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Voorwoord

Op donderdag 9 september 2010 keurde de Brusselse Regering het 
IRIS 2-plan goed. Het IRIS 2-plan is het strategische plan voor de mobi-
liteit binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit plan zou iedereen 
in staat moeten stellen om zich zo efficiënt mogelijk en met het meest 
geschikte vervoermiddel te kunnen verplaatsen. We kiezen daarbij reso-
luut voor het openbaar vervoer, stappen en fietsen. Bovendien willen we 
tegen 2018 de verkeersdruk met 20% doen dalen.

Dit plan geeft meer ruimte en voorrang aan het openbaar vervoer, de 
voetgangers en de fietsers. Het werkt aan een gerationaliseerd en door-
dacht wegennet, autogebruik en parkeerbeleid op gewestelijk niveau. 
Mobiliteit op maat van mensen dus. Zo krijgen we een gewest waar 
het fijn is om te wonen, waar je je kinderen veilig en gezond kunt laten 
opgroeien en waar de economie kan bloeien. 

Dit ambitieuze plan zal nu in concrete acties vertaald worden en zal de 
volgende jaren het Brusselse mobiliteitsbeleid kleuren.

Zo komt er een ambitieus voetgangersbeleid, een primeur in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal voetgangerszones zal aanzien-
lijk verhoogd worden omdat daar momenteel een groot gebrek aan is in 
Brussel. Ook de fiets wordt niet over het hoofd gezien: bij elke wegaan-
leg en elke inrichting van de stedelijke ruimte zal er rekening gehouden 
worden met de “befietsbaarheid”. Het openbaar vervoer is de topprio-
riteit van het IRIS 2-plan. Op korte termijn zal veel meer bovengronds 
openbaar vervoer – trams en bussen dus – afgescheiden worden van 
het autoverkeer. Bovendien wordt er ook in heel wat uitbreidingen van 
het tram- en metronet voorzien. Opvallend hierbij is dat de metro zal 
verlengd worden van het Rogierplein tot Schaarbeek. Daarnaast wordt 
ook werk gemaakt van het parkeerbeleid. Zo streeft het plan naar een 
vermindering van de parkeerdruk in de straten en een rationalisering van 
het aantal parkeerplaatsen in kantoorgebouwen, zonder daarbij te raken 
aan de parkeermogelijkheden voor buurtbewoners. Al deze maatregelen 
moeten bijdragen tot een vlotter autoverkeer en een intensiever gebruik 
van andere vervoermiddelen.

Het is niet de bedoeling dat dit plan in een bibliotheek belandt. Het 
is uiteraard de uitvoering ervan die telt. Om dit te garanderen moet de 
nodige regelgeving aangepast worden.

Het IRIS 2-plan is een ambitieus en moedig plan. Het betekent voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest een grote stap vooruit in de verwezen-
lijking van een ecohoofdstad. De Brusselaars, maar evengoed de niet-
Brusselaars verdienen een stad waar het aangenaam, veilig en gezond 
leven en werken is, een stad die economisch sterk staat en waar levens-
kwaliteit primeert. Samen maken we er werk van.

Bruno De Lille 
Brussels Staatssecretaris voor Mobiliteit 
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Het Gewestelijk Vervoerplan is een strategisch document dat de richting 
aangeeft waarin het vervoerbeleid zou moeten evolueren. Dit plan moet 
iedereen de mogelijkheid bieden om zich op een doeltreffende manier te 
verplaatsen om te leren, te werken en zich te ontspannen. Of, met andere 
woorden, om op een aangename manier in Brussel te leven.

Het plan is op een heel duidelijke diagnose gebaseerd: bij ongewijzigd 
beleid worden we bedreigd door verkeersopstoppingen en de daaruit 
voortvloeiende overlast op socio-economisch en ecologisch vlak.
Het is de bedoeling van dit plan om:
➧ de bereikbaarheid van het gewest te verbeteren; deze vormt immers 

de garantie op zijn economische en sociale dynamisme;
➧ de levenskwaliteit van zijn bewoners te bevorderen;
➧ het autoverkeer met 20% terug te dringen – dit is de doelstelling van 

het gewestelijk ontwikkelingsplan. Daarbij worden twee deadlines in 
het vooruitzicht gesteld: 2015 en 2018.

Het welslagen van dit project wordt bepaald door ons vermogen om voor 
onze verplaatsingen met andere criteria rekening te houden dan alleen 
onze individuele keuzen. Het is de bedoeling om alles in de logica van 
een duurzame ontwikkeling te bekijken.

In dat opzicht stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een project voor 
dat zowel ambitieus als realistisch is. Dat project is erop gericht om ener-
zijds de druk van het autoverkeer op een ingrijpende en duurzame manier 
te verminderen en anderzijds een behoorlijk globaal bereikbaarheidsni-
veau tot de verschillende stedelijke functies te garanderen. In het kader 
van dit project wordt een onderscheid gemaakt tussen 9 prioriteiten. De 
concrete acties ervan worden punt voor punt in de volgende pagina’s 
uitgebreid beschreven:

➧ de zachte vervoersvormen, zoals fietsen en wandelen, bevorderen 
als alternatief voor de wagen, vooral voor verplaatsingen over korte 
afstanden;

➧ voor iedereen een modern en gediversifieerd aanbod van eersteklas 
openbaar vervoer ontwikkelen als spil van de mobiliteit in Brussel; 

➧ een rationeel gebruik van de wagen aanmoedigen en innoverende toe-
passingen bevorderen zoals autodelen en collectieve taxi’s;

➧ een gehiërarchiseerd wegsysteem aanbieden waarin de veiligheid van 
iedereen en de regeling van het verkeer worden geoptimaliseerd zodat 
er ruimte ontstaat voor alternatieve vervoermiddelen;

➧ een gecoördineerd en regulerend parkeerbeleid voeren dat echt ten 
dienste staat van de gewestelijke mobiliteit;

➧ mobiliteit en ruimtelijke ordening gezamenlijk plannen, aangezien 
beide aspecten heel nauw met elkaar verbonden zijn;

➧ een modern systeem met realtime informatie over de mobiliteit ter 
beschikking stellen aan alle gebruikers, zodat ze hiermee rekening 
kunnen houden bij hun dagelijkse verplaatsingen;

STrATEGISCHE SAMENVAT TING
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➧ de logistiek en de verdeling van goederen optimaliseren. Zij vormen 
immers het hart van de gewestelijke economische ontwikkeling;

➧ de ‘governance’ verbeteren, zodat de optimale omstandigheden ont-
staan om het IRIS 2-plan te doen slagen.

In het kader van de hierboven opgesomde prioriteiten schuift het plan 
concrete voorstellen naar voren. Sommige daarvan behoren niet alleen 
tot de verantwoordelijkheid van het gewest. Het plan kan in zijn geheel 
immers pas worden gerealiseerd en ingevoerd als talrijke partijen uit de 
openbare en de privésector zich daarvoor inzetten. Dit geldt zowel voor 
de invoering als voor de financiering van het plan. Sommige investerin-
gen zijn zwaar, maar ook noodzakelijk als we het gewest bereikbaar wil-
len houden, de mobiliteit van de Brusselaars willen verbeteren en onze 
verplichtingen willen nakomen op het vlak van de beperking van de uit-
stoot van broeikasgassen.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doet daarom niet alleen een beroep 
op al zijn partners, alle partijen die betrokken zijn bij het vervoersvraag-
stuk evenals de federale overheid en de andere gewesten, maar ook op 
alle burgers. Samen kunnen we op basis van de prioriteiten van dit plan 
een gemeenschappelijke visie uitwerken over de mobiliteit in Brussel. 
Alleen met een samenhangende en gemeenschappelijke aanpak zal de 
mobiliteit in het gewest ten gunste van iedereen op lange termijn kunnen 
worden verzekerd in een leefbare omgeving.
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1

Net zoals alle Europese grootsteden stelde Brussel de afgelopen jaren 
een Gewestelijk Mobiliteitsplan op. Dit plan kreeg de naam IRIS-plan en 
werd in 1998 voorgesteld. Het werd omschreven als een strategisch 
mobiliteitsplan waarin de volgende elementen werden opgenomen:
➧ alle vervoermiddelen;
➧ de economische en stedenbouwkundige ontwikkeling van het gewest 

en zijn hinterland;
➧ de criteria voor een duurzame ontwikkeling, het naleven van de eisen 

van het Kyoto-verdrag en de concrete vertaling daarvan voor het 
gewest.

Concreet vormt het plan het mobiliteitsluik van het Gewestelijk Ontwik-
kelingsplan (GewOP) op basis van ambitieuze keuzen ingebed in een 
logica van duurzame ontwikkeling:
➧ de mobiliteit op een duurzame manier beheren: de overhand van de 

auto beperken door alternatieve vervoermiddelen te promoten en de 
vraag naar gemotoriseerde verplaatsingen te doen afnemen;

H E T  G E w E S T ElI j k  
M o b I l I T EI T Spl AN ,  
EEN  To Eko MS T V ISI E

dE AANpAk VAN  
HET GEwESTElIjk MobIlITEITSplAN

Gewestelijk ontwikkelingsplan
Het GewOP werd opgesteld op 
basis van een analyse van de stad en 
traceert de ontwikkelingsmogelijk-
heden van het gewest op het vlak van 
levenskwaliteit, duurzame ontwikke-
ling, solidariteit en respect voor de 
meervoudige identiteit.
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➧ de bereikbaarheid verzekeren, zodat iedereen op een behoorlijke 
manier kan deelnemen aan de verschillende economische, sociale en 
culturele activiteiten binnen het gewest;

➧ de levenskwaliteit garanderen, zowel op het vlak van de leefomgeving 
en het milieu als op het vlak van de veiligheid en de rust van alle Brus-
selaars.

