Herinrichting van de Paleizenstraat tussen de Jules De Troozsquare en de Van Schoorstraat
Milieueffectenrapport

Juni 2017

AANVRAAG TOT STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING
HERINRICHTING VAN DE PALEIZENSTRAAT
(tussen de Jules De Troozsquare en de Van Schoorstraat)
OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD BRUSSEL EN SCHAARBEEK
MILIEUEFFECTENRAPPORT

Directie Projecten en Werken inzake weginrichtingen

Inhoudsopgave
1 De verantwoording van het project, de beschrijving van de doelstellingen en het tijdsschema voor de
uitvoering...................................................................................................................................................................... 5
1.1 Voorstelling van het project...................................................................................................................................... 5
1.2 Doelstellingen........................................................................................................................................................... 7
1.3 Tijdsschema voor de uitvoering................................................................................................................................ 7
2 Synthese van de verschillende overwogen oplossingen (met name technische keuzes) die voorafgegaan zijn
aan de keuze van het ingediende project
Een schets van de voornaamste vervangoplossingen die de opdrachtgever heeft bestudeerd en een beknopte
samenvatting van de voornaamste redenen voor zijn keuze, rekening houdende met de milieueffecten......... 8
....................................................................................................................................................................................... 8
3 Analyse van het project per domein...................................................................................................................... 16
3.1 Stedenbouw en landschap..................................................................................................................................... 16
3.2 Erfgoed................................................................................................................................................................... 21
3.3 Sociaal en economisch vlak................................................................................................................................... 21
3.4 Mobiliteit................................................................................................................................................................. 22
3.5 Mens....................................................................................................................................................................... 30
3.6 Fauna en flora........................................................................................................................................................ 31
3.7 Microklimaat in de stad........................................................................................................................................... 32
3.8 Energie................................................................................................................................................................... 32
3.9 Luchtkwaliteit.......................................................................................................................................................... 34
3.10 Omgevingsgeluiden en -trillingen......................................................................................................................... 34
3.11 Bodem, grondwater en oppervlaktewater............................................................................................................. 35
3.12 Afvalwater, regenwater en leidingwater................................................................................................................ 36
3.13 Afval...................................................................................................................................................................... 37
3.14 Interactie tussen deze domeinen......................................................................................................................... 37
4 Analyse van de werken per gebied........................................................................................................................ 37
4.1 Werf/Stedenbouw................................................................................................................................................... 37
4.2 Werf/Erfgoed.......................................................................................................................................................... 37
4.3 Werf/Fauna en flora................................................................................................................................................ 37
4.4 Werf/Bodem............................................................................................................................................................ 38
4.5 Werf/Sociaal en Economisch vlak.......................................................................................................................... 38
4.6 Werf/Mobiliteit......................................................................................................................................................... 38
4.7 Werf/Water............................................................................................................................................................. 38
4.8 Werf/Lucht.............................................................................................................................................................. 38
4.9 Werf/Lawaai............................................................................................................................................................ 38
4.10 Werf/Mens............................................................................................................................................................ 38
4.11 Werf/Afval............................................................................................................................................................. 39
4.12 Werf/Energie......................................................................................................................................................... 39
5 Niet-technische samenvatting van het effectenrapport...................................................................................... 39
6 synthese-afbeeldingen........................................................................................................................................... 40

4

1 1 De verantwoording van het project, de beschrijving van de doelstellingen en het tijdsschema voor de uitvoering
1.1 Voorstelling van het project
Het project omvat de herinrichting van de Paleizenstraat
tussen de Jules De Troozsquare en de Van
Schoorstraat, een stuk van de Koninginnelaan en een
deel van de Paviljoenstraat (dat naast de spoorweg
loopt). De twee kruispunten van de Paleizenstraat met
de Van Schoorstraat en met de Vanderlindenstraat
maken eveneens deel uit van de herinrichting. De
Paleizenstraat en de Koninginnelaan zijn gewestwegen
en zijn gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel
en de gemeente Schaarbeek.
De Koninginnelaan, die zich binnen de perimeter van
de studie bevindt, maakt deel uit van de as van het
koninklijk tracé dat van het kasteel van Laken tot aan
het Koninklijk Paleis van Brussel loopt.
Het project sluit aan bij het project van Leefmilieu
Brussel met betrekking tot het Masuiplein (in het blauw
aangegeven perimeter).

Stad Brussel

Schaarbeek

Gemeentegrenzen

Perimeter van het project
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De bouwheer is de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit. De studie werd intern uitgevoerd met uitzondering van de mobiliteitsstudie ‘Trooz-Liedts’ die eind 2013 voltooid werd door Technum.
Dit project wil voornamelijk het volgende bewerkstelligen:
•
•
•
•
•
•
•
•

vrijliggende fietspaden aanleggen langs de Paleizenstraat tussen de Jules De Troozsquare en de Paviljoenstraat;
van de la Paleizenstraat opnieuw een interwijkenweg maken en de Koninginnelaan opnieuw in een lokale weg veranderen tussen de Jules De Troozsquare en de Vooruitgangsstraat;
de haltes voor het openbaar vervoer aan de Jules De Troozsquare herinrichten om voor een vlottere doorstroming van het openbaar vervoer te zorgen (chronolijn 3) en de veiligheid en bereikbaarheid van deze haltes
verbeteren;
de ongevalgevoelige zone (ZaCA) van de Jules De Troozsquare oplossen;
de (op dit moment geteste) inrichting van drie rotondes tussen de Paleizenstraat, de Vooruitgangstraat en de Paviljoenstraat definitief maken;
de twee kruispunten van de Paleizenstraat met de Van Schoorstraat en met de Vanderlindenstraat herinrichten om ze veiliger te maken;
de coherentie verzekeren tussen een aantal lopende projecten in deze zone;
een coherentie inrichting voorzien die verenigbaar is met het project rond de herinrichting van het Masuiplein van Leefmilieu Brussel (beide aanvragen zullen gelijktijdig ingediend worden).

Deze herinrichting biedt de gelegenheid om de algemene kwaliteit van de openbare ruimte van de perimeter te verbeteren, en dit met verschillende middelen, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een herdefiniëring van de openbare ruimte door een herverdeling van de ruimten bestemd voor de verschillende gebruikers;
de aanleg van vrijliggende fietspaden;
de verbetering van de bekledingen van de voetpaden;
de beveiliging van de oversteekplaatsen voor voetgangers en hun aanpassing aan de PBM-normen (personen met beperkte mobiliteit);
de reorganisatie van de haltes van het openbaar vervoer;
de reorganisatie van het verkeer;
de aanplanting van nieuwe bomen;
de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimten;
het behoud en de verbetering van de doorstroming;
de volledige heraanleg van het berijdbare deel van de Paleizenstraat dat op dit stuk in erg slechte staat verkeert.

De Paleizenstraat wordt opnieuw verbonden met de Jules De Troozsquare van de square naar de Paleizenstraat toe. De straat wordt in zijn geheel heraangelegd. Ze zal voorzien worden van gescheiden eenrichtingsfietspaden, er
zullen nieuwe bomen aangeplant worden en de bestaande parkeerplaatsen zullen behouden blijven.
De Koninginnelaan wordt losgekoppeld van de Jules De Troozsquare. Door dit te doen, zal men alle oude stukken huizenblok kunnen samenvoegen om er een kleine, gezellige openbare ruimte van te maken, die via doorlopende
voetpaden in verbinding staat met de bebouwing van de Groendreef, de Antwerpsesteenweg en de Koninginnelaan.
Gezien de nieuwe configuratie op deze plaats, zullen de haltes voor het openbaar vervoer aan de Jules De Troozsquare samengevoegd worden ter hoogte van de Koninginnelaan. Verder zullen de sporen van tram 3 richting
Werkhuizenkaai na de tramhalte gescheiden worden van de andere sporen door hier voldoende ruimte te voorzien (45 m) om een tram 93 te laten wachten voor het rode licht zonder dat tram 3 daar aan zijn verkeerslicht hinder van
ondervindt. Wat de perrons aan het einde van de Koninginnelaan betreft, wordt voorgesteld om deze ‘podium’-vormig (of als ‘Weense perrons’) in te richten.
Aan het Masuiplein voorziet de aanvraag tot SV van Leefmilieu Brussel een plein in het verlengde van het Zennepark dat in verbinding zal staan met de verlengde Masuistraat die naar de toekomst toe als fiets-wandelpromenade
aangelegd zal worden.
Ter hoogte van de kruispunten gevormd door de Paleizenstraat, de Vooruitgangstraat en de Paviljoenstraat zal na een testfase met 3 rotondes de tijdelijke inrichting definitief gemaakt worden.
Onder de Paleizentunnel worden er vrijliggende eenrichtingsfietspaden aangelegd langs beide kanten van de weg. Onder de Paviljoentunnel wordt er langs de ene kant een vrijliggend eenrichtingsfietspad ingericht en langs de
andere kant een bus-, taxi- en fietsstrook.
Over het stuk van de Paviljoenstraat worden de stoepuitsprongen en de voetpaden heraangelegd.
Aan de kruispunten Paleizenstraat-Van Schoorstraat en Paleizenstraat-Vanderlindenstraat voorziet het project de introductie en beveiliging van oversteekplaatsen voor voetgangers door er verkeersplateaus en -eilanden te
voorzien ter hoogte van de Paleizenstraat.
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1.2 Historiek
In 2007 lanceerde het Gewest een mobiliteitsstudie met betrekking tot de zone gelegen tussen de Jules De Troozsquare en het Liedtsplein (studie uitgevoerd door Technum voor de MIVB (2007-2013)). Dit met als doel om een
nieuw verkeersplan uit te werken dat de actieve modi en het openbaar vervoer sterker zou bevorderen, met name door de invoering van een echte hiërarchisering tussen de wegen (niet alleen in termen van wegverkeer, maar ook
qua types van benodigde inrichtingen voor de andere verplaatsingsmodi).
Deze in 2013 voltooide studie leverde ter zake een voorkeursscenario op, dat in het verlengde ligt van het wegenspecialisatieplan van het Iris 2-plan en dat voorstelt om het autoverkeer te concentreren op de Paleizenstraat (die
een interwijkenweg is) door deze in beide richtingen te verbinden met de Jules De Troozsquare en het verkeer op het gedeelte van de Koninginnelaan ten oosten van de brug (die een lokale weg/wijkverzamelweg is) te doen afnemen door dit stuk los te koppelen van de Jules De Troozsquare. Met dit nieuwe plan zou men ruimte terugwinnen, die men dan aan de actieve modi zou kunnen geven (fietspaden, ontmoetingsruimte, enz.), en zou men de verkeerssituatie en het beheer van de bus- en tramhaltes kunnen verbeteren evenals de kwaliteit van de pleinen en andere leefruimten van de wijk.
De implementatie van dit nieuwe verkeersplan werd aangevat door de realisatie van drie rotondes (tussen de Paleizenstraat, de Paviljoenstraat en de Vooruitgangstraat) die sinds eind 2014 uitgetest werden.
Het vervolg van deze implementatie maakt het voorwerp uit van voorliggend rapport en bestaat uit de aanleg van het eerste deel van de Paleizenstraat tot aan de Paviljoenstraat.

