m o b iliteit in het
b russel s h o o fd 
sted eli j k ge w est
in 2018: d e d o el stel
lingen van het pl an

De mobiliteit staat ten dienste van de inwoners en de gebruikers van het
gewest. De verbetering van de globale mobiliteit kan alleen door te kiezen voor meer efficiënte en comfortabele vervoersmodi, die de verplaatsingen van allen ten goede komen, ook aan de mensen met de laagste
inkomens.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet er naar streven om een
milieuvriendelijke hoofdstad te worden, die de verschillende stadscomponenten in een duurzame visie integreert. De mobiliteit maakt hier integraal deel van uit.
Het mobiliteitsbeleid moet ten dienste staan van de ontwikkeling van
het gewest.
Mobiliteit beïnvloedt de ecologische, economische en sociale evolutie van de stad en natuurlijk ook het levenskader en de levenskwaliteit
van haar inwoners en gebruikers. Elke actie inzake ruimtelijke ordening,
stedenbouw, milieu, economische ontwikkeling, werkgelegenheid, huisvesting en sociaal beleid in of buiten Brussel stelt de mobiliteitsdoelstellingen op de proef.
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Het mobiliteitsbeleid is niet ondergeschikt aan de evolutie van de
stad, integendeel, het bepaalt de evolutie van de stad. Het gewest mag
zich niet tevreden stellen met het tot stand brengen van verbindingen in
functie van de inplanting van de activiteitencentra en diverse diensten,
door wegen of openbaar vervoertrajecten aan te leggen om deze centra te kunnen bereiken. De inplanting van activiteiten wordt niet zomaar
beslist zonder de bereikbaarheid in vraag te stellen; de stad concentreert
zich rond een aantal polen waardoor de beste bediening door de meest
geschikte en meest duurzame vervoermiddelen verzekerd wordt. De stad
is geconcipieerd in functie van de meest duurzame toegankelijkheid.

Mobiliteit en bereikbaarheid hebben een rechtstreekse invloed op de uitoefening van de economische en sociale activiteiten. De vitaliteit van het
gewest wordt bepaald door de doeltreffendheid en de geschiktheid van
de verplaatsingen van haar gebruikers, zowel de inwoners als de bezoekers. Iedereen moet zich naar de verschillende polen van de stad kunnen
verplaatsen met de meest efficiënte en meest duurzame vervoersmodi.
Op dezelfde wijze gaat de internationale ontwikkeling van het gewest
gepaard met het uitwerken van een aangepast, efficiënt en duurzaam
verplaatsingsaanbod.
Tegen 2018 moet het gewest in staat zijn een goede levenskwaliteit te
verzekeren voor zijn inwoners en gebruikers, in de eerste plaats voor de
volksgezondheid, maar ook voor de gezelligheid van de stad in het algemeen. De luchtkwaliteit moet verbeterd worden. Het spreekt voor zich
dat de Europese doelstellingen inzake fijn stof en stikstofdioxides moeten
verwezenlijkt worden, maar het gewest moet zich ook pro-actief opstellen
om zijn inwoners een betere luchtkwaliteit te bieden. De hoeveelheid CO2
die uitgestoten wordt door het verkeer, moet natuurlijk sterk verminderen
en moet in overeenstemming met de Europese tendens tegen 2020 met
30% afgenomen zijn ten opzichte van 1990. Op het gebied van geluidsoverlast moeten de doelstellingen van de Wereldgezondheidsorganisatie
eveneens verwezenlijkt worden. De stedelijke ruimte moet ten dienste
staan van iedereen, maar vooral ten dienste van de voornaamste gebruiker van de stad, de voetganger. Tenslotte moeten de doelstellingen met
betrekking tot verkeersveiligheid en veiligheid tijdens verplaatsingen in
het algemeen versterkt worden: de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid zal bepalen welke doelstellingen er tegen 2020 behaald moeten
worden en welke acties er ondernomen moeten worden.
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Deze doelstellingen hangen onder andere af van het Brusselse mobiliteitsbeleid.
Tegen 2018 moet het gewest dus een voorbeeldfunctie vervullen op
het gebied van mobiliteit. Het gewest moet zichzelf de middelen verschaffen om maatregelen te treffen die het gezicht van de stad opmerkelijk veranderen. Tegelijk moet het inspelen op de mobiliteitsuitdagingen. Brussel
moet in 2018:
➧ enerzijds de vraag naar mobiliteit kunnen beheersen en rationaliseren;
➧ anderzijds prioritair het openbaar vervoer ontwikkelen en zich concentreren op een programma voor de aanleg van de ruimtelijke ordening,
dat het openbaar vervoer, de fietsers en de voetgangers in het middelpunt van de verplaatsingproblematiek plaatst, voor het persoonlijk
gemotoriseerd voertuig. Dit principe sluit alle concurrentie tussen de
3 eerste modi uit. Deze zijn immers complementair en vormen een
alternatief voor verplaatsingen met de privéwagen.
Deze maatregelen staan ten dienste van de inwoners en de gebruikers
van het gewest. De verbetering van hun levenskader waarborgt de aantrekkelijkheid van het gewest, een goede gezondheid, efficiënte verplaatsingen en gezelligheid.
De samenvatting van het IRIS-plan tegen 2018 klinkt als volgt:

DE VRAAG NAAR MOBILITEIT BEHEERSEN

Een geïntegreerd mobiliteitsbeleid is er in eerste instantie op gericht de
vraag naar mobiliteit te beheersen. Het gaat er dus niet om de verplaatsingsmogelijkheden van eenieder te beperken, maar om maatregelen te
ontwikkelen die de nood aan vervoer structureel verminderen.
De eerste hefboom is het beleid inzake ruimtelijke ordening. De inplantingskeuze van activiteiten en diensten bepaalt rechtstreeks de vervoermiddelen en de verplaatsingswijzen. De spreiding over het grondgebied
draagt niet bij tot de vermindering van de vraag naar mobiliteit en moedigt het gebruik van het privévoertuig eerder aan. Men moet dus een
grotere concentratie nastreven op punten die vlot bereikbaar zijn met het
openbaar vervoer maar ook via actieve modi zoals stappen of fietsen.
Hiertoe moet men de maatregelen versterken die de concentratie en
de nabijheid bevorderen, zoals bijvoorbeeld de overschakeling van de fiscale vrijstelling toegekend voor bedrijfsvoertuigen naar een premie voor
een verblijf in de nabijheid van de werkplaats.
De fiscaliteit is ook een instrument waarmee het mobiliteitsgedrag
gerationaliseerd kan worden. Het systeem van bedrijfswagens moet kunnen omgebogen worden naar maatregelen die de uitdagingen van een
duurzame mobiliteit integreren zoals bijvoorbeeld de portefeuille met ticketintegratie die toegang geeft tot alle vervoerswijzen die een alternatief
vormen voor de privéwagen: het openbaar vervoer, gedeelde fietsen en
wagens, taxi’s, enz. Het stimuleren van het gebruik van het openbaar
vervoer en de actieve modi moet ook opgewaardeerd worden.
Bovendien kan men de nood aan vervoer enkel beheersen door de
elementen die deze nood genereren te vervangen. Het gaat hier in het
bijzonder over het versterken van e-government om verplaatsingen naar
een hele reeks administraties en instellingen overbodig te maken. Het is
aangewezen om ook initiatieven aan te moedigen in de zin van tele-shop-
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ping, levering aan huis door de post of door de leverancier zelf, zoals de
voedingsdistributie dit reeds voorstelt, en dit om het aantal afgelegde
kilometers te verminderen. Ook telewerk moet worden aangemoedigd
bij de werkgevers en werknemers. Een werknemer die af en toe aan telewerk doet, bijvoorbeeld een dag per tien werkdagen, bespaart 10% op
zijn verplaatsingen. Tot slot moet men ook het goederenvervoer bekijken
en de voorkeur geven aan producten die zo weinig mogelijk transport
genereren.
Het gewest zal ook mechanismen ontwerpen die gericht zijn op het
rationaliseren van het gebruik van de auto, zoals een ‘intelligente’ kilometerheffing die de gebruiker belast in functie van het reële gebruik van
zijn voertuig.
Op 25 maart 2010 heeft de Regering zich ertoe verbonden de twee
andere gewesten te raadplegen teneinde een pilootproject inzake intelligente kilometerheffing voor vrachtwagens in te voeren in de hele GENzone tegen 2013 en voor het einde van de legislatuur 2009-2014 de
studie aan te vatten van een systeem van intelligente kilometerheffing.
Deze studie- en overlegopdracht moet opgestart worden voor 2011.
De invoering van eigen tariferingssystemen voor het Brusssels Hoofdstedelijk Gewest (bijvoorbeeld een stadstol of heffingen voor bijzondere
infrastructuren) moet vanaf nu bestudeerd worden. Deze studie omvat
de verschillende toepassingsmogelijkheden van dergelijke systemen, de
gevolgen voor de mobiliteit, de impact op het leefmilieu (broeikasgassen, luchtkwaliteit enz.) en de socio-economische impact (gevolgen voor
ondernemingen, voor de handel, voor de omwonenden enz.). De Waalse
en Vlaamse Gewesten zullen in dit verband geraadpleegd worden.

OPWAARDERING VAN DE DUURZAME MODI

Het mobiliteitsbeleid stelt in functie van het belang ervan een volgorde
op voor de gewenste vormen van mobiliteit en voor de inrichting van de
stad en de openbare weg. De uitbreiding van het openbaar vervoer blijft
de belangrijkste prioriteit voor de Brusselse overheid.
Openbaar vervoer, stappen en fietsen vullen elkaar aan en kunnen
gecombineerd worden. Vanuit dit standpunt zal het mobiliteitsbeleid
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worden opgesteld, waarbij zoveel mogelijk eventuele concurrentie tussen deze 3 prioritaire modi vermeden zal worden.
Deze 3 modi (openbaar vervoer, stappen en fietsen) hebben voorrang
op de verplaatsingen met de individuele wagen.
De projecten voor aanleg en heraanleg van het wegennet en de openbare ruimte zullen op deze principes gebaseerd worden.

DE MODALE VERSCHUIVING VERSTERKEN:
DE VERKEERSDRUK VERMINDEREN
Het gewest heeft sinds tientallen jaren geïnvesteerd in het openbaar
vervoer, zowel in het aanbod als in de infrastructuur. De MIVB vervoert
vandaag 80% meer reizigers dan in het jaar 2000. Toch is het zo dat:
➧ de privéwagen de meest dominante verplaatsingswijze blijft in Brussel;
➧ de prestaties van het bovengrondse openbaar vervoer te lijden hebben
onder de verkeersdruk;
➧ de capaciteit van zowel het bovengrondse als het ondergrondse netwerk ontoereikend is.
Zolang trams en bussen bedreigd worden door het verkeer, kunnen hun
prestaties niet concurreren met de auto. Doelstelling is dat trams en bussen een kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen bieden, waarbij de voertuigen enkel stoppen om passagiers te laten in- en uitstappen. Wanneer trams
en bussen voorrang krijgen in de verkeersstroom, via eigen of beschermde
beddingen en door de verkeerslichten aan kruispunten van op afstand te
bedienen, kunnen ze een perfecte betrouwbaarheid verzekeren en een
geloofwaardig en competitief alternatief bieden voor de wagen.
Parijs en Bordeaux passen dit systeem reeds toe, waarbij de trams
absolute prioriteit hebben en hierdoor een gemiddelde snelheid behalen
van 20 tot 22 Km/uur (tegen minder dan 15 Km/uur voor de auto).
De efficiëntie van het bovengrondse openbaar vervoer hangt dus
volledig af van de prioriteit die eraan wordt toegekend. Tussen 2001
en 2008 heeft Parijs een beleid toegepast inzake de ontwikkeling van
‘buscorridors’ dat bestond uit het inrichten van rijstroken voorbehouden
voor fietsers en bussen, ten koste van de wegcapaciteit. Gedurende deze
periode heeft de stad een opmerkelijke verbetering van de prestaties van
de bussen vastgesteld en een vermindering van de verkeersdruk met
20% in Parijs intramuros14.
Bovendien is het nodig, om de verkeersdruk te verminderen en de daarmee gepaard gaande modale verschuiving teweeg te brengen, dat de
metro een maximale capaciteit kan bieden. In zones die verzadigd zijn,
moet de capaciteit verhoogd kunnen worden. Dit kan gerealiseerd worden
via automatisering en door uitbreiding van andere zones in functie van de
bestaande en potentiële vraag.
Verder moeten zowel de voetgangers als de fietsers de vruchten kunnen plukken van een herziening van de openbare ruimte en het wegennet
waarbij de prioriteiten opnieuw in evenwicht worden gebracht. Specifieke infrastructuren voor het rationaliseren van de wegcapaciteit moeten
de verplaatsingsomstandigheden van de voetgangers en de fietsers verbeteren. Hiertoe zullen, in nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, voetgangerszones en fietsinfrastructuren aangelegd worden.
In onderling overleg zullen het gewest en de gemeentebesturen lage
emissiezones inrichten. Dit zijn zones waarvan de toegang voor personenwagens beperkt wordt op basis van verschillende criteria (milieuprestaties van de voertuigen, aard van de verplaatsing, enz.).

➧ 14. Denis Baupin, Adjunct-burgemeester
van Parijs, Brussel, november 2008.
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Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de wegcapaciteit rationaliseren om prioriteit te geven aan de andere modi, in het bijzonder aan de
voetgangers, de fietsers en aan het openbaar vervoer. Naast de ontwikkeling van het openbaar vervoer en de actieve modi, hangt de modale
verschuiving immers rechtstreeks af van de maatregelen inzake de rationalisatie van het gebruik van de privéwagen.
In overeenstemming met de principes van het GewOP, en om het hoofd
te bieden aan de duidelijke milieu-uitdagingen, zal het gewest maatregelen treffen om de verkeersdruk te verlagen:
➧ met 6 tot 10 % tegen 2014
➧ met 20 % tegen 2018

DE MODALE VERSCHUIVING:
DE ALTERNATIEVEN VERSTERKEN

➧ 15. Behalve voor de wegen waar fietsers
niet toegelaten zijn (tunnels, enz.)
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Naast het opstellen van voorwaarden om aan de actieve modi en het
openbaar vervoer prioriteit te geven in de verkeersstroom, moet men ook
hun ontwikkeling ondersteunen.
Als de voetganger de kern wordt van de inspanningen inzake stedelijke ruimtelijke ordening, zal hij zich gemakkelijker op een ‘natuurlijke’
wijze kunnen verplaatsen. Tegen 2011 zal er een plan opgesteld worden
voor de maatregelen ten gunste van de voetganger, waarbij alle actoren
betrokken zullen worden.
Het fietsbeleid moet geïntegreerd kunnen worden in de volledige
inrichting van het weggennet. Het gewest wil dat het wegennet 100%
geschikt is voor fietsers tegen 201815. Dat houdt niet noodzakelijk in
dat er systematisch speciale infrastructuur voor de fietsers zal worden
aangelegd. In functie van de omstandigheden moet de fietser zich in alle
veiligheid naar zijn bestemming kunnen begeven tussen het autoverkeer.
Voor deze modi zijn er sensibiliserings- en promotieacties ontwikkeld
die gericht zijn op bepaalde doelgroepen. Deze acties beogen vooral
een betrokkenheid van het publiek, dat uitgenodigd wordt om concreet
het alternatief uit te testen: de fiets nemen, een traject afleggen, enz. Er
zullen eveneens aanmoedigingsacties ontwikkeld worden.
Wat het openbaar vervoer betreft, gaat de prioriteit uit naar de opwaardering van het huidige netwerk en de verhoging van het ondergrondse
aanbod. Dit gebeurt door het te verbeteren en prioritair uit te breiden
met de ontwikkeling van de noordelijke tak van de toekomstige noordzuid metroverbinding. De slechte resultaten van het bovengrondse openbaar vervoer, die te wijten zijn aan de congestie, werken in het nadeel
van de betrouwbaarheid van de uurregeling, de duur van de trajecten en
de uitbatingskosten. Het gewest wil het bovengrondse openbaar vervoer
voorrang geven op het andere verkeer, het huidige aanbod ervan verbeteren en uitbreiden indien dit nodig zou blijken. Bij de uitbreiding zal
rekening worden gehouden met de behoeften en de vraag. Het gewest
zal borg staan voor een eersteklas openbaar vervoeraanbod voor de
gebruikers op het gebied van reisroutes, overstappen, verstrekken van
informatie en het comfort van het materieel. Wat dit laatste betreft, zullen de bovengrondse rijtuigen ook een voorbeeldfunctie vervullen op het
gebied van milieuprestaties.
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De opwaardering van het spoorverkeer als stedelijk vervoermiddel zal
versterkt worden, zeker met de geleidelijke toename van de slagkracht
van het GEN. Zo zal ook de coördinatie met de openbaar vervoeroperatoren De Lijn, TEC en NMBS verbeterd worden.

de MODALE VERSCHUIVING:
HET GOEDERENVERVOER
Het gewest zal zich van voldoende middelen voorzien om de modale verschuiving te realiseren ten voordele van goederenvervoer over het water
en via het spoor. Het vrachtwagenverkeer en de lokale bediening zullen
omkaderd worden. In 2011 zal er een plan opgesteld worden waarbij
overleg zal gepleegd worden met de betrokken actoren.

Financiering
De middelen ter verwezenlijking van dit plan moeten ingeschreven worden in de actuele moeilijke budgettaire situatie. Bij het maken van de keuzes zal rekening gehouden worden met de efficiëntie van de optie en de
bijdrage ervan aan de IRIS-doelstellingen. Om over voldoende middelen
te kunnen beschikken en een werkelijk efficiënte modale verschuiving te
bereiken, moeten er bijkomende financiële bronnen overwogen worden.

DE TOEPASSING VAN HET IRIS-PLAN
GARANDEREN
De doelstellingen van het IRIS-plan kunnen slechts verwezenlijkt worden
op voorwaarde dat er samenwerking tot stand komt tussen de actoren die
direct of indirect betrokken zijn bij de mobiliteitsvraagstukken: de gewestelijke administraties, de gemeenten, de MIVB, enz. Het is belangrijk dat
elk van deze actoren geïnformeerd en gesensibiliseerd wordt met betrekking tot de IRIS-doelstellingen en bijdraagt tot de verwezenlijking ervan.
Het gewest zal maatregelen treffen om tweejaarlijks de verwezenlijking van de doelstellingen te evalueren en om de monitoring van zijn
eigen acties en van de acties van de ION’s16 waar te nemen, in het bijzonder via beheerscontracten.
Tenslotte zal het gewest in 2011 de processen inzake stadsplanning
onderzoeken en indien nodig maatregelen treffen opdat de instellingen
van het gewest zich expliciet zouden engageren om de uitdagingen van
het IRIS-plan aan te gaan en hierin een voorbeeldfunctie uit te oefenen.
Hiertoe zal, indien nodig, het wettelijke kader worden gewijzigd en zullen
de administratieve toepassingen worden aangepast.
Overigens wil het gewest blijven overleggen met de andere gewesten
om een zo groot mogelijke cohesie te garanderen.