Het eerste plan – IRIS 1 – dat in 1998 door de gewestregering werd 
goedgekeurd, had het jaar 2005 als streefdoel vooropgesteld en was 
gebaseerd op de gegevens die tussen 1991 en 1993 op het terrein 
waren verzameld. Bij het updaten van het IRIS-plan (met het jaar 2015 
als nieuwe deadline) moesten die gegevens worden geactualiseerd. 
Daarin diende niet alleen rekening gehouden te worden met de recente 
socio-economische evoluties die de vraag naar verplaatsingen beïnvloe-
den, maar ook met de aanzienlijke vertragingen die waren opgelopen bij 
de invoering van IRIS 1, het parkeerbeleid en het GEN in het bijzonder. 
IRIS 2 is dan ook een update en ligt in de lijn van de filosofie van het 
IRIS-plan van 1998. Maar het oorspronkelijke plan kreeg in zijn geactu-
aliseerde versie wel een nieuw elan.

Voor de uitwerking van IRIS 2 vertrouwde het gewest een studieopdracht 
toe aan het studiebureau STRATEC-Aménagement. Dit bureau werkte 
voor die opdracht nauw samen met een begeleidingscomité. Deze studie 
is van start gegaan in 2002 en heeft als einddatum 2015.

Mobiliteit hangt nauw samen met onze levenswijzen. Als het plan haar 
streefdoel voor het jaar 2015 wil vastleggen, moet de studie ervan reke-
ning houden met voorspelbare maatschappelijke evoluties zoals:
➧ de groei van de bevolking, die vooral de leeftijdscategorie van de jon-

geren betreft, met vergaande gevolgen voor de schoolinfrastructuur. 
Deze groei manifesteert zich ook in de voortschrijdende vergrijzing;

➧ de groei van de werkgelegenheid ten gevolge van de economische 
ontwikkeling binnen de GEN-zone;

oNzE ToEkoMSTIGE VErVoErMIddElEN 
bEGrIjpEN

GEN-zone
Het volledige grondgebied waarvoor 
de uitbreiding van het gewestelijk 
expresnet geldt. Deze zone omvat 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 
samen met de 1ste en 2de periferie, 
namelijk 135 gemeenten.
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➧ de daling van de werktijd op kantoor, gekoppeld aan soepeler uurroos-
ters voor de werknemers en de verdere ontwikkeling van het telewerken;

➧ de verhuizing van bepaalde activiteiten en van gezinnen;
➧ de evolutie van de brandstofprijzen en het vooruitzicht op termijn van 

een daling van de productie van fossiele brandstoffen.
➧ het toenemende bewustzijn van het verband tussen onze manier van 

verplaatsen en de effecten daarvan op de volksgezondheid, de levens-
kwaliteit en het milieu;

➧ de noodzaak om de actieve vervoersvormen te bevorderen in de strijd 
tegen het sedentaire leven.

Kaart Brussel, IRIS 1,  
GEN-zone

Stadszone van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Andere stadszones

BHG = 19 gemeenten
+  33 gemeenten
van de ring van de 1ste Periferie*
+  83 gemeenten
van de ring van de 2de Periferie 
= GEN-zone

Economisch knooppunt

Stad
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1re Périphérie1ste Periferie

Het IRIS 2-plan, getoetst aan de publieke opinie, is dan ook het resultaat van 
een kaderstudie gebaseerd op een reeks meer gerichte analyses die ver-
schillende aspecten van de mobiliteit op een systematische manier onder de 
loep genomen hebben: motieven en frequentie van verplaatsingen, criteria 
bij de keuze van het vervoermiddel, staat en gebruiksniveau van het wegen-
net… Die studie werd tussen april 2002 en augustus 2003 uitgevoerd. 
In deze fase kon de situatie van de gewestelijke mobiliteit in 2015 worden 
ingeschat, met of zonder GEN en alleen rekening houdend met de invoering 
van de beslissingen die intussen al waren genomen (trendmatig scenario).

Het modelvormingsproces dat toen werd ingevoerd, liet ons vervolgens 
toe om nauwkeurig het potentiële effect te evalueren van de maatregelen 
die nodig waren om de doelstellingen te bereiken. Het was vooral belangrijk 
om de modale verschuiving tijdens de ochtendspits te kunnen meten om de 
invloed van de verschillende maatregelen hierop te kunnen vaststellen. Hier-
bij hielden we rekening met de effecten van de inrichting van de infrastruc-

bElANG VAN dE ModElVorMING

* Het IRIS 1 plan beschouwde het BHG en 
de 33 gemeenten van de eerste periferie 
(in totaal 52 gemeenten) als de studie-
zone.

Trendmatig scenario
Situatie van de gewestelijke mobiliteit 
in 2015, rekening houdend met de 
uitvoering van de maatregelen van 
IRIS 1.
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tuur op de door gezinnen en ondernemingen gekozen lokalisaties. Met behulp 
van de modelvorming konden we de impact meten van de verschillende 
beschouwde maatregelen op het gebruik van het openbaar vervoer en de 
eigen wagen. Door de meest doeltreffende maatregelen naar voren te schui-
ven, konden verschillende opeenvolgende voluntaristische scenario’s worden 
opgesteld (van 2004 tot 2006). Het plan vloeide voort uit die scenario’s.

De studie is gebaseerd op gegevens uit 2001 en houdt rekening met de 
evoluties tot 2006. Het lijkt nodig om de evolutie van de situatie na die 
periode ook in het plan op te nemen, met name de evolutie betreffende 
ruimtelijke ordening, de richtschema’s (het Internationaal Ontwikkelings-
plan (IOP), enz.), het stijgend aantal fietsers (van 1 naar 4% van de 
verplaatsingen tussen 2000 en 2009), de evolutie van het netwerk van 
de MIVB, de explosieve toename van het aantal gebruikers van de MIVB 
(meer dan 80% tussen 2000 en 2009), de maatregelen die het gewest 
genomen heeft ter bevordering van de actieve modi, enz. Er moet even-
eens rekening gehouden worden met de evolutie van de milieuvoorwaar-
den, vooral wat luchtkwaliteit en geluidshinder betreft. Vervoer is de voor-
naamste bron van deze overlast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
➧ 76% van de uitstoot van fijne stofdeeltjes en 55 % van de hoeveel-

heid stikstofdioxide wordt uitgestoten door dieselmotoren (waarvan 
het aandeel in het wagenpark onafgebroken blijft groeien en 80% 
bedroeg in 2009);

➧ Meer dan 20% van de CO2-uitstoot in het gewest is afkomstig van het 
vervoer;

➧ 30% van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt 
blootgesteld aan een buitengewoon hoog geluidsniveau veroorzaakt 
door het verkeer, dat de voornaamste bron van lawaai vormt, meer nog 
dan het luchtverkeer.

Daarenboven moet men ook rekening houden met:
➧ de economische crisis waarmee het gewest en de rest van de wereld 

sinds 2008 te maken heeft;
➧ de structurele onderfinanciering van het gewest;
➧ het aantal arbeidsplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), 

dat evolueerde van 648.000 in 2004 naar 688.000 eind 2008;
➧ de demografische groei, waardoor de kaap van 1.200.000 inwoners 

overschreden zal worden.
In het finale plan moeten dus zowel de bepalingen voortkomend uit de 
IRIS 2-studie als de vastgestelde evoluties opgenomen worden.

Naast het werk van de wetenschappers en de experts werd ook een bur-
gerpanel rond het Gewestelijk Mobiliteitsplan opgericht. Dat panel werd 
samengesteld uit burgers die representatief waren voor een zo groot 
mogelijke diversiteit van de weggebruikers in het Brussels Hoofdstede-

dE EVoluTIES dIE IN HET plAN 
opGENoMEN MoETEN wordEN

 
bEroEp op burGErzIN
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lijk Gewest. Het panel kreeg de opdracht om aan de hand van ‘sociale 
vaardigheden’ de overwegingen van de beleidsmakers aan te vullen en 
een wisselwerking op gang te brengen tussen burgers en politici. Het 
panel kwam uiteindelijk naar buiten met een doordacht en onderbouwd, 
niet-technocratisch advies waarmee de beleidsmakers een nog duidelij-
ker zicht kregen op de zaak. De activiteiten van het panel vormden ook 
een gelegenheid om het publieke debat over de gewestelijke mobiliteit te 
openen en te ontwikkelen.

De samenvatting van het IRIS 2-plan en de bijlagen werden onderwor-
pen aan een publieke enquête tussen 1 oktober en 30 november 2008. 
Ongeveer 300 burgers hebben hun bedenkingen of suggesties kenbaar 
gemaakt over de totaalaanpak, die erop gericht is de druk van het auto-
verkeer te verminderen, maar ook over de strategische keuzes en de pri-
oriteiten van dit plan. Verschillende regionale en intraregionale instanties 
hebben ook een advies hierover gegeven, onder meer de gemeenten, 
het parlement, de Economische en Sociale Raad, Leefmilieu Brussel, 
de Gewestelijke Mobiliteitscommissie en talrijke verenigingen. De admi-
nistratie heeft deze bijdragen gecentraliseerd en geanalyseerd om ze 
vervolgens te integreren bij de opmaak van de uiteindelijke versie van 
het plan.

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan bepaalt het strategische kader van het 
overheidsoptreden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Want hoe-
wel het IRIS-plan geen reglementair karakter heeft met betrekking tot 
zijn geschreven voorschriften, is het wel een belangrijk document dat 
de gewestelijke en gemeentelijke overheden nuttige aanwijzingen geeft 
bij alles wat te maken heeft met mobiliteit. Het plan zal de nodige impul-
sen geven en het kader vastleggen waarbinnen de verplaatsingen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een aantrekkelijk en efficiënt systeem 
kunnen worden georganiseerd.

