence, gelegen langs de Dikke Beukenlaan zal tijdens de
werken steeds gewaarborgd zijn.
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5.6

Werf/Mobiliteit

De voorstellen voor werffasering zijn gemaakt op basis van de huidige kennis van
zaken. Een duidelijk faseringsplan zal bij het aanbestedingsdossier gevoegd worden.
Dit dient als richtinggevend te worden beschouwd. Een aannemer is altijd vrij om
verbetervoorstellen te maken. Het uiteindelijke faseringsplan wordt in samenspraak met
de bouwheer vastgesteld.
5.6.1 Sectie Tentoonstellingslaan tot Houba de Strooperlaan
Rijstrook voor voertuigen en openbaar vervoer
Parkeerstrook
Strook voorbehouden voor de werf
Rijstrook voorbehouden voor voetgangers

De rijweg tussen de Tentoonstellingslaan en de inrit van het eerste
appartementsblok is enkelrichting. Vanaf hier tot aan de Houba de
Strooperlaan is de rijweg dubbelrichting.
De Houba de Strooperlaan bestaat hier uit drie rijvakken, waarvan
twee richting de Brusselse Ring en één in tegenovergestelde richting.
Parallel loopt een vierde rijweg richting Brussel in de vorm van een
ventweg

Werfzone – 2 rijstroken – Werfzone – 2 rijstroken – 1 strook voor
voetgangers-1 parkeerstrook
Plaatsing : Werken per traject van ongeveer 30m op het trottoir.
Gebruik van een parkeerstrook voor de bouwmachines.
Ongemakken: - Toegang tot de ingangen van de gebouwen en
garages (22) via planken.
- Tijdelijke werken mogelijk op een rijstrook tijdens de aansluitingen
op de netwerken.
- Verlies van een parkeerstrook
- Bushaltes moeten verplaatst worden
Voordeel: De werken worden afwisselend uitgevoerd op elk trottoir.
Duur: 3 maanden/zijde.
Aanbevelingen:
Voetgangers: Signalisatie aan te brengen voor omleiding van de
voetgangers naar het trottoir aan de overzijde.
Voertuigen: Plaatsing van werfafsluitingen. Behoud van de toegang
tot de Delhaize en Carrefour en het rusthuis.
Parkeren: Werfzone over slechts 30m. De impact op het parkeren
wordt hierdoor gereduceerd.
Openbaar vervoer: Aanbrengen van signalisatie voor de verplaatsing
van bushaltes
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Rijstrook, voetpad en parkeerstrook voor de bouwmachines – 2
rijstroken blijven over.
Plaatsing : Gelijktijdige plaatsing van twee tramsporen
Ongemakken:
- Verlies van de twee parkeerstroken
-Bushaltes moeten verplaatst worden
Voordeel: Het autoverkeer, het busverkeer en de doorgang van
voetgangers wordt beperkt verstoord. De meest belangrijke
kruispunten kunnen vooraf aangelegd worden met
geprefabrivceerde elementen in het begin van de werf om de hinder
voor de bewoners te beperken. De J. Palfynlaan kan gebruikt worden
om het verlies aan parkeerplaatsen te compenseren.
Duur: Fundering+verharding+plaatsing van sporen=100m/week per
spoor 6 maanden.
Aanbevelingen:
Voetgangers: Signalisatie aan te brengen voor omleiding van de
voetgangers naar het trottoir aan de overzijde
Voertuigen:
- Plaatsing van werfafsluitingen. Om de hinder te beperken, zullen
de werken tijdens de piekuren onderbroken worden (besteed aan de
reiniging van de werf, aan de aansluitingen, ..).
- Plaatsing van signalisatie van een alternatieve route.
Parkeren: Er kan overlegd worden met Delhaize en Carrefour om
buiten de openingsuren hun parking ter beschikking te stellen. Een
deel van het parkeren kan opgevangen worden in de aanliggende
zijstraten. Er kan eveneens gekozen worden om slechts één rijstrook
open te houden zodat één parkeerstrook kan blijven.
Openbaar vervoer: Aanbrengen van signalisatie voor de verplaatsing
van bushaltes
Bomen: Boombescherming te voorzien.