➧ 16. ION : Instellingen van openbare nut.
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1
Acties

1. DE ACTIEVE vervoerswijzen
bevorderen
Om het mobiliteitsbeleid van het gewest te herstructureren en de verkeersdruk te verminderen, moeten we het principe ter bevordering van het openbaar vervoer en van de actieve modi toepassen en de meest geschikte en
meest duurzame verplaatsingswijzen promoten. Het is van groot belang dat
we vooral de meest actieve, de meest flexibele en de meest zachte verplaatsingswijzen aanmoedigen. Stappen en fietsen bieden immers talloze voordelen: ze zijn goedkoop, of zelfs gratis, ze veroorzaken geen uitstoot van
broeikasgassen en ze hebben gunstige gevolgen voor de volksgezondheid.
Deze verplaatsingswijzen laten de gebruikers toe zich de stad (opnieuw)
eigen te maken. Ook voor de overheid is dit soort verplaatsingswijzen erg
aantrekkelijk: er moet minder worden geïnvesteerd en onderhouden dan bij
verplaatsingen met de auto en het openbaar vervoer. Bovendien wordt de
congestie erdoor verminderd.
De actieve verplaatsingswijzen zijn ook bijzonder geschikt voor verplaatsingen in Brussel. De wagen wordt er immers vaak gebruikt voor
zeer korte afstanden, in 25% van de gevallen zelfs voor verplaatsingen
van minder dan een kilometer.
Dat is de reden waarom het plan opteert voor de aanleg van aangepaste, veilige en comfortabele infrastructuur die een vlotte overstap van
de actieve modi naar het openbaar vervoer toelaat.
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1.1. VERPLAATSINGEN TE VOET IN DE STAD

In overeenstemming met het principe dat de duurzame modi opwaardeert,
zal de voetganger in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een essentiële
plaats innemen op de openbare weg. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
immers omwille van zijn bevolkingsdichtheid en het gemengde karakter van
zijn stedelijke karakter bij uitstek geschikt voor voetgangers. Uit studies blijkt
dat tijdens de ochtendspits 20% van de gebruikers zich te voet verplaatsen.
Bovendien is iedere gebruiker in de eerste plaats een voetganger, ongeacht
het vervoermiddel dat hij daarna gebruikt. Een stad die openbare ruimten
aanlegt die aan de voetgangers zijn aangepast, werkt dan ook ten dienste
van de grootste meerderheid van haar gebruikers. Op die manier biedt de
stad ook een alternatief voor het gebruik van de wagen voor verplaatsingen over een korte afstand. Dit geldt zelfs in de sectoren die tegenwoordig
te veel op de auto zijn afgestemd (winkelcentra die enkel toegankelijk zijn
voor gemotoriseerde personen, wijken met lagere bevolkingsdichtheid, kantoorzones,…). Verplaatsingen te voet aanmoedigen draagt bij tot een betere
gezondheid. Tot slot kan op die manier het maatschappelijke weefsel van
de stad verstevigd worden. De individuele gebruikers en de verschillende
gemeenschappen in Brussel komen zo makkelijker met elkaar in contact.
Brussel moet dan ook veel meer aandacht besteden aan de behoeften van
de voetgangers en, meer specifiek, van de PBM. Wanneer de openbare
ruimte ook aan deze laatste groep wordt aangepast, wordt ze voor iedereen
toegankelijk. Veiligheid en verplaatsingscomfort voor de voetgangers zijn
dan ook de kernwoorden van het gewestelijke programma.

de geplande acties
OPSTELLEN VAN EEN VOETGANGERSPLAN

Een voetgangersplan zal de maatregelen die voorgesteld worden in het
IRIS 2-plan operationeel maken. Om stappen te promoten dient een
samenhangend geheel van fysieke, educatieve en communicatiemaatregelen geprogrammeerd en gebudgetteerd te worden. Dit plan heeft
volgende doelstellingen:
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het vergroten van de terreinwinst van de voetgangers in een openbare
ruimte met een minder strikte scheiding van de verplaatsingswijzen,
waarin de voetganger de centrale plaats inneemt in de inrichting van
het wegennet en de openbare ruimten (infrastructuren zoals voetgangerszones, signalisatie, gemakkelijk kunnen oversteken op grote
verkeersassen, verbetering van de veiligheid, enz.). Er zal aandacht
besteed worden aan de veiligheid van alle weggebruikers en in het
bijzonder aan de veiligheid van de meest kwetsbare, in de zones met
beperkt verkeer;
➧ het bewust maken van de efficiëntie van stappen in termen van de duur
van het traject, van betrouwbaarheid (ik weet wanneer ik vertrek, ik
weet wanneer ik aankom), het beklemtonen van de gunstige effecten
ervan op ieders gezondheid, enz.
Het plan zal gebaseerd worden op een stand van zaken van de bestaande
situatie op gewestelijk niveau. De uitvoering zal gebeuren in samenwerking met de verenigingen die op het terrein actief zijn en de gewestelijke
en gemeentelijke besturen. Het zal goedgekeurd worden in 2011.
➧

De ruimte voor de voetgangers verbeteren

De ruimte voor de voetgangers moet worden aangepast aan de hand
van een ononderbroken en veilig net van voetpaden, een goede wegbedekking zonder obstakels voor PBM en een behoorlijke verlichting.
Enkel door systematisch rekening te houden met de voetgangers in de
stadsinfrastructuren, aan de hand van oversteekplaatsen in de omgeving
van stations of haltes van het openbaar vervoer, zal men mensen kunnen
aanmoedigen om zich vaker te voet te verplaatsen.
Het voetgangersplan zal rekening houden met het begrip ‘natuurlijke
doorgang’ van de voetgangers: het kortste traject, zebrapaden die in het
verlengde liggen van de voetgangerswegen, oversteekplaatsen met verkeerseiland, voorzien van beschutting tegen slechte weersomstandigheden langs voetgangersparcours. Voor het concretiseren van deze principes zullen de nodige stedenbouwkundige richtlijnen worden voorgesteld.
Bij de heraanleg van de openbare ruimte mag de breedte van de voetpaden niet verkleind worden. Wanneer de breedte van de wegen het toelaat, zal de minimale aanbevolen breedte van 1m50 opgetrokken worden
tot 2 meter voor een voetpad waarlangs zich parkeerplaatsen bevinden
en tot 2,50 meter indien er geen parkeerplaatsen naast het voetpad liggen. De minimale aangeraden breedte van de vrije doorgang is 1,50
meter. Het voetgangersplan zal oplossingen voorstellen voor smalle voetpaden waarvoor de aangewezen breedtes moeilijk haalbaar zijn. Er zal
eveneens rekening gehouden worden met de specificiteit van de wegen
met commerciële doeleinden. Tot slot zullen het openbaar vervoer, voetgangers en fietsers voorrang krijgen op het autoverkeer ingeval van ruimtelijke conflicten. Desalniettemin moeten de inrichtingen ten gunste van
de voetgangers complementair zijn aan de circulatie van het openbaar
vervoer om de doorstroming en de ontwikkeling van deze modus niet in
het gedrang te brengen.
De continuïteit van het voetpad moet gewaarborgd worden, zelfs bij
het oversteken van kruispunten. De voetganger gaat rechtdoor, het is de
wagen die zijn weg kruist. De inrichting moet vanuit deze visie ontwikkeld worden en het kruisen van de voortgang van de voetganger door
de wagen moet door een specifieke infrastructuur aangeduid worden,
volgens het principe van de toegang tot de ‘zones 30’.
De zichtbaarheid van de voetgangers moet gewaarborgd worden,
zowel aan oversteekplaatsen en kruispunten als in de zones 30 zonder
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zebrapad. Tussen de zebrapaden en visuele obstakels (parkeerplaatsen,
beplanting, reclame) moet voldoende afstand ingebouwd worden.
Men moet de mogelijkheid tot voorbijsteken verhinderen ter hoogte
van niet beschermde zebrapaden (bijvoorbeeld door een wegversmalling naar 2x1 rijvak in te richten aan de hand van een verkeerseiland
of tenminste door het aanbrengen van een witte doorlopende lijn). Op
wegen met overrijdbare beddingen en aan elkaar grenzende rijstroken
(Bv. Fonsnylaan) moeten verkeerseilandjes aangelegd worden.
De inplanting van verkeerslichten aan oversteekplaatsen is slechts
relevant indien ze werkelijk bijdragen tot een verbetering van de veiligheid van de voetganger en/of van zijn voortgang. Een verkeerslicht
dat slecht afgesteld is op de voortgang van de voetgangers zet aan tot
inbreuken op het verkeersreglement en verhoogt de onveiligheid. Een
goede afstelling van de verkeerslichten moet, in de mate van het mogelijke, voetgangers toelaten op een eenvoudige en veilige manier over te
steken, met een minimale wachttijd.
De veiligheid van de voetgangers kan op kruispunten worden verbeterd
door middel van systematische fietsopstelvakken, trottoiruitstulpingen en
uitspringende instapzones voor het openbaar vervoer. Deze gewestelijke
voorzieningen moeten op de plaatselijke wegen worden aangevuld met
zones 30 en aangepast worden aan voetgangers en fietsers.
Daarnaast zullen er eventueel routes voor de voetgangers worden
aangelegd. Die routes zullen het hele gewest doorkruisen en verschillende toeristische en andere trekpleisters en haltes van het openbaar
vervoer met elkaar verbinden. Langs die paden zullen borden worden
opgesteld waarop de afstanden tot verschillende punten worden vermeld
alsook de wandelduur om die punten te bereiken. Ten slotte zullen ook
nog gebruiksvriendelijke voetgangerskaarten worden gemaakt, waarop
de wandelduur van verschillende trajecten zal worden vermeld. De wandelpaden binnen huizenblokken die we nu nog in bepaalde oude wijken
(zoals in Sint-Job) aantreffen, moeten worden opgewaardeerd.
Volledig verkeersvrije voetgangersruimten
aanleggen

In het oude historische stadsgedeelte, in bepaalde winkelcentra en vlakbij de grote stations, waar het autoverkeer en het parkeren problematisch
zijn en waar de voetgangers veel te weinig ruimte hebben, zullen geleidelijk aan voetgangerszones worden aangelegd. Daarbij zal ook voldoende
aandacht worden besteed aan de kwaliteit van de dienstverlening voor de
andere duurzame vervoermiddelen. Ook de aansluiting met de openbare
parkeerterreinen in de omgeving, de voorzieningen voor leveringen en
de toegang voor de buurtbewoners ‘s nachts zullen worden ontwikkeld.
Voetgangerszones worden ook aangelegd ten dienste van alle activiteiten van de stad, niet alleen voor commerciële of toeristische activiteiten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet het mogelijk zijn
om zich onmiddellijk in een voetgangerszone te bevinden wanneer men
een school of een woning verlaat. In ieder geval moeten symbolische
plaatsen zoals het Rogierplein uitgerust zijn met voetgangerszones. Het
gebied in kwestie kan beperkt blijven tot een straat of een deel van een
straat. Het kan eveneens een grotere zone omvatten, door een hele wijk
in te nemen.
Deze voetgangerzones worden ontworpen volgens verschillende modaliteiten. Ze worden gekenmerkt door een gedeeltelijke of gehele ontzegging van de toegang tot een bepaald gebied voor gemotoriseerde voertuigen, in het bijzonder de personenwagen. Deze voetgangerzones sluiten de
aanwezigheid van openbaar vervoer en fietsen niet uit. De toegangsbeperking is gebaseerd op een combinatie van criteria, zoals:
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de periode (toegang tot het gebied is bijvoorbeeld verboden op weekdagen tussen 7u en 19u);
➧ de aard van de verplaatsing (de zone blijft toegankelijk voor de buurtbewoners of voor leveringen);
➧ de milieuprestaties van het voertuig (criterium dat meerbepaald overwogen kan worden bij de inrichting van een lage emissiezone).
Er zullen partnerships afgesloten worden met de gemeentelijke autoriteiten om deze voetgangerszones te ontwikkelen. De uitvoeringsmodaliteiten zullen bepaald worden door de reductieprincipes van de voorbehouden toegang (sluis, neerklapbare paaltjes, enz.)
Voor de Vijfhoek zal bijvoorbeeld een lokale bediening door een
hybride- of elektrische bus bestudeerd worden om de bereikbaarheid
van de steeds talrijker wordende voetgangerszones te verbeteren, met
een bijzondere aandacht voor de PBM.
Deze sites zijn meestal gelegen aan gemeentelijke wegen en het gewest
zal erop toezien dat de GMP deze verwezenlijkingen realiseren.
Het gewest stelt zich tot doel om tegen 2018 het aandeel van de voetgangerszones of gelijkaardige ruimtes (residentiële zones, semi-voetgangerszones, zones met toegang volgens beperkte uurregeling enz.) op
het gewestelijk grondgebied te verhogen naar 20 km. Deze doelstelling
zal benadrukt worden in het voetgangersplan.
➧

De toegang en de veiligheid van personen met
beperk te mobiliteit (pbM) garanderen

In het gewestelijke wegennet zullen routes aangelegd worden die toegankelijk zijn voor PBM, waarbij bijzondere aandacht zal uitgaan naar de
zwakke schakels.
Het gewest heeft het ‘Vademecum personen met beperkte mobiliteit
in de openbare ruimte’ opgesteld. Dit referentiewerk toont aan dat het
gewest aandacht heeft voor de toegankelijkheid voor PBM bij de aanleg
van nieuwe wegen, bij herstellingswerken en bij werkzaamheden gericht
op een aanpassing aan de normen.
Alle openbare gebouwen, trein- en metrostations zullen vlot toegankelijk worden gemaakt voor personen met beperkte mobiliteit. Zo zullen er liften worden geïnstalleerd en zullen er toegangshellingen naar de
perrons aangelegd worden. De bovengrondse lijnen van de MIVB zullen
ook worden behandeld volgens een aslogica, waarin alle aspecten zullen
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worden geïntegreerd (toegang en comfort voor mensen met beperkte
mobiliteit met betrekking tot het rollend materieel en de halten).
Indien nodig zal de wetgeving ter zake aangepast worden.
COMMUNICEREN

Stappen is een natuurlijke verplaatsingswijze, die niet duur is en goed
voor de gezondheid en voor het milieu. De afstanden die in het gewest
worden afgelegd zijn vaak korter dan we denken. De voetgangerskaart,
die de voornaamste voetgangerstrajecten en hun wandelduur weergeeft,
is een eerste element in de onmisbare communicatie rond deze verplaatsingswijze.
De intermodaliteit aanmoedigen

Ook de gebruiker van het openbaar vervoer is in essentie een voetganger.
Wanneer de voorzieningen voor voetgangers worden verbeterd, wordt ook
het openbaar vervoer aantrekkelijker. Het gewest is dan ook van plan om
het comfort en de veiligheid van de voetgangers, zowel aan de haltes van
het openbaar vervoer als op de wegen ernaartoe, te garanderen. Hiertoe
zal onder meer een net van bewegwijzerde trajecten worden aangelegd.
Op die manier zullen de trein- en metrostations toegankelijker worden
gemaakt. Er zullen toegangswegen en bruggen voor voetgangers en fietsers worden aangelegd, zodat de sporen geen belemmering meer vormen.
Bovendien zal aan de scholen worden gevraagd om in hun mobiliteitsplan
de nodige aandacht te besteden aan het te voet ophalen van de leerlingen.
HET BELEID VAN DE GEMEENTEN ONDERSTEUNEN

Het gewest zal door middel van mobiliteitsconvenants de realisatie van
projecten ondersteunen die de veiligheid en het comfort van de voetganger verbeteren en stappen aantrekkelijker maken.
RESPEC T AFDWINGEN VOOR DE RUIMTES VOORBEHOUDEN
VOOR AC TIEVE MODI

Zowel voetpaden, voetgangerszones, fietspaden als fietsstroken moeten
beschermd worden tegen onrechtmatig parkeren: het Gewestelijk Parkeeragentschap heeft de opdracht gekregen om een gewestelijke takeldienst
te organiseren voor het verwijderen van deze onrechtmatig geparkeerde
voertuigen en om hieromtrent een goede samenwerking te garanderen met
de gemeenten en de politiezones. Deze laatste zijn immers onontbeerlijke
actoren die instaan voor het vrijwaren van deze voorbehouden ruimtes en
ze zullen dan ook verzocht worden hun inspanningen voort te zetten.

1.2. DE FIETS:
HET SNEEUWBALEFFECT VERSNELLEN
Fietsen in Brussel is een volwaardige en duurzame verplaatsingswijze.
Fietsen maken geen lawaai, vervuilen niet, nemen weinig plaats in en
brengen u snel naar uw plaats van bestemming. Bovendien is fietsen
gezond! In veel Europese steden is de fiets aan een sterke opmars bezig.
Het aandeel van de fiets in de verplaatsingen binnen de stad is daar
nog altijd aan het groeien. Ook in Brussel heeft de fiets een toekomst,
zelfs al zorgen het weer en het reliëf af en toe wel voor een extra uitdaging. Brussel kan nog aantrekkelijker worden gemaakt voor fietsers als
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er geïnvesteerd wordt in betere, comfortabele en veilige infrastructuren
die geschikt zijn voor korte verplaatsingen. Dit wordt mogelijk als de fiets
een volwaardige plaats krijgt in het intermodale verhaal. De ervaringen
in het buitenland tonen aan dat de fiets op termijn best een marktaandeel van 20% van de gemechaniseerde verplaatsingen in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest kan halen tegen 2018. Als dat zou lukken, zou
men meteen ‘vier’ vliegen in één klap kunnen slaan:
➧ minder automobilisten door modale verschuiving en dus minder files
en minder overlast;
➧ minder gebruikers van het openbaar vervoer, wat betekent dat er
plaats vrijkomt voor eventuele nieuwe gebruikers. In elk geval zullen
de gebruikers in meer comfortabele omstandigheden kunnen reizen;
➧ minder stress en minder afzondering van de directe omgeving; fietsen zorgt voor een opkikker, waardoor de mensen ontspannen en hun
levenskwaliteit verbetert;
➧ minder cardio-vasculaire ziektes en minder problemen veroorzaakt
door overgewicht dankzij regelmatige lichaamsbeweging, wat leidt tot
een substantiële vermindering van de gezondheidskosten.
De strategische assen

In dat verband omschrijft het fietsplan 2005-2009 strategische principes en concrete acties. Deze acties zullen nog versterkt worden in het
nieuwe fietsplan 2010-2015. De auteurs baseren zich hierbij op vier
strategische assen:
➧ engineering: aanleg van een hoogwaardige en erg veilige infrastructuur voor fietsers;
➧ encouragement: communicatie, sensibilisering en promotie van het
gebruik van de fiets;
➧ education: leren fietsen in de stad;
➧ enforcement: omschrijven van nauwkeurige regels, begeleiden, controleren en evalueren.
De geplande acties
een VOLLEDIG AANGEPAST WEGENNET VOOR FIETSERS
➧ 17. Met uitzondering van voorbehouden
wegen (wegtunnels,voetgangerszones,
enz.)
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De kwaliteit van de fietspaden is van essentieel belang als men het fietsgebruik wil stimuleren. Het IRIS-plan streeft ernaar dat 100%17 van
het wegennet aangepast wordt aan fietsers: de wegen moeten ofwel uitgerust zijn met fietsstroken die gescheiden zijn van het andere verkeer,
ofwel perfect toegankelijk zijn voor fietsers. Het net dat momenteel in
Brussel wordt ontwikkeld, bestaat uit bewegwijzerde gewestelijke fietsroutes (GFR) waarmee de verschillende interessante plaatsen binnen
het gewest met elkaar worden verbonden. De fietsers worden hierbij
doorheen verschillende gemeenten geleid, meestal over gemeentewegen van het wijknet waar de zone 30-bepalingen gelden. Het IRIS 2-plan
wil dit net sluiten (+/- 200km) en verbindingsfietspaden aanleggen met
de naburige gewesten om op die manier de routes door te trekken.
Daarnaast zullen alle gewestwegen worden uitgerust met fietspaden,
aangepaste fietsmarkeringen of gedeelde fietspaden, zodat de fietsers
ook daar op een veilige manier en in optimale omstandigheden kunnen
fietsen. Dat betekent onder meer dat de bestaande infrastructuur voor
de fietsers en de fietspaden zal moeten worden verbeterd. Het plan
voorziet eveneens systematisch in de aanleg van fietsopstelvakken op
de kruispunten waar het verkeer met verkeerslichten wordt geregeld. De
infrastructuur van de ruimtes voorbehouden voor het openbaar vervoer

moet toegankelijk worden gemaakt voor fietsers, zoals bijvoorbeeld in
het geval van de recent heraangelegde Kroonlaan. Er zullen meer zones
30 worden ingericht en er zullen maatregelen getroffen worden om de
wijken te beschermen tegen doorgaand verkeer.
De projecten voor de aanleg en heraanleg van wegen zullen systematisch elementen integreren ter bevordering van de befietsbaarheid (met
uitzondering van de wegen die niet toegankelijk zijn voor fietsers, zoals
de tunnels). De inrichting van het hele wegennet moet afgestemd worden
op de verbetering van de omstandigheden waarin de fietsers zich verplaatsen zowel op de gewestelijke als op de gemeentelijke assen.
De Regering zal erop toezien dat de fietscel volledig operationeel
gemaakt wordt. Om de integratie van de criteria voor fietsvriendelijkheid
te garanderen, zal de rol van de fietsmanager versterkt worden: hij zal
betrokken worden bij elk project van inrichting van de openbare ruimte
dat relevant is voor het fietsverkeer. In dat opzicht zal hij aan de gedelegeerde ambtenaar zijn beoordeling van die projecten overmaken. De
betrokkenheid van de fietsmanager mag de termijnen voor de toekenning
van de vergunningen niet vertragen. De specifieke middelen die ingezet
worden voor het onderhoud van de gewestelijke infrastructuur zullen verhoogd worden.
Ook het kader van de gesubsidieerde werken ten behoeve van de
inrichting van de gemeentelijke ruimten dient in dezelfde zin te worden
aangepast. Bovendien vormen de bedenkers en beheerders van de
gewestelijke als gemeentelijke wegennetinrichting de doelgroep bij uitstek waarop de sensibiliseringsmaatregelen gericht moeten zijn (opleiding, operationeel VadeMecum, enz.).