Bij de toekomstige wijzigingen van het GBP (Gewestelijk Bestem-
mingsplan), zal men zich baseren op de kaarten met de belangrijkste 
verbindingswegen1.

 
opENbAAr oNdErzoEk

 
HET STATuuT VAN HET plAN

➧ 1. Het GBP omvat wat de kaarten betreft 
enkel de belangrijkste verbindingswegen, 
met name:
–  het hoofdwegennet: autosnelwegen, 

grootstedelijke- en hoofdwegen.
–  het regionale fietsnetwerk.
–  het hoofdnetwerk van het openbaar ver-

voer: spoorlijnen, routes van het open-
baar vervoer op een onafhankelijke site 
(metro, premetro).

De mobiliteitskaarten van IRIS 2 zullen dus 
uit twee luiken moeten bestaan:
–  een hoofdluik op het niveau van het GBP 

om bij de volgende revisie ervan, kaarten 
5 en 6 van het GBP te vervangen.

–  een bijkomend luik dat de andere trans-
portlijnen omvat (waaronder de tramlij-
nen) die slechts binnen het kader van het 
strategisch plan IRIS 2 zullen worden ge-
definieerd.
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➧ 2. Dit trendmatige scenario tot 2015 
wordt op een gedetailleerde manier be-
schreven in de publicatie ‘Stand van zaken 
van de mobiliteit in Brussel’ (april 2006). 
De gegevens van deze publicatie zijn ook 
beschikbaar op de site www.iris2.irisnet.be.

In 1998 keurde de regering het eerste Gewestelijk Mobiliteitsplan (of 
IRIS plan) goed na zes jaar werk. Dit plan legde voor de eerste keer een 
globale strategie en een interventiekader op het vlak van de mobiliteit 
vast voor een periode tot het jaar 2005. De inzet was in ieder geval erg 
groot. Het kwam er immers op aan om de toekomst van Brussel te ver-
zekeren door mobiliteit, concurrentiekracht en gewestelijke ontwikkeling 
met elkaar te verzoenen. Bijna tien jaar later blijft de trendmatige mobi-
liteit in het gewest erg onrustwekkend. Ook al doordat bepaalde belang-
rijke maatregelen van het IRIS 1-plan niet werden ingevoerd, terwijl de 
behoeften op het vlak van de mobiliteit intussen sterk zijn toegenomen. 
Resultaat: op basis van de huidige toestand zijn de vooruitzichten voor 
2015 op het vlak van de verplaatsingen vrij alarmerend.2

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan bepaalde in 1998 zes strategische 
assen om de druk van het autoverkeer te verlichten en zowel de levens-
kwaliteit als de verplaatsingskwaliteit van alle weggebruikers in Brussel 
te verbeteren. Nu dit plan wordt geactualiseerd, is de tijd gekomen om 
een balans op te maken:

d IAG N oSE  VAN  EEN 
u I T dAG I N G  Vo o r  
HE T bruSSEl S Ho ofd 
S T Ed ElI j k  G E w E S T

IrIS 1,  
EEN GEdEElTElIjkE ToEpASSING 

Gewestelijk Vervoerplan 
of IrIS-plan
Op basis van een analyse van de hui-
dige situatie en de heersende trends 
m.b.t. de mobiliteit in het Brussels 
Hoofd stedelijk Gewest, legt het plan 
bepaalde tendenzen vast en sug-
gereert het bepaalde maatregelen voor 
alle transportmiddelen. Het eerste plan 
werd opgesteld in 1998.
De actualisering ervan is het onder-
werp van het IRIS 2-plan.
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AS I IrIS 1: 
dE CoHErENTE ruIMTElIjkE ordENING

IRIS 1 benadrukte de nood aan een planningbeleid op basis van de 
bereikbaarheid van de werkplaatsen en het mobiliteitsprofiel van de 
ondernemingen. Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP), dat in 2001 
van kracht werd en als referentieplan voor de ruimtelijke ordening werd 
beschouwd, slaagde er echter niet in om een verdichting van de zones 
te realiseren die door het openbaar vervoer goed worden bediend. Het 
GBP moedigde evenmin de vestiging van kantoren in die zones (met 
name in de Vijfhoek) aan.

AS II IrIS 1:  
dE proMoTIE VAN dE ACTIEVE VErVoErMIddElEN 
(VoETGANGErS, AANGENAME opENbArE ruIMTE, dE fIETS)

De aanleg van fietspaden liep veel achterstand op. Dit is een gevolg van 
de lange administratieve procedures en van het gebrek aan personeel op 
de werven. Bij de aanleg van wegen worden niet systematisch accom-
modaties (infrastructuren of eenvoudige markeringen) voor fietsers voor-
zien. Daarenboven heeft het gewest ook geen globaal voetgangersbe-
leid. Met betrekking tot de personen met beperkte mobiliteit (PBM) legt 
de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, die op 21 november 
2006 door de regering werd goedgekeurd, voortaan regels en criteria 
voor een goede bereikbaarheid vast. Op het terrein omvatten de nieuwe 
inrichtingen systematisch voorzieningen voor slechtzienden en mensen in 
een rolstoel. De metrostations werden zelfs sneller aangepast dan voor-
zien. De Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid en zijn evaluatiepro-
ces werden op het niveau van het gewest geïntroduceerd. Er werden voor 
het volledige gewestelijke grondgebied bedrijfsvervoerplannen opgelegd 
voor ondernemingen met meer dan 100 werknemers op eenzelfde site, 
en ook de scholen werden verzocht een vervoerplan in te voeren. Op die 
manier wou men de duurzame vervoermodi promoten.

AS II I IrIS 1:  
dE AANpASSING VAN HET opENbAAr VErVoEr

Het gewest wilde door de ontwikkeling van nieuwe bovengrondse lijnen 
en metrolijnen de commerciële snelheid, de frequentie, de capaciteit en 
het openbaar vervoersnet verbeteren. Met de aanleg van die nieuwe lij-
nen is men intussen al begonnen. Er werden talrijke eigen banen voor 
bussen en trams toegevoegd. Maar de snelheid van die voertuigen wordt 
door de toename van de verkeersdichtheid toch nog altijd afgeremd 
zowel op de plaatsen die nog niet zijn ingericht, als op sommige plaatsen 
die wel reeds zijn ingericht. De eerste fase van de verkeerslichtenbeïn-
vloeding door het openbaar vervoer werd opgestart, maar is nog niet 
helemaal operationeel. Het gewest moet de maatregelen versterken en 
de middelen verschaffen om het openbaar vervoer te beschermen tegen 
de verkeerscongestie die de betrouwbaarheid van deze vervoermodus 
ernstig in het gedrang brengt.

De uitbreiding van de metro naar Erasmus en Delacroix is intussen 
operationeel en de lusverbinding van de kleine ring sinds begin 2009 
ook. In 2001 werd ook een globaal programma geïntroduceerd voor de 
verhoging van de capaciteit van de metro’s, de trams en de bussen. De 
effecten van dat plan zijn intussen merkbaar3. Op heel wat lijnen werd de 
frequentie tijdens de daluren opgetrokken. Op de vijf belangrijkste lijnen 
werd de frequentie ’s avonds verhoogd.

➧ 3. In tegenstelling tot wagens, die na 
enkele weken al beschikbaar zijn, kunnen 
trams en metrostellen pas in dienst worden 
genomen na voorafgaande studies, techni-
sche definities, termijnen voor het indienen 
van offertes en erg lange constructie- en 
testtermijnen: dit hele proces neemt onge-
veer 5 jaar in beslag.

Vijfhoek 
Het stadscentrum van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, 
gelegen binnen de Kleine Ring.

Commerciële snelheid
Gemiddelde snelheid van een lijn 
van het openbaar vervoer, rekening 
houdend met de stilstandtijden aan de 
haltes.
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Overigens financiert het gewest de voorkeurstarieven van de MIVB voor 
de Omnio-klanten4 en het gratis vervoer voor kinderen jonger dan 12 jaar, 
mensen ouder dan 65 jaar, personen die een leefloon ontvangen en werk-
zoekenden voor hun verplaatsingen in het kader van een sollicitatiegesprek. 
De gemeenschappen ondersteunen op dezelfde wijze de voorkeurstarieven 
voor studenten. Net zoals in andere steden die goed scoren op het vlak van 
duurzame mobiliteit, voerde het gewest het Cambioproject voor autodelen 
in om de afhankelijkheid van de personenwagen te verminderen.

In 2009 werd een Bike-sharingsysteem opgericht, dat in 2010 ver-
der uitgebreid werd.
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AS IV IrIS 1:  
dE uIT wErkING VAN EEN pArkEErbElEId

Met het plan probeerde het gewest ook om het parkeeraanbod onder 
controle te houden en de mogelijkheid tot langparkeren aanzienlijk te ver-
minderen. Deze bepaling werd aangevuld door de aanleg van transitpar-
keerterreinen en de reglementering van het aantal parkeerplaatsen van 
kantoorgebouwen bij nieuwbouw. Vóór 2005 konden op dit vlak zeer 
weinig realisaties worden genoteerd, behalve in Etterbeek, Oudergem 
en de stad Brussel. De invoering van een gewestelijke parkeerstructuur 
werd in 2007 opgestart. Op het vlak van de aanleg van transitparkeerter-
reinen werden voor vier parkeerterreinen uitbreidingsstudies uitgevoerd. 
Voor de aanleg ervan is er tot nog toe geen financiering voorhanden. 
Over de reglementering van het aantal parkeerplaatsen voor kantoren bij 
nieuwbouwprojecten werd in 2003 een rondzendbrief opgesteld, die in 
2006 in de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) werd 
opgenomen. Het parkeerbeleid is echter niet voltooid. 