De rijweg tussen de Tentoonstellingslaan en de Heymboschlaan zal
bestaan uit één rijstrook in enkele richting. Vanaf de Heymboschlaan
tot aan de Modelwijk bestaat de rijweg uit twee rijstroken in beide
richtingen. In de Generaal de Ceunincklaan bestaat de rijweg uit één
rijstrook in enkele richting. In de Houba de Strooperlaan blijft het
aantal rijstroken in beide richtingen behouden.
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5.6.2 Houba de Strooperlaan
Wat betreft de Houba de Strooperlaan bevindt de werfzone zich naast de bestaande
rijweg. Het doorgaande verkeer zal hier beperkte hinder ondervinden.
In ieder geval moet in de werfsituatie de toegang tot de bestaande sportinfrastructuur
van de Heizelvlakte mogelijk blijven. In de aanbestedingsdocumenten moet de
aannemer hierop gewezen worden. Indien nodig moeten posten voorzien worden om
gefaseerd te werken. De bestaande afsluiting van het Heizelstadion moet worden
gedemonteerd en teruggeplaatst worden op de nieuwe grens van het openbaar domein.
Voetpad voor de bouwmachines – 2 rijstroken blijven over.
Plaatsing : Gelijktijdige plaatsing van twee tramsporen
Ongemakken:
- Verlies 1 parkeerstrook
-Bushaltes moeten verplaatst worden
Voordeel: Het autoverkeer, het busverkeer en de doorgang van
voetgangers wordt beperkt verstoord.
Duur: Fundering+verharding+plaatsing van sporen=100m/week
per spoor 4 maanden.
Aanbevelingen:
Voetgangers: Signalisatie aan te brengen voor omleiding van de
voetgangers naar het trottoir aan de overzijde
Voertuigen:
- Plaatsing van werfafsluitingen. Om de hinder te beperken,
zullen de werken tijdens de piekuren onderbroken worden
(besteed aan de reiniging van de werf, aan de aansluitingen, ..).
- Plaatsing van signalisatie van een alternatieve route.
Parkeren: Er kan overlegd worden met Delhaize en Carrefour om
buiten de openingsuren hun parking ter beschikking te stellen.
Een deel van het parkeren kan opgevangen worden in de
aanliggende zijstraten. Openbaar vervoer: Aanbrengen van
signalisatie voor de verplaatsing van bushaltes
Bomen: Boombescherming te voorzien.

5.7

Werf/Water

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of er tijdens de werken bemalingswerken nodig
zijn. Dit zal normaal gezien niet nodig zijn voor de aanleg van de publieke ruimte noch
van de straten maar kan eventueel nodig zijn in geval van rioleringswerken. Normaal
gezien kan het bemalingswater in de riolering geloosd worden, voor de zones
langsheen de percelen die opgenomen zijn in de bodeminventaris van Brussel
Leefmilieu in categorie 4, 3 of 0, moet vooraf een evaluatie van de
verontreinigingssituatie uitgevoerd worden en indien nodig bijkomende maatregelen
genomen worden.
5.8

Werf/Lucht

De werf vraagt om de inzet van materiaal, klassiek voor de wegenwerken en de aanleg
van tramsporen.
De MIVB en Brussel Mobiel zullen de heersende Brusselse wetgeving opvolgen en
zullen zich inschrijven in de voorziene aanpak van de milieuconventie tussen de MIVB,
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Brussel Mobiel en de BIM betreffende deze materie. Buiten de werfmachines zijn er
geen elementen tijdens de werffase die de luchtkwaliteit beïnvloeden.
5.9

Werf/Lawaai

De werf vraagt om de inzet van relatief licht materiaal, klassiek voor de wegenwerken
en de aanleg van tramsporen.
De MIVB en Brussel Mobiel zullen de heersende Brusselse wetgeving opvolgen en
zullen zich inschrijven in de voorziene aanpak van de milieuconventie tussen de MIVB,
Brussel Mobiel en de BIM betreffende deze materie.
5.10