1.3 Doelstellingen
De Paleizenstraat en de Koninginnelaan vormen twee historische assen die, door hun verbinding met het grootstedelijke net in het noorden van het gewest en de aanzienlijke dichtheid van de wijken die ze doorkruisen, heel wat
wegverkeer te slikken krijgen. De auto is alomtegenwoordig in de openbare ruimte en dat gaat ten koste van de andere verplaatsingsmodi en kwalitatieve openbare ruimten.
Dit project is een van de prioritaire fietsprojecten van Brussel Mobiliteit. Het kadert in de doelstelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om een volwaardig gewestelijk fietsnetwerk uit te bouwen en om, met dat doel voor
ogen, werk te maken van een specialisatie van de wegen en de invoering van vrijliggende en/of beveiligde fietspaden. Concreet hebben we het dan over de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Paleizenstraat tussen de Jules
De Troozsquare en de Paviljoenstraat.
Samen met deze doelstelling moet men de algemene doelstellingen, waarbij met elke herinrichting van de weg rekening gehouden moet worden, in het achterhoofd houden:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

De verdeling van de openbare ruimte tussen de verschillende modi terug in evenwicht brengen (in het algemeen, het deel dat aan de actieve modi wordt toegewezen vergroten);
De oversteekplaatsen voor voetgangers verbeteren door de PBM-normen te respecteren:
Inrichtingen voorzien die coherent zijn met de hiërarchisering van de wegen en de interwijkenverbindingen, terwijl tegelijkertijd het transitverkeer verminderd wordt (voorkeur geven aan autoverkeer op de interwijkenwegen
in plaats van op de lokale wegen);
Zoveel mogelijk de commerciële snelheid van het openbaar vervoer verbeteren, alsook de wacht- en vervoersomstandigheden van hun gebruikers en met name de PBM;
De ongevalgevoelige zones oplossen (OZ);
Concreet gestalte geven aan het FietsGEN;
De coherentie van de koninklijke as respecteren, die gevormd wordt door de Paleizenstraat tot aan het Liedtsplein gevolgd door de Koninginnelaan;
De overzichtelijkheid en de samenhang van de inrichtingen van de openbare ruimte vergroten;
Het begrip duurzame ontwikkeling integreren in de inrichtingen;
Het landschappelijke aspect van de plaatsen verbeteren;
Gezellige en voor iedereen toegankelijke ruimten aanbieden.

Tot slot vormen de vlottere doorstroming van het verkeer door het beperken van conflicten aan de verschillende kruispunten en de rationalisering van de autodruk twee van de uitdagingen van dit project.

1.4 Tijdsschema voor de uitvoering
Het doel is om medio 2018 met de werken te starten.
De duur van de bovengrondse heraanlegwerken wordt geschat op een jaar en daarbij moet dan nog de duur van de werken aan de nutsvoorzieningen bijgeteld worden.
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2 Synthese van de verschillende overwogen oplossingen (met name technische keuzes) die voorafgegaan zijn aan de keuze van het
ingediende project
Een schets van de voornaamste vervangoplossingen die de bouwheer heeft bestudeerd en een beknopte samenvatting van de voornaamste
redenen voor zijn keuze, rekening houdende met de milieueffecten
Bij de mobiliteitsstudie ‘Trooz-Liedts’ die door Technum voor de MIVB werd uitgevoerd, werden er drie scenario’s uitgewerkt:
- 2 sterk uiteenlopende scenario’s qua verkeersorganisatie op studieniveau;
- 1 intermediair scenario met daarin een stedelijk herdefiniëringsproject voor de Brabantstraat opgenomen.
Scenario 1 - Behoud van de huidige situatie met betrekking tot het transitverkeer op de koninklijke as en versterking van het lokale karakter van de overige wegen door de inrichting van een ‘Woonerf’
“Bij dit scenario wordt de huidige situatie gehandhaafd qua transitverkeer op de as ‘Trooz-Liedts’ met ‘inkomend’
verkeer (richting centrum) dat de Koninginnelaan neemt en ‘uitgaand’ verkeer (richting buitenwijken) dat de
Paleizenstraat volgt. Op deze assen worden er maatregelen voorgesteld ter verbetering van de openbare
ruimte en de levenskwaliteit van de bewoners voor de Koninginnelaan en een deel van de Paleizenstraat
in de vorm van den Woonerf (gedeelde ruimte langs de woningen). Tussen het Liedtsplein en het kruispunt
met de Paviljoenstraat wordt de Paleizenstraat verandert in een eenrichtingsstraat, terwijl de Koninginnetunnel
afgesloten wordt voor autoverkeer in de richting zuid > noord. Zodoende verandert er maar weinig voor de Jules
De Troozsquare en het Liedtsplein in vergelijking met de huidige situatie.

Eigen bedding
Privévoertuigen
Woonerf
Fietspaden
Tram/PV

Voor de Masuistraat worden er maatregelen voorgesteld ter bevordering van het openbaar vervoer met een
busstrook in tegengestelde richting naar het Masuiplein toe. De privévoertuigen worden dus omgeleid via de
Koninginnelaan en de Vooruitgangstraat.
Bij dit scenario verandert er niets voor de openbaarvervoerdiensten in vergelijking met de huidige situatie.
Op de Koninginnelaan beschikken de trams ter hoogte van ‘Trooz’ over een extra spoor om de blokkeringen van
de trams van lijn 3 achter de trams van lijn 93 die stilstaan aan de verkeerslichten, te beperken.
Op het Liedtsplein worden de tramhaltes verplaatst om de aansluitingen te verbeteren en de creatie van rechte
en verhoogde perrons mogelijk te maken ter vereenvoudiging van de toegang voor alle gebruikers en ter
verzekering van de toegang voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM). Zodoende wordt er een perron
op de Koninginnelaan gecreëerd voor de trams richting Thomas en dit ter vervanging van de haltes aan het
Liedtsplein.
De fietsers genieten van:
- een tweerichtingsfietspad in de Paleizenstraat van de Jules De Troozsquare tot aan het Masuiplein in het
natuurlijke verlengde van de Jules De Troozbrug, gevolgd door gemarkeerde fietspaden in beide richtingen
tussen het Masuiplein en het Liedtsplein. Daarnaast genieten ze ook van het Woonerf van de Jules De
Troozsquare tot aan het Masuiplein.
- Op de Koninginnelaan, van het Woonerf langs de oostelijke kant, waarover ze in beide richtingen kunnen
fietsen. Dit Woonerf loopt quasi onafgebroken door tussen het Liedtsplein en de Jules De Troozsquare.
In dit scenario genieten de voetgangers ten volle van de inrichtingen van het Woonerf waarlangs ze zich in alle
vrijheid kunnen verplaatsen (uittreksels van de door Technum uitgevoerde mobiliteitsstudie van Trooz-Liedts).” *

Scenario 1 - Bron: Mobiliteitsstudie ‘Trooz-Liedts’ - Eindrapport - Technum

* uittreksel van de Mobiliteitsstudie die “Trooz-Liedts” - Eindrapport - Technum

8

Scenario 2 - Implementatie van de hiërarchisering van de wegen zoals voorzien door het Iris II-plan en versterking
van het lokale karakter van de Koninginnelaan
“Dit scenario bestaat uit de implementatie van de door Iris II voorziene hiërarchisering. Dit project wil de
Koninginnelaan bevrijden van alle transitverkeer en het baan doen ruimen voor de doortocht van fietsers
(ontwerp van gewestelijke fietsroute) zonder specifieke inrichting, maar ook ten gunste van het tramverkeer.
Zodoende wordt de Paleizenstraat in dit scenario de transitas, wat maakt dat de Jules De Troozsquare
(aanleg van een toegang tot deze as) en het Liedtsplein herbekeken moeten worden. Ter versterking van
zijn statuut van lokale weg wordt de Koninginnelaan ‘losgekoppeld’ voor de privévoertuigen afkomstig van
de Jules De Troozsquare en kan er geen transitverkeer meer door de Koninginnetunnel. En tot slot wordt het
Liedtsplein zodanig gereorganiseerd dat de westelijke kant (kant Brabantstraat) wordt losgekoppeld van de
oostelijke kant (Gallaitstraat). Zodoende kan men niet langer naar de Paleizenstraat via de Koninginnelaan
of de Brabantstraat. De Brabantwijk wordt lusvormig georganiseerd met een uitmonding naar de hoofdwegen
toe via de Kwatrechtstraat en de Vooruitgangstraat of via de Noordwijk. Langs de zuidoostelijke kant van het
plein wordt de kruising van de Paleizenstraat met de tramsporen in zuidelijke richting beheerd door lichten met
een detectiesysteem voor de trams. Links afslaan vanaf de Paleizenstraat (noord) naar de Gallaitstraat is niet
toegestaan om de impact van de tram op de vlotheid van de transitstromen te beperken. Deze stromen richting
de Colignonwijk worden verplaatst naar de Paviljoenstraat.
Wat de tunnel en de kruispunten van de Paviljoenstraat betreft, wordt er rekening gehouden met het
gewestelijke project. Dat project stel drie rotondes voor aan beide kanten van de driehoek Paleizen-Paviljoen.
De Paviljoentunnel is voorbehouden aan bussen en actieve vervoersmodi richting Schaarbeek en is open voor
alle verkeer in de richting van de Jules De Troozsquare.
Voor de Masuistraat worden er maatregelen voorgesteld ter bevordering van het openbaar vervoer met een
busstrook in tegengestelde
richting naar het Masuiplein toe. De privévoertuigen worden dus omgeleid via de Koninginnelaan en de
Vooruitgangstraat.
Op de Koninginnelaan beschikken de trams ter hoogte van de Jules De Troozsquare over een extra spoor om de
blokkering van de trams van lijn 3 achter de trams van lijn 93 die stilstaan aan de verkeerslichten, te beperken.
Op het Liedtsplein worden de tramhaltes verplaatst om de aansluitingen te verbeteren en de creatie van rechte
en verhoogde perrons mogelijk te maken ter vereenvoudiging van de toegang voor alle gebruikers en ter
verzekering van de toegang voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM).
Bij dit scenario verandert er niets voor de openbaarvervoerdiensten in vergelijking met de huidige situatie.
De fietsers genieten van:
- een tweerichtingsfietspad in de Paleizenstraat, van de Jules De Troozsquare tot aan het Masuiplein, gevolgd
door gemarkeerde fietspaden in beide richtingen tussen het Masuiplein en het kruispunt met de Paviljoenstraat.
Voor het gedeelte tussen de Paviljoenstraat en het Liedtsplein wordt er een fietssuggestiestrook voorgesteld.
- Van het lokale statuut van de Koninginnelaan dankzij de geïmplementeerde verkeersbeheermaatregelen.
In dit scenario wordt er een belangrijke ruimte vrijgemaakt voor de voetgangers ter hoogte van de Jules De
Troozsquare waardoor er een ‘Jules De Troozplein’ gecreëerd kan worden. Op het Liedtsplein wordt er een
voetgangersruimte gecreëerd op de noord-zuidas, terwijl het oostelijke deel van het plein van het lokale statuut
van de wegen ten voordele van de voetgangers geniet.” *

Scenario 1 - Detail van de Jules De Troozsquare - Bron: Mobiliteitsstudie ‘Trooz-Liedts’ - Eindrapport - Technum
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* uittreksel van de Mobiliteitsstudie die “Trooz-Liedts” - Eindrapport - Technum

Eigen bedding
Privévoertuigen
Woonerf
Fietspaden
Tram/PV

Scenario 2 - Bron: Mobiliteitsstudie ‘Trooz-Liedts’ - Eindrapport - Technum

Scenario 2 - Detail van de Jules De Troozsquare - Bron: Mobiliteitsstudie ‘Trooz-Liedts’ - Eindrapport - Technum
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Scenario 3 - Aanpassing van scenario 2 en voorstel voor de inrichting van de Brabantstraat
“Net als scenario 2 bestaat dit scenario uit de implementatie van het door Iris II voorziene project van
hiërarchisering.
De wijzigingen in vergelijking met scenario 2 luiden daarbij als volgt:

Eigen bedding
Privévoertuigen
Fietspaden
Tram/PV (gemengd)

- De rotonde in de Paviljoenstraat (zuidelijke toegang van de Paviljoentunnel) wordt vervangen door een
kruispunt met verkeerslichten met openbaarvervoerdetectie die ook op verzoek van voetgangers kunnen
verspringen.