AS V IrIS 1: dE INVoErING VAN dE SpECIAlISATIE  
VAN dE opENbArE wEGEN

De specialisatie van de openbare wegen, die het doorgaand verkeer 
in de woonwijken moet terugdringen, is een delicate oefening, waarbij 
men rekening moet houden met de druk en de flexibiliteit van de wagens. 
Omwille van de verschuivingseffecten naar naburige openbare wegen 
en vooral naar assen die door bussen en trams worden gebruikt en de 
beperkte budgetten die daarvoor beschikbaar waren, kwamen hiervoor 
slechts bepaalde zones in aanmerking5.

Eind 2008 was 29,5% van de gemeentelijke wegen van het wijkwe-
gennet omgevormd tot zones 30. Die omvormingen, door middel van 
fysieke en reglementaire maatregelen die de snelheid naar beneden moe-
ten brengen, gingen echter niet voldoende gepaard met maatregelen om 
het verkeer af te raden (lusparcours, omgekeerd eenrichtingsverkeer,…). 
Het gewest stelde hiervoor weliswaar incentives ter bechikking (cofinan-

➧ 4. Begunstigden van de verhoogde tege-
moetkoming onder het RVV-statuut: wedu-
wen, invaliden, gepensioneerden en wezen.

Evolutie van de commerciële 
snelheid van de bus en de tram  
in functie van de jaren
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ciering van de plannen voor zone 30 en GMP, subsidies via het mecha-
nisme van de gesubsidieerde werken), maar de vooruitgang die hierbij 
wordt geboekt, is te beperkt. Het afsluiten van bepaalde wijken om het 
doorgaand verkeer in die wijken te verminderen werd weinig toegepast.

De Gemeentelijke Mobiliteitsplannen (GMP), die sinds 2002 gelei-
delijk aan werden ingevoerd, zouden een bredere visie moeten toelaten, 
waarbij rekening wordt gehouden met die parameters. De impact van 
deze GMP’s moet opmerkelijk versterkt worden en ze moeten resoluut 
afgestemd worden op de gewestelijke mobiliteitsdoelstellingen.

Men moet eveneens vaststellen dat het gewest geen voetgangersbeleid 
heeft. Het is opvallend dat Brussel, in vergelijking met andere Europese en 
Belgische steden, over zeer weinig voetgangerszones beschikt.

uitgevoerde zones 30 km/u 

voetgangerszone

residentiële zones of zones 20 km/u

zone 30 sedert 01.09.2010 

Kaart van de zones 30 (2009)
Bron: BUV

➧ 5. Op de kaart met alle openbare we-
gen die tot zone 30 werden omgevormd, 
krijgt u een zicht op de vooruitgang die 
intussen werd geboekt. Toch moet er nog 
een hele weg worden afgelegd voor we 
onze doelstelling bereiken.
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AS VI IrIS 1: dE oNT wIkkElING VAN HET GEN

Het realisatieproces werd uitgevoerd in het kader van een reeks opeen-
volgende akkoorden tussen het federale niveau en de drie gewesten. De 
betrokken partijen maakten hierbij afspraken over de gedeeltelijke finan-
ciering (GEN-fonds), de planning van de werkzaamheden (meerjarenplan 
2001-2012 van de NMBS), de bestelling van specifiek rollend materi-
eel en de invoering van een pilootstructuur voor de invoering (GEN-over-
eenkomst van 2003). In 1999 werden de eerste stedenbouwkundige 
attesten afgeleverd voor de lijn 161 en de Schuman-josaphattunnel. Dit 
leidde echter niet meteen tot de uitvoering van de nodige werkzaamhe-
den. Voor bepaalde stukken werd tot op de dag van vandaag nog geen 
vergunning ontvangen6.

Intussen werd al meer dan zeven jaar vertraging opgelopen.

wAT wAS dE IMpACT VAN dE MAATrEGElEN  
VAN HET IrIS 1plAN?

In 2009 heeft men aangetoond dat het aantal afgelegde kilometers op 
de wegen tijdens de laatste decennia voortdurend is blijven stijgen. Op 
nationaal niveau bedraagt deze stijging bijna 20% tussen 1997 en 
2007. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze toename minder 
groot en sommige tellingen geven op bepaalde assen zelfs een lichte 
daling aan voor de twee voorbije jaren. Het blijkt desalniettemin dat het 
aantal afgelegde kilometers op het secundaire wegennet van het gewest 
met 30% is gestegen tijdens het laatste decennium, waardoor zowel de 
levenskwaliteit in de wijken als de commerciële snelheid van het boven-
grondse openbaar vervoer opmerkelijk afnemen.

In 2001 lag het aantal verplaatsingen met de wagen binnen het 
gewest tijdens de ochtendspits (7u-9u) lager dan was aangekondigd in 
de trendmatige voorspelling van IRIS 1. Het verhoopte resultaat van het 
voluntaristische scenario werd echter nog lang niet bereikt, ongetwijfeld 
door de te geringe doorvoering van het parkeerbeleid en een onvol-
doende verschuiving naar stappen en fietsen als verplaatsingswijze.

Wat het aantal verplaatsingen met de wagen naar het gewest betreft, 
lijkt de situatie in 2001 beter dan wat in het voluntaristische scenario 
van het IRIS 1-plan werd voorspeld, wanneer we de toestand tussen 7u 
en 9u bekijken, en dat terwijl het GEN nog niet bestaat. De studie heeft 
wel aangetoond dat er een sterke stijging is tussen 6u en 7u en tussen 9u 
en 10u ’s morgens. De ochtendspits strekt zich voortaan dus uit van 6u 
tot 10u. Op die manier hopen de automobilisten de moeilijke bereikbaar-
heid van het gewest tijdens de ‘hyperspits’ op te vangen. 

Feit blijft dat het gedeeltelijk uitgevoerd IRIS 1-plan ons niet in staat 
heeft gesteld de doelstellingen van het GewOP te halen (de verkeers-
druk met 20% verminderen tegen 2010) en evenmin een voldoende 
verschuiving naar actieve verplaatsingswijzen – heeft teweeg gebracht. 

➧  6. Stand van zaken van de belangrijkste 
procedures voor de aanvraag van steden-
bouwkundige vergunningen op 01/07/2008:
–  lijn 50A Aalst-Zuid: SV verkregen, 

10/2008. Werken zijn lopende;
–  lijn 161 Namen-Watermaal-Schuman: 

SV toegekend in 1/2008. Beroep in 
behandeling.

–  lijn 124 Charleroi-Moensberg-Zuid: 
SV uitgereikt in 3/2008. Beroep in 
behandeling. Werken zijn lopende;

–  Diabolo (4de terugkeertak naar Brus-
sel): SV verkregen, 11/2008. Werken 
zijn lopende;

–  Vierhoek (Noordstation) SV verwacht 
voor 05/2010
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Welke toekomst mogen we voor de mobiliteit in 2015 verwachten als er 
geen nieuw beleid wordt uitgestippeld? Om een referentiepunt te kunnen 
bepalen, werden intussen verschillende prospectieve studies uitgevoerd. 
Die waren gebaseerd op de verwachte maatschappelijke en demogra-
fische evoluties en de gevolgen van de nieuwe infrastructuur die tussen 
2001 en 2006 werd gerealiseerd of waarover in die periode werd beslist.

Hierbij werd geen rekening gehouden met het GEN.7 De vooruitzich-
ten voor 2015 zien er onrustwekkend uit, niet alleen op het vlak van de 
bereikbaarheid van de verschillende polen van het gewest, maar ook op 
het vlak van het welzijn van de bewoners en de economische activiteit. 
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 zal het verkeer in 2015 met 6% gegroeid zijn 
ten opzichte van 2001. Dit komt neer op een stijging van 0,5% per 
jaar. Buiten het gewest bedraagt de toename van het verkeer zelfs 
17%, wat ook een impact heeft op het verkeer in het BHG;

➧ het overheersende gebruik van de wagen voor het dagelijks vervoer. 
Voor drie van de vijf verplaatsingen wordt gebruikgemaakt van de 
wagen. Die blijft in 2015 ook het belangrijkste gemotoriseerde ver-
plaatsingsmiddel. 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.

EEN NoG AlTIjd zorGwEkkENdE  
TrENdMATIGE EVoluTIE

➧ 7. Alleen het GEN werd niet in dit trend-
matige scenario voor 2015 opgenomen. Op 
die manier kon men een duidelijker onder-
scheid maken tussen de gevolgen van het 
GEN en de gevolgen van de andere maatre-
gelen die reeds genomen werden.

Vergelijking van de verplaatsingen per voertuig die in 2001 werden geteld en de 
verplaatsingen per voertuig die door het trendmatige en voluntaristische scenario 
van IRIS 1 zijn vooropgesteld.
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dE GEwESTElIjkE bErEIkbAArHEId bEdrEIGd

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 2015 zal het verkeer ten 
noorden van de GEN-zone8, zowel tijdens de ochtend- als de avondspits, 
in beide richtingen bijzonder moeizaam verlopen. In die omstandigheden 
zal het ook onmogelijk zijn om de wagens ’s avonds vanuit het gewest via 
die verzadigde snelwegen te evacueren.

De ring zal ook worden overbelast door de toestroom van het woon-
werkverkeer naar Diegem-Zaventem en de toename van het aantal ver-
plaatsingen van de ene periferie naar de andere. De alternatieven voor 
de wagen schieten tekort. 85% van de verplaatsingen gebeurt er dus 
met de wagen. Door het capillariteitseffect zullen de snelwegen naar de 
ring dichtslibben en zal de capaciteit van de grote binnenkomende ver-
keersassen 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. 