Werf/De mens

Effect op de veiligheid en gezondheid van personen
In het lastenboek van de werken zullen randvoorwaarden beschreven staan teneinde
de aspecten van gezondheid en veiligheid van personen te waarborgen gedurende de
werf.
Informeren van de buurtbewoners
Een gebrek aan informatie is voor de buurtbewoners de belangrijkste reden voor
ontevredenheid. De onzekerheid over de aard van de werf, de duur en de werktijden
ervan, zijn vaak een bron van gegronde klachten vanwege de omwonenden, vooral
wanneer nachtelijke werken zijn gepland.
Op vandaag werden reeds verschillende informatiemomenten gehouden en er zal
verder concertatie zijn waaronder natuurlijk de momenten die voorzien worden door de
wetgeving. Daarnaast zullen verder informatiemomenten voorzien worden gedurende
het gehele verloop van de werf.
5.11

Werf/Afval

Alle materialen die vrijkomen bij de uitgraving ten behoeve van de bedding zullen
overeenkomstig de geldende reglementeringen gesorteerd en afgevoerd worden. Er zal
getracht worden zoveel mogelijk te hergebruiken op de site zelf.
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HOOFDSTUK 6
NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING VAN HET EFFECTENVERSLAG
6.1

Stedenbouw en Landschap - Samenvatting van de onderzochte Varianten

Haalbaarheidsstudie
Uit de haalbaarheidsstudie van Stratec die de verschillende mogelijke openbaar vervoer
tracés onderzocht komt de variant 3A-H als beste variant naar voren. Dit is een
tramverbinding via de Jetselaan richting UZ Brussel en zo verder naar de Heizel via de
Dikke Beuklaan. Deze variant werd uitgewerkt en verfijnd waarbij de inplanting van de
haltes en de exacte inplanting van de trambedding verder worden bepaald. Volgens
deze variant werd al de bouwvergunning voor vak 1 toegekend en zijn de werken al in
uitvoering.
Inplanting trambedding
Op het einde van vak 1 is de tram reeds asymmetrisch ingeplant om te vermijden dat hij
het drukke kruispunt met de Tentoonstellingslaan volledig doorkruist. Bijgevolg bevindt
de tram zich reeds aan de zuidelijke zijde van de Dikke-Beuklaan bij de aanvang van
vak 2.
Aan het begin van de Modelwijk, ter hoogte van het Berilpad, zal de inplanting
gespiegeld worden en zal de tram aan de noordelijke zijde, tegen de Modelwijk,
aansluiten.
Ter hoogte van de Jan Palfynsquare zal de tram eveneens ingeplant worden aan de
parkzijde.Op de Houba de Strooperlaan zal de tram aansluiten bij de Heizel en het
toekomstige Neo-project.
Er worden gen parkeerplaatsen voorzien in de Dikke Beuklaan tussen de
Tentoonstellingslaan en Diepestraat.
Inrichting van het kruispunt van de Dikke-Beuklaan met de Diepestraat en
aansluitende haltes
De tramhalte wordt ingeplant ten zuiden van de rijweg. De tram heeft over een continue
vrije bedding in beide richtingen.
Het rondpunt ter hoogte van de Diepestraat wordt omgevormd tot compact
lichtengeregeld kruispunt. De Robijnstraat sluit aan op de Dikke Beuklaan in plaats van
op de Diepestraat.
Inrichting van De Generaal de Ceunincklaan
De Generaal De Ceunincklaan wordt omgevormd tot eenrichtingsstraat. Het eerste
deel, tussen de Citroenbomenlaan en de Schijfstraat, in de richting van de Houba de
Strooperlaan en het volgende deel in omgekeerde rijrichting.
Aan de Zuidzijde van de Jan Palfynsquare kunnen we 28 parkeerplaatsen winnen door
deze dwars op de rijweg in te planten in plaats van parallel.
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Materialen
Over de volledige lengte van vak2 zullen de tramsporen in een grasbedding worden
aangelegd.
De breedte van de rijwegen langs het tracé wordt gereduceerd naar het zoodzakelijke
minimum. Ze worden voorzien in asfalt, aansluitend bij de omliggende straten.
De voetpaden worden voorzien in terracotta kleurige kleiklinkers om een duidelijke
herkenbaarheid te krijgen van de volledige lengte van tram9
De boordstenen worden voorzien in donkergrijs gewassen beton net als bij vak1
6.2