De (her)inrichtingen in het kader van de wijkcontracten moeten de
omstandigheden van het fietsverkeer verbeteren.
Het IRIS 2-plan wil het fietsgebruik ook stimuleren door 70 kilometer
fietspaden langs de spoorwegen aan te leggen. Die lopen doorheen het
hele gewest en vertonen amper niveauverschillen. Op die manier kan het
bezwaar van fietsers dat de hoogteverschillen te groot zijn, worden weggewerkt. Zo zal de gemeente Ukkel met het Zuidstation worden verbonden via een fietspad langs de NMBS-lijn 124. Deze groene doorgangen
langs de spoorwegen zullen ook toegankelijk zijn voor voetgangers. Ze
moeten wel worden beveiligd.
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De fiets moet ten slotte ook zijn plaats krijgen in de stedelijke infrastructuur, zodat fietspaden zo weinig mogelijk worden doorkruist of
onderbroken door grote verkeersassen, spoorwegen, ontoegankelijke of
onaangepaste en daardoor gevaarlijke tunnels of al te steile hellingen.
Die barrière-effecten hebben een dubbel afschrikkend effect, omdat ze
de fietsers ook nog eens verplichten om een omweg te maken. Het plan
stelt in dit kader voor om:
➧ de oversteek van grote verkeersassen en complexen van wegentunnels te vergemakkelijken;
➧ spoorwegovergangen aan te leggen waar werkzaamheden door de
NMBS worden uitgevoerd, bijvoorbeeld in Schaarbeek, Delta en
Vorst;
➧ in overleg met de Haven van Brussel extra fietsbruggen over het
kanaal te bouwen, zodat fietsers niet verplicht worden om meer dan
400 meter om te rijden, bijvoorbeeld tussen de Troozbrug en de van
Aabrug. Men zal hierbij voorrang verlenen aan de Picardbrug over
het kanaal in de as van de Simon Bolivarlaan naar de Picardstraat.
Een zone zal worden voorbehouden voor fietsers bij de renovatie van
bestaande kunstwerken;
➧ de mogelijkheid te bestuderen om fietsers toe te staan rechts af te
slaan wanneer het verkeerslicht op rood staat (in overleg met de federale overheid).
Meer fietsstallingen plaatsen

Het fietsgebruik stimuleren betekent ook anticiperen op de gevolgen van
een groter fietsgebruik. We denken daarbij vooral aan de stalling van de
fietsen. Hoewel hun vervoermiddelen weinig plaats innemen, willen fietsers wel graag hun fietsen kunnen stallen op een veilige en goed toegankelijke plaats waar ze niet kunnen worden beschadigd. Het plan voorziet
dan ook in een gediversifieerd en compleet aanbod van fietsstallingen
niet alleen vlakbij stations en haltes van het openbaar vervoer, maar ook
vlakbij bibliotheken, sportcentra en winkelcentra. Het is de bedoeling dat
het Gewestelijk Parkeeragentschap openbare, overdekte en bewaakte
fietsstallingen beheert in de dichtbewoonde wijken en in de nabijheid van
drukke activiteitenpolen. De grootste stations zullen met een fietspunt
worden uitgerust, waar fietsen zullen kunnen worden gehuurd, gestald
en hersteld. Dit kan nu al in het Noordstation, het Centraal Station en het
station Brussel Luxemburg.
Fietsstallingen aan woonplaatsen moeten eveneens opmerkelijk verbeterd worden. Hieromtrent zullen maatregelen getroffen worden op het
gebied van stedenbouw opdat in het ontwerp van gebouwen steeds rekening zou gehouden worden met de mogelijkheid tot fietsstalling. Daarenboven zullen specifieke acties moeten ontwikkeld worden met verschillende actoren, zoals bijvoorbeeld de gemeenten, om op de openbare
weg bijkomende fietsstallingen op te richten voor de inwoners.
De fiets als verplaatsingswijze opwaarderen

Als men mensen wil overtuigen om de wagen thuis te laten en de fiets te
nemen, moet men in de eerste plaats het imago van de fiets aanpakken.
De fiets moet dan ook naar voren worden geschoven als een krachtig
en doeltreffend vervoermiddel. Er moet een duidelijk en gestructureerd
communicatieplan worden opgesteld. Dit plan moet het publiek op de
vele voordelen van de fiets wijzen. Op die manier kan het fietsgebruik
worden gepromoot. Het gewest zal ook concrete acties moeten uitwerken om bij specifieke doelgroepen het imago van de fiets te veranderen.
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Bij die groepen zal de fiets als een volwaardig alternatief voor de wagen
worden voorgesteld. In de praktijk komt die aanpak op het volgende neer:
➧ de ondersteuning van acties en initiatieven om het fietsgebruik te promoten:
➧	deze acties moeten op een specifiek doelpubliek gericht zijn (werknemers, studenten, enz.) zodat de voorgestelde acties aangepast
worden aan hun doelpubliek.
➧	deze acties moeten een actieve deelname van het doelpubliek
teweegbrengen, in tegenstelling tot de passieve campagnes;
➧ het beschikbaar stellen van betrouwbare en regelmatig bijgewerkte
informatiedocumenten, zoals de fietskaart;
➧ het vervullen van een voorbeeldfunctie, door voor de gewestelijke
administratie een bedrijfsvervoerplan op te stellen met een specifiek
luik voor de fietsers.
➧ het fietsgebruik aanmoedigen door het invoeren van een systeem van
fietsvergoeding door de werkgever;
➧ het opwaarderen van de elektrische fiets als alternatief in bepaalde
omstandigheden (lichaamsconditie van de gebruiker, reliëf, enz.).
Het gewest zal er ook op toezien dat personen met beperkte financiële
middelen zich eveneens een fiets kunnen aanschaffen of er tenminste
gebruik van kunnen maken.
Leren fietsen in de stad

De veiligheid vormt een essentieel aspect van het fietsen in de stad. En
zoiets kunt u vanaf een heel jonge leeftijd aanleren! Volwassenen die
als kind de fiets gebruikten om zich te verplaatsen, beschouwen de fiets
ongetwijfeld als een zeer functioneel vervoermiddel in de stad. Daarom
voorziet het plan fietsopleidingen voor jongeren. Leerlingen in het lager
onderwijs kunnen op school een fietsbrevet behalen. Bij volwassenen is
het vooral zaak om hen te helpen hun angst te overwinnen, die namelijk
omgekeerd evenredig is met de mate waarin ze met de fiets als vervoermiddel vertrouwd zijn. De opleidingen zullen dan ook aan verschillende
specifieke doelgroepen worden aangepast. Maar ook de automobilisten
zullen moeten worden getraind, onder meer door middel van specifieke
acties die hen wijzen op de plaats van de fiets in de stedelijke ruimte.
De verschillende weggebruikers moeten de straten in Brussel met elkaar
delen.
De goede fietsprak tijken bevorderen

De fietsinfrastructuur moet op het volledige gewestelijke grondgebied
beantwoorden aan gemeenschappelijke en nauwkeurige regels waarvan alle betrokken partijen op de hoogte zijn. Het gewest heeft dan ook
de goede praktijken vastgelegd in een gedetailleerd fietsvademecum,
dat de regels waaraan iedere fietsinfrastructuur moet voldoen duidelijk
omschrijft. Men besteedt hierin onder meer de nodige aandacht aan de
kwaliteit van de fietspaden en de veiligheid van de fietsers. Het gewest
zal erover waken dat de toekomstige aanpassingen aan de fietsinfrastructuur volledig rekening houden met de voorschriften uit dit fietsvademecum.
Aan de mobiliteitsconvenanten zullen specifieke bijakten worden
gevoegd, zodat men ook op gemeentelijk niveau voldoende rekening
houdt met de fietsers. De Brusselse gemeenten zullen ook aanspraak
kunnen maken op de nodige middelen om een gemeentelijk fietsplan op
te stellen of gemeentelijke fietspaden aan te leggen.
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Het gewest zal ten slotte de nodige inspanningen leveren om het juridische kader en de verkeerswetgeving op gewestelijk en federaal niveau
verder te laten evolueren naar een intensiever gebruik van de fiets. Het
gewest zal hierbij voorrang geven aan de plaatsing van verkeerslichten
en de aanpassing van de fasering van de verkeerslichten, zodat fietsers
zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen.
De intermodaliteit vergemakkelijken

Regelmatige gebruikers van de fiets kunnen bij slecht weer, bij vermoeidheid, bij lastige hoogteverschillen op hun pad of als hun bestemming te
ver af ligt, op een nuttige manier ook gebruik maken van het openbaar
vervoer. Daarvoor moet de intermodaliteit wel worden verbeterd. Het
plan voorziet in dat verband in de volgende zaken:
➧ gratis vervoer van de fiets in de metro en de lagevloertrams;
➧ het integreren van fietsinfrastructuur in renovatieprojecten voor de
metrostations, met liften of fietsgoten langs de trappen;
➧ opname van vervoermogelijkheden voor de fiets in de keuzecriteria bij
de aankoop van nieuw rollend materieel voor de MIVB;
➧ in overleg met de NMBS voldoende plaats inplannen voor reizigers
met een fiets in het rollend materieel van het GEN;
➧ de aanleg en de bewegwijzering van specifieke toegangstrajecten
naar stations en metrostations. Er wordt gedacht aan de aanleg van
bruggen voor voetgangers en fietsers, zodat de trein- en tramsporen
geen hindernis meer vormen voor fietsers. Dit is nu bijvoorbeeld wel
nog het geval in Ukkel en Watermaal-Bosvoorde;
➧ ervoor zorgen dat er aan alle stations en grote metrostations huurfietsen staan;
➧ aanmaak van NMBS/MIVB/Villo!/Cambio abonnementen.
De huur van fietsen aanmoedigen

Verschillende steden in het buitenland, zoals Parijs, Lyon en Barcelona,
hebben intussen al bewezen dat men door middel van een geautomatiseerde fietsverhuurdienst een deel van de file- en parkeerproblemen kan
oplossen en het gebruik van de fiets kan opwaarderen.
In dit kader heeft het gewest een overheidsopdracht van concessie
georganiseerd, ‘Villo!’ genaamd. De invoering, het beheer en het onderhoud van dit netwerk zal uitgebreid worden naar het hele gewestelijke
grondgebied. Terzelfdertijd zal het gewest een evaluatieproces van Villo!
opstellen.
Er zullen regelmatig specifieke promotiecampagnes worden ontwikkeld. Het gebruik van Villo! moet ook in het kader van professionele verplaatsingen en bij de werkgevers ingang vinden. Bovendien moet de verbinding tussen Villo! en het openbaar vervoer opgewaardeerd worden.
Tenslotte moet ook het ter beschikking stellen van gedeelde elektrische
fietsen nagestreefd worden.
FIETSVERBINDINGEN INRICHTEN in samenwerking
MET de AANGRENZENDE GEWESTEN

Het gewestelijke fietsnetwerk is verbonden met de netwerken van het
Vlaamse en het Waalse Gewest om de continuïteit van de interregionale
trajecten te bevorderen. Verbindingen tussen interregionale fietsnetwerken zorgen voor veilige en comfortabele verplaatsingen, door de pendelaars een reëel alternatief aan te bieden. Op deze manier wil het gewest
een fiets-GEN ontwikkelen.
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Kaart Stations van het
Bike-sharingsysteem,
1ste fase (Villo!)
Stations Villo
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2. het openbaar vervoer
aantrekkelijk maken
De uitbreiding van het openbaar vervoer blijft de belangrijkste prioriteit
van de Brusselse overheid.
Het openbaar vervoeraanbod zal uitgebreid worden op basis van de
vraag van de huidige en potentiële gebruikers.
De eerste prioriteit gaat uit naar de realisatie tegen 2018 van de verlenging van de premetro en de metro naar Schaarbeek, met een stelplaats in Haren, mits federale tussenkomst.
Bovendien zullen de verlenging van de metroverbinding naar Ukkel
en de passage van de metrobediening langs Evere bestudeerd worden,
eveneens via federale tussenkomst. Dankzij het Gewestelijk Plan voor
Duurzame Ontwikkeling (GPDO) zal men de geleidelijke evolutie kunnen
bestuderen naar een metroverbinding op de middenring, in functie van
de gekozen verdichtingen op de sites Schaarbeek-Vorming, Josaphat,
Reyers en Delta;
Rekening houdend met de volgende elementen, zal de uitbreiding van
de laatstgenoemde metrolijnen (Ukkel, middenring) definitief bevestigd
worden:
➧ er mag niet aan de vraag voldaan worden door een andere vorm van
openbaar vervoer (ofwel vanaf een raming van 6.000 reizigers/u);
➧ de omvang van de infrastructuurkosten en van hun aflossing;
➧ dat er terzelfdertijd maatregelen getroffen worden voor de rationalisering van het bovengrondse verkeer op de overeenkomstige verbindingswegen;
Naast de uitbreiding van het ondergrondse netwerk (premetro/metro),
wil het gewest ook prioriteit geven aan de verdere ontwikkeling van het
bovengrondse openbaar vervoer. Zowel het ondergrondse als het bovengrondse openbaar vervoer moeten kunnen beschikken over de nodige
investeringen voor hun uitbreiding.
Het gewest kan zich pas op een harmonieuze manier ontwikkelen als voor
iedereen eersteklas openbaar vervoer wordt ontwikkeld en verbeterd.
Als we het aandeel van de wagen in de verplaatsingen willen verlagen,
moeten we de gebruikers een betrouwbaar en doeltreffend alternatief
vervoermiddel kunnen aanbieden. Het gewest is ervan overtuigd dat het
openbaar vervoer in de toekomst een veel grotere rol zal moeten spelen
in de verplaatsingen in Brussel.
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In steden zoals Parijs of Londen bedraagt het marktaandeel van het
openbaar vervoer 80%. In Amsterdam gebeurt 28% van de gemotoriseerde verplaatsingen met het openbaar vervoer, tegenover 21% met de
fiets. Zelfs kleinere steden zoals Zurich (400.000 inwoners) behalen
absolute scores die lichtjes hoger liggen dan in Brussel (296 miljoen
ritten/jaar in het stedelijke openbaar vervoer). De toename met 80%
van de frequentie van de MIVB tussen 1999 en 2008 is dus slechts een
begin. Met een voluntaristisch beleid kunnen we een zeer hoog groeipotentieel creëren. Op basis van het middelste scenario voorziet het
IRIS 2-plan op sommige lijnen in een gebruik dat 50% hoger ligt dan in
het trendmatige scenario.

Men moet dus aan het Brussels openbaar vervoer de nodige middelen verschaffen om deze nieuwe gebruikers in groten getale en in goede omstandigheden te kunnen ontvangen. De reeds beschikbare capaciteiten of deze
die tot nu toe gepland zijn, volstaan hiervoor echter niet. Met IRIS 2 wil
het gewest een nieuwe impuls geven aan de opties van het IRIS 1-plan
met betrekking tot het openbaar vervoer, door de investeringen mogelijk
te maken die onontbeerlijk zijn om aan de toekomstige vraag tegemoet te
komen.
In het MIVB-beheerscontract voor de periode van 2007-2011 werd
al een eerste doelstelling van het gewest geschetst. Het is de bedoeling
om het aantal beschikbare plaatsen in de drie openbare vervoermiddelen, namelijk metro, tram en bus, tegen het jaar 2011 met 36% te verhogen. Er werd eveneens een nachtaanbod ontwikkeld.