Herdefiniëring als ruimte die verenigbaar is met een
gedeeltelijke autovrijmaking (beperkt in de tijd)
(type gedeelde ruimte)

- De ‘afslaan naar rechts’-beweging vanaf de Paleizenstraat naar de Gallaitstraat aan het Liedtsplein wordt
mogelijk gemaakt. Het kruispunt Paleizenstraat/Gallaitstraat wordt beheerd door voor de trams van lijn 55
op afstand bediende verkeerslichten. Er wordt voldoende ontruimingstijd voorzien om elke blokkering van de
sporen door links afslaande voertuigen te voorkomen (vertraging bij afsluiting).
- Er wordt een nieuwe werking van het openbaarvervoernet voorgesteld. Lijn 62 wordt verlengd van
Weldoeners tot Jette. Lijnen 94 en 62 nemen de voorgestelde wegen onder de Koninginnetunnel voor een
directer traject zonder bochten. De tramhaltes ‘Thomas’ en ‘Masui’ worden geschrapt en vervangen door een
halte ‘Koningin’ verdeeld over twee stoppunten in de Vooruitgangstraat (vandaag niet in gebruik) en onder
de Koninginnetunnel. Dankzij de verkeersbeheermaatregelen kunnen de reizigerswissels aan deze haltes
gebeuren zonder dat er wegen overgestoken hoeven te worden. De schrapping van de Masuihalte levert een
commerciële snelheidswinst op en houdt in dat er een gevaarlijke en voor PBM ontoegankelijke stopplaats
buiten gebruik wordt gesteld.
- De eigen bedding in de tegenovergestelde richting in de Masuistraat verdwijnt eveneens. Verder dient er
naar een meer algemene oplossing gezocht te worden om het transitverkeer te verminderen (sluiting van de
Masuistraat voor privévoertuigen ter hoogte van bv. het ‘Reders’-kruispunt).” *
Er werd door het studiebureau Technum een volledige analyse verricht (modellering van het verkeer en
multicriteria-analyse).
Scenario 3 biedt de beste prestaties van alle geteste scenario’s en dat zowel voor de voertuigen als voor het
openbaar vervoer. Als we echter naar de resultaten kijken, dan blijken die nog wel vatbaar voor verbetering:
- met betrekking tot de uitmonding van de Masuistraat op de Paleizenstraat door stroomopwaarts voorziene
verkeersbeheermaatregelen;
- met betrekking tot de behandeling van de fasering van het kruispunt Trooz-Liedts om de impact van de
nieuwe configuratie op tramlijn 3 te beperken. De inlassing van een intrekbare fase kan hier een mogelijke
oplossing zijn.

Scénario 3 - Source: Etude de mobilité “Trooz-Liedts” - Rapport final - Technum

* uittreksel van de Mobiliteitsstudie die “Trooz-Liedts” - Eindrapport - Technum
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Scenario 3 - Detail van de Jules De Troozsquare - Bron: Mobiliteitsstudie ‘Trooz-Liedts’ - Eindrapport - Technum
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Uit de mobiliteitsstudie te trekken conclusies in verband met het huidige project:

Uittreksel van het definitieve scenario - Bron: Mobiliteitsstudie ‘Trooz-Liedts’ - Eindrapport - Technum
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Jules De Troozsquare:

Aanpassingen van het project in het licht van de aanbevelingen van de mobiliteitsstudie:
Het voorgestelde project verschilt op twee punten van de mobiliteitsstudie.

Om het verkeersschema van de Jules De Troozsquare in overeenstemming te brengen met de specialisatie van
de wegen, raadt het definitieve scenario van de studie aan om een toegang vanaf de square tot de Paleizenstraat
in te richten en de Koninginnelaan van de square ‘los te koppelen’. Op die manier wordt de Paleizenstraat de
voornaamste transitas. Daartoe dient dan wel de halte van tram 3 samengevoegd te worden met de haltes op
het einde van de Koninginnelaan.

Jules De Troozsquare:
Ten eerste, wat de perrons aan het einde van de Koninginnelaan betreft, wordt voorgesteld om deze ‘podium’vormig (of als ‘Weense perrons’) in te richten. De rijweg langs de eigen bedding wordt verhoogd tot op het
niveau van het voetpad. Stroomopwaarts van het perron wordt er een verkeerslicht geplaatst, zodat de auto’s
stilstaan, wanneer er een tram stopt. De voetgangers kunnen de straat dan oversteken, die zo het verlengde
van het voetpad/perron wordt om op de tram of bus te stappen. Het is dus het voetpad dat als wachtzone voor
de gebruikers dient.

Een van de problematische punten met de Jules De Troozsquare is dat tram 3 (chronolijn) regelmatig geblokkeerd
wordt door tram 93 (wanneer die moet wachten aan het rode licht), alvorens zijn halte en vervolgens ook zijn
eigen licht te bereiken. In de door de studie naar voren geschoven versie worden de sporen al voor de halte en
de verkeerslichten van elkaar gescheiden, waardoor vermeden wordt dat de ene tram de andere blokkeert. Het
minpunt van dit voorstel is de aanwezigheid van tramsporen op elk deel van de weg (waar ook fietsers moeten
passeren) en de respectieve toename van het aantal perrons aan het einde van de Koninginnelaan.
Paleizenstraat:
In het door de studie weerhouden scenario wordt de Paleizenstraat de voornaamste transitas en wordt deze
langs beide kanten voorzien van een gemarkeerd fietspad.

Uittreksel van een normenplan van de MIVB ‘Opstappen op eigen centrale bedding met plateau’.

Dit voor Brussel nog ongeziene type van halte past goed bij deze erg smalle weg en laat toe om de symmetrie
van de Koninginnelaan te behouden, die deel uitmaakt van het koninklijk tracé.
Verder zullen de sporen van tram 3 richting Werkhuizenkaai na de tramhalte gescheiden worden van de andere
sporen door hier voldoende ruimte te voorzien (45 m) om een tram 93 te laten wachten voor het rode licht zonder
dat tram 3 daar aan zijn verkeerslicht hinder van ondervindt. De aldus uitgespaarde ruimte in vergelijking met het
vorige scenario maakt het mogelijk om een rijweg zonder sporen te creëren, waar er fietsers en automobilisten
kunnen rijden.
Ten tweede is de inrichting van de toegang van de Koninginnelaan als oversteekvoetpad voorzien. Alle
eilanden worden samengevoegd, doordat de weg op hetzelfde niveau gebracht wordt. Het lichtgrijze geheel op
onderstaand plan is dus zonder niveauverschil en maakt een gemengd en vertraagd verkeer van verschillende
gebruikers mogelijk (voetgangers en fietsers). De voor de voertuigen berijdbare zone wordt fysiek afgebakend
door paaltjes om wildparkeren te voorkomen.
Haltes 3, 62, 93 (richting
Werkhuizenkaai en Laken)

Uittreksel van het eindrapport van de Studie ‘Trooz-Liedts’, doorsnede van de Paleizenstraat. Bron: Technum

In de Paleizentunnel is de aanleg van vrijliggende fietspaden gepland.

Haltes 3, 62, 93
(vers Schaarbeek)

Uittreksel van het eindrapport van de Studie ‘Trooz-Liedts’, doorsnede van de Paleizentunnel. Bron: Technum
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Uittreksel van het plan - Jules De Troozsquare

Paleizenstraat:
Het project omvat eerder vrijliggende fietspaden dan gemarkeerde fietspaden ter hoogte van de Paleizenstraat.
Ze bieden de fietsers een veiligere weg, gelegen tussen voetpad en parkeerplaats, op een erg drukke as.
Anderzijds zal dit de voetpaden ook breder doen lijken, die hierdoor verder verwijderd komen te liggen van de
parkeerplaatsen en de rijweg.

GEPLANDE TOESTAND

Schets van de Paleizenstraat - doorsnede
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3 Analyse van het project per domein
3.1 Stedenbouw en landschap
A Vastgelegd geografisch gebied:
Het in aanmerking genomen geografisch gebied voor de beschrijving van de bestaande rechtstoestand stemt overeen met de Paleizenstraat vanaf de Jules De Troozsquare tot aan de Van Schoorstraat, het Masuiplein en het stuk
van de Paviljoenstraat langs de spoorweg. Ze houdt rekening met de wettelijke en reglementaire bepalingen en voorschriften die van kracht zijn of waarvan het goedkeuringsproces loopt.

B Bestaande toestand:
a) Rechtstoestand:
•

Gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP)
Kaart 4 van het GewOP - Verbetering van het levenskader

Kaart 1 van het GewOP - Stadsproject

Verschillende gewestelijke fietsroutes (GFR) kruisen of passeren de perimeter van de studie:
• ringweg B loopt langs de Paleizenstraat van de Jules De Troozsquare tot aan de Paviljoenstraat
waar de ringweg zijn weg vervolgt;
• de GFR PP volgt de Koninginnestraat van de Jules De Troozsquare naar het Liedtsplein;
• de GFR SZ loopt langs de Aarschotstraat, volgt een klein deel van de Paleizenstraat en loopt
dan verder door de Van Schoorstraat.

Deze kaart vermeldt de verschillende elementen die het stedelijke landschap vormgeven: bestaande
of op te richten structurerende ruimten, stadspoorten en groene ruimten.

Het Fiets-GEN volgt een stuk van de Paleizenstraat tussen het Masuiplein en de Vooruitgangstraat.
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De Paleizenstraat en de Paviljoenstraat zijn interwijkenwegen waarlangs de rust verbeterd dient te
worden door maatregelen op het vlak van snelheid en wegdek.
De Jules De Troozsquare is een intermodaal hoofdknooppunt, wat wil zeggen dat we hier te maken
hebben met een belangrijk gewestelijk knooppunt gelegen op of aan een kruispunt van belangrijke
wegen - die vaak gewestwegen zijn. Het bevindt zich nabij activiteitspolen van gewestelijk niveau
(wonen, werken, handel, onderwijs, voorziening van collectief belang). Dit knooppunt stemt ook
overeen met een openbaarvervoerknooppunt. Hier is het zaak de verschillende verplaatsingswijzen
verenigbaar te maken door middel van aangepaste, veilige en comfortabele inrichtingen ten gunste
van voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer, terwijl tegelijkertijd de vergroening
van de betreffende ruimten bevorderd moet worden.

De Jules De Troozsquare is een structurerende ruimte met versterkte milieu-integratie van het type
2, wat betekent dat de openbare ruimten (ringwegen en hoofdwegen in de as van het Kanaal, …)
ruimten zijn waar gestreefd wordt naar de versterking van het gedeelte van de ruimte bestemd voor
zachte mobiliteit, zonder daarbij evenwel het autoverkeer te benadelen (volume en vlotheid).
Het deel van de Paleizenstraat en de Paviljoenstraat dat onder de spoorweg doorloopt (tunnel), geldt
als te verbeteren voetgangers- en fietsverbindingen.

De hiërarchie van de wegen

Uittreksel van de Mobigis-kaart ‘Hiërarchie van de wegen’

De Groendreef is een grootstedelijke weg.
De Koninginnelaan in het westen tot aan het ‘Jules De Trooz’-kruispunt en de Werkhuizenkaai zijn
hoofdwegen.
De Paleizenstraat en de Paviljoenstraat zijn interwijkenwegen.
Het Masuiplein en de Koninginnelaan voorbij het ‘Jules De Trooz’-kruispunt zijn lokale wegen.
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•

Gewestelijk bestemmingsplan (GBP)
Bestemming

De Paleizenstraat is een structurerende ruimte.
Een structurerende ruimte betekent het volgende:
•
•

De ingrepen en werkzaamheden die een wijziging impliceren van de bestaande feitelijke toestand
van deze ruimten en hun omgevingen die zichtbaar zijn vanaf de voor het publiek toegankelijke
ruimten, bewaren en verbeteren de kwaliteit van het stedelijk landschap.
Bovendien moeten de structurerende ruimten met bomen op doorlopende en regelmatige wijze
beplant worden.