Het Erfgoed

De Palfynsquare is ingeschreven op de bewaarlijst als landschap sinds 1995. Deze
bevindt zich echter buiten het projectgebied.
Er zal een groene bufferstrook met een breedte van 1,40m worden voorzien tussen de
inplanting van de nieuwe trambedding en de grens van de beschermde Palfynsquare.
6.3

Het Sociale en Economische Vlak

Werfimpact
Teneinde de werfimpact te beperken voor de handelszaken en voor de inwoners zal er
gedurende de gehele werf toegankelijkheid gewaarborgd worden en zal de werf in
fasen uitgevoerd worden. Deze fasen zullen vastgelegd worden in nauw overleg met de
politie, de gewest- en gemeentediensten, maar ook met de handelscomités.
Invloed op bestaande handelsactiviteiten
Er zijn twee grootwarenhuizen gelegen langsheen het tracé; te weten een Delhaize
supermarkt die gelegen is langsheen de Dikke Beuklaan en een Carrefour supermarkt
die gelegen is aan het kruispunt Citroenbomenlaan x Generaal Deceunicklaan. De
toegankelijkheid tijdens de werken moet steeds gewaarborgd zijn.
Neo-project en Heizel
In een eerste fase, tussen het moment dat tramlijn 9 afgewerkt wordt en het einde van
de werken aan Neo, zal de toegang tot de bestaande sportinfrastructuur/werfzone
mogelijk blijven. Alle bestaande aansluitingen zullen in deze fase behouden blijven.
6.4

De Mobiliteit

Verkeersremmende maatregelen
De wegbreedtes voor het autoverkeer worden afgestemd op het snelheidsregime.
Voorts worden nog extra verkeerslichten geplaatst ter beveiliging van de
tramoversteken. Op bepaalde locaties worden rijbaankussens voorzien.
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Voetgangers
Alle voetpaden worden eveneens heraangelegd, met speciale aandacht voor de
mensen met gereduceerde mobiliteit. Voldoende vrije breedte en blinde geleidetegels
zullen voorzien worden conform de geldende vademeca.
Fietsers
De Dikke Beuklaan zullen in navolging van het GewOP aangelegd worden als zone
30.De fietsers zullen dus tesamen met het autoverkeer op dezelfde wegverharding, nl.
asfalt, rijden.
De Houba de Strooperlaan vormt een hoofdweg. De laan zelf valt buiten de
projectgrens van tram9. De bestaande fietspaden langs de laan zullen niet gewijzigd
worden.
Het Villo!station ter hoogte van de Palfynsquare blijft behouden
Openbaar Vervoer
De aanleg van tram 9 zal de kwaliteit en de doorstroming in het gebied gevoelig
verhogen. Deze lijn verbindt het metrostation Simonis met het metrostation Koning
Boudewijn en heeft als belangrijkste tussenstops het Spiegelplein te Jette en het UZ
Brussel.
De bestaande buslijnen die het geografisch gebied doorkruisen blijven behouden. De
bestaande halte accommodatie wordt verbeterd.
Parallel aan de stedenbouwkundige aanvraag van dit deel van tramlijn 9 werd door de
MIVB een stedenbouwkundige vergunning ingediend voor onder andere de verlenging
van tramlijn 3 tot aan tramlijn 9. Hierdoor zullen 4 tramlijnen met elkaar verbonden
worden (lijnen 3, 7, 9 en 51) en zullen ze allen een connectie hebben naar de nieuwe
depot. Eveneens zullen de tramlijnen een rechtstreekse verbinding verzorgen met de
bestaande metrohaltes Koning Boudewijn en Heizel.
Motorvoertuigen
Het profiel van de Dikke Beuklaan en de Generaal Deceunicklaan wordt aangepast
naar de categorisering van deze wegen, namelijk wijkwegen.
Deze wegen geven prioriteit aan de zachte modi en het openbaar vervoer en zijn zo
ingericht dat ze de snelheid van het autoverkeer voldoende laag houden.
Aan het wegprofiel van de Houba De Strooperlaan wordt niet geraakt.