2.1. FOCUS OP DE GEBRUIKER
Een performant openbaar vervoersysteem moet gericht zijn op de actuele en potentiële gebruikers. Dit betekent dat elke beleidskeuze en elke
aanpassing van het aanbod, steeds getoetst moet worden aan het perspectief van de gebruiker en van de potentiële gebruiker. Gebruiksvriendelijkheid en gemak moeten hierbij richtinggevende principes zijn. Dit
heeft een aantal praktische implicaties:
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De voorkeur zal in de mate van het mogelijke gegeven worden aan
rechtstreekse verbindingen. Het aantal overstappen moet beperkt
worden. Er zal een programma opgesteld worden voor de regelmatige
evaluatie van de verbindingen en de kwaliteit ervan. Er moet niettemin
genoteerd worden dat het uitbreiden van het aanbod en de toename
van het aantal vertrek- en eindpunten bepaalde overstappen rechtvaardigen. In elk geval krijgen de kwaliteit en de omstandigheden van
de overstappen absolute prioriteit;
➧ Trams en bussen moeten streven naar een aanbod van hoog dienstniveau, snel en regelmatig, waarbij de voertuigen enkel stoppen om
passagiers te laten in- en uitstappen;
➧ Het metroaanbod zal opgewaardeerd, versterkt en uitgebreid worden;
➧ Stations en rijtuigen moeten voor alle gebruikers fysiek vlot toegankelijk zijn.
➧ Het moet de gebruiker zo gemakkelijk mogelijk gemaakt worden om
de nodige informatie over zijn verplaatsingen te verwerven. Daarom
moet bijzondere aandacht besteed worden aan de eenvoud, de leesbaarheid en de begrijpelijkheid van de lijnvoering, van de informatiepanelen, van de website, van aanduidingen en dergelijke meer in
stations en rijtuigen. Daarbij moet rekening gehouden worden met
doelgroepen met specifieke behoeften (Brusselaars, internationale
toeristen, PBM, …).
➧ Betalen voor het openbaar vervoer moet eenvoudig en flexibel kunnen
gebeuren. Dankzij transparante en begrijpbare tariefformules moet de
gebruiker onmiddellijk de meest geschikte formule kunnen bepalen.
Een onderzoek zal gevoerd worden naar de mogelijkheden om meer
flexibele betalingsmethodes in te voeren (zoals geïntegreerd openbaar vervoerticket, betalen via internet, gsm, kredietkaart, voorverkooppunten, …) die een vlotte betaling mogelijk maken.
➧ Reizen met het openbaar vervoer moet veilig en comfortabel kunnen gebeuren. Daarvoor zullen veiligheidsbevorderende maatregelen
getroffen worden, zoals verhoogde aanwezigheid van personeel, versterkte controle op zwartrijden en dergelijke meer.
Het volgende beheerscontract zal aangepast worden teneinde het beheer
van de MIVB nog beter op de vraag van de klant af te stemmen.
➧

2.2. EEN BETER EN EFFICIENTer NET

De strategische assen

Om dat doel te bereiken, wil het gewest een eersteklas openbaar vervoersnet invoeren dat oplossingen kan aanbieden die een volwaardig
alternatief vormen voor het autogebruik. In nauwe samenwerking met de
mobiliteitspartners verbindt het gewest zich er toe om:
➧ in de eerste plaats, de exploitatie van het bestaande ondergrondse
en bovengrondse netwerk te maximaliseren. Het bovengrondse openbaar vervoer moet gevrijwaard worden van het verkeer en zou enkel
nog moeten stoppen voor het laten in- en uitstappen van reizigers. De
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➧

➧

➧

➧

➧

➧

➧

➧ 18. Voor een tram en een bus met een
hoog dienstniveau gelden de volgende criteria: een frequentie om de vijf minuten tijdens de piekuren, om de zeven en een halve
minuut in de daluren en om de tien minuten
’s avonds tot tien uur; een gemiddelde snelheid van minstens 20 km/h, 90% van de
diensten die de interval tijdens de piekuren
respecteren, vervoermiddelen die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit en een bezettingsgraad <3 personen/m². Voor de andere tram- en buslijnen
zijn de criteria de volgende (in aflopende
volgorde): de regeling op gemeenschappelijke trajecten, het afstemmen van de
frequenties met die van de lijnen met een
hoog dienstniveau, het afstemmen van het
aanbod op de vraag; minimaal aanbod tijdens de daluren is om de 15 minuten en ‘s
avonds om de 20 minuten.
➧ 19. Conform het VICOM-plan dat op 23
maart 2006 door de regering werd goedgekeurd en dat vooropstelt dat de trams en
de bussen op termijn alleen nog zullen stoppen om reizigers te laten op- en afstappen.

➧

➧

➧

➧

➧
➧

PAGina 58

IRIS 2 Mobiliteitsplan - Acties

kwaliteit van het aanbod aan ondergronds openbaar vervoer moet nog
verbeterd worden;
tegen 2018 moet de automatisering van de metro gerealiseerd worden. Dit valt samen met het tijdstip waarop de vervanging van de rijstellen en de uitbreiding van het ondergrondse netwerk met de toekomstige metroverbinding noord-zuid gepland is;
waar nodig moet de capaciteit van het ondergrondse (meer bepaald
door de automatisering en de uitbreiding ervan) en van het bovengrondse netwerk verhoogd worden, zodanig dat het volledige gewest
bestreken wordt aan de hand van performante verbindingen die het
net structureren en overstappen zo veel mogelijk vermijden;
voorrang moet worden gegeven aan het bovengrondse openbaar vervoer, enerzijds door systematisch eigen en/of beschermde beddingen
in te richten, en anderzijds bij het oversteken aan verkeerslichten. Het
bovengrondse openbaar vervoer mag niet lijden onder de verkeerscongestie, die bepalend is voor de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer;
het tram-busplan moet worden herzien teneinde het aantal overstappen zo veel mogelijk te beperken en de dienstverlening in de wijken te
verbeteren;
het overstappen moet worden verbeterd door de verbindingen comfortabeler te maken. Door de frequenties en de stiptheid te verbeteren,
kunnen de uurroosters beter worden nageleefd en kunnen de wachttijden geminimaliseerd worden bij het overstappen;
rechtstreekse verbindingen moeten worden aangelegd tussen de grote
gewestelijke polen (inclusief de HST-, IC- en IR-stations) en tussen die
polen en de secundaire polen (inclusief de GEN-stations) via openbaar vervoer dat zo weinig mogelijk door de files wordt gehinderd;
een volledig net moet worden uitgebouwd dat het hele gewest op een
efficiënte manier bedient met zogenaamde lijnen met een hoog dienstniveau18. Dit zijn snelle en regelmatige lijnen die in de meeste gevallen
in eigen baan rijden, een hoge frequentie halen en bij verkeerslichten
maximaal voorrang krijgen19;
aantrekkelijke en coördineerbare frequenties moeten worden georganiseerd, zodat gebruikers vooraf kunnen inschatten hoe lang ze onderweg zullen zijn;
het comfort van de verplaatsingen, de aansluitingen, de stalling van de
fietsen en de bewegwijzering voor de voetgangers in de onmiddellijke
omgeving van overstapplaatsen moeten worden verbeterd, zodat de
intermodaliteit makkelijker verloopt;
de frequenties van de spitsuren moeten worden verscherpt om te
beantwoorden aan de behoeften, meer bepaald door het aanbod van
het spitsuur en de vooravond, het avond-, nacht- en weekendaanbod
en het aanbod tijdens de schoolvakanties aan te passen;
de verplaatsingswijze moet worden aangepast in functie van de
behoeften. De bestaande en potentiële vraag bepalen het soort materiaal en het exploitatieschema, metro, tram en bus. De complementariteit tussen de verschillende modi dient gegarandeerd te worden en
de concurrentie tussen hen geneutraliseerd.
de bediening moet worden aangepast aan de vraag van het schoolgaand publiek;
op doeltreffende wijze moet de coördinatie tussen het netwerk en
externe operatoren worden verzorgd. Elke vorm van concurrentie tussen het aanbod van de MIVB, de TEC, De Lijn of de NMBS dient
vermeden te worden.
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Deze kaart geeft de belangrijkste lijnen van
het openbaarvervoersnet 2018 weer alsook de vraag naar verplaatsingen die uitgedrukt is in de vorm van de som van de
verplaatsingen aan de herkomst en aan de
bestemming.
*Indicatieve traject voor de uitbreidingen
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De geplande acties
HET ONDERGRONDSE AANBOD VERSTERKEN

Het gewest wil het aanbod van het ondergrondse openbaar vervoer verbeteren.
Tegelijk met het vernieuwen van de metrostellen en ten laatste tegen
2018 wil het gewest de automatisering van de lijnen 1-5 verwezenlijken.
Hierdoor kan de capaciteit verhoogd worden teneinde de absorptie van
het groeiend aantal gebruikers te verzekeren tot 2025. Men kan tevens
de regelmaat van de bediening vergroten.
Het ondergrondse netwerk wordt uitgebreid naar het noorden, vanuit
het Noordstation naar Schaarbeek, om aan de Brusselaars en de gebruikers van het gewest tegen 2018 performante verbindingen aan te bieden vanuit het noorden naar de Vijfhoek en op het volledige netwerk van
het ondergronds openbaar vervoer. Daarna zal de uitbreiding richting
Ukkel, na uitvoering van een studie, voortgezet worden.
Tot slot zal het gewest de verbetering van het huidige aanbod verzekeren door de regelmaat, de informatieverstrekking en het comfort van de
reizigers te verbeteren, vooral in de stations.
PRIOrITEIT AAN DE COMMERCIELE SNELHEID VAN TRAMS
EN BUSSEN

Naast het ondergrondse netwerk (premetro en metro), is ook het bovengrondse openbaar vervoer een prioriteit van het gewest. Het bovengrondse openbaar vervoer moet de gewenste commerciële snelheid
behalen, om een trajectduur te kunnen verzekeren die kan concurreren
met deze van de personenwagen.
De inrichting van beschermde beddingen op de structurerende assen
zoals onder meer de invalswegen en de middenring-west moet gerealiseerd worden naar het voorbeeld van de recente inrichting van de Kroonlaan: de eigen bedding hoeft niet noodzakelijk onafgebroken te zijn,
maar moet op een weldoordachte plaats aangelegd worden zodat het
openbaar vervoer zich aan het verkeer kan onttrekken. Het is dus niet de
bedoeling om het bovengrondse openbaar vervoer over de hele lengte
van de lijn uit te rusten met een door fysieke obstakels beschermde bedding, maar wel om, in functie van de vorm van de verschillende weggedeelten, aangepaste inrichtingen te onderscheiden, hetzij een fysiek
afgebakende bedding, hetzij een virtueel afgebakende strook. Dit soort
inrichtingen streeft ernaar de ruimte optimaal te benutten door het profiel
van het wegennet aan te passen aan de behoeften van de verschillende
weggebruikers.
Deze inrichtingen gaan onvermijdelijk gepaard met:
➧ voorrang aan kruispunten en verkeerslichten voor het bovengrondse
openbaar vervoer;
➧ aanvullende maatregelen zoals een aangepaste herziening van het
aanbod, de refasering van de verkeerslichten in functie van het verkeer op het weggedeelte, specifieke maatregelen voorafgaand aan en
volgend op het ingerichte weggedeelte;
➧ het toezicht op het naleven van deze inrichtingen, in het bijzonder door
de automobilisten aan kruispunten of met betrekking tot het parkeerbeleid. Hiertoe zal het gewest partnerships aangaan met de gemeenten
en de politiezones, door het versterken van de mobiliteitscontracten
vanaf 2011.
Deze inrichtingen moeten idealiter aangelegd worden over de hele lengte
van de lijn.

PAGina 60

IRIS 2 Mobiliteitsplan - Acties

In 2006 bepaalde het VICOM-plan (Vitesse commerciale-commerciële snelheid) dat 90% van de tramtrajecten en 40% van de buslijnen tegen 2011 met de nodige inrichtingen uitgerust moesten worden.
Momenteel zijn reeds 73% van de tramtrajecten en 23% van de buslijnen afgewerkt. Verschillende inrichtingen moeten nog aangelegd worden. De nog in te richten stroken en de te saneren zwarte punten worden
regelmatig door de MIVB geïdentificeerd. De MIVB brengt om de zes
maanden verslag uit bij de administratie aangaande de evolutie van de
situatie inzake ViCom.
Om ervoor te zorgen dat deze criteria bij alle projecten van ruimtelijke
ordening toegepast worden, zal de coördinatorrol van VICOM versterkt
worden. Het programma zal betrokken worden bij elk project rond de
inrichting van de openbare ruimte dat een impact heeft op de voortgang
van het openbaar vervoer, alsook ook bij projecten van ruimtelijke ordening die een vergunning van het gewest vereisen of gesubsidieerd worden door het gewest. In het laatste geval zal de afgevaardigde ambtenaar
moeten aantonen dat er rekening gehouden werd met het ViCom-advies.
Voor het overige zal het gewest in samenwerking met de gemeenten
winstdelingmechanismen opstellen voor de ViCom-prestaties van het
openbaar vervoer. De modaliteiten moeten nog onderzocht worden maar
er wordt gestreefd naar de beste ViCom-prestaties in het kader van een
‘Win-Win’ tussen de partijen.

Eersteklas openbaar vervoer

Het openbaar vervoeraanbod zal niet alleen op kwantitatief, maar ook op
kwalitatief vlak worden uitgebreid met:
➧ een programma voor de aankoop van hoogwaardig modern materieel
dat voor iedereen vlot toegankelijk is en dat meer reizigers zal kunnen
vervoeren;
➧ de veralgemening door de MIVB van bewakingsuitrustingen en de verhoging van het aantal belpalen in de stations en in de voertuigen. In
een veertigtal stations zal er meer personeel worden ingezet. De strijd
tegen fraude zal worden opgevoerd. De installatie van automatische
klapdeuren om toegang te krijgen tot de ondergrondse stations zal het
veiligheidsgevoel en de discipline vergroten, zonder een obstakel te
vormen voor PBM, fietsen en kinderwagens.
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➧

➧ 20. In het kader van dit project zou het
mogelijk zijn om met één enkele elektronische kaart een traject van deur tot deur af te
leggen, bijvoorbeeld van Parijs naar Brussel. Die elektronische kaart zou in dat geval
drie verschillende tickets vervangen: een
ticket voor de Régie autonome des transports parisiens (RATP), een ticket voor de
hogesnelheidstrein (HST) en een ticket
voor de MIVB.

momenteel loopt een project waarbij de verdeling van tickets via één
enkele drager tegen het jaar 2013 zou worden uitgebreid tot het volledige Belgische grondgebied. Men denkt in dit verband zelfs aan een
uitbreiding op internationaal niveau20. Zo zal de gebruiker vlotter kunnen overstappen tussen lijnen van verschillende operators. Ook het
gebruik van bepaalde afgeleide producten (openbare parkeerplaatsen,
vrij ter beschikking staande fietsen en voertuigen,…) wordt zo toegankelijker. De werkgevers zullen worden aangemoedigd een geldsom op de
elektronische betaalkaart van hun werknemers te storten om duurzame
modi te betalen, als alternatief voor bedrijfswagens maar met behoud
van dezelfde fiscale voordelen. Deze ticketintegratie zou op termijn kunnen worden uitgebreid met een tariefintegratie, waardoor de klant tegen
een gunstiger tarief van het net van verschillende operators gebruik zou
kunnen maken.

Een doelgericht beleid van tariefvoordelen

In de IRIS 2-studiemodellen pleit men voor gratis vervoer voor de schoolgaande jeugd en de werknemers. Op die manier hoopt men de modale
verschuiving te stimuleren.
➧ Voor de werknemers zal het derdebetalersysteem, dat op het federale
niveau van toepassing is op de gemengde NMBS + MIVB-abonnementen, via gelijkaardige maatregelen naar het gewestelijke niveau
worden uitgebreid. In de praktijk zal dat betekenen dat het gewest
20% van de MIVB-abonnementen van de werknemers zal financieren
op voorwaarde dat hun werkgevers de overige 80% betalen.
➧ Voor de Brusselse leerlingen tussen 12 en 24 jaar (de leerlingen die
jonger zijn dan 12 jaar reizen al gratis) heeft het MIVB-beheerscontract voor de periode 2007-2011 een aantrekkelijke tarifering voorgesteld tussen 0 en 25% van het volle tarief. Dit zal geleidelijk aan
worden ingevoerd in functie van de beschikbare budgettaire marges.
Gratis vervoer kan een doeltreffende manier zijn om de modale verschuiving te bevorderen. Tegelijk zorgt zo’n aanpak ook voor een onmiddellijke
toename van het gebruik van het openbaar vervoer. De vervoersmaatschappijen moeten wel voldoende tijd krijgen om hun personeel en hun
materieel op die snelle stijging van de vraag voor te bereiden.
Voor de andere categorieën reizigers moet een aantrekkelijke tariefintegratie ingevoerd worden voor de GEN-zone.
De uitbreiding en de veralgemening van gratis openbaar vervoer mag
niet gebeuren zonder een sociaal onderscheid te maken. Een sociaal
gericht beleid van voorkeurtarieven is gewenst.
De regering is voorstander van de uitbreiding van de kosteloosheid
van het openbaar vervoer in Brussel op voorwaarde dat de federale overheid op progressieve wijze de kost op zich neemt. Voor zover de bugettaire middelen het toelaten, zal de sociale tarifering uitgebreid worden,
in de eerste plaats naar de werkzoekenden die aangeworven zijn in het
kader van een Contract voor Beroepsproject (CBP) en naar de Brusselse leerlingen en studenten. Hiervoor zal er met de gemeenschappen
overleg worden gepleegd. Er zal ook gezocht worden naar formules van
cofinanciering door het gewest en de bedrijven van de woon-werkverplaatsingen ten voordele van de Brusselse werknemers.
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EEN COMPLEMENTAIR AANBOD

Het gewest moet haar aanbod aanpassen aan de specifieke tijdstippen:
de vooravond, de avond, de nacht en het weekend, maar ook de periodes
van de schoolvakanties. Het piekuuraanbod ‘s avonds loopt ten einde
voor 18u, terwijl een aanzienlijk potentieel publiek geïnteresseerd is in
een verlenging van dit piekuuraanbod tot 19u of 19u30. Op dezelfde
wijze dient ook het avond- of weekendaanbod uitgebreid te worden, alsook het nachtaanbod en het aanbod tijdens de schoolvakanties. Er moet
een inventaris opgemaakt worden van de behoeften en van de voorwaarden voor een succesvol complementair aanbod. Voor het nachtaanbod
zijn specifieke communicatie- en informatiecampagnes nodig en partnerships met de verantwoordelijken van evenementen voor een avondpubliek (Vorst nationaal, enz.). De veiligheid van de gebruikers moet ook ’s
avonds en ‘s nachts gegarandeerd worden.
EEN GEÏNTEGREERD AANBOD MET GEDEELDE FIETSEN
EN VOERTUIGEN

Dankzij de groeiende beschikbaarstelling in het BHG van de gedeelde
fietsen, Villo!, kunnen de meeste mensen zich met de fiets verplaatsen.
De gedeelde fiets is de natuurlijke aanvulling van het openbaar vervoer.
Het gewest wil dat het aanbod van de MIVB en van Villo! beter op elkaar
worden afgestemd. Er dient een tarief- en ticketintegratie tussen de twee
operatoren tot stand te worden gebracht alsook een goede signalisatie
van Villo! in de MIVB-infrastructuren en een coherente inplanting van de
Villo!- en MIVB-stations. Tot slot moet ook het gecombineerd gebruik van
deze twee modi sterker aangemoedigd worden.
Ook het aanbod van de gedeelde voertuigen blijft groeien. Daarom
dient ook de integratie tussen het MIVB-aanbod en de gedeelde voertuigen verder te worden ontwikkeld.

2.3. een uitgebreider
tramaanbod
De tram vormt de basisstructuur van het net, als aanvulling op de metro,
en dit zowel voor de straalvormige verbindingen als voor de ringlijnen.
Hierbij moet men de prestaties van het bestaande net verbeteren via de
uitvoering van het VICOM-plan (90% van het tramnet op beschermde
banen in 2011) en de aanleg van nieuwe lijnen naar groeiwijken. De
tram biedt ook het voordeel van een grotere sociale controle en stopt
vaker dan de metro.
Het VICOM-programma zal ontworpen worden volgens een assenlogica, om te komen tot performante lijnen van terminus naar terminus. De
operationele modaliteiten zullen nader bepaald worden in het kader van
het beheercontract.
Bovendien wil het gewest dat de coherentie en de complementariteit
tussen het netwerk van trambanen en het spoorwegennet, waaronder het
GEN, geoptimaliseerd wordt en dat elke vorm van concurrentie tussen
deze modi wordt vermeden.
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Brussels
Airport

Brussels
Airport

Bescherming van het tramnet*
Bestaande tunnel
Bestaande eigen bedding
Bestaande overrijdbare bedding
Aan te leggen eigen bedding of overrijdbare bedding
Idem nieuwe lijn
Bescherming via verkeersplan
Noord-zuidasverbinding aan te leggen voor 2018, vorm en taject in onafhankelijke bedding te bestuderen**
Onafhankelijke bedding aan te leggen na 2018
Te bestuderen
Zwarte punten VICOM in 2010 (voorrang tram- en buslijn)

* Vóór indienststelling Metro in Noord-Zuid.
** Zie kaart p.72
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Het aanbod van lijnen met een groot potentieel verbeteren, in het bijzonder (de nummers van de lijnen zijn ter informatie):
➧
➧
➧
➧
➧
➧
➧

lijn 19 die Groot-Bijgaarden via Simonis met De Wand verbindt;
lijnen 39 en 44 die Montgomery met Ban Eik en Tervuren verbinden,
volledig in eigen baan;
lijn 51 tussen de Heizel en Zuid, maar via de Leopold II-laan van haar
traject afgeleid om Thurn & Taxis te bedienen;
lijn 8 tussen het Zuidstation en Kalevoet, eventueel verlengd tot lijn 26;
lijn 92 Fort Jaco – Station van Schaarbeek;
lijn 85 Berchem – Weststation.
De verbinding Vorst-centrum en laag Sint-Gillis naar het centrum van
Brussel.