De perimeter omvat voornamelijk sterk gemengde gebieden, deels bestaande uit gebieden voor
voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten, gemengde gebieden en woongebieden.
Het stuk van de Paleizenstraat dat het voorwerp uitmaakt van dit rapport, wordt voornamelijk begrensd
door opbrengsteigendommen. De gebouwen van de verkeersdirectie van de Politie Brussel Hoofdstad
Elsene bevinden zich op het nr. 321.
In het achterliggende gebouw ter hoogte van het nr. 320 bevinden zich een aantal standingwoningen.
Verder treffen we in de straat op het nr. 314 ook een gebouw van Net Brussel aan.
Daartegenover bevindt zich een toegang tot de gebouwen van Sibelga.
Aan het begin van de straat bevinden zich een Midas-garage en een meubelwinkel.
Het deel van de Koninginnelaan dat zich binnen de perimeter van de studie bevindt, is omzoomd door
opbrengsteigendommen met op de gelijkvloerse verdieping diverse handelszaken (kappers, cafés,
schoenmaker-slotenmaker, garages, wassalon, kruideniers, carwash, ...).
Het stuk van de Paviljoenstraat langs de spoorweg wordt langs de kant van de bebouwing ingenomen
door gebouwen van Kind en Preventie vzw, Panter Pneus en de Vereniging van Vlaamse Steden en
Gemeenten.
Rond het Masuiplein treffen we opbrengsteigendommen aan, evenals woningen ingenomen door Sibelga,
het gebouw van de vereniging Zinneke en diverse bedrijven.
De Paleizenstraat loopt onder de spoorweg in rechte lijn door via de Paleizentunnel.
Op het kruispunt van de Paleizenstraat met de Vooruitgangstraat komt ook de Paviljoenstraat uit, die
onder de spoorweg doorloopt langs de Paviljoentunnel.
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•

De Bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s)

b) Feitelijke toestand:
Het stedelijke landschap is gevarieerd.
Enerzijds hebben we de Jules De Troozsquare als een vrij complex kruispunt dat veel verkeer aantrekt.
Verder is het ook een belangrijk intermodaal knooppunt.
Het is gelegen op de verbinding tussen de Groendreef, de Nijverheidskaai en de brug die over het kanaal
leidt.
De Paleizenstraat is daarentegen bebouwd langs beide kanten van de weg. Het volume van de bebouwing
is vrij homogeen. Tal van woningen grenzen aan de Paleizenstraat met een bouwvolume van GLV+2 of
voor sommige gebouwen ook van GLV+3 en +4. De woningen zijn quasi allemaal mandelig. Idem voor de
Koninginnelaan.
Het Masuiplein onderbreekt de Paleizenstraat die het plein kruist om vervolgens onder de spoorwegbrug
door te lopen. Twee vergroende zones langs beide kanten van de weg omkaderen het plein gevormd
door mandelige woningen. Aan de andere kant heeft de spoorwegbrug een opsplitsend effect tussen de
Noordwijk en de Brabantwijk.

▪

Het BBP ‘Masui-Vooruitgang’:
Het betreft hier een BBP dat zich nog in de ontwerpfase bevindt en dus op dit moment nog
niet van kracht is.

•

Het gemeentelijk ontwikkelingsplan van de Stad Brussel
In het plan komen verschillende hoofdstukken voor die dezelfde doelstellingen hebben als het
project, zoals de stad aangenamer, aantrekkelijker en voor iedereen toegankelijk te maken, door
prioriteit te geven aan de verbetering van het openbaar vervoer en zijn infrastructuur, met name de
toegankelijkheid, door de parkeergelegenheid aan te passen en de actieve modi aan te moedigen
en een groene, schone en duurzame stad te promoten door lawaai en luchtvervuiling te bestrijden,
het afvalbeheer te verbeteren, ...

•

Uittreksel van het wijkenplan Bron: Wijkmonitoring BISA

Het gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling van Schaarbeek

De weg splitst zich in twee en loopt onder de spoorwegbrug door. Aan de andere kant van de spoorweg
verbindt een stuk van de Paviljoenstraat de Paviljoenstraat en de Paleizenstraat. Langs de kant van de
bebouwing bevinden er zich kantoorgebouwen GLV+3 en +4 tegenover de spoorweg.

In zijn strategische doelstellingen schuift het plan elementen als prioriteit naar voren, die
overeenstemmen met de doelstellingen van dit project, zoals het gegeven dat er een bijzondere
aandacht geschonken dient te worden aan de zachte mobiliteit, een vermindering van de impact
van de wagen op de openbare ruimte, ...
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C Te verwachten toekomstige situatie:

• De heraanleg van het Masuiplein, waartoe eveneens de aanzet werd gegeven in het kader van het
DWC Masui (Leefmilieu Brussel/Beliris), werd geïntegreerd in dit project. Aanvankelijk zou de studie
van dit project beheerd en gefinancierd worden door Leefmilieu Brussel en zou de uitvoering door
Beliris gebeuren. Uiteindelijk ontfermde Leefmilieu Brussel zich inderdaad over de studie, maar is
het Brussel Mobiliteit die de uitvoering tegelijk met die van de Paleizenstraat voor haar rekening zal
nemen, wat meteen verklaart waarom deze twee vergunningen tegelijkertijd ingediend worden.
• Het ‘metro Noord’-project: het tracé van de nieuwe metro Noord werd in 2013 goedgekeurd door de
Regering. Het loopt met name langs het Liedtsplein dat volledig heringericht zal worden met het oog
op de creatie van een nieuw station.

Bouw- en/of inrichtingsprojecten:
• In het kader van het vanaf 2010 uitgewerkte Duurzame Wijkcontract Masui wordt het project van de
aanleg van de oude bedding van de Zennearm als groene ruimte voortgezet (einde van de werken
wellicht september 2018). Het park zal uitgeven op de Paleizenstraat ter hoogte van het Masuiplein.

Tracé van de toekomstige metro Noord

Overzichtsplan van het Zenneplanproject - bron: website van La Compagnie du Paysage
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toegang tot de sporen. Om tot bij de sporen te geraken, zal er een toegang voor onderhoudsvoertuigen
gehandhaafd blijven. *

D Geplande toestand:
De Paleizenstraat wordt opnieuw verbonden met de Jules De Troozsquare van de square naar de
Paleizenstraat toe. De straat wordt in zijn geheel heraangelegd. Ze zal voorzien worden van gescheiden
eenrichtingsfietspaden, er zullen nieuwe bomen aangeplant worden en de bestaande parkeerplaatsen
zullen behouden blijven.

De door Brussel Mobiliteit voorziene inrichting zal optimaal aansluiten op die van Leefmilieu Brussel
door het gebruik van dezelfde materialen op de plaats waar beide projecten elkaar kruisen (voornamelijk
blauwe hardsteen voor de voetpaden).

De voorziene bekledingen zijn lichtgrijze betonstraatstenen voor de voetpaden, okerkleurig asfalt voor de
fietspaden en zwart asfalt voor de rijweg.

Ter hoogte van de kruispunten gevormd door de Paleizenstraat, de Vooruitgangstraat en de
Paviljoenstraat zal na een testfase met 3 rotondes de tijdelijke inrichting definitief gemaakt worden.

De Koninginnelaan wordt losgekoppeld van de Jules De Troozsquare. Door dit te doen, zal men alle
oude stukken huizenblok kunnen samenvoegen om er een kleine, gezellige openbare ruimte van te
maken, die via doorlopende voetpaden in verbinding staat met de bebouwing van de Groendreef, de
Antwerpsesteenweg en de Koninginnelaan.

Onder de Paleizentunnel worden er vrijliggende eenrichtingsfietspaden aangelegd langs beide kanten
van de weg. Onder de Paviljoentunnel wordt er langs de ene kant een vrijliggend eenrichtingsfietspad
ingericht en langs de andere kant een bus-, taxi- en fietsstrook.
Over het stuk van de Paviljoenstraat worden de stoepuitsprongen en de voetpaden heraangelegd.

De op de Koninginnelaan voorziene bekledingen moeten aansluiten op de bestaande kledingen en moeten
de edele materialen van het koninklijk tracé respecteren (gebouchardeerde blauwe hardsteen voor de
voetpaden).

Aan de kruispunten Paleizenstraat-Van Schoorstraat en Paleizenstraat-Vanderlindenstraat voorziet
het project de introductie en beveiliging van oversteekplaatsen voor voetgangers door er plateaus en
eilanden te voorzien ter hoogte van de Paleizenstraat.

Gezien de nieuwe configuratie op deze plaats, zullen de haltes voor het openbaar vervoer aan de Jules
De Troozsquare samengevoegd worden ter hoogte van de Koninginnelaan. Verder zullen de sporen
van tram 3 richting Werkhuizenkaai na de tramhalte gescheiden worden van de andere sporen door hier
voldoende ruimte te voorzien (45 m) om een tram 93 te laten wachten voor het rode licht zonder dat tram
3 daar aan zijn verkeerslicht hinder van ondervindt. Wat de perrons aan het einde van de Koninginnelaan
betreft, wordt voorgesteld om deze ‘podium’-vormig (of als ‘Weense perrons’) in te richten.

Alle oversteekplaatsen voor voetgangers worden heraangelegd. Wat het stadsmeubilair betreft, is er geen
enkele verandering voorzien.
De verlichting langs de Paleizenstraat zal naar aanleiding van deze herinrichting vervangen worden (zie
3.8 Energie).

3.2 Erfgoed

Aan het Masuiplein hebben de beoogde werken betrekking op de heraanleg van het plein in het verlengde
van het Zennepark.

A Bestaande toestand:

Momenteel is het Masuiplein erg weggericht met brede rijwegen, verkeersgeleiders en parkeerplaatsen
langs beide kanten van de rijweg. Het bevat tal van parkeerplaatsen en ook waar het niet mag, wordt
er geparkeerd. Bovendien bevat de bouwlijn tal van inrijpoorten waarvan de doorgang vrijgelaten moet
worden, maar die regelmatig belemmerd worden door wildparkeerders.

De perimeter van het project ligt niet in een vrijwaringszone of een gebied met archeologisch potentieel.
Toch dient hier het koninklijk tracé vermeld te worden dat door Schaarbeek en Sint-Joost-ten-Node loopt
langs de Koninginnelaan en vervolgens overgaat in de Paleizenstraat.

Het Masuiplein moet beschouwd worden als een verbindingsruimte tussen het Zennepark en de
toekomstige wandeling die langs de verlengde Masuistraat en de spoorwegtaluds naast de Sibelgasite
loopt. Het project voorziet de heraanleg van een echt buurtplein dat de aanwezigheid van de auto beperkt
ten gunste van de voetganger. Het is niet alleen een transit- maar ook een sedentaire ruimte die de
gezelligheid versterkt en intergenerationele ontmoetingen mogelijk maakt. Door het plein vrij te maken,
worden de stedelijke gevels opgewaardeerd en wordt opnieuw het hele plein zichtbaar.
Het parkeren wordt zodanig gereorganiseerd dat er een centrale ruimte vrijgelaten wordt, bevrijd van
alle voertuigstromen waar verpozingsruimten met het nodige groen ingericht kunnen worden. Op die
manier zal er in het hart van het noordelijke deel van het plein ook ruimte komen voor de organisatie van
evenementen. De parkeermogelijkheden langs de Paleizenstraat zullen verdwijnen om het zicht op het
plein vrij te maken. Het project voorziet 20 parkeerplaatsen waarvan 1 plaats voor PBM en 2 plaatsen
voor autodelen (in plaats van de huidige 58 plaatsen), evenals 10 plaatsen voor tweewielers. Langs
de beplantingsmassieven zullen er houten banken geplaatst worden, waardoor men er volop van een
aangenaam groen kader zal kunnen genieten. De aanplantingsregelmaat van de bomen zal de lay-out
van het plein versterken. Voor het Zinnekegebouw zal het voetpad verbreed worden om er een terras
te kunnen maken voor hun toekomstige cafetaria. Op het plein zal dezelfde verlichting voorzien worden
als in het Zennepark. Bij de dimensionering van de toegangswegen werd rekening gehouden met de
brandveiligheid en de doorgang van leveringsvrachtwagens.
Het terrein gelegen langs de Paleizenstraat, de verlengde Masuistraat en de spoorwegen wordt lichtjes
opgewaardeerd. De huidige afsluiting aan de straatkant wordt gedemonteerd en vervangen door een lage
afsluiting in kastanje van 1,10 meter hoog om het zicht niet te belemmeren. Bovenaan de taluds zal er een
veiligheidsafsluiting van 2,40 m hoog langs de trainrails geplaatst worden ter beveiliging van de

B Geplande toestand:
Er is geen enkel gevolg voor de geplande toestand, afgezien van de verbetering van het stuk van de
Koninginnelaan dat zich binnen de perimeter van het project bevindt.