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 indien de capaciteit van de ring en op de snelwegen die tot in het 
gewest doordringen licht verbetert, het verkeer naar het gewest opnieuw 
sterk zal toenemen.

➧  8. GEN-zone = de 19 gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest + de 33 ge-
meenten van de ring van de eerste periferie + 
de 83 gemeenten van de ring van de tweede 
periferie.
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DENDERMONDE MECHELEN

ANTWERPEN

AALST

ZOTTEGEM

ENGHIEN

BRAINE-LE-COMTE

HALLE

BRAINE L’ALLEUD

NIVELLES

WAVRE

OTTIGNIES LOUVAIN-LA-NEUVE

LEUVEN

GRIMBERGEN

VILVOORDE

BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST

SINT PIETERS-LEEUW

Toestand in 2001 – 8u-9u
Kaart van de verzadiging  
van het netwerk in de GEN-zone. 

Trendmatig scenario 2015 zonder GEN – 8u-9u
Kaart van de verzadiging  
van het netwerk in de GEN-zone.  
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Grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hoofdwegen
Bezettingsgraad, 80% van de capaciteit en meer

Toestand in 2001 – 8u-9u  
Kaart van verzadiging van  
het netwerk op het gewestelijke  
grondgebied. 
  

Trendmatig scenario 2015 zonder GEN – 8u-9u
Kaart van de verzadiging van het netwerk  
op het gewestelijke grondgebied.

Grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hoofdwegen
Bezettingsgraad, 80% van de capaciteit en meer
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TE VEEl wAGENS zIjN SCHAdElIjk  
Voor dE lEVENSk wAlITEIT 

De huidige toestand op het gewestelijke grondgebied is in sommige 
zones al moeilijk. Tussen 1991 en 2001 is het aantal verplaatsingen 
met de wagen (7u tot 9u) in Brussel met 8% en in de GEN-zone met 
13% toegenomen. Het verkeer van 7u tot 9u naar de GEN-ring steeg 
nog sterker (36%). Het verkeersvolume stijgt ook buiten de piekuren op 
explosieve wijze (groei van 30 tot 60% tijdens de daluren tussen de 
ochtend- en de avondpiek). In 2015 zullen verschillende zones met erg 
zware fileproblemen te kampen hebben, meer bepaald de Vijfhoek en 
de eerste kroon oost en noord. Globaal genomen zal de toestand erger 
zijn dan in 2001, meer bepaald in de Europese wijk, in Schaarbeek en 
Sint-joost-ten-Node. De druk van het autoverkeer zal het duidelijkst voel-
baar zijn op het plaatselijke net, in de woonwijken. Die woonwijken zullen 
immers nog niet voldoende beschermd zijn, rekening houdend met de 
beperkte doorvoering van de specialisering van het net. 

Dit fenomeen wordt nog versterkt door het toenemende gebruik van 
bedrijfswagens, waarvan de bestuurders er niet op worden gewezen dat 
ze op een rationele manier gebruik dienen te maken van de wagen.

Het logisch gevolg van de toename van het verkeer: de CO2-uitstoot 
neemt toe, waardoor het risico bestaat dat alle inspanningen die in het 
gewest werden geleverd (bijvoorbeeld in de industrie of in de woningen), 
teniet worden gedaan. Het veel te hoge aantal wagens heeft echter nog 
andere negatieve gevolgen voor de levenskwaliteit van de Brusselaars: 
lawaai, slechte verdeling van de openbare ruimte tussen de verschillende 
gebruikers, risico’s op ongevallen en verontreinigende stoffen op een 
meer plaatselijke schaal (CO, NOX, COV, PM10…).

HET VErkEEr bElEMMErT HET opENbAAr VErVoEr

De verzadiging van de wegen belemmert ook de commerciële snelheid 
van het bovengrondse openbaar vervoer. Die voertuigen rijden zich 
immers in het verkeer vast. Hun verplaatsingssnelheid op de openbare 
weg zal gemiddeld met 32% dalen. De uitbatingskosten stijgen ook door 
de verkeerscongestie, die de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer 
aantast. Zelfs als er rijvakken voor het openbaar vervoer worden gere-
serveerd, ontstaan er knelpunten op ieder kruispunt dat moet worden 
overgestoken.

HET AANbod VAN HET opENbAAr VErVoEr  
IS NoG NIET VoldoENdE AANGEpAST

Een behoorlijke intermodaliteit blijft voor veel gebruikers nog altijd een 
onbereikbare droom, zeker als we rekening houden met het feit dat de 
aansluitingen op sommige plaatsen structureel onvoldoende zijn georga-
niseerd.
Daar bestaan verschillende oorzaken voor:
➧ zeer variabele verplaatsingsduur ten gevolge van het heterogene 

karakter van de frequenties en de dienstregelingen bij de verschillende 
exploitanten;

➧ weinig overzichtelijke en onsamenhangende inrichtingen;
➧ haltes die te ver uiteen liggen;
➧ ongunstige omstandigheden op het vlak van de wachttijden en de 

informatieverstrekking aan de gebruikers, vooral bij problemen;
➧ veiligheidsrisico’s (hoofdwegen met snel verkeer…).

Co2
Koolstofdioxide is een gas dat van 
nature voorkomt in de lucht met een 
volume van ca. 0,035%. Het is één 
van de belangrijkste broeikasgassen. 
De verhoogde concentratie ervan in 
de lucht is een essentiële factor voor 
de klimaatsopwarming. In het Brussels 
Hoofdstedelijk  Gewest is 95% van de 
uitstoot van broeikasgassen aldus te 
wijten aan CO2.

Toename van de 
verkeersintensiteit 2015 
Trendmatig ten opzichte van 2001

+6%
+17%

+45% +32%

+7%
waarvan plaatselijke wegen  +14%

+17%

Verkeersintensiteit

Belasting van het netwerk (voertuigen x km)

Duur van de verplaatsing

Gemiddelde snelheid

Gewest Buiten het Gewest 

- 5 km/u - 5 km/u
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Het aanbod van het openbaar vervoer beantwoordt niet meer aan de 
nieuwe eisen op het vlak van de verplaatsingen:
➧ tijdens de zogenaamde daluren die tegenwoordig steeds drukker worden; 
➧ ’s avonds laat of ’s nachts voor nachtbrakers en mensen die ’s nachts 

werken (behalve de nachtbussen tot 3u ’s morgens twee avonden per 
week en de collectieve taxi’s);

➧ door een ontoereikende capaciteit tijdens de piekuren, waardoor het 
geboden comfort onder een aanvaardbaar niveau zakt. De toename 
van het aantal klanten van het MIVB-netwerk tussen 1999 en 2008 
(+79%) heeft voor problemen gezorgd met betrekking tot de beschik-
baarheid van plaatsen en vereist de aankoop van rijtuigen met een 
grotere capaciteit; er moeten niettemin onafgebroken inspanningen 
geleverd worden om te anticiperen op de toekomstige groei;

➧ omdat er meer inspanningen moeten geleverd worden op het gebied 
van fietsstallingen en om de moeilijke toegankelijkheid van de stations 
en de rijtuigen voor PBM en fietsers te verhelpen.

➧ de coördinatie tussen de vier operatoren dient voortgezet en versterkt 
te worden (aanbod, tickets, tarieven, enz.)

SoMMIGE wIjkEN VErdIENEN bIjzoNdErE AANdACHT

De problemen op het vlak van de bereikbaarheid van de middenring 
waren al zorgwekkend in 2001, maar zijn nu nog erger geworden. Dit 
geldt zowel voor het openbaar vervoer (hoewel dat moet verbeteren met 
de invoering van het tram- en busplan 20089) als voor het autoverkeer: 
de capaciteit van de middenring zal duidelijk niet volstaan, zeker als de 
specialisatie van de wegen wordt ingevoerd waardoor het verkeer op 
die grote gewestwegen zal samenkomen. Zelfs met de ontwikkeling van 
het GEN zullen Schaarbeek en ukkel nog moeilijker te doorkruisen zijn, 
zowel met de wagen als met het openbaar vervoer.

De ontwikkeling van een hectaren groot complex op de site van Thurn & 
Taxis zal een belangrijke impact hebben op de mobiliteit in het gewest. 
Die zone wordt gekenmerkt door een verzadiging van de wegen en een 
momenteel matige bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Bij de 
keuze van de bestemming van de oude sites van de NMBS, die zowel 
met het openbaar vervoer als te voet erg moeilijk bereikbaar zijn (Delta, 
josaphat en Schaarbeek-Vorming, …), moet men dan ook proberen om 

➧ 9. De reorganisatie van het tram- en het 
busnet werd in 2005 na een groot debat in 
het gewestelijke parlement goedgekeurd. 
Die reorganisatie streeft naar een verbe-
tering van de regelmaat, de frequenties en 
de bereikbaarheid van de verschillende zo-
nes van het gewest, maar dan wel ten koste 
van de splitsing van een aantal oude lijnen. 
Hierdoor moet er meer worden overge-
stapt dan in het verleden. Men zal dan ook 
proberen om de hinder die hieruit voorkomt 
te beperken.
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ruimtelijke ordening, bereikbaarheid en kosten van het vervoer met 
elkaar te verzoenen. Het type en de dichtheid van de activiteiten die het 
gewest daar zal vestigen, zal een grote invloed hebben op de geweste-
lijke mobiliteit.
Voor andere wijken die nog niet zo lang zijn verstedelijkt (1970-2006) 
is een nieuwe vraag naar bereikbaarheid ontstaan die te maken heeft 
met:
➧ de ontwikkeling van gemengde stedelijke kernen: dat is bijvoorbeeld 

het geval met hoog jette, waar een gemengde zone werd ontwikkeld 
met een grote campus van het universitaire ziekenhuis en met wonin-
gen, of met Peterbos-Westland in Anderlecht waar de bevolkings-
dichtheid groot is;

➧ de ontwikkeling van kantoorkernen zoals de Leopoldwijk (tussen 1990 
en 2006) of de verdichting van de activiteiten langs de Vorstlaan en 
de Woluwelaan;

➧ de ontwikkeling van economische activiteiten op het Vlaamse grond-
gebied aan de grenzen van het gewest (Keiberg, Zaventem, Die-
gem…). De behoorlijke kwaliteit van de dienstverlening van deze zones 
door het openbaar vervoer is belangrijk voor het gewest, in die zin dat 
daar een groot aantal banen zullen worden ingeplant die toegankelijk 
zijn voor Brusselaars (22% groei verwacht in 2015 voor het woon-
werkverkeer naar de eerste periferie vanaf Brussel, hetzij 40.000 
verplaatsingen tussen 6u en 10u).