Parkeren
Het parkeeraanbod daalt ten opzichte van de bestaande situatie, namelijk van 351 naar
216. Op bepaalde plaatsen (Dikke Beukenlaan) worden plaatsen geschrapt om plaats
te maken voor de trambedding, op andere plaatsen (Palfynsquare) komen er plaatsen
bij. Op de plaatsen waar het aanbod niet wijzigt worden sommige plaatsen herschikt.
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6.5

De bodem, het grondwater en het oppervlaktewater

Doorlaatbaarheid
Door de heraanleg van het project over een gebied van +/- 41 000 m² wordt het aandeel
van verhard oppervlakte beperkt en de waterdoordringbaarheid van de grond verhoogd.
Het aandeel van permeabele grond gaat over van een 9,4% (+/- 3 856m²) vandaag
naar 27% (+/- 11 000m²) doordringbaar oppervlakte in het project. Dit wordt mogelijk
gemaakt door het versmallen van de rijwegen, de aanleg van een grasbedding voor de
tram en de reorganisatie van kruispunten.
Grondwerken
De aanleg van de rijwegen en tramsporen vereist geen zware grondwerken.
Lokalisering van de technische installaties.
Ter hoogte van de keerlus van lijn 51 en 93 zal een ontspanningslokaal van de
trambestuurders van beide lijnen worden voorzien. In hetzelfde gebouw zullen
eveneens twee publieke toiletten voorzien worden
6.6

Afvalwater, regenwater en watervoorziening

Camera-inspectie zal moeten uitwijzen of de riolering nog in goede staat is. Het is
mogelijk om van de gelegenheid gebruik te maken om het regenwater en het
afvalwater gescheiden af te voeren, dit verminderd de kans op wateroverlast.
6.7

Invloed op het milieu (fauna, flora, hydro(geo)logie)

Over de volledige lengte van vak2 zullen de tramsporen in een grasbedding worden
aangelegd.
Langs de Dikke Beuklaan, tussen de Tentoonstellingslaan en de Diepestraat zijn
vandaag quasi geen aanplantingen te vinden. Op de middenberm wordt een rij eiken
voorzien welke de bomenrij en het natuurgebied aan de overkant van de Dikke
Beuklaan verbindt met het park ter hoogte van de Modelwijk.
Langsheen de Modelwijk zal aangesloten worden bij het reeds landschappelijk karakter
van de laan.
De gevarieerde bomenclusters langs de zuidkant van de laan zullen worden aangevuld.
Het project voorziet een groene bufferstrook van 1m40 ten opzichte van de
geklasseerde Palfynsquare. Hierdoor wordt de impact op de beschermde bomen in het
park gelimiteerd, zowel voor de wortels als de takken.
De rij Turkse Boomhazelaars langs de woningen van de Generaal De Ceunincklaan kan
niet behouden blijven in het project. Tussen de parkeerplaatsen op de middenberm van
de laan wordt echter een identiek aantal bomen voorzien als het aantal te rooien
Boomhazelaars.
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6.8

De mens

Veiligheid, informatie en communicatie zijn hier de drie sleutelwoorden. Alle
betrokkenen dienen tijdig en regelmatig geïnformeerd te worden over het project en de
werf en timing van het project. Dit geldt voor omwonenden, en handelaars. Tussen deze
belangengroepen enerzijds, en de opdrachtgever anderzijds moet er een goede en
frequentie communicatie en participatie gevoerd worden over het te volgen proces.
De komst van een tram en de volledige herinrichting die daarbij hoort maakt het
mogelijk de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren van diverse kruispunten en
oversteekplaatsen, in het bijzonder de oversteekplaatsen van de trambedding. Een
goede signalisatie aan deze punten is cruciaal.
6.9

Hinder veroorzaakt door de bouwwerkzaamheden

De werf zal gefaseerd gebeuren, te beginnen vanaf de Tentoonstellingslaan richting
Houba de Strooperlaan. De hinder wordt dus beperkt over telkens een deel van het
tracé.
Om de schade aan de bomen tijdens en na de werf te beperken, dienen strikte regels
voor de bescherming van de gezondheidstoestand gerespecteerd te worden. Zo
moeten beschermende schilden rond de stammen aangebracht worden, dient het
overrijden van de boomwortels beperkt te worden en dienen alle rijroutes in de buurt
van de wortels voorzien te worden van staalplaten voor het verdelen van de druklasten.
Ophogingen en afgravingen dienen rond de bomen vermeden te worden.
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