3.3 Sociaal en economisch vlak
A Bestaande toestand:
Zoals aangegeven door het uittreksel van de Wijkmonitoringkaart van het BISA, bevindt de perimeter
van de studie zich grotendeels in de Noordwijk en erg gedeeltelijk in de Brabantwijk. Het zijn dus vooral
de gegevens van de Noordwijk die als indicatief gelden, des te meer aangezien het deel dat zich in de
Brabantwijk bevindt, het stuk van de Paviljoenstraat is dat tegenover de spoorweg gelegen is en dat
voornamelijk ingenomen wordt door kantoren of bedrijven en helemaal niet door buurtbewoners.
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* uittreksel van de aanvraag tot SV voor de heraanleg van het Masuiplein, ingediend door Leefmilieu Brussel.

De inrichting zorgt voor een opwaardering van de wijk en biedt de gebruikers een levenskader dat meer
aangepast is aan hun behoeften en dat tegelijkertijd de hiërarchie van de wegen respecteert.

3.4 Mobiliteit
A Bestaande toestand:
A.1 Het voetgangersverkeer:
In de Paleizenstraat zijn de voetpaden vrij breed (meer dan 2 meter), maar verkeren ze in slechte staat.
Dat geldt in wezen voor de voetpaden van de hele perimeter.
Hun bekleding varieert (betonstraatstenen 20x20, 30x30, klinkers, basaltkeien, gebouchardeerde tegels
van blauwe hardsteen op de Koninginnelaan).
Aan de Jules De Troozsquare zijn de oversteekplaatsen lang en de wachteilanden smal.
In de Paleizenstraat is er geen oversteekplaats tussen de Jules De Troozsquare en het kruispunt met de
Masuistraat, waardoor een strook van ca. 350 meter onoversteekbaar blijft.
De verbindingen onder de twee tunnels die onder de spoorweg doorlopen, zijn weinig aangenaam voor
voetgangers.

Uittreksel van het wijkenplan Bron: Wijkmonitoring BISA

Uit de gegevens van het BISA blijkt dat we kunnen spreken van een gemiddelde bevolkingsdichtheid en
een hoge kantoordichtheid.
De gemiddelde leeftijd van de bevolking is jong (33 jaar) en het werkloosheidspercentage is hoog.

Er is sprake van een aanzienlijke voetgangersstroom die voornamelijk van de Koninginnelaan alsook
van de omgeving afkomstig is
en het intermodaal knooppunt aan de Jules De Troozsquare als bestemming heeft.

Gezien het gebruik van de bebouwing in de Paleizenstraat, hebben de omwonenden er contact met de
werknemers van de Politie, de werknemers van Sibelga en Net Brussel, de gebruikers van het openbaar
vervoer en de handelszaken rond de Jules De Troozsquare, ... Sommige kantoren staan leeg of zijn te
huur.

A.2 Fietsers:
De GFR Paleis (GFR PP) volgt de Koninginnelaan van de Jules De Troozsquare naar het Liedtsplein.
Ringweg B loopt langs de Paleizenstraat van de Jules De Troozsquare tot aan de Paviljoenstraat waar
de ringweg zijn weg vervolgt.
De GFR Zenne (GFR SZ) loopt langs de Aarschotstraat, volgt een klein deel van de Paleizenstraat en
loopt dan verder door de Van Schoorstraat.
Het Fiets-GEN volgt een stuk van de Paleizenstraat tussen het Masuiplein en de Vooruitgangstraat. De
kans is echter groot dat het naar de toekomst toe onder de Paleizenbrug zal doorlopen richting Masui ter
hoogte van Aarschot.

Op de Koninginnelaan hebben de buurtbewoners contact met de gebruikers van de handelszaken op
de gelijkvloerse verdiepingen van de woningen, alsook met tal van gebruikers van het openbaar vervoer
omwille van de aanwezigheid van het intermodale knooppunt van de Jules De Troozsquare. Er zijn ook
redelijk wat oversteekplaatsen.
Op het Masuiplein zijn het voornamelijk de omwonenden van de woningen die er in contact komen met de
werknemers van Sibelga of Zinneke, ...
Eenmaal voorbij de spoorweg zijn de gebruikers voornamelijk bewoners van de woningen die we in de
Paleizenstraat aantreffen, alsook de werknemers van de ondernemingen uit de Paviljoenstraat.

B Geplande toestand:
De inrichtingen dragen bij tot een positiever aanvoelen van de locatie. Het voorzien van aangepaste
bekledingen, het reorganiseren van het verkeer, het bevorderen van de actieve modi en het openbaar
vervoer, het heraanleggen van een plein, het renoveren van de tunnels, enz. langs wegen die in slechte
staat verkeren in een weinig aantrekkelijke wijk, draagt bij tot het verbeteren van de omgeving.
Het project zorgt voor een goede toegankelijkheid van de hele perimeter voor de verschillende
vervoerswijzen, maar bevoordeelt en stimuleert de actieve modi en het openbaar vervoer (‘klantentraject’
zie hoofdstuk 3.5 Mens).
De toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers wordt aanzienlijk verbeterd en dat zowel door
beveiligde en comfortabele oversteekplaatsen voor voetgangers als door een verhoogde ruimte voor de
actieve modi.
Het openbaarvervoeraanbod wordt ook verbeterd dankzij de herinrichting van het intermodale knooppunt
van de Jules De Troozsquare.

Uittreksel van de GFR-kaart. Bron: Mobigis

Kwalitatieve wegen en een verbeterd levenskader zorgen voor een toename van de omliggende
handelszaken en meer sociaal contact.
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Er is geen fietsinrichting langs de Paleizenstraat, noch langs de Koninginnelaan afgezien van D10borden (gedeeld voetpad) vanaf de Jules De Troozsquare en langs een deel van de Paleizenstraat en
fietssuggestiestroken voorbij de Paleizenbrug in de Paleizenstraat. Aan de Jules De Troozbrug zijn dan
weer een gemarkeerd fietspad en oversteekplaatsen ter hoogte van de square voorzien.
De tijdelijke inrichting van het kruispunt Voortuitgang-/Paleizenstraat met rotondes betekende een
verbetering van de situatie voor de fietsers (fietspad Masuiplein en onder de Paleizenbrug alsook
markeringen aan de rotondes).

De haltes:

Halte 47

De perimeter van de studie omvat geen Villo-station.

(richting
Vilvoorde)

A.3 Openbaar vervoer:
Metro:
De perimeter van de studie wordt op dit moment niet ontsloten door de metro.
Het tracé van de nieuwe metro Noord dat door de Brusselse Regering in 2013 werd goedgekeurd,
voorziet een metrostation aan het Liedtsplein.
Halte 3
Arrêt
3, 47

Tramlijnen:
Arrêt3,3,62,
62,93,
93,4747
Halte
(richting Schaarbeek)

De Koninginnelaan wordt ontsloten door:
•
•
•

(vers Schaerbeek)

lijn 3 (Esplanade - Churchill) die van de Werkhuizenkaai komt, de Koninginnelaan volgt en de richting
van het Noordstation inslaat ter hoogte van de Vooruitgangstraat;
lijn 62 (Begraafplaats van Jette - Eurocontrol) en
lijn 93 (Stadion - Legrand) die van Laken komt, de Jules De Troozbrug oversteekt en vervolgens de
Koninginnelaan volgt in de richting van het Liedtsplein.

Halte 62, 93 (richting
Arrêt 62, 93 (vers
Laken)

Laeken)

Buslijnen van de MIVB:
De Koninginnelaan wordt ontsloten door:
•

•

lijn 47 (Vilvoorde Station - De Brouckère) die van de Masuistraat komt, daarna de Paleizenstraat volgt
tot aan de Jules De Troozsquare, de brug oversteekt en naar rechts afslaat om de Vilvoordsesteenweg
te nemen. In de andere richting volgt de bus de Koninginnelaan.
In het busplan van de MIVB is voorzien dat buslijn 47 zich tot Heembeek zou beperken.
Noctis-buslijn n18 (Heizel - Centraal Station) die van de Masuistraat komt, vervolgens de
Koninginnelaan neemt en de Jules De Troozbrug oversteekt richting Laken.

Locaties van de MIVB-haltes

Lijn 58 rijdt langs de Paviljoenstraat, door de Paviljoentunnel en passeert daarna langs de Masuistraat.
Buslijnen van De Lijn:
•
•

(richting
Werkhuizenkaai)

(vers quai des Usines)

lijn 532 volgt de Groendreef en slaat vervolgens de richting van de Jules De Troozsquare in, langs
de brug richting Laken.
lijn 471 rijdt langs de Paviljoenstraat, door de Paviljoentunnel en passeert daarna langs de
Vooruitgangstraat.

Geen enkele metro- of tramlijn ontsluit de Paleizenstraat binnen de bestudeerde perimeter.
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De commerciële snelheden:

Lijn 3 tussen de halten Masui en Mabru

Lijn 3 tussen de halten Mabru en Masui

→→ Afgezien van de geringe gemiddelde snelheid (verkeerslichten + te dicht bij elkaar gelegen haltes),
zien we een groot verschil in trajectduur tussen de voertuigen. De oversteek langs de verkeerslichten van
‘De Trooz’ verloopt erg wisselvallig en kan tot wachttijden van meer dan 3 minuten leiden.

→→ De snelheid is laag als gevolg van de tussenhalten die dicht bij elkaar liggen en de tijd die men verliest
voor de verkeerslichten aan De Trooz (waarvan het beheer vereenvoudigd zou moeten worden).
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Lijnen 62 en 93 tussen de halten Masui en Over de Bruggen

Lijnen 62 en 93 tussen de halten Over de Bruggen en Masui

→→ Het feit dat men hier ondanks een eigen bedding maar een gemiddelde snelheid van 7 km/u haalt is
problematisch en maakt het zwarte punt duidelijk dat door het De Troozkruispunt gevormd wordt.
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A.4 Autoverkeer

Onderstaande figuur schetst een beeld van de kalibratie van de Jules De Troozsquare. Er zijn tal van
voorsorteerstroken (waarvan sommige afgescheiden worden door eilanden) die de bijzonder brede
impact van het kruispunt op de weg bepalen.
			

Zowel de Paleizenstraat als de Koninginnelaan zijn beide verbonden met de Jules De Troozsquare,
een belangrijk knooppunt voor het pendelverkeer dat vanuit het noorden van buiten het Gewest komt,
met name via de A12 vanaf Antwerpen alsook vanuit het noordwesten via de Ring. De as van het
kanaal is eveneens verbonden met de Vilvoordsesteenweg in de richting van Mechelen. In de andere
richting zijn de Paleizenstraat en de Koninginnelaan verbonden met het Liedtsplein. Vandaar kunnen
de automobilisten verder de Paleizenstraat nemen richting Koningsstraat en de Kleine Ring of voor de
Brabantstraat opteren naar de administratieve wijk Noord.
Anderzijds staat de Paleizenstraat in verbinding met de Noordwijk via twee andere interwijkenwegen,
zijnde de Vooruitgangstraat en de Aarschotstraat.