Overigens moet men in dit verband ook rekening houden met de aanleg 
op korte termijn van nieuwe wijken en de verdichting van de bestaande 
wijken in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan of specifieke 
projecten zoals de verdichting van de activiteiten in de Wetstraat, de ont-
wikkeling van Thurn & Taxis, enz. De gelijktijdige komst van een groot 
aantal nieuwe bewoners zal een belangrijke invloed hebben op de vraag 
naar vervoer in de betreffende zones. 

In dit verband moet men ook rekening houden met de verhuizing van 
het hoofdkwartier van de NAVO naar de Prins Boudewijnkazerne en de 
nieuwe bestemming van de huidige site.

Die verschillende stadsprojecten hebben een ingrijpende invloed op de 
gewestelijke mobiliteit. Dat is de reden waarom het plan een totaalvisie 
en een totaalplanning voorstelt, die voor een grotere samenhang op het 
vlak van de ruimtelijke ordening zouden moeten zorgen.
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Bij de uitwerking van het plan organiseerde het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest een burgerpanel. Zo’n panel is een nieuwe vorm van burgerparti-
cipatie die in de jaren ’80 voor het eerst werd toegepast. Hierin kan een 
groep burgers een bijdrage leveren aan de bezinning over een complexe 
vraag. De burgers die deel uitmaken van het panel kunnen een doordacht 
en door argumenten ondersteund niet-technocratisch advies verlenen dat, 
samen met het werk van de wetenschappers en de experts, de beleidsma-
kers kan helpen om een duidelijker zicht te krijgen op de toestand.

Het panel werd samengesteld uit een dertigtal vrijwilligers, die zo 
werden geselecteerd dat ze een zo groot mogelijke diversiteit van de 
gebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigden. 
Zij dachten samen na over de mobiliteit in Brussel. Het resultaat van hun 
gezamenlijke werk werd in juni 2006 aan de toenmalig bevoegde minis-
ter Pascal Smet overhandigd.10

prAGMATISCH

Het panel kreeg aan de hand van inleidende en instructieve uiteenzet-
tingen een duidelijk zicht op de complexiteit van de problematiek van de 
mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daarna formuleerde het 
pragmatische en logische verwachtingen op organisatorisch en politiek 
vlak. Die verwachtingen weerspiegelden voorwaarden die zij als essenti-
eel bestempelden voor een doeltreffend Gewestelijk Mobiliteitsplan:
➧ het mobiliteitsbeleid van de verschillende machts- en beslissingsni-

veaus (federale overheid, gewesten, gemeenten, overheden, politie-
diensten,…) moest hierbij op elkaar worden afgestemd, zonder dat 

dE bEVINdINGEN  
VAN HET burGErpANEl

➧ 10. u kunt het volledige advies van het 
panel downloaden op www.iris2.irisnet.be. 
Een papieren versie van het advies is ook 
beschikbaar bij Mobiel Brussel.
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daarbij uit het oog mocht worden verloren dat de inwoners van Brussel 
hierin het laatste woord moeten behouden;

➧ er werden geplande acties in de tijd omschreven en gerangschikt qua 
belangrijkheid;

➧ de concrete toepassing van die maatregelen zal moeten worden onder-
steund door een reële wil van de betrokken partijen op het terrein, een 
sensibilisatie van alle burgers en een doeltreffend controlesysteem;

➧ er moeten voldoende financiële en menselijke middelen ter beschik-
king worden gesteld waarmee de doelstellingen kunnen worden 
gehaald;

➧ er moet een strenge evaluatie worden ingevoerd.

zEVEN prIorITAIrE MAATrEGElEN

Toen het panel werd gevraagd om zich over een reeks mogelijke maatre-
gelen uit te spreken, omschreef het zeven domeinen die het als prioritair 
beschouwde voor de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
➧ onvermijdelijke infrastructuurwerken, waaronder het GEN en de 

metro, die volgens het panel versneld zouden moeten worden uitge-
voerd. Daarnaast zouden er gratis en beveiligde overstapparkeerter-
reinen moeten worden aangelegd met een rechtstreekse aansluiting 
op het openbare vervoersnet; 

➧ een samenhangend en regulerend parkeerbeleid;
➧ eersteklas openbaar vervoer;
➧ een versterkte intermodaliteit (aanpassing rollend materieel en com-

binatie van dienstregelingen);
➧ systematisch rekening houden met de behoeften van personen met 

beperkte mobiliteit (PBM);
➧ meer levenskwaliteit in het gewest, met onder meer de aanleg van 

zones voorbehouden voor actieve verplaatsingen en openbaar ver-
voer;

➧ een betere informatieverstrekking over de verschillende vervoerswij-
zen (dienstregelingen, trajecten, plannen, kostprijs,…).

Het panel besteedde niet alleen aandacht aan de materiële en structurele 
problemen die met de mobiliteit verband houden. Het wees ook op het 
belang van een mentaliteitswijziging van de hele bevolking met betrek-
king tot de manieren waarop men zich verplaatst. Het panel moedigt 
het stimuleren van collectieve waarden aan, alsook het werken rond het 
imago van de verschillende verplaatsingswijzen.

dE CrITErIA wAArMEE dE MAATrEGElEN  
wErdEN GEëVAluEErd

Het panel kreeg ook de vraag om na te denken over de evaluatiecriteria 
van de verschillende maatregelen11. De belangrijkste daarvan waren:
➧ persoonlijke veiligheid;
➧ duur van de verplaatsing;
➧ levenskwaliteit;
➧ verkeersveiligheid;
➧ autonomie;
➧ ruimtelijke ordening.

➧ 11. De keuzecriteria die door de panel-
leden naar voren werden geschoven, wer-
den binnen vier werkgroepen in een lijst 
ondergebracht. Tijdens een plenaire zitting 
moest men het daarna met elkaar eens wor-
den over gehelen waarin alle opgesomde 
criteria uiteindelijk zouden worden verte-
genwoordigd.
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Criteria

Graad van belang volgens de panelleden
0

Persoonlijke veiligheid

Levenskwaliteit
Duur (tijd)

Verkeersveiligheid
Autonomie

Indeling van de ruimten
Voorspelbaarheid van de duur

Nabijheid
Comfort in het vervoer

Betrouwbaarheid
Toegankelijkheid

Keuzemogelijkheid
Verhouding ten opzichte van de andere weggebruikers

Luchtverontreiniging
Aantal aansluitingen

Kostprijs

Lawaai
Beschikbaarheid van de informatie

rAdICAlE VErANdErINGEN ?

Het panel heeft de minste moeite met voluntaristische maatregelen zoals 
infrastructuurwerken, voorrangsassen voor het openbaar vervoer, maat-
regelen voor de fietsers en een parkeerplan. De wegenspecialisatie, 
gratis openbaar vervoer en de invoering van een stadstol daarentegen 
roepen meer tegenstrijdige reacties op.

Op basis van die verontrustende diagnose werden drie voluntaristische 
scenario’s voor het jaar 2015 opgesteld. Binnen die drie scenario’s wer-
den een tiental mogelijke maatregelen gecombineerd tot een voluntaris-
tische aanpak van de uitdagingen.
De scenario’s houden het volgende in:

SCENArIo 1

Alle maatregelen van het IRIS 1-plan, waarvan de belangrijkste in dit 
scenario werden opgenomen, waren er vooral op gericht om enerzijds de 
bereikbaarheid en de levenskwaliteit met elkaar te verzoenen en ander-
zijds de verloedering van de stad een halt toe te roepen. De opstellers 
van het plan streefden hierbij naar:
➧ de omschrijving van een beleid voor de ruimtelijke ordening op basis 

van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer;12

➧ het beheer van de parkeermogelijkheden binnen de Vijfhoek en de eer-
ste kroon;

➧ de aanleg van het GEN;
➧ de verbetering van de frequentie, de capaciteit en de commerciële 

snelheid van het openbaar vervoer en de aanleg van nieuwe lijnen;
➧ de aanleg van fietsroutes;
➧ de uitbreiding van de capaciteit van de transitparkeerterreinen;
➧ de specialisatie van de wegen om het doorgaand verkeer buiten de 

woonwijken te houden.
De modelvorming heeft aangetoond dat met dit scenario het verkeer 
tegen 2015 slechts 6% zal afgenomen zijn ten opzichte van 2001.