Het net zal in 2018 uit de volgende lijnen bestaan:
De geplande lijnen van het VICOM-plan:
➧

➧

➧

lijn 321 Esplanade – Churchill zal via de Werkhuizenkaai en de noordzuidtunnel, die al volledig in eigen baan rijdt, noordwaarts worden uitgebreid naar parking C (en/of het Congrescentrum);
lijn 4 Stalle – Noordstation wordt verlengd naar het station van Ruisbroek. Deze lijn zal worden uitgebreid met de noordelijke arm van de
T55, via de noord-zuidtunnel, zolang deze uitgebaat wordt onder de
vorm van een premetro;
lijnen 93-94, 42 Louiza – Herrmann-Debroux worden verlengd van
Louiza tot het Centraal Station en van Herrmann-Debroux tot Roodebeek. Ze worden vervolledigd met een lijn 45 vertrekkende van
Roodebeek. Op deze wijze wordt een ringverbinding gecreëerd die de
structurerende spoorwegassen met elkaar verbindt.

➧ 21. De lijnen 3 en 4 zullen aangepast
worden na de omvorming van de noordzuidas in een metrolijn

De lopende en toekomstige uitbreidingen
➧
➧
➧

➧
➧
➧

lijn 94 op de Woluwelaan naar Roodebeek en in tweede instantie naar
de E40, langs de Marcel Thirylaan;
de Leopold III-laan naar Bordet;
de omleiding van de lijnen 92 en 94 van de Koningsstraat naar het
Centraal Station. De terminus aan het Centraal Station dient eventueel
verlengd te worden naar het Rogierplein of het Noordstation, via de
Pachecolaan en de Kruidtuinlaan;
lijn 9 van Simonis naar hoog Jette en de verlenging ervan via Brugmann naar het Heyzelplateau;
lijn 33 Westland Shopping Center – Ninoofsesteenweg – Weststation,
verlengd tot aan het Noordstation via de kleine westelijke ring;
de inrichting van Churchill – Vanderkindere.

Bijkomende, nog te evalueren uitbreidingen:
➧

➧
➧

tramlijn 83 – Bockstael – Thurn & Taxis – Noordstation en Rogier in
eerste instantie en vervolgens naar Rogier en Meiser (lijn 10). Deze
lijn biedt een extra bediening van Thurn & Taxis vanaf Simonis, De
veiligheid van de gebruikers in Meiser is primordiaal. Specifieke infrastructuren dienen verwezenlijkt te worden, eventueel onder de vorm
van een tunnel;
het omvormen van de buslijn 71 tot een tramlijn, verlengd tot Rogier,
eventueel via de Pachecolaan;
het omvormen van de lijn 95 tot een tramlijn, in overleg met de
gemeenten;
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NB: De inrichtingsmodaliteiten voor deze
lijnen zijn afhankelijk van de beschikbare
middelen en van de behandeling van de aanvragen voor de stedenbouwkundige vergunningen door de bevoegde administratieve instanties. Bovendien zullen de uitbreidingen en
aanpassingen van het net bestudeerd worden
in overleg met de bewoners en de socio-economische actoren. Ze zullen het onderwerp
uitmaken van toepasselijke communicatie. De
aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor de uitbreidingen zullen voorafgegaan worden door een impactstudie. Deze
studie zal in het bijzonder gebaseerd zijn op
de heersende vraag naar verplaatsing, de
vergelijking van verschillende alternatieven,
de kosten/baten balansen, de kwaliteit van
de verbindingen, de toegankelijkheid in het
algemeen en in het bijzonder voor de PBM
en de impact op de modale verschuiving (met
of zonder tarifering voor het gebruik van het
wegennet) en de luchtkwaliteit.

verlenging van T94 en van de Leopold III-laan naar de luchthavenzone, mits overleg met het Vlaamse Gewest;
➧ Verbinding Vorst – bovenstad
Voor de verhoging van het tramaanbod zijn nieuwe stelplaatsen verreist,
waarvan één in het zuidwesten en één in het westen.
Lijnen van het basisnet: de lijnen 81 (Montgomery – Marius Renard),
82 (Drogenbos – Berchem), 94 (Stadion van de Heizel – Legrand) en
97 (Stalle – Louiza).
➧

GESCHIK T MATERIEEL AANSCHAFFEN

Het gewest zal meer geschikt materieel aanschaffen.

2.4. bussen met hoog dienstniveau
inzetten
Het aanbod van bussen met hoog dienstniveau zal een aanvulling bieden
op het tramnet. Een aantal buslijnen moet aanzienlijk worden verbeterd
op het vlak van frequentie, capaciteit en comfort.

➧ 22. De lijst kan nog gewijzigd worden.
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In het VICOM-plan werd een doelstelling bepaald van 40% tegen 2011
en 60% tegen 2020 van het busnet in beschermde baan. Meteen werden ook de prioritaire lijnen van het busnet geïdentificeerd22:
➧ bus 87: Berchem station – Simonis;
➧ bus 49: Zuid – Bockstael, om te vormen tot een westelijke ring, AlbertHeizel, die in de plaats zou komen van de tramlijn van de oostelijke

ring Heizel – Montgomery – Albert en die op termijn tot een tramlijn zal
worden omgevormd;
➧ bus 63bis: de Brouckère – kerkhof van Brussel, via de Leuvensesteenweg;
➧ bus 64: Machelen – Naamse Poort;
➧ bus 71: Beaulieu – de Brouckère, waarvan de omvorming tot een
tramlijn momenteel wordt geëvalueerd, in overleg met de betrokken
gemeenten;
➧ bus 86: Machtens – De Brouckère;
➧ bus 88: Heysel – De Brouckère;
➧ bus 95: Wiener – Beurs, waarvan de omvorming tot een tramlijn nog
moet worden geëvalueerd.
Er dienen eveneens plaatsen voorbehouden te worden aan de terminus.
Uiteraard zal het hoofdnet van de buslijnen door het basisnet worden
aangevuld, maar de details daarvan zijn niet in het bestek van IRIS opgenomen. Rekening houdend met de evolutie van het cliënteel, komen de
lijnen 49, 71 en 95 in aanmerking om omgevormd te worden tot een
tramlijn met hoog dienstniveau. Het voornaamste criterium is het aantal
gebruikers tijdens de spitsuren. Wanneer het gaat om meer dan 1.000
passagiers per uur en per richting, wordt het moeilijk de lijn te coördineren en de stiptheid ervan te verzekeren door middel van bussen. In
bepaalde gevoelige zones (zoals de smalle en zeer drukke winkelstraat
Elsenesteenweg) moet eveneens rekening gehouden worden met milieucriteria, de socio-economische context en de levenskwaliteit.
De introductie van weinig vervuilende bussen (minder uitstoot van
gassen, minder fijn stof en geluidsarm) is vereist om deze modus in de
stad in te voeren. Volgens haar beheerscontract, moet de MIVB een
‘schone voertuigen’ plan opstellen en uitvoeren, gericht op een daadkrachtige ontwikkeling die de strikte naleving van de verplichte normen
overstijgd die opgelegd werden aan de constructeurs. De MIVB moet
de aandrijfmodi van haar voertuigen diversifiëren (gas, biogas, elektriciteit, hybride, enz.) om zo het aandeel van de dieselmotoren aanzienlijk
te verminderen, omdat die op structurele wijze de luchtkwaliteit in de
stad aantasten. De bussen en reisbussen van andere operatoren moeten eveneens voldoen aan de vereisten inzake milieuprestaties. Er zullen hiervoor maatregelen getroffen worden. In overeenstemming met het
beheerscontract, bijvoorbeeld zal de MIVB in haar programma ‘schone
voertuigen’ de progressieve doelstellingen tot 2020 opnemen.
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* De eindhalte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zal later bepaald worden in overleg met de TEC-De Lijn.
(een gedetailleerde studie per lijn)

2.5. de metro: DE MIDDELEN AFSTEMMEN
OP de mogelijkheden

De strategische assen

De Brusselse metro, die in de jaren zeventig van de vorige eeuw in dienst
werd genomen, bedient vooral het oosten en het westen van Brussel, de
omgeving van de Heizel en de kleine ring. De metro is een erg doeltreffend openbaar vervoermiddel, onder meer omdat hij een groot aantal
reizigers kan vervoeren. Hij rijdt in eigen baan en is geliefd bij de gebruikers omdat hij alle files vermijdt. In 10 jaar tijd is het aantal reizigers met
44% gestegen. Nu komt het verzadigingspunt echter stilaan in zicht. Dat
werd nog eens bevestigd door een specifieke studie die eind 2006 werd
uitgevoerd23. De capaciteitsproblemen kunnen alleen worden opgelost
door het metronet te automatiseren en uit te breiden.
Op korte termijn is het belangrijk om het bestaande netwerk en het
aanbod te herwaarderen: verhoging van de frequenties, ingebruikname
van aanvullend materieel, enz. In eerste instantie dient de automatisering
van de lijnen 1-5 gerealiseerd te worden. Hiervoor zullen de modaliteiten
gefinaliseerd worden in het kader van de lopende studie.
Prioritair wordt de verlenging van de premetro en de metro naar
Schaarbeek gerealiseerd, met een stelplaats in Haren, mits federale
interventie. Er zullen terzelfdertijd maatregelen genomen worden voor
de rationalisering van het bovengrondse verkeer op deze noordelijke verbinding.
Bovendien zullen de verlenging van de Metroverbinding naar Ukkel en
de passage van de metrobediening langs Evere bestudeerd worden, mits
federale tussenkomst. Dankzij het GPDO zal men de noodzaak kunnen
evalueren om geleidelijk te evolueren naar een metroverbinding op de
middenring, in functie van de gekozen verdichtingen op de sites Schaarbeek-Vorming, Josaphat, Reyers en Delta;
Rekening houdend met de volgende elementen, zal de uitbreiding van
de laatstgenoemde metrolijnen (Ukkel, middenring) definitief bevestigd
worden:
➧ er mag niet aan de vraag voldaan worden door een andere vorm van
openbaar vervoer (ofwel vanaf een raming van 6.000 reizigers/u);
➧ de omvang van de infrastructuurkosten en van hun aflossing;
➧ terzelfdertijd moeten er maatregelen getroffen worden voor de rationalisering van het bovengrondse verkeer op de overeenkomstige verbindingswegen.

➧ 23. De bezettingsgraad van de metrostellen werd teruggebracht tot drie rechtopstaande personen/m² (wat lager is dan de
huidige norm van 4 rechtopstaande personen/m²). Hogere bezettingsgraden zijn
immers alleen occasioneel en over korte
afstanden aanvaardbaar.
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Kaart van het metronet toestand
in 2009 met afsluiting

De geplande acties
HET BESTAANDE AANBOD TEN VOLLE BENUT TEN

In bepaalde perioden of op bepaalde lijnen is het metronet bijna of reeds
verzadigd, waardoor de prestaties sterk verminderen en het comfort en
het imago van deze verplaatsingswijze worden aangetast. Het gewest
bestelde een studie inzake de uitbreiding van het net. Het wil het eveneens het huidige aanbod aan openbaar vervoer optimaliseren door een
verhoging van de frequenties, de ingebruikname van nieuw rollend materieel en de verbetering van de verbindingen, enz.
In 2010 zal het gewest de mogelijkheid om het bestaande aanbod te
herwaarderen nauwkeurig onderzoeken. Indien nodig worden aanpassingsmogelijkheden opgesteld. In 2011 zal hieromtrent een rapport
voorgelegd worden aan de regering.
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De frequenties verhogen

In eerste instantie zullen de frequenties zoveel mogelijk worden verhoogd met handmatig bediende metrostellen. Het is de bedoeling om in
die eerste fase tussen Beekkant en Merode uiteindelijk een frequentie te
bereiken van 24 doorkomsten per uur en per richting. De automatisering
van de metro zal worden doorgevoerd zodat men geleidelijk aan een frequentie kan bereiken van 30 tot 35 doorkomsten per uur en per richting.
De automatisering zal gelijktijdig plaatsvinden met de vervanging van de
stellen die wegens langdurig gebruik niet meer in goede staat verkeren,
wat gepland is voor 2015.
De geleidelijke integratie van de premetro op de
noord -zuidas in het metronet

Volgens de IRIS 2-studie is een verlenging van de ondergrondse noordzuidas voorbij het Noordstation wenselijk om de dichtbevolkte wijken
van Schaarbeek24 te kunnen bedienen. Een haalbaarheidsstudie zal de
geschikte infrastructuren, de fases en de exploitatiemodaliteiten van de
uitbreiding van een stuk naar het noorden tegen 2018 nader bepalen. Op
termijn is het ook belangrijk om die as naar het zuiden via de Alsembergsesteenweg tot aan Kalevoet door te trekken. Als de noord-zuidas door
de metro zal worden gebruikt, zal er een nieuwe stelplaats moeten worden geplaatst. Daarnaast zal het deel van de tunnel tussen het Zuidstation
en Lemonnier-Anneessens moeten worden aangepast aan de normen die
voor de metro van toepassing zijn. Dit impliceert dat men de mogelijkheid
moet overwegen om de trams in de Fonsnylaan ondergronds te laten gaan.
Op die manier kan die openbare ruimte beter worden benut en kan de
intermodaliteit tram-metro in het Zuidstation worden verbeterd.
Daarnaast moeten deze studies eveneens rekening houden met de
veiligheid van de gebruikers in hun verplaatsingen in de nieuwe stations.

➧ 24. In dit stadium, wordt het metro-premetrotraject van de uitbreiding Noord van
de noord-zuidas op de kaart voorgesteld
via de Vooruitgangstraat naar het Liedtsplein. Gedetailleerde studies zullen de
eventuele relevantie van de realisatie van
een gemeenschappelijk kunstwerk met de
lijn 10 op het gedeelte Noordstation – Brabantstraat bevestigen of weerleggen.

De metro -/premetro -infrastructuur

Er moet in aanvullende infrastructuren voorzien worden. De opportuniteitsstudies zullen de relevantie en het nut van deze infrastructuren aantonen en
de grote lijnen van de uitbatingsmodaliteiten verduidelijken. In eerste instantie
zouden deze infrastructuren moeten kunnen worden uitgebaat met premetro
materieel voor een maximale complementariteit met het bovengrondse net.
Op middellange termijn (tegen 2018):
➧ uitbreiding van de noord-zuidas naar het noorden; de latere bevolkingsconcentratie in de omgeving van het Peter Benoît Plein te Nederover-Heembeek maakt het wenselijk om de studie van de verlenging
van deze lijn aan de andere kant van het kanaal eveneens uit te voeren. De technische en opportuniteitsstudies moeten bepalen welke de
meest geschikte modaliteiten voor de infrastructuur en de uitbating
ervan zijn;
➧ aanvang van de uitbating van de uitbreidingen als premetro. Later
wordt de overgang naar metro gepland. Noodzakelijke omvorming van
de spoorbocht Zuid-Anneessens, die een onvoldoende radius heeft.
Op langere termijn (na 2018):
➧ ondergronds verleggen van de trams van de Fonsnylaan om de openbare ruimte en de intermodaliteit tram/metro aan het Zuidstation te
verbeteren, rekening houdend met de inrichtingen in de omgeving van
het station;
➧ tangentiële lijn Bockstael/Schaarbeek Josaphat, waarvan de in
opbouw zijnde delen bestaan uit het verbindingsviaduct tussen Thurn
& Taxis en het Bockstaelplein, de Picardbrug, een tunnel onder het
Noordstation en de Rogierstraat en een overbrugging tussen de
Rogierlaan en Josaphat;
➧ sanering van de zwarte punten van de middenring (Meiser en Pleinlaan, eventueel door de aanleg van een tunnel). Dankzij het GPDO zal
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men kunnen nagaan of het noodzakelijk is geleidelijk te evolueren naar
de metro op de middenring, in functie van de gekozen verdichtingen op
de sites Schaarbeek-Vorming, Josaphat, Reyers en Delta;
➧ verhoging van de capaciteit van de koker van lijn 1;
➧ de uitbreiding van de noord-zuidas naar het zuiden (Calevoet) en de
verlenging van de verbinding naar station Luxemburg-middenring.
De exploitatie van een ondergronds netwerk vereist de oprichting van aangepaste stelplaatsen.
Rekening houdend met de volgende elementen, zal de uitbreiding van de
metrolijnen definitief bevestigd worden:
➧ er mag niet aan de vraag voldaan worden door een andere vorm van
openbaar vervoer (ofwel vanaf 6.000 reizigers/u);
➧ de omvang van de infrastructuurkosten en van hun aflossing;
➧ dat er terzelfdertijd maatregelen getroffen worden inzake de rationalisering van het bovengrondse verkeer op de overeenkomstige verbindingswegen;
Bovendien wil het gewest dat het premetro-/metronet en het spoorwegennet, waaronder het GEN, beter op elkaar worden afgestemd en dat
alle concurrentie tussen beide modi vermeden wordt.
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2.6. het GEN en de begeleidende
maatregelen

De strategische assen

Het Brusselse spoorwegennetwerk moet op algemene en structurele
wijze geïntegreerd worden in het openbaar vervoeraanbod voor de inwoners en de gebruikers van het gewest, en tegelijkertijd de toegang tot het
gewest van buitenaf garanderen. Momenteel maken de inwoners en de
gebruikers van het gewest zeer weinig gebruik van de trein om zich binnen het gewest te verplaatsen hoewel de trein een immense capaciteit
heeft en prestaties levert die niet te evenaren zijn met de personenwagen. De versterking van de spoorwegbediening moet worden afgestemd
op de uitbreiding van het MIVB-netwerk.
Het gewest zal dan ook zijn visie op spoorweguitbreiding verdiepen
en zijn relatie met de federale overheid en de NMBS structureren om
zo coherent mogelijk de doelstellingen inzake het spoorwegverkeer te
realiseren, zijnde:
➧ de intraregionale bediening;
➧ de bereikbaarheid van het gewest vanuit de nabije rand door middel
van het GEN;
➧ de bereikbaarheid van het gewest vanuit de rest van het land;
➧ het engagement van de federale overheid om de risico’s van stadsvlucht te verminderen.
Het volledige GEN-netwerk zal zoals gepland de vorm krijgen van een
ster met meerdere armen, aangevuld met tangentiële lijnen. De voornaamste randstations zijn de stations van Zottegem, Aalst, Dendermonde, Mechelen, Arenberg, Louvain-la-Neuve, Waver, Nijvel, ‘s Gravenbrakel en Geraardsbergen.
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Het GEN-bedieningsprincipe dat werd vastgesteld in de overeenkomst
van 4 april 2003, is gebaseerd op minstens vier bedieningen per uur
gedurende de spitsuren tijdens de week (7-9u30 en 16-20u) in elk station van de GEN-zone. Buiten de spitsuren en tijdens het weekend rekent
men op de helft van deze frequentie.
De diensten worden aangeboden van 6u tot 24u op weekdagen en
van 7u tot 1u tijdens het weekend en op feestdagen.
Bij de studie en de update van het plan zullen geen ingrijpende wijzigingen moeten worden doorgevoerd, maar het gewest zou toch een
aantal verbeteringen en begeleidende maatregelen willen invoeren. Die
aanpassingen zijn niet alleen bedoeld om de functionaliteit van het GEN
te optimaliseren, maar ook om:
➧ ieder risico op een stadsvlucht naar de rand te vermijden;
➧ het pendelverkeer van de Brusselaars die in de rand werken, te verbeteren;
➧ het gebruik van het binnengewestelijke deel van het net door de Brusselaars te bevorderen.
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De geplande acties
EEN GEWESTELIJKE SPOORWEGVISIE OPSTELLEN