Uittreksel van de kaart van de hiërarchie van de wegen bron: Mobigis

Wat het plaatselijke verkeer betreft, behoren de wijken ten oosten van de spoorweg langs het Liedtsplein
tot de dichtstbevolkte van het Gewest en generen ze heel wat autoverkeer. Verder vormt de Brabantstraat
die rechtstreeks verbonden is met het Liedtsplein, een van de belangrijkste commerciële aders van
Brussel en trekt de straat ca. 25.000 bezoekers per dag aan1. En tot slot bevinden zich ook tal van
onderwijsinstellingen rond het Liedtsplein alsook ten westen van de Jules De Troozsquare.

Kalibratie van de J. De Troozsquare - autoverkeer. Bron: Directie Beleid - Brussel Mobiliteit

Het wegdek verkeert in erg slechte staat in de Paleizenstraat en de organisatie van het verkeer bij het
binnenrijden van de straat, met de ‘New Jersey’-blokken die de voertuigen die van de Koninginnestraat
komen, beletten om om te keren teneinde de toegangsstroken tot de Jules De Troozsquare te nemen,
is chaotisch.

De huidige kalibratie van de Paleizenstraat bestaat uit een rijstrook in elke richting behalve bij het uitrijden
van de straat ter hoogte van de Jules De Troozsquare waar de weg naar twee rijstroken overgaat over
een vijftigtal meter. Die van de Koninginnelaan bestaat uit een rijstrook in elke richting langs beide kanten
van de eigen bedding van de tram. De huidige organisatie van de Jules De Troozsquare druist echter
in tegen de specialisatie van de wegen. De toegang tot de Paleizenstraat (interwijkenweg) is namelijk
afgesloten, terwijl die tot de Koninginnelaan (lokale weg) wel geopend is.

De verkeerstest Paviljoen-Van Oost:
Sinds november 2014 worden er wijzigingen van het verkeersplan van de wijk Paviljoen - Van Oost
uitgetest door het Gewest (Brussel Mobiliteit - MIVB) en de gemeente Schaarbeek. Het verkeer werd
er over meerdere wegen gewijzigd, met name ter hoogte van de Van Ooststraat alsook op het stuk van
de Paviljoenstraat gelegen tussen de Vanderlindenstraat en het Paviljoenplein die in eenrichtingsstraten
veranderd werden (naar het westen toe) voor privévoertuigen. De Paviljoentunnel is in de richting van
Paviljoen dan weer voorbehouden voor bussen, taxi’s en fietsers. Daarnaast omvatte de test ook de
inrichting van drie rotonden ter hoogte van de kruispunten met de Paviljoenstraat, de Paleizenstraat en
de Vooruitgangstraat, waarover al gesproken werd in de Trooz-Liedts studie. De resultaten in verband
met de inrichting van deze rotonden waren overtuigend voor alle modi. Vandaar dat hun realisatie ook is
opgenomen in het ontwerp van de huidige studie.

Een deel van de openbaarvervoerhalten bevindt zich aan het einde van de Koninginnelaan en het andere
deel situeert zich voor de Paleizenstraat, waardoor deze niet zonder werken opnieuw opengesteld kan
worden.

1

Atrium, Barometer 2014 - Profiel van de Brusselse handelswijken
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Leveringen:

Uitzonderlijk vervoer:

Er bevindt zich 1 plaats voor leveringen ter hoogte van het nr. 207-209 op de Koninginnelaan (16 m).
Politie:
Er bevindt zich een aan de Politie voorbehouden plaats tegenover hun gebouw in de Paleizenstraat (10
m). De perimeter van de studie omvat geen Cambio-station.
A.6 Verkeersveiligheid:
De Jules De Troozsquare staat te boek als een ongevalgevoelige zone (ZaCA) net als het kruispunt
Claessens/Maria-Christina aan de andere kant van de Jules De Troozbrug. Beide kruispunten maken
deel uit van de 30 prioritaire ‘ZaCA’s’ die het voorwerp uitmaken van een diagnose die een reeks
veiligheidsmaatregelen voorstelt.
Het ongevalgevoelige karakter van de Jules De Troozsquare is met name te wijten aan zijn complexiteit en
het gebrek aan zichtbaarheid van de actieve modi die hieruit kan voortvloeien, alsook aan de bestaande
types van inrichtingen (eilanden, oversteekplaatsen, enz.).
A.7 Openbare ruimte:

Uittreksel uit de kaart van het uitzonderlijk vervoer in Brussel

Zoals we kunnen zien op onderstaande figuur is de impact van de Jules De Troozsquare doorheen de
tijd geëvolueerd om meer plaats te maken voor de auto, met name via de uitbreiding van het aantal rijstroken van de wegen die erop uitmonden of via de creatie van voorsorteerstroken. De toename van het
verkeer maakte namelijk een uitbreiding van de capaciteit van het kruispunt nodig, wat gepaard ging met
het ontstaan van een complexere beheersituatie. Ook de creatie van tramlijn 3 heeft de configuratie van
het kruispunt gewijzigd.
Dit alles maakt dat de huidige configuratie van de square sterk op de weg gericht is. De complexiteit van
de bewegingen en verbindingen tussen de wegen doet openbare ruimten van geringe kwaliteit ontstaan,
met name ter hoogte van de verbindingen met de Koninginnelaan en de Paleizenstraat waar we een
versnippering van de openbare ruimte zien. De aan voetgangers voorbehouden ruimte, met name om
zich naar de tramhalten te begeven, wordt immers onderbroken door kruisende wegen die de laan met
de square en de andere wegen verbinden (Groendreef, Antwerpsesteenweg en Paleizenstraat).

Volgens de kaart met de routes van het uitzonderlijk vervoer is de Groendreef een weg die uitzonderlijk
vervoer van categorie R4 kan opvangen en dus moet op deze weg een minimumbreedte van 7 meter
zonder enig obstakel voorzien worden.
De Werkhuizenkaai is een weg die uitzonderlijk vervoer van categorie R2 kan opvangen en dus moet op
deze weg een minimumbreedte van 5,50 meter zonder enig obstakel voorzien worden.
De Koninginnelaan is een weg die uitzonderlijk vervoer van categorie R2 kan opvangen en dus moet op
deze weg een minimumbreedte van 5,50 meter zonder enig obstakel voorzien worden.
De Paleizenstraat is niet betroffen door de doortocht van uitzonderlijk vervoer.
A.5 Parkeren:
De Paleizenstraat is gelegen in een blauwe zone tussen De Trooz en Masui en in een groene zone over
de andere delen van de straat.
Uit de opmetingen die er in juni 2014 verricht werden, blijkt er sprake van een hoge bezettingsgraad van
de parkeerplaatsen (meer dan 100%, vandaar ook het illegaal parkeren) in het deel van de Paleizenstraat
tussen De Trooz en het Masuiplein.
Parkeerplaatsen voor gehandicapten:
Er bevindt zich een dergelijke parkeerplaats voor de nrs. 291, 344 en 360 en er zijn twee dergelijke
plaatsen voorzien voor het nr. 332 in de Paleizenstraat (stuk tussen De Trooz en Masui) alsook een
plaats tegenover de nrs. 242 en 236 van de Paleizenstraat (stuk na de Paviljoenstraat).

Evolutie van de Jules De Troozsquare tussen 1953 en 2015. Bron: HemelsBrussel
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Aan het kruispunt van de Paleizenstraat-Van Schoorstraat:
Het kruispunt wordt beveiligd door de inplanting van verkeerseilanden en een verkeersremmend plateau.
Er wordt een stoepuitsprong ter hoogte van de oversteekplaats voor voetgangers aangelegd en de
oversteekplaatsen voor voetgangers worden toegankelijk gemaakt voor PBM.

B Geplande toestand:
B.1 Het voetgangersverkeer:
Het voetgangersverkeer wordt over het algemeen en op significante wijze verbeterd (betere bedekking,
breder, betere toegankelijkheid voor PBM, ...).

Aan het kruispunt van de Paleizenstraat-Vanderlindenstraat:
Het kruispunt wordt beveiligd door de inplanting van verkeerseilanden en een verkeersremmend plateau.
Er zijn twee nieuwe oversteekplaatsen voor voetgangers gepland en ter hoogte hiervan worden er
stoepuitsprongen aangelegd. De oversteekplaatsen voor voetgangers worden toegankelijk gemaakt
voor PBM.

Aan Jules De Troozsquare:
De verkeerseilanden ter hoogte van de oversteekplaatsen op de Groendreef en aan de Werkhuizenkaai
worden verbreed. De oversteekplaatsen voor voetgangers worden aangepast en zoveel mogelijk ingekort.
De voetpaden langs de kant van de bebouwing worden verbreed en de parkeermogelijkheden worden er
geschrapt. De weg die de Koninginnelaan met de Paleizenstraat verbindt, wordt veranderd in een lokale
weg door de verhoogde aanleg van de weg en de aanpak in de vorm van een doorlopend voetpad aan
het begin en einde van de weg, wat het comfort voor de voetgangersstroom verbetert.
Sommige openbaarvervoerhalten worden naar de Koninginnelaan verplaatst, wat eveneens voor een
verbetering van de voetgangersstroom aan de square zorgt, waar er brede eilanden voorzien zijn.
Het brede eiland ter hoogte van de Antwerpsesteenweg geniet van de aanplanting van een boom van
eerste grootte.
De bekleding wordt verbeterd en voorzien in gebouchardeerde blauwe hardsteen, wat de bestaande
bekleding in de Koninginnelaan is.

B.2 Fietsers:
Het fietsverkeer wordt over het algemeen en op significante wijze verbeterd.
Aan Jules De Troozsquare:
De verkeerseilanden ter hoogte van de oversteekplaatsen op de Groendreef en aan de Werkhuizenkaai
worden verbreed. De oversteekplaatsen voor fietsers worden aangepast en zoveel mogelijk ingekort.
Er is een fietssas gepland aan het kruispunt van de Groendreef aan de Jules De Troozsquare om de
fietsers die het kruispunt willen oversteken in de richting van de Werkhuizenkaai, toe te laten dit in één
keer te doen (in plaats van via verkeerseilanden).
Het fietsverkeer op de Jules De Troozsquare langs de verbrede eilanden wordt verbeterd door hun
versnippering te verminderen (grotere beveiligde fietszone) en door de locatie overzichtelijker te maken
(de openbaarvervoerhalten worden samengebracht aan het uiteinde van de Koninginnelaan).
Het project sluit op bij het vrijliggende tweerichtingsfietspad van de Groendreef.

Paleizenstraat:
De voetpaden worden versmald om eenrichtingsfietspaden langs beide kanten van de weg te kunnen
aanleggen, terwijl tegelijkertijd een voldoende breedte voor de voetgangers gehandhaafd wordt. De
bekleding wordt volledig vervangen, gezien de erg slechte staat waarin deze thans verkeert, en voorzien
in lichtgrijze betonstraatstenen 20x20.
Vanaf het nr. 283 worden de voetpaden verbreed. De toegangen tot het Masuiplein worden aangepakt in
de vorm van doorlopende voetpaden.
Tussen de nrs. 312 en 294 krijgt de weg de vorm van een plateau met snelheidsbeperkende inrichtingen
voor het verkeer.
De oversteekplaatsen voor voetgangers worden aangepast en er komen er een aantal bij (tegenover het
Politiecommissariaat en tegenover de toegang tot het toekomstige Zennepark).

Paleizenstraat:
In de Paleizenstraat waar er geen enkele inrichting voor fietsers bestaat, worden er twee vrijliggende
eenrichtingsfietspaden aangelegd. De bekleding is voorzien in asfalt, wat een aanzienlijke verbetering
van het rijcomfort zal betekenen (op dit moment zien de fietsers er zich genoodzaakt om de in erg slechte
staat verkerende weg te nemen).
Het is de Paleizenstraat waaraan de voorkeur gegeven wordt voor het fietsverkeer.
Koninginnelaan:
In de Koninginnelaan zijn er fietsinrichtingen voorzien in de vorm van gemarkeerde fietssuggestiestroken
langs beide kanten van de rijweg, kwestie van het landschappelijke karakter van de laan te behouden
(bestaande aanplantingen langs de laan) alsook omwille van het feit dat de laan deel uitmaakt van de as
van het koninklijk tracé.