IrIS 2STudIE

➧ 12. In dat geval moet iedere activiteit 
een plaats krijgen in functie van het mobili-
teitsprofiel van de organisatie en de bereik-
baarheid van die plaats.
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Meer dan 100%
Van 80 tot 100%
Van 50 tot 80%
Minder dan 50%

Kaart van de parkeerdruk  
langs de openbare weg  
van 10u30 tot 12u

Kaart van de parkeerdruk voor  
de vijfhoek en de eerste kroon,  
uit te breiden tot de tweede kroon
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SCENArIo 2

Op basis van het eerste scenario, dat niet de verhoopte resultaten 
opleverde, werden verschillende aanvullende maatregelen naar voren 
geschoven. Hiermee hoopte men de verkeersdrukte alsnog met minstens 
20% te kunnen verlagen, zoals vooropgesteld. Zo werden de maatrege-
len van scenario 1 nog aangevuld met: 
➧ de uitbreiding van het parkeerbeleid tot de tweede kroon;
➧ de betaling door de automobilist (en niet door zijn werkgever) van de 

parkeerkosten in kantoorgebouwen.
➧ de veralgemening van het schoolvervoer voor de helft van de leerlin-

gen (bussen, te voet of met de fiets);

Meer dan 100%
Van 80 tot 100%
Van 50 tot 80%
Minder dan 50%

Parkeerdruk om 5u30
Gegevens Brussel Mobiliteit 
2004 en 2006.
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➧ gratis openbaar vervoer voor de schoolgaande jeugd op het grondge-
bied van het gewest;

➧ 100% betaling door derden van de kosten voor het openbaar vervoer 
voor de werknemers.

➧ het invoeren van een tarifering voor het gebruik van het wegennet in 
functie van de afgelegde afstand (Galileo-satellietsysteem, dus zonder 
scherm of wegentolstations).

In deze grafieken is het aandeel van de fiets voor verplaatsingen binnen het gewest bewust 
beperkt gehouden. Er wordt hierbij rekening gehouden met een maximale verschuiving naar de 
andere transportmiddelen en dan vooral naar het openbaar vervoer, waardoor de netten met 
een veiligheidsmarge kunnen worden aangevuld.

Vraag naar gemechaniseerde verplaatsingen*

6u-10u

+ Binnenrijdend pendelverkeer

Buitenrijdend pendelverkeer–
Totaal

6u-10u

+ Binnenrijdend pendelverkeer

Buitenrijdend pendelverkeer–
Totaal

6u-10u

Intern in het gewest Binnenrijdend pendelverkeer Totaal in het gewest Buitenrijdend pendelverkeer

2001

2015 Trendmatig

Scenario 1
Scenario 3 
Scenario 2

442 000

456 000  +3,2%

459 000   +3,9%

260 000

266 000 +2,5%

276 000 +6,4%

701 000

722 000               +3%

735 000                +4,8%

87 000

105 000 +21,3%

104 000 +19,7%

Vraag naar verplaatsingen op het wegennet (bestuurder = auto)

6u-10u

+ Binnenrijdend pendelverkeer

Buitenrijdend pendelverkeer–
Totaal

6u-10u

+ Binnenrijdend pendelverkeer

Buitenrijdend pendelverkeer–
Totaal

6u-10u

Intern in het gewest Binnenrijdend pendelverkeer Totaal in het gewest Buitenrijdend pendelverkeer

2001

2015 Trendmatig

Scenario 1

Scenario 3 

Scenario 2

221 000

225 000         +2,1%

203 000     -7,9%

190 000   -13,9%

153 000 -30,4%

147 000

149 000  +1,6%

141 000  -3,7%

121 000 -17,9%

90 000  -38,7%

367 000

374 000                      +1,9%

344 000                   -6,3%

310 000               -15,5%

243 000         -33,7%

61 000

74 000 +22,6%

71 000 +17,2%

71 000 +18,1%

51 000 -16,3%

* Gemechaniseerd = Alle vervoermiddelen 
behalve te voet (wagen, openbaar vervoer, 
fiets).
Gemotoriseerd = Alle vervoermiddelen 
behalve te voet en met de fiets.
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Instappen 7u-9u

Vraag naar verplaatsingen op het netwerk van het openbaar vervoer (trein, metro, tram, bus)

6u-10u

+ Binnenrijdend pendelverkeer

Buitenrijdend pendelverkeer–
Totaal

6u-10u

+ Binnenrijdend pendelverkeer

Buitenrijdend pendelverkeer–
Totaal

6u-10u

Intern in het gewest Binnenrijdend pendelverkeer Totaal in het gewest Buitenrijdend pendelverkeer

2001

2015 Trendmatig

Scenario 1

Scenario 3

Scenario 2

169 000

175 000 +3,4%

195 000   +15,4%

218 000      +28,9%

245 000         +45,2%

86 000

89 000 +4,2%

107 000 +24,3%

116 000 +34,8%

136 000 +58,9%

255 000

264 000          +3,6%

302 000               +18,4%

334 000                  +30,9%

382 000                    +49,8%

19 000

22 000 +16,9%

24 000 +27,2%

27 000 +43,2%

40 000 +107,3%

Prestatie-indicatoren van het wegennet

6u-10u

+ Binnenrijdend pendelverkeer

Buitenrijdend pendelverkeer–
Totaal

6u-10u

+ Binnenrijdend pendelverkeer

Buitenrijdend pendelverkeer–
Totaal

6u-10u

Afgelegde afstanden 
(voertuigen×km)

Duur van de verplaat-
singen (voertuigen×uur)

Gemiddelde snelheid 
(km/u)

CO2-emissies  
lichte voertuigen (T)

CO2-emissies  
zware voertuigen (T)

2001

2015 Trendmatig

Scenario 1

Scenario 3

Scenario 2

2 308 000

2 507 000   +8,7%

2 257 000  -2,2%

2 191 000 -5,1%

1 703 000 -26,2%

84 700

111 300   +31,5%

112 500   +32,9%

81 500  -3,8%

52 800 -37,7%

27,3

22,5    -17,4%

20,1   -26,4%

26,9       -1,3%

32,3          +18,5%

441

496                 +13%

460               +4%

403            -9%

292       -34%

129

164 +27%

175   +35%

150 +16%

133 +3%

Verdeling per openbaar vervoermiddel volgens de scenario’s (GEN-zone)

Metro Tram Bus GEN Treinen (IC IR P) TEC - De Lijn Totaal

IRIS 2 (2001)

2015 Trendmatig

Scenario 1

Scenario 3

Scenario 2

89 046

101 949

125 521

106 190

148 130

57 626

57 145

63 630

99 352

111 155

57 431

57 617

57 359

51 251

53 912

90 120

113 225

131 989

145 676

146 540

108 777

117 087

126 106

35 816

38 889

30 308

27 737

28 977

385 595

402 140

475 715

514 842

600 269
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SCENArIo 3

In dit scenario zijn de belangrijkste maatregelen uit het tweede scenario 
opgenomen, met uitzondering van de tarifering van het wegennet en de 
betaalde parkeerplaatsen op de werkplaats van de gebruiker.

In deze drie gevallen daalt het aandeel van de verplaatsingen met de 
wagen sterk ten voordele van de fiets of het openbaar vervoer. Voor de 
pendelaars neemt het modale aandeel van de wagen in ieder geval aan-
zienlijk af dankzij het GEN. In het scenario 2 winnen de alternatieven 
voor de wagen sterk aan belang: hier neemt het gebruik van het open-
baar vervoer met 50% toe ten opzichte van 2001. Met het scenario 3 
wordt een beter resultaat behaald dan met IRIS 1: in dat geval neemt 
het openbaar vervoer 31% van de verplaatsingen voor zijn rekening. Dit 
scenario lijkt een realistische tussenstap naar het zeer voluntaristische 
ideale scenario, dat later (tegen 2018) zou kunnen worden ingevoerd.

Bij de becijferde doelstellingen van de modelvorming komen nog de 
doelstellingen betreffende de bevordering van het stappen en het fietsen 
als verplaatsingwijze. De behouden doelstelling bestaat erin dat 20% 
van de gemechaniseerde verplaatsingen in de toekomst vervangen wordt 
door verplaatsingen met de fiets.

Vervoer heeft een rechtstreekse invloed op de levenskwaliteit van de 
bewoners en de gebruikers van de stad. 

Vervoer is de belangrijkste oorzaak van overlast met betrekking tot 
luchtkwaliteit, CO2-uitstoot en lawaai. 

Bovendien nemen het dominante wegverkeer, en in het bijzonder de 
personenwagen, heel veel plaats in beslag, beperken ze het gebruik van 
de openbare ruimte en schaden ze het aangename karakter van het leven 
in de stad. 

Ten slotte is het wegverkeer ook een belangrijke oorzaak van de onvei-
ligheid op de wegen.

luCHTk wAlITEIT

In 2007 was het vervoer verantwoordelijk voor 72% van de uitstoot van 
fijn stof (PM10) en voor minstens 49% van de uitstoot van stikstofoxide 
(NOX)in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ondanks een lichte daling van deze verontreinigende stoffen in de afge-
lopen paar jaar, voldoet de luchtkwaliteit nog lang niet aan de Europese 
en internationale normen ter bescherming van de menselijke gezondheid.

Deze twee verontreinigende stoffen hebben een erkende impact op 
de gezondheid: op korte termijn, tijdens vervuilingspieken, kunnen ze 
irritaties van de bovenste luchtwegen veroorzaken, waardoor de symp-
tomen bij mensen behorende tot de risicogroepen toenemen; op lange 
termijn doen ze cardio-respiratorische ziektes toenemen en vergroten 
ze het risico op longkanker. De wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is 
bovendien van mening dat fijn stof de levensverwachting van de Belgen 
met gemiddeld 13,6 maanden doet afnemen. De Europese Commissie 
schat dat PM de oorzaak is van 1.100 vervroegde overlijdens in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

MIlIEuVASTSTEllINGEN13

➧ 13. De elementen met betrekking tot de 
milieu-uitdagingen werden bezorgd door 
Leefmilieu Brussel en de Intergewestelijke 
Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

Nox
Stikstofoxide dat ontstaat na de 
reactie van stikstof met lucht tijdens 
de verbranding. Deze vervuiling is aan 
het toenemen en wordt zorgwekkend 
gezien de complexe interacties tussen 
deze vervuilende stoffen en andere 
vervuilende stoffen in de lucht om ozon 
te vormen. Zij zijn de belangrijkste 
boosdoeners bij het ontstaan van 
problemen aan de luchtwegen.

pM 10
PM 10: (van het Engelse Particu-
late Matter) zwevende luchtdeeltjes 
met een diameter kleiner dan 10 
micrometer. Het is de enige categorie 
vervuilende stoffen waarvoor geen 
chemische definitie wordt gehanteerd 
omwille van de uitgebreidheid van de 
verschillende fysicochemische samen-
stellingen, met diverse gevolgen voor 
de volksgezondheid en het klimaat. 
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Een goede luchtkwaliteit zorgt voor een goede gezondheid. Dit kan 
slechts gewaarborgd worden mits de invoering van een ambitieus mobi-
liteitsplan, met maatregelen om het verkeersvolume te bedwingen. Het 
vervoer is immers het belangrijkste actiepunt voor het verminderen van 
de uitstoot van deze vervuilende stoffen.