Het gewest moet in de middelen voorzien om het gebruik van de trein door
de Brusselaars en de gebruikers van de stad te doen toenemen. Hiervoor
is een visie nodig op de uitbreiding van het spoorwegaanbod in het gewest,
dat op structurele wijze opgenomen moet worden in het gewestelijke
openbaar vervoeraanbod ten dienste van de intraregionale bediening. Het
handhaven en uitbreiden van een kwaliteitsvol spoorwegaanbod vanuit de
stadsrand en de rest van het land, vormt een bijkomende doelstelling. Het
gewest zal tegen 2012 een spoorwegvisie opstellen die aan de regering
zal worden voorgelegd.
Daarenboven zal het gewest vanaf 2011 zijn relatie met de federale
overheid en de NMBS structureren om de doelstellingen die door de
verschillende partijen worden nagestreefd zo goed mogelijk op elkaar af
te stemmen. Daartoe zal het gewest op regelmatige basis overleg plegen
met de NMBS-groep.
Het gewest zal zich in het bijzonder beroepen op de parlementaire
resolutie uit 2007 betreffende het overleg met de NMBS. Het zal vragen om Brussel binnen de investeringssleutels van de NMBS als een
volwaardige partner te erkennen. Het zal er tevens op toezien dat de
lasten die toekomen aan de federale overheid ook daadwerkelijk worden gedragen door de federale overheid en door de maatschappijen die
eronder ressorteren. Daartoe zal een contactorgaan tussen het gewest
en het spoor opgericht worden, dat zal bestaan uit vertegenwoordigers
van de MIVB, Mobiel Brussel, het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en
Huisvesting (BROH) en Leefmilieu Brussel. Het zal de Brusselse eisen
ten aanzien van de NMBS organiseren en coördineren.
HET BESTAANDE VERBETEREN

Het gewest zal met de NMBS-groep overleg plegen omtrent de mogelijkheden om het aanbod te verbeteren voor de inwoners en de gebruikers
van het gewest. Hierbij zal niet worden gewacht op de voltooiing van
de lopende grote spoorwegwerven. Deze verbetering zal doorgevoerd
worden op het vlak van de frequenties, maar ook op het gebied van de
aansluitingen met het MIVB-net, het uitbreiden van het aanbod, enz.
DE TREINHALTES OPWAARDEREN

Sinds januari 2010 worden er 31 haltes bediend. Binnenkort zullen drie
andere haltes over een stedenbouwkundige vergunning beschikken en zullen kunnen worden geopend. De exploitatiestudie van het GEN voorziet in
de inplanting van 36 treinhaltes in het gewest. De volgende haltes dienen
eraan toegevoegd te worden: Kuregem, Verboeckhoven, Rogier, Lycée français, Verhoost en Wielemans. De ontwikkeling van deze haltes zijn ten laste
van de NMBS-groep. De bepaling van de locaties van deze haltes moet het
voorwerp uitmaken van een nauwkeurige studie, om ervoor te zorgen dat de
implanting op de best mogelijke plaats gebeurt in functie van de vraag, de
dichtheid, de bereikbaarheid en de coherente aansluiting op het MIVB-net.
Deze treinhaltes moeten ook een voldoende groot aanbod kunnen verzekeren
om gebruikers aan te trekken en aan zich te binden. De ideale frequentie is
minstens één per kwartier, zowel tijdens de piekuren als tijdens de daluren.
Het overleg tussen het gewest en de NMBS dient dus te worden voortgezet,
zowel over het aantal haltes als met betrekking tot de geschikte locatie ervan
en hun aanbod.
Aan de kwaliteit van de bestaande treinhaltes zal prioritair aandacht worden besteed. In tweede instantie zullen ook de nieuwe, op te richten haltes
grondig worden bekeken. De aantrekkingskracht van het spoor wordt even-
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eens bepaald door de kwaliteit van de ontvangstvoorzieningen: zichtbaarheid,
leesbaarheid, veiligheid, gezelligheid, aanvullende diensten, enz.
De veiligheid aan deze haltes zal gewaarborgd worden, met name
door de federale spoorwegpolitie.
HET SPOORWEGAANBOD ONDERSTEUNEN

Het gewest moet de juiste omstandigheden creëren voor het welslagen van het spoorwegvervoer. Net zoals dat voor de uitbreiding van het
ondergrondse openbaar vervoer, de metro en de premetro het geval is,
zal het gewest erop toezien dat de bovengrondse wegcapaciteit gerationaliseerd wordt op trajecten waarvoor in een performant treinaanbod
voorzien is.
De frequenties op de NMBS-lijnen 26 en 28 opvoeren

De studie van het IRIS 2-Plan heeft aangetoond dat deze twee lijnen, die
langs de oostelijke en de westelijke zijde van Brussel lopen, meer zouden
moeten worden gebruikt om een echt aantrekkelijk alternatief te vormen
voor de gebruikers. In de praktijk betekent dit dat men de frequenties zou
moeten opvoeren en nieuwe haltes zou moeten plaatsen op de bestaande
lijnen.
Een optimale bediening tussen het Gewest
en de nabije rand

➧ 25. Het spoor bedient het grondgebied in
een straalsgewijze logica, terwijl de woongebieden meer verspreid zijn (ongeveer
27% van de bevolking wordt rechtstreeks
door het spoor bediend).

Het gewest zou willen dat er een meer voluntaristisch aanbod wordt ontwikkeld met het oog op een optimale bediening van de nabije rand. Het
gewest zou samen met het Vlaams Gewest de manieren willen bestuderen waarop de werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
wonen, de rand kunnen bereiken (deze werknemers vormen tijdens de
ochtendspits de buitengaande stromen).
In overleg met De Lijn en de TEC, zal bekeken worden hoe hun netwerken beter kunnen worden afgestemd op het netwerk van de MIVB.
Er worden nog andere mogelijkheden overwogen ter aanvulling van het
GEN-net25 zoals transregionale tramverbindingen met zones met een hoge
werk- of woondichtheid (Diegem-Zaventem, Wemmel, Grimbergen,…);
Die openbaar vervoerslijnen zullen wel snel en regelmatig moeten zijn
en ze moeten vooral een hoge frequentie halen. De financiering ervan zal
samen met het Vlaams Gewest moeten worden bestudeerd, zonder dat
daardoor extra kosten ontstaan voor Brussel.
Daarnaast kan een onderzoek verricht worden inzake het trein-tramvraagstuk om de verbindingen tussen het gewest en de rand te optimaliseren.
Het net optimaliseren

➧ 26. Rijpad: mogelijke opeenvolging van
treinen in functie van de configuratie van de
lijn (voornamelijk de signalisatie, de prestaties van de tractievoertuigen, haltes, hellingen, bochten, snelheidsbeperkingen).
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Het gewest eist een maximaal aantal GEN-stations op zijn grondgebied (niet
alleen de 31 bestaande stations, maar ook de 18 stations die worden bestudeerd in het kader van het GBP/GewOP) om de bediening in Brussel zelf te
verbeteren. Aan de 38 stopplaatsen die vastgelegd werden in het exploitatieschema, zullen de volgende stopplaatsen toegevoegd worden: Kuregem,
Verboeckhoven, Rogier, Lycée français, Verhoost en Wielemans.
Bovendien dient het kwaliteitsvol IC/IR-aanbod naar het BHG vanuit
de rest van het land gegarandeerd te worden, wat belemmerd wordt door
de opmars van het GEN-aanbod. Één van de bestudeerde mogelijkheden
om deze visies met elkaar te verzoenen, bestaat erin dat bepaalde spitstreinen niet bij elk station van het net zouden stoppen.
De capaciteit van lijn 26 moet aanzienlijk verbeterd worden. Vooral de
rijpaden26 kunnen worden aangepast.
Zodra de basisstructuur van de spoorwegen voor de bediening van
Brussel en de rand is geoptimaliseerd, zullen de aanvullende buslijnen

door de TEC en De Lijn worden aangelegd: buslijnen met hoog dienstniveau in de zones die niet door het spoor worden bediend alsook verbindingslijnen naar de GEN-stations.
De verhoging van de frequentie moet simultaan verlopen met de ter
beschikking stelling van aanvullend rijdend materieel en van nieuwe infrastructuren. De lijnen 26, 28, 36, 50, 60 en 96 zullen eerst moeten
uitgerust worden, wat geleidelijk aan zal gebeuren vanaf 2012, gevolgd
door de lijnen 124 en 161. De bediening van de lijn 26 ‘s avonds en op
zaterdag moet zo snel mogelijk geoptimaliseerd worden.

Begeleidende maatregelen

Daarnaast moeten er begeleidende maatregelen worden genomen. Die
moeten enerzijds vermijden dat Brusselaars naar de rand verhuizen om van
daaruit de voordelen van deze nieuwe verplaatsingswijze te genieten en
anderzijds de gewenste modale verschuiving van de personenwagen naar
het GEN op gang brengen. Het betreft volgende maatregelen:
➧ de vermindering van het langparkeeraanbod in de administratieve wijken
in de onmiddellijke nabijheid van de stations van de volledige GEN-zone;
➧ verbetering van de Brusselse leefkwaliteit, door wegenspecialisatie en
een gegarandeerde kwaliteit van de openbare ruimtes
➧ implementatie van de intelligente kilometerheffing die bevorderlijk is voor
het dichter bijeenbrengen van verblijfplaats en de diverse activiteiten;
➧ de verbetering van de intermodaliteit in de onmiddellijke omgeving van
de stations (transitstalplaatsen voor fietsen en transitparkeerterreinen
voor wagens);
➧ de wegcapaciteit verminderen op de gewestelijke invalswegen en het
verlengde daarvan.
Op het niveau van het GEN-stuurcomité en de interministeriële conferenties
van de mobiliteit zal men overleg moeten blijven voeren met de twee andere
gewesten. Op die manier kunnen de studie en de invoering van die begeleidende maatregelen worden gecoördineerd – vooral wat de aanleg van de
parkeerterreinen betreft. Dit overleg beoogt eveneens:
➧ het invoeren van maatregelen op het vlak van de ruimtelijke ordening
zodat de dichtheid in de stadscentra in de rand vergroot wordt, de
inplanting in de buurt van multimodale knopen verbeterd wordt en de
verspreiding van activiteiten wordt tegengegaan;
➧ het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de stad op andere vlakken
dan mobiliteit: door de woningprijzen in de hand te houden, door de
stad net te houden, door de veiligheid te verhogen en door kwaliteitsvolle winkelcentra in te richten.
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Er moet eveneens overleg plaatsvinden met de federale overheid om de
doorvoering van deze begeleidende maatregelen te voltooien.
EEN GEÏNTEGREERD AANBOD MET GEDEELDE FIETSEN
EN VOERTUIGEN

Dankzij de groeiende aanwezigheid in het BHG van de gedeelde fietsen, Villo!, kunnen de meeste mensen zich met de fiets verplaatsen. De
gedeelde fiets is de natuurlijke aanvulling van het openbaar vervoer. Het
gewest wil dat het aanbod van de NMBS en van Villo! beter op elkaar
worden afgestemd. Er dient een tarief- en ticketintegratie tussen de twee
operatoren tot stand te worden gebracht. Er moet ook gezorgd worden
voor een goede signalisatie van Villo! in de NMBS- infrastructuren en
voor een coherente inplanting van de Villo!- en NMBS-stations. Tenslotte
moet ook het gecombineerd gebruik van deze twee modi sterker aangemoedigd worden.
Ook het aanbod van de gedeelde voertuigen blijft groeien. Daarom
dient ook de integratie tussen het NMBS-aanbod en de gedeelde voertuigen te worden voortgezet.

2.7. internationale bereikbaarheid:
de duurzame verplaatsingswijzen
bevorderen
De strategische assen

➧ 27. Van die 16,1 miljoen reizigers blijft
9% in de transitzone. 2,9 miljoen van hen
doet de luchthaven aan tijdens een langeafstandsvlucht.
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Brussel is zonder enige twijfel een stad die op het buitenland is gericht.
Brussel is niet alleen de hoofdstad van Europa en de vestigingsplaats van
de hoofdkantoren van talrijke Europese instellingen en de NAVO. Het is
ook een aantrekkelijke stad voor de organisatie van congressen. De stad
trekt niet alleen zakenlui aan, maar ook heel wat toeristen die geïnteresseerd zijn in de talrijke culturele trekpleisters en bekende monumenten.
Het is dus van cruciaal belang voor de economische en sociale ontwikkeling van Brussel en voor de verbetering van het imago van de stad, dat de
verschillende vervoermiddelen die worden aangeboden een kwaliteitsvol
en comfortabel aanbod garanderen. De buitenlandse bezoekers trekken
vooral naar het stadscentrum, de Heizel en de Europese wijk.
Deze internationale bezoekers kunnen Brussel op verschillende manieren bereiken:
➧ met het vliegtuig, waarbij de luchthaven Brussel-Nationaal de belangrijkste toegang vormt tot het gewest. Deze luchthaven ontvangt ieder
jaar 16,1 miljoen reizigers27. De meesten zijn afkomstig van de Europese Unie of hebben de Europese Unie als bestemming. 40% van hen
(zonder rekening te houden met de reizigers in transit) heeft Brussel
als plaats van vertrek of bestemming. Gezien de betere CO2-balans
van de trein, is het echter nuttig de aantrekkelijkheid van de trein te
versterken voor verplaatsingen binnen de Europese Unie.
➧ met de trein, waarbij het Zuidstation een vooraanstaande internationale
rol speelt sinds de Thalys en de Eurostar in dienst traden. De komende
jaren zou de HST nog aantrekkelijker moeten worden. Momenteel maken
ieder jaar 8,1 miljoen mensen gebruik van de trein van of naar Brussel.
Tegen het jaar 2015 zou dat aantal moeten stijgen tot 15 miljoen. Er zal
dan ook heel wat aandacht moeten worden besteed aan de complemen-

➧

tariteit van de netten voor het eindtraject. Het Zuidstation beschikt in dat
opzicht over verschillende troeven, namelijk de onmiddellijke nabijheid
van de (pre)metro, de trams en de bussen (zowel stedelijke als voorstedelijke). Het GEN zal die intermodaliteit in de toekomst nog versterken.
De andere internationale treinen brengen jaarlijks 1,9 miljoen reizigers
naar Brussel. Zij zijn voornamelijk afkomstig van Luxemburg-Straatsburg-Bazel en de Benelux. Het Luxemburgstation scoort op het vlak van
de intermodaliteit minder hoog dan het Zuidstation, aangezien reizigers
daar alleen de bus kunnen nemen. Het GEN zal uiteindelijk ook hier
verbetering in de situatie brengen.
over de weg, hoewel dit verkeer veeleer seizoensgebonden is en
beperkt blijft tot de nabijgelegen gewesten. Reisbus- en touroperators
organiseren regelmatige internationale verbindingen, die concurrentie
zullen ondervinden van de uitbreiding van het HST-net.

Het gewest is zich bewust van de economische en internationale impact van
die bezoekers en probeert hen tijdens hun verblijf dan ook optimale verplaatsingsmogelijkheden aan te bieden die aan hun behoeften zijn aangepast:
➧ voor zakenlui worden snelle, regelmatige en betrouwbare verplaatsingsmogelijkheden voorzien (niet alleen taxi’s, maar ook het GEN, de
metro en de premetro);
➧ bij de toeristen lopen de behoeften veel meer uiteen: zij wensen vervoer naar het Atomium of de musea of naar verschillende plaatsen in
het stadscentrum.
De geplande acties

In het kader van het Internationale Ontwikkelingsplan werden een aantal
maatregelen gepland met het oog op een betere internationale bereikbaarheid en een versterking van de stad op socio-economisch vlak.
Internationale verbindingen ont wikkelen

Het gewest ondersteunt:
➧ de versterking van de spoorverbindingen om een verbinding te maken
tussen de hoofdsteden en de belangrijkste steden van de omringende
en dichtbij gelegen landen. Het aandeel van de trein voor deze diensten moet terrein winnen op het vliegverkeer;
➧ de verbetering van de spoorinfrastructuren naar Luxemburg en Straatsburg om de verbinding tussen de Europese hoofdstad en de twee andere
zetels te versterken.
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➧

➧ 28. Werkzaamheden: mei 2009 – midden
2013, financiering ten laste van de federale
staat, -3 doorlopende sporen in plaats van
een doodlopende verbinding.

➧

➧

➧

de indienststelling van de Diabolo, namelijk de ondergrondse spoorverbinding tussen het station van Brussel-Nationaal-Luchthaven en de
nieuwe lijn Schaarbeek-Mechelen op de middenberm van de E19. Die
betere treinverbinding zal ook de druk van het autoverkeer rond de luchthaven verminderen.28 Door deze infrastructuur komt het beleid inzake
spoorverbindingen met Europese bestemmingen niet in het gedrang.
de inrichting van luchthaventerminals in de grote stations (Zuid, Centraal, Noord en Luxemburg) waar de overstap van de trein naar het
vliegtuig makkelijker kan worden voorbereid;
de verbinding GEN-IC-HST in 15 minuten tussen het Luxemburgstation
en de luchthaven, via de Schuman-Josaphattunnel (de bouw werd midden 2008 aangevat) evenals het intermodale station van Schuman;
de optimalisatie van de aansluitingen op het vlak van de dienstregelingen en de overstapmogelijkheden tussen alle types treinen voor de vijf
ondervermelde internationale stations.

moderne Uitrustingen voor een betere intermodaliteit

Bij de renovatie van de vijf grote stations in Brussel zal erg veel belang
worden gehecht aan de mogelijkheden op het vlak van de intermodaliteit.
Het is de bedoeling dat die stations uitgroeien tot grote platforms waar
een doeltreffende wisselwerking wordt aangeboden tussen treinen, het
openbaar vervoersnet, de wagen en gedeelde fietsen.
➧ Aan het Zuidstation: hoewel op deze plaats onlangs nog een grootschalig renovatieproject werd uitgevoerd, zullen de inrichting van de
voetgangerszone op de esplanade, de fietsvoorzieningen en het taxiverkeer nog worden verbeterd. Dit geldt eveneens voor de kwaliteit
van de verticale voorzieningen die de bovengrondse trams en de (pre)
metro met elkaar verbinden.