Koninginnelaan:
Ter hoogte van de uitmonding van de Antwerpsesteenweg wordt de weg aangepakt in de vorm van een
doorlopend voetpad, waardoor voetgangers zich vrijelijk kunnen bewegen in deze zone.
Op de Koninginnelaan worden de parkeermogelijkheden langs beide kanten geschrapt tot aan nr.
184 om de inplanting mogelijk te maken van de openbaarvervoerhalten die allemaal op deze plaats
samengebracht worden. Dit verbetert de overzichtelijkheid van de locatie en de toegankelijkheid van de
halten voor voetgangers.
Wat de perrons betreft, wordt voorgesteld om deze ‘podium’-vormig (of als ‘Weense perrons’) in te richten.
De rijweg langs de eigen bedding wordt verhoogd tot op het niveau van het voetpad. Stroomopwaarts
van het perron wordt er een verkeerslicht geplaatst, zodat de auto’s stilstaan, wanneer er een tram stopt.
De voetgangers kunnen de straat dan oversteken, die zo het verlengde van het voetpad/perron wordt
om op de tram of bus te stappen.

Aan de drie rotonden:
Conform de inrichtingsnormen van het Brussels vademecum in verband met de fietsinrichting als rotonde,
is er een specifieke markering op de rotonden voorzien ter verbetering van de veiligheid van de fietsers
door hen zichtbaarder te maken.
In de Paleizentunnel:
Langs beide kanten van de rijweg worden er vrijliggende eenrichtingsfietspaden aangelegd op en in de
plaats van de huidige fietspaden.

Aan de drie rotonden:
Er zijn stoepuitsprongen voorzien, er worden eilanden aangelegd en de oversteekplaatsen voor
voetgangers worden aangepast.

In de Paviljoentunnel:
In de rijrichting van de auto’s (richting De Trooz) is er een vrijliggend eenrichtingsfietspad gepland, terwijl
er in de tegenovergestelde richting een eigen bedding voor bussen, taxi’s en fietsen is voorzien (richting
Schaarbeek).

In de Paleizentunnel en de Paviljoentunnel:
De voetpaden worden verbreed en de oversteekplaatsen voor voetgangers worden aangepast.

B.3 Openbaar vervoer:

Paviljoenstraat:
Er zijn stoepuitsprongen voorzien als omkadering van de beperking van de parkeermogelijkheden. Het
voetpad aan de oostelijke zijde in de Paviljoenstraat, langs de kant van de spoorweg, wordt ontdaan van
de glascontainers die ingegraven zullen worden in het voetpad langs de spoorweg.

De doorstroming van het openbaar vervoer verbetert door verschillende inrichtingen:
•
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De openbaarvervoerhalten worden allemaal samengebracht op de Koninginnelaan en de

•

B.5 Parkeren:

tramsporen worden vroeger van elkaar gescheiden in de Koninginnelaan, opdat een tram 93 voor
zijn verkeerslichten zou kunnen staan wachten, zonder de toegang van tram 3 tot zijn verkeerslichten
te hinderen (door het voorzien van voldoende ruimte: 45 m).
Wat de perrons betreft, wordt voorgesteld om deze ‘podium’-vormig (of als ‘Weense perrons’) in
te richten. De rijweg langs de eigen bedding wordt verhoogd tot op het niveau van het voetpad.
Stroomopwaarts van het perron wordt er een verkeerslicht geplaatst, zodat de auto’s stilstaan,
wanneer er een tram stopt, en de voetgangers zich in alle veiligheid naar de tram kunnen begeven.

8 parkeerplaatsen geschrapt aan de Jules De Troozsquare
13 parkeerplaatsen geschrapt op de Koninginnelaan
26 parkeerplaatsen geschrapt in de Paleizenstraat
7 parkeerplaatsen geschrapt in de Paviljoenstraat
3 parkeerplaatsen geschrapt aan de kruispunten met de Van Schoorstraat en de Vanderlindenstraat.

De toegankelijkheid van de halten werd verbeterd:
•
•

Op de Koninginnelaan wordt er een leveringszone naar een locatie stroomopwaarts van het tramperron
verplaatst.
7 parkeerplaatsen voor personen met een handicap blijven behouden.
Voor het commissariaat wordt een politieparkeerplaats van 10 m gehandhaafd.

Bij het naderen van de halten wordt voor een betere overzichtelijkheid van de situatie voor de
gebruikers gezorgd in vergelijking met de bestaande situatie. Ook het aantal verplaatsingen tussen
de halten wordt verminderd en er wordt ruimte vrijgemaakt op de eilanden.
Door de ‘podiumvormige’ inrichting van de perrons (of als ‘Weense perrons’) kunnen de gebruikers
de tram nemen op een van autoverkeer ontdane plek. Stroomopwaarts van het perron wordt er
een verkeerslicht geplaatst, zodat de auto’s stilstaan, wanneer er een tram stopt. De voetgangers
kunnen de straat dan oversteken, die zo het verlengde van het voetpad/perron wordt om op de tram
te stappen.

B.6 Verkeersveiligheid:
Voetgangers:
De verkeerseilanden ter hoogte van de oversteekplaatsen op de Groendreef en aan de Werkhuizenkaai
worden verbreed. De oversteekplaatsen voor voetgangers worden aangepast en zoveel mogelijk ingekort.
De oversteekplaats aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Koninginnelaan dat als
gevaarlijk te boek staat en onvoldoende plaats biedt op het eiland opdat voetgangers er halt zouden
kunnen houden, wordt verplaatst naar een andere locatie in de Koninginnelaan en geregeld met behulp
van verkeerslichten bij het naderen van een tram.
Het schrappen van de toegang tot de Koninginnelaan via de Jules De Troozsquare vereenvoudigt de
weg die
de voetgangers dienen te volgen en maakt de situatie ook veiliger. De versnippering van de eilanden
wordt beperkt en er wordt meer plaats gelaten voor de actieve modi.
De parkeerzones op de hoek van de Koninginnelaan en de Paleizenstraat worden geschrapt om de
zichtbaarheid van de actieve modi te verbeteren (bij de bestaande situatie mondde de oversteekplaats
uit in de parkeerzone).
Aangezien de Koninginnelaan veranderd wordt in een lokale weg, zullen automobilisten die van de Jules
De Troozsquare of de Antwerpsesteenweg komen en die rechtsomkeer willen maken in de richting van de
Paleizenstraat, geen gevaarlijke manoeuvres meer kunnen uithalen (gezien de afsluiting van de toegang
tot de Koninginnelaan op de Jules De Troozsquare en de podiumvormige inrichting van de perrons), wat
de veiligheid van alle gebruikers zal verbeteren.

De verbetering van het klantentraject wordt uiteengezet in hoofdstuk 3.5 Mens.
B.4 Autoverkeer:
Bij de mobiliteitsstudie ‘Trooz-Liedts’ die door Technum werd verricht, werd duidelijk gemaakt dat de
Koninginnelaan opnieuw een lokale weg diende te worden door de toegang ertoe vanaf de Jules De
Troozsquare af te sluiten. Door deze configuratie is de Paleizenstraat in beide rijrichtingen geopend
vanaf en naar de Jules De Troozsquare conform de hiërarchie van de wegen die de straat het statuut
van interwijkenweg toekent.
In de modelleringen wordt het inhalen van de files ter hoogte van de Jules De Troozsquare beperkt
door de vereenvoudiging van de fasering naar aanleiding van de reorganisatie en versmalling van het
kruispunt en de globale verkorting van de cyclusduur.
De Koninginnelaan maakt deel uit van het koninklijk tracé en het beperken van het autoverkeer op deze
as draagt bij tot
een versterking van haar koninklijke karakter.
Het autoverkeer ter hoogte van de Jules De Troozsquare wordt minder druk gemaakt dankzij de
inrichting van ontmoetingszones aan het uiteinde van de Antwerpsesteenweg en de uitmonding van de
Koninginnelaan in de Paleizenstraat.
De afsluiting van de Koninginnelaan en de heropening van de Paleizenstraat leidt echter wel tot een
nieuw conflict tussen trams en privévoertuigen dat beheerd dient te worden aan de hand van de
verkeerslichtfasen van het kruispunt. Met het afsluiten van de Koninginnelaan komen alle stromen van
het kruispunt immers Schaarbeek binnen via de Paleizenstraat. Zodoende mag het verkeerslicht van
tram 3 niet meer op hetzelfde moment groen zijn, als het verkeerslicht dat aangeeft dat men rechtdoor
mag rijden bij het verlaten van de brug. Dit zal dan ook een impact hebben op de globale capaciteit van
het kruispunt en er zal een evenwicht gevonden moeten worden tussen de tijd dat beide verkeerslichten
op groen staan.

Aan de kruispunten van de Paleizenstraat met de Van Schoorstraat en de Vanderlindenstraat worden er
plateaus en eilanden ingericht, wat de veiligheid van de voetgangers ten goede zal komen.
Personen met beperkte mobiliteit (PBM):
Alle oversteekplaatsen worden in overeenstemming gebracht met de toegankelijkheidsnormen door
verlagingen van trottoirbanden (hellingen), podotactiele tegels en wandelroutes.
Fietsen:
De verkeerseilanden ter hoogte van de oversteekplaatsen op de Groendreef en aan de Werkhuizenkaai
worden verbreed. De oversteekplaatsen voor fietsers worden aangepast en zoveel mogelijk ingekort.
Er is een fietssas gepland aan het kruispunt van de Groendreef aan de Jules De Troozsquare om de
fietsers die het kruispunt willen oversteken in de richting van de Werkhuizenkaai, toe te laten dit in één
keer te doen (in plaats van via verkeerseilanden).
Het fietsverkeer op de Jules De Troozsquare langs de verbrede eilanden wordt verbeterd door hun
versnippering te verminderen, door doorlopende voetpaden aan te leggen en door de locatie overzichtelijker
te maken (de openbaarvervoerhalten worden samengebracht aan het uiteinde van de Koninginnelaan).

De ‘New Jersey’-blokken die chauffeurs beletten om rechtsomkeer te maken in de Paleizenstraat, zullen
vervangen worden door een 20 cm hoge scheidingsberm.
De drie rotonden hebben van hun kant het voorwerp uitgemaakt van een test (die in 2014 aangevat
werd en die in 2015 positief geëvalueerd werd). Het doel van deze inrichting is om het verkeer op deze
drie kruispunten vlotter te doen verlopen, de snelheden te doen afnemen en het inhalen van de files te
beperken, terwijl elke gebruiker toch de mogelijkheid geboden wordt om de oversteek in alle veiligheid
te maken.
In de Paleizenstraat wordt het verkeer aan de kruispunten met de Van Schoorstraat en de Vanderlindenstraat
vertraagd met behulp van plateaus en eilanden.
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Openbaar vervoer:

De voetgangers- en fietsersverbinding blijft weinig aangenaam ter hoogte van de tunnels die onder de
spoorweg doorlopen. De subjectieve veiligheid wordt er als gering ervaren.

Dankzij de nieuwe inrichting van openbaarvervoerhalten wordt de veiligheid verbeterd. De
oversteekplaatsen worden vereenvoudigd en geregeld door middel van verkeerslichten, terwijl de
eilanden vergroot worden.

Ook het Masuiplein is niet erg uitnodigend en heeft op dit moment meer weg van een parking dan een
eigenlijk plein.

Motorvoertuigen:

Deze wijk verdient dan ook een echte investering qua heraanleg.