Europese normen en risico’s op sancties:
Meerdere normen die door de Europese Commissie werden vastgelegd 
met betrekking tot NO2 en PM10 zijn niet nageleefd. Het gaat om:
➧ Emissieplafond voor stikstofoxides (NOx) ten laatste te bereiken 

tegen 1 januari 2010 (volgens de Europese richtlijn 2001/81/CE): 
België moet de uitstoot van stikstofoxides nog terugdringen met 
46% voor de transportsector ten opzichte van 2007 om de vastge-
legde maxima te respecteren.

➧ Grenswaarde voor de jaargemiddelde NO2-concentraties (vanaf 
1 januari 2010. Volgens de richtlijn 2008/50/CE): Sinds begin 
2002, hebben ongeveer de helft van de meetstations in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest regelmatig de grenswaarde van 40 µg/
m³ overschreden. Bovendien vertoont de evolutieanalyse van de con-
centraties van de voorbije vijf jaar geen gunstige tendens. Zonder 
een drastische vermindering van de uitstoot, zal deze grenswaarde 
niet kunnen gerespecteerd worden.

➧ Grenswaarde voor de daggemiddelde PM10-concentratie (richtlijn 
2008/50/CE): in de helft van de meetstations wordt de grenswaarde 
van 50 µg/m³ meer dan 35 dagen per jaar systematisch overschre-
den. De laatste 5 jaar werd er geen gunstige tendens genoteerd.

Op 20 november 2009 heeft de Europese Commissie een inbreuk-
procedure opgestart tegen België wegens het niet-respecteren van de 
grenswaarde voor de daggemiddelde PM10-concentraties. De Com-
missie heeft de ontoereikendheid van de maatregelen die voorgesteld 
werden aangestipt. Ze wijst erop dat het instellen van de ‘lage emissie 
zones’ en de belastingheffing in functie van de verkeerscongestie nood-
zakelijke maatregelen waren om het verkeersvolume te verminderen. 
De moeilijkheden die het gewest ondervindt om aan deze eisen te vol-
doen is voor een zeer groot deel te wijten aan de verhoging van het weg-
verkeer en aan de verhoging van het aandeel dieselwagens in het Belgi-
sche wagenpark.
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Om de emissieplafonds te respecteren die werden vastgesteld in de 
richtlijn 2008/50/CE betreffende PM en NO2, moeten maatregelen uit-
gevoerd worden om op termijn volgende doelen te realiseren: 
➧ uitstoot van fijn stof afkomstig van verkeer verminderen met 70 à 

80% ten opzichte van de gemiddelde uitstoot tussen 2000 en 2007
➧ de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) verminderen met 50 à 60% ten 

opzichte van een gemiddelde werkdag in periode 1997-2007.
Om de richtlijn 2008/50/CE te respecteren, moeten eveneens bijko-
mende maatregelen getroffen worden: 
➧ de emissie van ozonprecursoren verminderen in het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest (VOS, NOx): voor het naleven van de NEC-richtlijn 
2001/81/CE, is het nodig de VOS-emissie met 22% te verminderen 
en de NOx-uitstoot met ongeveer 50% terug te dringen op nationaal 
niveau. 

➧ de emissie van de precursoren van PM-deeltjes (secundaire aerosols) 
terug dringen: buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NH3) en in 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NO2).

Indien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Europese richtlijnen in ver-
band met de luchtkwaliteit niet naleeft, loopt het gewest het risico op 
sancties. 

Aangezien de kleinste stofdeeltjes het meest schadelijk zijn voor de 
gezondheid, evolueren de Europese richtlijnen naar steeds strikter wor-
dende normen voor stofdeeltjes waarvan de diameter kleiner is dan 
PM10. Specifiek voor wat betreft PM2.5, legt de richtlijn 2008/50/CE 
plafondwaarden op, die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een dras-
tische vermindering van de PM2.5-uitstoot afkomstig van het vervoer 
zullen vereisen. Om deze maxima te respecteren zijn dus nog bijkomende 
inspanningen noodzakelijk. De volgende herziening van de richtlijnen zal 
waarschijnlijk nog striktere plafonds opleggen.

Volgens IRCEL zal de vermindering van de verkeersdruk met 20%, 
wat reeds een prioriteit vormt in het regeerakkoord, dus nog versterkt 
moeten worden om de Europese normen met betrekking tot emissie en 
concentratie van de deeltjes te respecteren.

Co2

De rechtstreekse CO2–uitstoot in het BHG bedroeg in 2007 een totaal 
van 3.549 kton CO2. Datzelfde jaar was het wegvervoer in het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest verantwoordelijk voor 22% van de regionale 
CO2-uitstoot. 

Het is belangrijk op te merken dat de sector van het wegvervoer even-
min een duidelijk waarneembare daling van de CO2-uitstoot verstoort, 
ondanks de technologische verbetering van de voertuigen. De vraag naar 
mobiliteit neemt immers elk jaar onafgebroken toe, ondanks de conges-
tie, de olieprijs en de investeringen in het openbaar vervoer. De toename 
van de vraag naar openbaar vervoer groeit namelijk minder snel dan de 
globale mobiliteit. Het is dus zeker noodzakelijk om het openbaar vervoer 
nog aantrekkelijker te maken, al zal dit niet volstaan om het autoverkeer 
op onze wegen te doen afnemen; door de vraag naar verplaatsingen te 
beheersen kunnen we tegemoet komen aan de klimatologische urgentie 
en tegelijkertijd de verbintenissen van het gewest nakomen.
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GEluIdSoVErlAST 

De geluidsbelastingkaarten van lawaai veroorzaakt door vervoerinfra-
structuur en de statistische analyses van de blootstelling van de bevol-
king tonen aan dat het van wegverkeer afkomstige lawaai een domine-
rende impact heeft: het is de voornaamste bron van geluidsoverlast in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ter vergelijking worden hieronder de percentages weergegeven van 
de Brusselse bevolking die mogelijkerwijze blootgesteld worden aan 
geluidsniveaus >55 dB(A) op een gewogen gemiddelde van 24u (index 
Lden), met andere woorden de drempel vanaf dewelke geluid schadelijk 
kan zijn voor de gezondheid. 
➧ Geluid afkomstig van wegverkeer: 43% 
➧ Geluid afkomstig van vliegverkeer: 12,5% 
➧ Geluid afkomstig van spoorwegverkeer: 4% 
➧ Geluid afkomstig van bovengronds tram- en metroverkeer: 0,01%
De aanwezigheid van geluid afkomstig van wegverkeer is dominant op 
het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Vooruitziende geluidsbelastingkaarten met maatregelen voor een dui-
delijke reductie van het verkeer zoals voorzien in het IRIS 2-plan (rekening 
houdend met een parkeerbeleid, tol, hiërarchisering van het wegennet, …), 
kunnen het aantal bewoners dat blootgesteld wordt aan een globaal 
geluidsniveau Lden van 55 dB(A) met ongeveer 40% doen afnemen.

Het is duidelijk dat onze steden gebouwd werden vóór de komst van de 
auto. Onze steden hebben zich aangepast aan de geleidelijke invasie van 
dit vervoermiddel. Het overwicht van de auto in de ruimtelijke ordening 
blijft stijgen. De verkeersstromen vereisen een steeds grotere capaciteit. 
Dit heeft de beleidsmakers er toe aangezet om onze stadscentra op een 
soms heel significante manier aan te passen in de tweede helft van de 
vorige eeuw. Er is bovendien zeer veel plaats nodig om deze voertuigen 
te kunnen parkeren, zowel op als buiten de openbare weg.

Heden is meer dan 70% van de openbare ruimte van een traditionele 
Brusselse weg, van gevel tot gevel, bestemd voor de rijweg en gemecha-
niseerd verkeer. De samenstelling van de Brusselse wegen ziet er vaak 
als volgt uit:
➧ 1,5m voetpad;
➧ 2m parkeerstrook;
➧ 1 tot 4 rijstroken (tussen 4 en 12m);
➧ een andere parkeerstrook van 2m;
➧ en tenslotte een ander voetpad van 1,5m.
De verplaatsingswijzen zijn bijgevolg erg gesegmenteerd: het midden-
gedeelte van de weg wordt ingenomen door gemotoriseerde voertuigen, 
waardoor de voetgangers tegen de gevels gedrukt worden. De verplaat-
sing van de voetgangers komt in gedrang, zowel op gebied van comfort 
als op gebied van veiligheid. 

Zelfs al zijn er de laatste jaren geregeld inspanningen geleverd om 
het overwicht van de auto te beperken, deze verplaatsingswijze blijft het 
verkeer overheersen en bepaalt zelfs in grote mate de inrichting van het 
wegennet.

IMpACT VAN HET VErkEEr  
op HET GEbIEd VAN STEdENbouw