➧

➧

➧
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Aan het Centraal Station werden reeds uitgevoerde renovaties vooral
gericht op voetgangers en fietsers. De metro, de stadsbussen en de toeristische bussen konden daardoor op een betere manier in deze ruimte
worden geïntegreerd. Er is ook in een verbindingsweg voor voetgangers
naar de Grote Markt voorzien. Dit wordt ook nog aangevuld met een
tramverbinding.
Aan het Noordstation werden de intermodaliteit en de openbare
ruimte de afgelopen jaren verbeterd. Het openbaar vervoersnet zal
worden aangevuld door het tramproject dat Thurn & Taxis met de
Rogierstraat verbindt.
Het Luxemburgstation zal door de verbreding van de trottoirs makkelijker bereikbaar zijn voor voetgangers. Via de buslijn langs de Trier-

➧

straat kunnen ook busgebruikers het gemakkelijker bereiken. De openbare parkeergarage zal binnenkort in dienst worden gesteld, waardoor
ook de intermodaliteit met de wagen kan worden verbeterd.
Aan het Schumanstation: doen verdwijnen van het bovengrondse
transitverkeer om de actieve modi extra te bevoorrechten. De intermodaliteit zal worden versterkt door het GEN-net (treinen van lijn 161,
toekomstige verbinding Schuman-Josaphat, metro via de aansluiting
met Kunst-Wet waarvan de renovatie intussen is gepland en de bussen
in de Archimedesstraat).

een betere Bereikbaarheid van de internationale
trekpleisters in Brussel

De internationale trekpleisters in het gewest moeten in ieder geval beter
bereikbaar zijn met duurzame verplaatsingsmiddelen, zeker als men
rekening houdt met de dagelijkse verplaatsingen die ze veroorzaken. Er
werden intussen al verschillende projecten in die richting uitgewerkt.
➧ er zullen nieuwe trams en moderne bussen worden aangeschaft, die
groter zullen zijn en voor iedereen toegankelijk. Hierdoor zullen de
maatschappijen de kans krijgen om de frequenties te verbeteren en de
lijnen uit te breiden;
➧ de uitbreiding van het aanbod aan ondergronds openbaar vervoer;
➧ de uitbreiding van het systeem van fietsdelen en gedeelde voertuigen;
➧ het net zal worden uitgebreid dat nodig is om de zones van internationaal
belang29 van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan te bedienen (2 tramlijnen
naar Thurn & Taxis, bijkomende tramverbinding vanaf Simonis om de Heizel te bedienen, versterking van de tramlijn van de middenring, verbinding
tussen het Noordstation en de NAVO via de site Schaarbeek-Josaphat);
➧ de stedelijke verbindingen naar de luchthaven zullen worden verbeterd
dankzij enerzijds de verlenging van tramlijn 94 tot in Roodebeek en
anderzijds een bus met hoog dienstniveau naar de luchthaven;
➧ het wagenverkeer zal op een doeltreffende manier naar alle (openbare
en transit) parkeerterreinen in het gewest worden geleid om op die
manier de modale verschuiving te maximaliseren.

➧ 29. Het gaat hier om zones die in de toekomst internationale functies zouden kunnen
huisvesten of die internationaal van belang
zouden kunnen zijn (Thurn & Taxis, Heizel,
Schaarbeek Josaphat, Delta, Reyers en op
termijn Schaarbeek-Vorming).

Voor de Europese wijk
➧

➧
➧

➧

➧

➧

het Schumanplein zal worden afgesloten voor transitverkeer, in het bijzonder ten voordele van de voetgangers. De inrichting van de Oudergemlaan zal aangepast worden aan fietsers en bussen, naar het voorbeeld van de inrichting van de Kroonlaan;
de opportuniteitsstudie voor de inrichting van een lage emissiezone;
de metrocapaciteit van lijn 1/5 zal worden uitgebreid via de automatisering, zodat de absorptie van het groeiend aantal passagiers verzekerd is tot 2025;
de noord-zuidverbindingen zullen worden verbeterd, van Schaarbeek/
Sint-Joost tot Elsene, via de Etterbeeksesteenweg (aanvankelijk met
de bus, later eventueel met de tram);
de esplanade van het Europese Parlement zal voor het publiek worden
opengesteld, waardoor enerzijds het Luxemburgplein en het Leopoldpark en anderzijds de Belliardstraat en de Waversesteenweg beter
met elkaar zullen worden verbonden;
er zullen twee internationale architectuur- en stedenbouwkundige
wedstrijden worden georganiseerd. In het eerste geval zullen voorstellen worden ingediend om de openbare ruimte beter in te delen en het
transitverkeer van het Schumanplein te weren. In het tweede geval
zullen de voorstellen betrekking hebben op een verbindingsweg voor
voetgangers tussen het noordelijke punt van de esplanade van het parlement en de andere kant van de Belliardstraat.
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➧

Deze inrichtingen zullen eveneens een rationalisatie van de wegcapaciteit en van de parkeermogelijkheden beogen, om de verkeersdruk in
de wijk te verminderen.

Op de Delta-Beaulieusite

De intermodaliteit zal hier worden versterkt door middel van verbindingspaden voor voetgangers tussen het metrostation Beaulieu en de NMBSstations Delta en Watermaal. Het is de bedoeling dat het station van
Etterbeek een IC/IR-station wordt met verbeterde bereikbaarheid in het
bijzonder langs de kant van Delta. Er dient een integratie tot stand te
worden gebracht tussen dit station en de tram op de Generaal Jacqueslaan. Tenslotte zou een tram de Deltasite moeten bedienen en oversteken, vanaf Beaulieu tot aan de brug van Etterbeek en de Kroonlaan. Deze
inrichting zou de omvorming van de lijnen 71 of 95 tot tramlijn integreren, wat momenteel het onderwerp van een studie vormt. Treinlijn 26 zal
het hart van de Deltadriehoek makkelijker bedienen.
Op de site van de NAVO
➧
➧

de Leopold III-laan zal worden omgevormd tot een stadsboulevard
met een afzonderlijke baan voor trams met hoog dienstniveau;
ter hoogte van het Meiserplein zal de bereikbaarheid vanuit het zuiden
worden verbeterd, eventueel met de aanleg van een tunnel na afronding van de studies ter zake;

In de Vijfhoek

Het stadscentrum wordt behoorlijk bediend door eersteklas openbaar
vervoer. Naast de verbeteringen op het vlak van de intermodaliteit hebben de belangrijkste acties, die in samenwerking met de stad Brussel
ondernomen worden, betrekking op het inrichten van voetgangerszones
in een reeks wijken, met het oog op een betere levenskwaliteit en een
betere bewegwijzering naar de openbare parkeerplaatsen. De lanen in
het centrum zullen een hoogwaardige inrichting krijgen, het verkeer zal
worden teruggedrongen en de actieve modi zullen worden opgewaardeerd. De premetrostations zullen worden gerenoveerd.
De ruimte Louiza - Guldenvlies - Waterloosesteenweg

Deze ruimte is het commerciële uitstalraam van Brussel op internationaal
niveau. De flessenhals Louiza moet de doorgang van de voetgangers, de
fietsers en het bovengrondse openbaar vervoer garanderen. Er zullen
betere regels opgesteld worden voor de leveringen en voor het parkeren.
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3. een GERATIONALISEERD,
gespecialiseerd en beveiligd
wegennet ontwikkelen
De strategische assen

Om een duurzaam, performant en coherent mobiliteitssysteem te ontwikkelen, moet ook de (her)inrichting van het wegennet getoetst worden
aan de filosofie van het principe dat het openbaar vervoer en de actieve
modi opwaardeert. Concreet moeten de bepalingen van dit principe tot
uiting komen in de ontwikkeling, de specialisering en de beveiliging van
het wegennet.
Een onontbeerlijke vereiste voor de ontwikkeling van geloofwaardige
alternatieven voor verplaatsingen met de wagen is de rationalisatie van
de wegcapaciteit. De IRIS-studie toont aan dat een vermindering van
het verkeersvolume niet mogelijk is zonder maatregelen voor de rationalisatie van het wegennet en het parkeren. Om het verkeersvolume met
20% te verminderen tegen 2018, moet een vlotte doorgang van het
openbaar vervoer en een vlot en gewaarborgd voetgangers-en fietsverkeer de voorrang krijgen op het gebruik van de wagen. De verkeersdruk
verminderen betekent niet dat er geen auto’s meer zullen zijn in Brussel.
De auto’s zullen een belangrijke plaats blijven innemen in de openbare
ruimte en bepaalde activiteiten zijn zelfs rechtstreeks of onrechtstreeks
afhankelijk van de berijdbaarheid van de wegen. Men moet dus de best
mogelijke rijomstandigheden blijven garanderen voor de auto’s, zowel op
het vlak van vlotte doorstroming als op het gebied van veiligheid.
De levenskwaliteit in Brussel heeft veel te maken met de opeenvolging
van de verschillende wijken en het sterk gemengde karakter van de functies die daar aanwezig zijn. De wijken worden met elkaar verbonden door
wijkwegen die bedoeld zijn voor korte verplaatsingen. Het GewOP heeft
zich tot doel gesteld om plaatselijk in zones 30 te voorzien. Op die manier
wordt geprobeerd de snelheden te verlagen, het doorgaand verkeer af te
raden en de actieve verplaatsingswijzen te bevorderen. Door de verkeersopstoppingen op de grote verkeersassen maken automobilisten gebruik
van die plaatselijke wegen, met alle ongunstige gevolgen van dien voor de
levenskwaliteit in die wijken. Het trendmatige scenario voorspelt op dit vlak
geen verbetering in de toekomst, integendeel.
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➧ 30. Geen transitverkeer meer in de woonzones en verschuiven van transitverkeer
naar de interwijkwegen en voornaamste naburige wegen

IRIS 2 bevestigt daarom de strategische assen van het IRIS 1-plan van
1998:
➧ de wegen moeten geleidelijk aan gespecialiseerd worden. Hierbij
dient men wel ten volle rekening te houden met de impact van die
maatregel op de bereikbaarheid, de snelheid van het openbaar vervoer en de files. De modelvorming leert ons immers dat de gemiddelde snelheid op de wegen op het gewestelijke grondgebied door de
wegenspecialisatie die voorzien is in IRIS 130, van 26 tot 21 km/h
zou dalen, ondanks het feit dat dit plan gelijktijdig een grote modale
verschuiving teweegbrengt. Zo’n daling van de bereikbaarheid zou
de economische vitaliteit van het gewest in gevaar brengen, wat een
groot risico inhoudt op een daling van de werkgelegenheid. Een verminderde bereikbaarheid zou ook de commerciële snelheid van het
bovengrondse openbaar vervoer kunnen schaden. In dat geval zou de
kans zeer groot zijn dat werkgevers naar vestigingen buiten het gewest
verhuizen. De concentratie van de verkeersproblemen op een beperkt
aantal verkeersassen zou ook leiden tot een stijging van de emissie
van schadelijke stoffen. IRIS 2 stelt dan ook de invoering van een specialisatie van de wegen (zoals voorzien in het Gewestelijk Ontwikkelingsplan) voor, maar dan wel op een soepele en geleidelijke manier;
➧ de regeling van het verkeer moet worden vergemakkelijkt, zodat de
verschillende verplaatsingswijzen op een harmonieuze en veilige
manier naast elkaar kunnen bestaan: verplaatsingen te voet, met de
fiets, met het bovengrondse openbaar vervoer en met de wagen.
➧ de rationalisatie van de capaciteit op bepaalde verkeersassen, waaronder de gewestelijke invalswegen, ten voordele van het openbaar
vervoer, de actieve modi en het leefklimaat.
De geplande acties

De specialisatie van de wegen, die in het Gewestelijk Mobiliteitsplan
wordt vermeld, zal op een geleidelijke manier worden ingevoerd. Daarvoor zullen de volgende projecten worden gerealiseerd:
De verkeersveiligheid verbeteren

➧ 31. Overlijden binnen de 30 dagen na het
ongeval – doelstellingen vastgelegd ten opzichte van het gemiddelde van de referentiejaren 1998, 1999 en 2000.
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Als we de doelstellingen willen bereiken die werden vastgelegd in de Brusselse Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid (verlaging van het aantal
doden31 en zwaargewonden met 50% tegen het jaar 2010), moeten de
maatregelen die in 2003 werden omschreven en de aanvullende maatregelen van het actieplan van 2007 worden uitgevoerd. De maatregelen
worden ieder jaar opnieuw geëvalueerd. In 2011 zal er een nieuwe zitting
van de Staten-Generaal Verkeersveiligheid georganiseerd worden, waarbij
de doelstellingen en het actieplan bepaald zullen worden tegen tijdshorizon
2015. De maatregelen hebben betrekking op vier aspecten: infrastructuur
en inrichting; sensibilisering, educatie en controle-sanctie. Het uiteindelijke
doel van al deze maatregelen is om het gedrag van de verkeersdeelnemers
op duurzame wijze veiliger te maken, waardoor er minder doden en gewonden vallen. Een verkeersveiligheidsmaatregel is dan ook pas geslaagd als
deze een bijdrage levert aan een dergelijke gedragsverandering.
Bij elke (her)aanleg van de infrastructuur, zal er vooraf een controle
gedaan worden op de bijdrage van deze (her)aanleg tot de verkeersveiligheid. Als basisprincipe zal daarbij gelden dat de infrastructuur de
verkeersdeelnemers zoveel mogelijk moet aanmoedigen, of zelfs ver-

plichten, om automatisch de gewenste verkeersveilige daden te stellen.
Zo nodigt een breed en recht wegvak uit tot sneller rijden en is een smaller en minder rechtlijnig wegvak beter geschikt om bestuurders vanzelf
trager te laten rijden. Zo zijn verkeersdrempels minder effectief om de
snelheid te verlagen dan het versmallen van een wegvak en het inbouwen
van lichte bochten en krommingen. De snelheid is in het laatste geval
continu laag over het ganse weggedeelte en deze aanpak vermijdt de
nadelen van overdadig afremmen en optrekken. Daarnaast moeten deze
inrichtingen rekening houden met het kruisen van bussen en prioritaire
voertuigen.
De sensibiliseringsacties moeten gericht worden op concrete gedragsveranderingen bij specifieke, duidelijk afgebakende doelgroepen. Deze
doelgroepen kunnen geïdentificeerd worden op basis van analyses van
de beschikbare ongevallengegevens.
Het gewest zal er bij de bevoegde gemeenschappen op aandringen,
dat verkeersveiligheid systematisch in elk jaar van de opvoeding en opleiding van de toekomstige generaties opgenomen wordt.
Op vlak van de maatregel controle-sanctie, moeten enerzijds, met het
oog op de bestrijding van het gevoel van straffeloosheid, de frequentie
van de controles en hun zichtbaarheid worden opgevoerd en anderzijds
de doeltreffendheid van de repressieve ingrepen worden versterkt (structurele coördinatie van zes politiezones, automatisering van de procedures,
voldoende magistraten en personeel bij het parket en de politierechtbanken).
Een specifiek aandachtspunt, tenslotte, is de perceptie van de verkeersveiligheid. De perceptie die verkeersdeelnemers hebben van de
verkeersveiligheid stemt vaak niet overeen met de werkelijkheid, zo kan
men zich veiliger voelen in een wagen dan men werkelijk is en zo kan
men fietsen als gevaarlijker beschouwen dan het werkelijk is. Dit laatste
is met name een probleem in Brussel: globaal gezien is Brussel het minst
gevaarlijke gewest in België om te fietsen (er vallen het minste doden per
verreden kilometer), maar die indruk leeft niet bij de bevolking.

.

Bijgewerkte indeling van de
verkeersongevallen en verhouding
van de evolutie van 2006
ten opzichte van 1990

Ondergeregistreerde cijfers in
2001.
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De maximaal toegelaten snelheid verlagen

De specialisatie van de wegen zal in de eerste plaats vorm krijgen door
de verlaging van de maximaal toegelaten snelheid op alle plaatselijke
wegen tot 30 km/u. Die ingreep zal relatief weinig invloed hebben op de
reistijd, maar zal wel gunstige effecten hebben op het milieu, de veiligheid en de mobiliteit. Het is de bedoeling om met die maatregel de wegen
aantrekkelijker te maken voor verplaatsingen met het openbaar vervoer,
te voet of met de fiets en openbare ruimten te promoten die voorrang
geven aan voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer.
Het gewest zal de aanleg van inrichtingen in de hand werken die nuttig
zijn voor de zones 30 zoals aan de ingang tot woonwijken en de toegang
tot gewestwegen die grenzen aan de zones 30.
DE MOBILITEITSDOELSTELLINGEN WAARBORGEN

De infrastructuren en inrichtingen van het wegennet moeten zowel op
gemeentelijk als op gewestelijk niveau kunnen aantonen dat ze bijdragen
tot de mobiliteitsdoelstellingen van het gewest, zowel op het gebied van
de vermindering van de verkeersdruk als wat betreft de versterking van
de modale verschuiving naar het stappen, het fietsen en het openbaar
vervoer.
In dit kader moeten de projecten van wegenaanleg aantonen dat ze
bijdragen tot een verbetering van het voetgangersverkeer, fietsverkeer
en het openbaar vervoer. Deze moeten altijd voorrang krijgen, bij het
oversteken, aan kruispunten, …
Deze principes moeten eveneens opgenomen worden in de pleininrichtingen, waarbij de toegang van de auto tot het centrum van het plein
moet beperkt worden, zowel voor parkeervoorzieningen als voor het verkeer zelf. De pleininrichtingen moeten de onmiddellijke bereikbaarheid
van het midden van het plein voor de voetganger garanderen en zo het
isolement doorbreken waarin het plein zich bevindt wanneer het omringd
wordt door gemotoriseerd verkeer. Één van de zijden van het plein moet
grenzen aan het voetpad langs de huisgevels, waardoor de doorgang van
auto’s aan deze zijde van het plein onmogelijk wordt, maar de doorgang
voor openbaar vervoer behouden blijft. Vanaf 2011 zullen deze principes in 90% van de toekomstige pleininrichtingen opgenomen moeten
worden, met uitzondering van de rotondes.
Het verkeer tussen de wijken vergemakkelijken

Om het verkeer tussen de wijken onderling en goede omstandigheden
voor het bovengrondse openbaar vervoer te verzekeren, legt het gewest
een bijzondere categorie wegen aan, met name hoofdcollectoren. Deze
verzekeren een zekere continuïteit tussen naburige wijken, zonder dat
het verkeer op het hoofdnet of op de wegen tussen de wijken geblokkeerd raakt. Ook daar zal een snelheidslimiet van 30 km/u gelden. Er
zal een systematische evaluatie uitgevoerd worden met betrekking tot
de inrichting van deze hoofdcollectoren in functie van het aanbod aan
openbaar vervoer in de wijk, de doortocht van openbaar vervoer, de aanwezigheid van een GFR, van de residentiële omgeving en van het gebruik
van deze weg door voetgangers. De gemeenten die beschikken over een
goedgekeurd GMP zonder vermelding van deze hoofdcollectoren, zullen
er rekening mee houden bij de herziening/actualisering van hun GMP.
Indien nodig, zullen ze gemachtigd worden om een voorstel te doen om
de keuze van deze hoofdcollectoren te herzien, mits inachtname van de
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gewestelijke doelstellingen. De hoofdcollectoren zijn een overgangsmaatregel in de richting van de hiërarchisering van de wegen opgenomen
in het GewOP. Ze zullen geleidelijk aan afgeschaft worden naarmate het
globale verkeer afneemt in het gewest.
Het plaatselijke net beschermen

De specialisatie van het net impliceert maatregelen voor de invoering
van de zones 30, in combinatie met reglementaire maatregelen die erop
gericht zijn om het doorgaand verkeer af te raden. Op dit vlak werd tot
nog toe onvoldoende vooruitgang geboekt, daarom zullen de incentives
die momenteel door het gewest worden ingevoerd (cofinanciering van de
plannen voor zone 30 en GMP’s, mechanisme van gesubsidieerde werken…) opnieuw worden geëvalueerd en zal hieromtrent overleg worden
gepleegd met de gemeenten.
Om de woonwijken te beschermen, zal het doorgaand verkeer in de
wijken nog verminderd worden. Het principe bestaat erin de assen te
breken die door het transitverkeer gebruikt worden om de wijk te doorkruisen, ten voordele van voetgangers- en fietsinfrastructuren. De wegen
die niet behoren tot het gespecialiseerd wegennet en die vectoren zijn
van transitverkeer, kunnen bijvoorbeeld uitgerust worden met een pleintje in het midden van hun baan om de flux van het transitverkeer te breken. Men kan het transitverkeer ook verminderen door middel van lichtere maatregelen zoals wegsignalisatie die halverwege de richting van
het verkeer omkeert. De wijk wint aan veiligheid en gezelligheid en is zo
beschermd tegen transitverkeer, wat lokaal verkeer toelaat, de doorgang
van het openbaar vervoer verbetert en actieve modi zoals stappen en
fietsen bevordert.
Het gewest zal aan de gemeenten evaluatie-, hulp-, ondersteuningsen communicatiemiddelen verschaffen om hen te helpen de plaatselijke
actoren (inwoners, handelaars, scholen, enz.) te overtuigen van de talrijke voordelen die verbonden zijn aan een wijk die beschermd is tegen
de geluidsoverlast van het verkeer en die openstaat voor actieve modi.
Vaak volstaat het om bestaande Brusselse voorbeelden te herwaarderen.
Om dit lokaal netwerk te kunnen realiseren, is het noodzakelijk het verkeer te concentreren op de hoofdwegen. Indien nodig zal de capaciteit
van deze hoofdwegen verhoogd kunnen worden door verkeersfuncties
van de fietsers en het openbaar vervoer te bevorderen. Het gewest zal
er evenwel op toezien dat de levenskwaliteit van de omwonenden van de
grote verkeersassen niet bedreigd wordt, om geen tweederangs woonzones te creëren langs deze assen.
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De specialisatie van wegen
Snelweg
Snelweg om te vormen tot hoofdstedelijke weg
Tunnel
Hoofdstedelijke weg
Hoofdweg
Wegen tussen wijken
‘A’-Wegen
Weg/wijkwegen
Nog te bestuderen inrichting

DE TOEGANG TOT BEPAALDE ZONES BEPERKEN

De instelling van dergelijke zones vergt een nauwe samenwerking met de
gemeenten. Het is echter nodig dat de gewestelijke overheid instaat voor de
coherentie van de uitvoeringsmodaliteiten en de gemeenten ondersteunt,
coördineert en stimuleert. Er zal een studie gelanceerd worden om een duidelijker zicht te krijgen op de uitvoeringsmodaliteiten, de socio-economische impact, de milieu-impact enz. van de instelling van lage emissiezones.
Het principe van de lage emissiezones bestaat reeds in verschillende
Europese landen. Het zijn delen van de stad waarin voertuigen verboden
zijn of waarvan de toegang beperkt wordt voor voertuigen, op basis van
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milieuprestaties, het tijdstip of andere criteria. De Europese norm kenmerkt de uitstoot van voertuigen in termen van fijne stofdeeltjes, stikstofoxides en atmosferische ozon, dewelke de meest vervuilende en meest
schadelijke stoffen zijn voor de menselijke gezondheid. De toepassingsmodaliteiten zullen uitzonderingen kunnen toelaten zoals bijvoorbeeld
voor buurtbewoners.
Andere mogelijkheden om de toegang tot bepaalde zones te beperken
moeten overwogen worden in functie van de gemeente, van het betrokken gebied, van de periode, van de duur en de aard van de verplaatsingen, enz. Bijvoorbeeld: de toegang tot een gebied kan bepaald worden
door een periode (18u tot 7u). De toegang kan fysiek beperkt worden
door het opstellen van neerklapbare paaltjes.
Het beheer van de verkeerslichten optimaliseren

Het invoeren van het principe ter bevordering van de actieve modi en het
gebruik van het openbaar vervoer heeft gevolgen voor het beheer van de
verkeerslichten. De oversteekplaatsen voor voetgangers die beschermd
door verkeerslichten moeten tegelijkertijd comfortabeler en veiliger worden. De wachttijd voor voetgangers moet verkort worden. We moeten
de voorkeur geven aan kortere groenlichtfases die echter op meer regelmatige basis terugkeren in plaats van een lange groenlichtfase na een
lange wachttijd. Hierbij moet er echter steeds voldoende tijd zijn om over
te steken. De oversteektijd zal minstens even lang zijn als de tijd die
nodig is om de hele straat over te steken tegen een snelheid van ongeveer 1meter/seconde. De oversteektijden zullen aangepast worden aan
de plaatselijke omstandigheden, bijvoorbeeld in de omgeving van ziekenhuizen of van scholen of zelfs in functie van het tijdstip (de noden van de
voetgangers zijn niet dezelfde tijdens het spitsuur als tijdens de middag).
Voor de voetgangers zou er een systeem kunnen ontwikkeld worden dat
informatie verschaft over de wachttijd.
De inrichting en het beheer van de verkeerslichten moeten op zodanige wijze ontworpen worden dat ze aanzetten tot het respecteren van de
verkeerslichten en dat ze inbreuken vermijden. Aangezien de aard en de
grootte van de stroom enorm variëren naargelang het tijdstip van de dag,
moeten de dienstregelingen van de verkeerslichten kunnen evolueren in
functie hiervan.
Verkeerslichten zijn een essentieel middel om te controleren of het
aantal voertuigen dat in een zone binnenrijdt er ook effectief kan rijden.
Alle verkeerslichten in het gewest zullen aan die voorwaarde moeten voldoen. Bovendien zullen ze een grote, of zelfs absolute prioriteit moeten
verlenen aan het bovengrondse openbaar vervoer en de actieve modi.
De verkeerslichten op de grote assen die door de gemeenten worden
beheerd, zullen die principes ook moeten respecteren. Ieder kruispunt
zal zo worden beheerd dat het niet geblokkeerd raakt. Tegelijk zullen
de grote verkeersassen de voorrang moeten hebben, anders bestaat het
gevaar dat de automobilisten de kleinere straten nemen.
Op de gewestwegen worden de verkeerslichten op elkaar afgestemd
(groene golven). Op die manier kan de luchtvervuiling worden bestreden, de snelheid van de automobilisten gecontroleerd en de regelmaat
van het openbaar vervoer bevorderd.
Er zal een werkplan opgesteld worden met betrekking tot de coördinatie en de aanpassing van de verkeerslichten aan de behoeften van de
voetgangers en fietsers.
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De inrichting van de kruispunten aanpassen

Het gewest zal een reeks maatregelen uitwerken in de lijn van het principe ter bevordering van de actieve modi en het gebruik van het openbaar
vervoer voor de inrichting van de kruispunten, om te vermijden dat de
actieve modi en het bovengrondse openbaar vervoer er worden opgehouden en om de veiligheid van alle weggebruikers te vergroten. De
belangrijkste acties die op dit vlak zullen worden ondernomen, zijn:
➧ de verbetering van de oversteekomstandigheden voor fietsers en voetgangers (zichtbaarheid, oversteektijd) en in het bijzonder de verplaatsingen naar de openbaar vervoerhaltes;
➧ de voorrangsverlening (in de betekenis van de verkeerswetgeving) van
de grootstedelijke-, hoofd- en interwijkwegen die door het openbaar
vervoer worden gebruikt;
➧ de prioritaire verbetering van het beheer van complexe kruispunten
door het aantal plaatselijke straten die erop uitkomen te verminderen,
of door er eenrichtingsverkeer in te voeren;
➧ het aanpakken van de 250 Vicom zwarte punten, die in de regeringsbeslissing van 25 maart 2006 zijn opgenomen en waarvan de
belangrijkste op de kaarten THDN en BHDN worden aangeduid.
Het is van het grootste belang dat iets wordt ondernomen tegen deze
zwarte punten die de aantrekkelijkheid van het MIVB-netwerk ondermijnen. Enkele suggesties zijn de aanleg van eigenbaanstroken aan de verkeerslichten, de invoering van parkeerverboden aan de rand van kruispunten, de invoering van het eenrichtingsverkeer, de aanleg van banen
voor bussen in tegenrichting, ronde punten met voorrang voor de trams,…
Op plaatsen waar er te weinig openbare ruimte is om het openbaar vervoer vlotter te doen verlopen, worden via verkeersplannen de mogelijkheden bestudeerd om het autoverkeer tot plaatselijk verkeer te beperken.
Het gewest zoekt creatieve oplossingen om de verschillende categorieën weggebruikers maximaal te bedienen, naar het voorbeeld van de
recente realisaties op de Kroonlaan. Daar tegenover staat dat we conflictsituaties moeten vermijden omdat die leiden tot besluiteloosheid.
Als deze wijzigingen tot een belangrijke vermindering van beschikbare
parkeerplaatsen zouden leiden, kunnen er openbare parkeerplaatsen
worden aangelegd om te vermijden dat de commerciële activiteiten of de
buurtbewoners er nadelige gevolgen van ondervinden.
Door de verwijdering van de parkeerplaatsen stroomopwaarts van de
kruispunten komt daar plaats vrij voor specifieke stroken voor het verkeer
dat naar links en naar rechts wil afslaan.
Door de accentuering van het beleid rond de mobiliteitscontracten
met de gemeenten kunnen de snelheid en de regelmaat van het openbaar
vervoer worden verbeterd. Als de verhoopte resultaten uitblijven, kunnen
gemengde teams ingevoerd worden (MIVB-politie).
LOK ALE INFRASTRUC TUREN TEN VOORDELE
VAN DE VERMINDERING VAN DE VERKEERSDRUK

Er worden een aantal projecten bestudeerd inzake wegenaanleg. De
doelstelling van het ontwerp van de ‘wagenstraat’ is het aanbieden van
een nieuwe weg, exclusief voorbehouden voor voetgangers, fietsers en
het openbaar vervoer, tussen het station Calevoet en de Stallestraat.
De ‘noordelijke industrieweg’ is een weg die is voorbehouden voor
vrachtwagens. Een dergelijke weg zou kunnen worden aangelegd tussen
de Vilvoordelaan en de Woluwelaan om de toegankelijkheid te verbeteren
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van de bedrijven die gevestigd zijn in het gebied van de voorhaven. Het
risico dat deze weg het doorgaand verkeer zal doen toenemen is echter
zeer groot, aangezien hij kan gebruikt worden als by pass van het viaduct
van Vilvoorde van de noordelijke ring. De verwezenlijking ervan zal afhangen van de ontwikkeling van logistieke activiteiten op de site SchaarbeekVorming en zal moeten gepaard gaan met maatregelen van aanleg om
doorgaand verkeer te vermijden.
De IRIS 2-studie voorzag op verschillende kritieke plaatsen van het
gewest in de aanleg van niet minder dan zes kilometer tunnels. Sommige
lokale infrastructuren zouden misschien de wijkwegen wat ontlast hebben, andere zouden een aantal voor het openbaar vervoer, voetgangers
en fietsers moeilijk over te steken barrières weggewerkt hebben (deze
tunnels zijn Meiser, Terkamerenbos, Plein en De Trooz). De aanleg van
een tunnel kan eveneens de levenskwaliteit verbeteren (een tunnel aan de
uitgang van de stad onder de Keizer Karellaan bijvoorbeeld).
In ieder geval zullen de eventuele inrichtingen van infrastructuren moeten onderworpen worden aan socio-economische evaluaties en zullen
deze slechts gerealiseerd worden op voorwaarde dat ze bijdragen aan
de globale vermindering van het aantal voertuigen en het aantal afgelegde kilometers in het gewest en aan de verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners en de gebruikers.
Bovendien zullen een aantal bestaande weginfrastructuren gerationaliseerd worden ten voordele van het openbaar vervoer maar ook ten gunste van de gezelligheid van de stedelijke lanen:
➧ E40: vermindering van het aantal rijstroken ten voordele van de efficiëntie en het inrichten van rijstroken voorbehouden voor bussen en
voertuigen met meerdere passagiers;
➧ E411: vermindering van de capaciteit van de invalswegen, waaronder het bestuderen van de mogelijkheid om het viaduct HerrmannDebroux te verwijderen.
Op dezelfde manier zullen ook de structurerende assen gerationaliseerd
worden ten voordele van de ontwikkeling van de actieve modi en het
openbaar vervoer en ten gunste van de gezelligheid en de levenskwaliteit. Dit betreft de volgende assen:
➧ Reyerslaan: bestuderen van de mogelijkheid om op lange termijn het
Reyersviaduct te behouden;
➧ Lanen van de kleine ring en de middenring;
➧ Bepaalde structurerende assen: centrumlanen, enz.
De weginfrastructuren die beoogd worden in het kader van de specifieke
richtschema’s zoals Delta en Wetstraat, moeten in fine ook een vermindering van de wegcapaciteit nastreven, zowel op lokaal niveau als op
gewestelijk niveau. Bovendien moeten deze inrichtingen de opwaardering nastreven van stappen, fietsen en het bovengrondse openbaar vervoer als verplaatsingswijzen. Ze moeten eveneens de leefbaarheid van
de wijken vergroten.
Het financieel erg ambitieuze programma om de openingen boven
de tunnels in Brussel (kleine ring en Louizalaan) af te dekken, zou een
erg grote impact kunnen hebben op de levenskwaliteit en het imago van
Brussel. Dit programma kadert echter beter in een strategie voor de
ruimtelijke ordening en levenskwaliteit dan in het kader van de mobiliteit.
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VERVOERPLANNEN: IEDEREEN BIJ DE MOBILITEIT
BETREKKEN

Gemeentelijke Mobiliteitsplannen

Reeds zeven gemeentelijke mobiliteitsplannen werden de afgelopen jaren
door de Brusselse Regering goedgekeurd. Nog acht andere gemeenten
zijn momenteel bezig met het opstellen van een dergelijk plan.
De gemeentelijke mobiliteitsplannen bieden een goede gelegenheid
om de bevolking te sensibiliseren en nauwer te betrekken bij de uitdagingen van de mobiliteit. In de gemeentelijke mobiliteitsplannen worden
immers de acties of voorstellen voor de lokale mobiliteit in detail uitgewerkt, zeker wat betreft de gemeentewegen maar ook voor de gewestwegen. De gemeentelijke mobiliteitsplannen behandelen onder meer:
aanvullende lokale fietsroutes, het openbaar vervoer, zones 30, parkeerbeleid, heraanleg van de wegen, kwaliteit van de openbare ruimte voor
zwakke weggebruikers en VICOM-maatregelen. De plannen worden
opgesteld in nauw overleg met de bevolking.
Deze plannen moeten echte werkinstrumenten worden ten dienste
van de doelstellingen inzake de vermindering van de verkeersdruk en
de modale verschuiving. Ze mogen in geen geval herleid worden tot het
opstellen van een verkeersplan. Het gewest moet hier streng op toezien.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal samen met de gemeenten
opvolgingsmomenten van de gemeentelijke mobiliteitsplannen organiseren om het gewestelijke en het gemeentelijke beleid beter op elkaar af te
stemmen.
In overleg met de gemeenten, zal het gewest bijkomende akten opstellen die toegevoegd zullen worden aan de gemeentelijke mobiliteitsplannen om zo gezamenlijk specifieke projecten te ontwikkelen. Het gaat hier
om voorbeeldprojecten die expliciet gericht zijn op de IRIS-doelstellingen.
Tot slot zal het gewest aandacht besteden aan de kosten van de maatregelen die in de plannen vermeld staan, rekening houdend met de budgettaire situatie. De voorkeur moet immers uitgaan naar maatregelen met
een lage realisatiekost en een hoog rendement op het vlak van mobiliteit,
zoals de signalisatie om het transitverkeer te beperken.
STRIJD TEGEN HET LAWAAI van het wegverkeer

30% van de bevolking is blootgesteld aan een geluidsniveau dat
beschouwd wordt als hinderlijk (meer dan 60dB) veroorzaakt door het
wegverkeer. De voornaamste oorzaken van deze geluidsoverlast zijn
snelheid, de vorm van de weg en de wegbedekking.
De criteria voor het verminderen van de geluidsoverlast moeten zo
goed mogelijk opgenomen worden in het ontwerp, in de verwezenlijking en in het onderhoud van de weginfrastructuren. Zoals voorzien in
het geluidsplan van het gewest, zal deze maatregel opgesteld worden
met de expertise van Leefmilieu Brussel. Tegen 2012 zal het wettelijke
kader eventueel aangepast worden en zullen er structurele maatregelen
opgesteld worden tussen de diensten van Mobiel Brussel en Leefmilieu
Brussel.
Bovendien zal het gewest de zwarte punten inzake lawaai door wegverkeer aanpakken en zal het bij de keuze van de vormen van openbaar
vervoer ook rekening houden met het lawaai dat ze voortbrengen.
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Overleg plegen met het Vlaams gewest
over de uitbreiding van de Ring

Het IRIS 2-plan legt de nadruk op de distributiefunctie van de ring, zonder de algemene capaciteit van de autosnelwegen die aansluiten op de
ring te verhogen.
De plannen van het Vlaamse Gewest voor de uitbreiding van de ring
voorzien in de globale toename van het aantal rijstroken (2x (3+2) of
zelfs 2x (4+3)) en in een specialisatie van de middelste rijstroken voor
het doorgaand verkeer. Het gewest formuleert de volgende bedenkingen:
➧ bepaalde voorgestelde plannen lijken een te hoge capaciteit in te houden;
➧ noodzaak om alternatieven te bestuderen voor de verhoging van de
wegcapaciteit van de ring, met name de alternatieven op het vlak van
openbaar vervoer;
➧ de groei van het verkeer berekenen, rekening houdend met de impact
van het GEN op het vlak van de modale verschuiving;
➧ de gevolgen bestuderen van de verschuiving op de gewestwegen, van
de beperking tot 2x4 stroken van het viaduct van Vilvoorde;
➧ de bestaande toegangswegen tot de ring ten gunste van de Brusselaars behouden en verbeteren.
➧ installeren van HOV-stroken (High Occupancy Vehicles) ten voordele
van carpoolers en bussen;
➧ aanleggen van pendelparkings aan de rand van de gewestgrenzen
(bijvoorbeeld op de Zelliksesteenweg in Groot-Bijgaarden gelinkt aan
het station van Berchem, en op de Dikkebeuklaan in Wemmel, gelinkt
aan het plan voor tram 9);
➧ de impact op het milieu van deze plannen onderzoeken.
De ondergrondse sluiting van de zuidelijke ring tussen Drogenbos en
Jezus-Eik ter hoogte van lijn 26 werd niet behouden omwille van de
kostprijs en de beperkte meerwaarde op het vlak van de uitwisselingscapaciteit met het Brusselse weefsel. De functie van verbindingsweg rond
Brussel kan tegen een lagere kostprijs met de bestaande ring worden
gerealiseerd.
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