Aangezien de Koninginnelaan veranderd wordt in een lokale weg, zullen automobilisten die van de Jules
De Troozsquare of de Antwerpsesteenweg komen en die rechtsomkeer willen maken in de richting van de
Paleizenstraat, geen gevaarlijke manoeuvres meer kunnen uithalen (gezien de afsluiting van de toegang
tot de Koninginnelaan vanaf de Jules De Troozsquare en de podiumvormige inrichting van de perrons),
wat de veiligheid van alle gebruikers zal verbeteren.
Diverse elementen van het project hebben een vermindering van de snelheid in de Paleizenstraat tot
doel, waar er vaak te hard gereden wordt:
• implementatie van de drie rotonden, wat de snelheid bij het naderen van de kruispunten al aanzienlijk
verminderd heeft;
• versmalling van de rijweg in de Paleizenstraat;
• aanleg van een plateau (zone 30) ter hoogte van het Masuiplein;
• nieuwe verhoogde oversteekplaatsen aan de kruispunten met de Van Schoorstraat en de Vanderlindenstraat, waardoor automobilisten wel moeten vertragen op dit rechte stuk.

B Geplande toestand:
De aanplanting van nieuwe bomen in de Paleizenstraat, de heraanleg van gevel tot gevel in de
Paleizenstraat en in een stuk van de Koninginnelaan, de heraanleg van het Masuiplein, de Paviljoenstraat
(stuk dat naast de spoorweg loopt), de drie rotonden aan de kruispunten tussen de PaleizenstraatVooruitgangstraat-Paviljoenstraat, de voetpaden en wegen ter hoogte van de tunnels en de kruispunten
van de Paleizenstraat met de Van Schoorstraat en de Vanderlindenstraat zorgen voor een verbetering van
zowel de subjectieve als de objectieve veiligheid.
Verder leidt de verbetering van de openbare ruimte eveneens tot een verbetering van het ‘klantentraject’
van het openbaar vervoer. Het klantentraject begint immers niet aan de halte maar eerder op de plaats
waar hij de openbare ruimte betreedt.
Het Vademecum ‘bovengrondse haltes’ van de MIVB beveelt het volgende aan:
• de aanleg van veilige, comfortabele en voor iedereen toegankelijke haltes aan en gaat nog verder
door de aandacht eveneens te vestigen op de zorg die besteed moet worden aan de omgeving van
en de toegang tot deze haltes.
• “Bijzondere aandacht moet besteed worden aan de toegangen tot de haltes, opdat de zichtbaarheid
van alle gebruikers van de openbare ruimte er gegarandeerd zou zijn.”
• “Kiezen voor een klantenparcours tussen de haltes dat, in de mate van het mogelijke, overeenstemt
met het natuurlijke traject.”
• “Een goede verlichting voorzien, die een veiligheidsgevoel biedt ter hoogte van de haltezone, maar
ook langs het hele parcours.”
• “Voorkomen dat stedelijke of natuurlijke elementen het zicht van de klant hinderen, omdat dit bijdraagt
tot het onveiligheidsgevoel.”
• “Trajecten zonder niveauverschil genieten de voorkeur.”
• “Het traject moet niet alleen zo kort mogelijk zijn, het moet ook door iedereen gevolgd kunnen worden
in overeenkomst met de stedenbouwkundige regelgevingen (zie Gewestelijke Stedenbouwkundige
Verordening).”

3.5 Mens
A Bestaande toestand:
Op dit ogenblik heeft de Paleizenstraat te lijden onder het feit dat de straat niet werd aangelegd met het
oog op een verbetering van het plaatselijke stedelijke landschap.
De actieve modi voelen zich niet veilig in een weinig aangepaste en slecht onderhouden omgeving. De
wegen die deel uitmaken van de perimeter van de studie, worden letterlijk overspoeld door verkeer (vooral
transitverkeer), wat maakt dat men er zich niet op zijn gemak en veilig voelt.
Kaart 4 van het GewOP ‘Verbetering van het levenskader’ vermeldt:
•
•

•

•

De Paleizenstraat en de Paviljoenstraat zijn interwijkenwegen waarlangs de rust verbeterd dient te
worden door maatregelen op het vlak van snelheid en wegdek.
De Jules De Troozsquare is een intermodaal hoofdknooppunt, wat wil zeggen dat we hier te maken
hebben met een belangrijk gewestelijk knooppunt gelegen op of aan een kruispunt van belangrijke
wegen - die vaak gewestwegen zijn. Het bevindt zich nabij activiteitspolen van gewestelijk niveau
(wonen, werken, handel, onderwijs, voorziening van collectief belang). Dit knooppunt stemt ook
overeen met een openbaarvervoerknooppunt. Hier is het zaak de verschillende verplaatsingswijzen
verenigbaar te maken door middel van aangepaste, veilige en comfortabele inrichtingen ten gunste
van voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer, terwijl tegelijkertijd de vergroening
van de betreffende ruimten bevorderd moet worden.
De Jules De Troozsquare is een structurerende ruimte met versterkte milieu-integratie van het type
2, wat betekent dat de openbare ruimten (ringwegen en hoofdwegen in de as van het Kanaal, …)
ruimten zijn waar gestreefd wordt naar de versterking van het gedeelte van de ruimte bestemd voor
zachte mobiliteit, zonder daarbij evenwel het autoverkeer te benadelen (volume en vlotheid).
Het deel van de Paleizenstraat en de Paviljoenstraat dat onder de spoorweg doorloopt (tunnels),
geldt als te verbeteren voetgangers- en fietsverbindingen.

Het project komt hieraan tegemoet door de openbaarvervoerhalten op de Koninginnelaan samen te
brengen en door de perrons ‘podiumvormig’ in te richten, wat de toegankelijkheid ervan voor de gebruikers
vergemakkelijkt en de te volgen trajecten en de overzichtelijkheid vereenvoudigt.
De verlichting van alle wegen wordt vervangen en houdt rekening met de verlichtingsnormen om een
comfortabele en veilige openbare ruimte te creëren.

De tijdelijke inrichting van de drie rotonden aan de kruispunten tussen de Paleizenstraat-VooruitgangstraatPaviljoenstraat blijkt bevorderlijk te zijn voor het fietsverkeer en de regeling van het autoverkeer. Aangezien
de resultaten van de test positief zijn gebleken, werd er beslist om ook een vergunning aan te vragen
voor dit stuk, zodat deze drie kruispunten of een esthetischere en duurzamere manier aangelegd kunnen
worden.
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3.6 Fauna en Flora
Overzichtstabel van het aantal te vellen bomen, te behouden bomen en nieuwe aanplantingen

A Bestaande toestand:
Locatie

Op de Koninginnelaan bevinden er zich Sierperen (Pyrus calleryana) langs beide kanten van de laan.
De Groendreef wordt dan weer voorzien van een dubbele rij Krimlindes (Tilia x euchlora) en een rij platanen
(Platanus x acerifolia) langs de kant van het kanaal.

Voor de werken
bestaande bomen

behouden bomen

Na de werken
gevelde bomen

Paleizenstraat

Op het Masuiplein treffen we enkele alleenstaande exemplaren aan. In de Paleizenstraat (binnen de
perimeter van de studie) bevindt zich echter geen enkele aanplanting.

B Geplande toestand:
Er wordt gebruikgemaakt van de heraanleg van de Paleizenstraat om deze te vergroenen door er een
dubbele rij Ilex aquifolium toe te voegen.
Op de Koninginnelaan worden de rijen perenbomen behouden en doorgetrokken met twee nieuwe bomen
langs de oneven kant.
Aan het uiteinde van de Groendreef wordt er een linde toegevoegd.
Ook de Jules De Troozsquare wordt vergroend door de toevoeging van grote beplantingszones en de
aanplanting van 3 tulpenbomen.

Vooruitgangstraat

2 Ostrya carpinifolia

De Troozsquare

3 Liriodendron tulipifera

Koninginnelaan

8 Pyrus calleryana

6 Pyrus calleryana

Groendreef

21 Tilia x euchlora
5 Platanus x acerifolia

21 Tilia x euchlora
5 Platanus x acerifolia

Algemeen totaal

De aanplantingen voorzien in het project van het Masuiplein bevinden zich buiten de perimeter van het
project dat het voorwerp uitmaakt van dit rapport. Ze worden nader gedetailleerd in de aanvraag tot SV
die door Leefmilieu Brussel werd ingediend.

Algemeen plan van de inrichtingen voor het Masuiplein - bron: Leefmilieu Brussel
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nieuwe bomen
21 Ilex aquifolium
1 Liriodendron tulipifera

34 bomen

2 Pyrus calleryana

2 Pyrus calleryana
1 Tilia x euchlora

62 bomen (waaronder 30 nieuwe)

3.7 Microklimaat in de stad

• 5 palen met 1 lamp, model type ‘wegverlichting’ (‘DTN2’) van 12 m hoog en 400 W. Totaal
geïnstalleerd vermogen: 2000 W.

A Bestaande toestand:
De Paleizenstraat geniet van de beschaduwing van de woningen.
Op de Koninginnelaan wordt dat effect nog versterkt door de aanwezigheid van de bomen.
Op de Jules De Troozsquare is er daarentegen maar weinig schaduw, aangezien het kruispunt breed is
en geen aanplantingen bevat behalve op de Groendreef.
Wat de luchtstromen betreft, is er niets bijzonders te melden.
Concernant les courants d’air, il n’y a rien de particulier à signaler.

B Geplande toestand:
De geplande toestand zorgt voor variatie in de bestaande toestand door de aanplanting van bomen in de
Paleizenstraat en op de Jules De Troozsquare.
De fiets- en voetpaden worden aangelegd in vrijliggende zones die geen negatieve impact hebben op het
comfort ervan wat de wind betreft.

3.8 Energie

• 2 palen met 3 lampen, model type ‘wegverlichting’ (‘DTN2’) van 12 m hoog en 400 W. Totaal
geïnstalleerd vermogen: 2400 W.

A Bestaande toestand:
De verlichting die momenteel bestaat in de perimeter van de studie bestaat uit:
• In de Paleizenstraat tussen de Jules De Troozsquare en de Paleizentunnel:
• 19 consoles, model type ‘wegverlichting’ (‘DTN2’) van 400 W. Totaal geïnstalleerd vermogen:
7600 W.
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• 2 palen met 2 lampen, model type ‘wegverlichting’ (‘DTN2’) van 12 m hoog en 400 W. Totaal
geïnstalleerd vermogen: 1600 W.

• 1 paal met 1 lamp, model type ‘wegverlichting’ (‘DTN2’) van 12 m hoog en 400 W. Totaal
geïnstalleerd vermogen: 400 W.

• Jules De Troozsquare:
• 5 palen met 1 lamp, model type ‘wegverlichting’ (‘DTN2’) van 12 m hoog en 400 W. Totaal
geïnstalleerd vermogen: 2000 W.

B Geplande toestand:
• Ter hoogte van de Paleizentunnel:
• 23 schijnwerpers.

In de Paleizenstraat zullen de palen en consoles vervangen worden door het model ‘Koninklijk Tracé’.
De palen zullen lager zijn (8 m in plaats van 12 m) om meer effect te hebben. Er zullen er meer geplaatst
worden, maar toch zal de energiebesparing 60 tot zelfs 70% bedragen.
De lampen zullen ledlampen van 80 W zijn.

• Paleizenstraat tussen de tunnel en de Vanderlindenstraat:
• 16 consoles, model type ‘wegverlichting’ (‘DTN2’) van 400 W. Totaal geïnstalleerd vermogen:
6400 W.

Tussen de Vanderlindenstraat en het Liedtsplein zal de verlichting eveneens vervangen worden door het
model ‘Koninklijk Tracé’.
Ter hoogte van de Paleizentunnel zullen de schijnwerpers vervangen worden door ledschijnwerpers die in
de bestaande nissen geplaatst zullen worden, die op dit ogenblik niet gebruikt worden.
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3.9 Luchtkwaliteit

3.10 Omgevingsgeluiden en -trillingen

A Bestaande toestand:

A Bestaande toestand:

Het is tot op heden niet mogelijk om een nauwgezette analyse te hebben van de vervuilende stoffen voor
de gehele bestudeerde zone. Het
ExpAIR-project van Leefmilieu Brussel moet het op termijn mogelijk maken om in te zoomen op straatniveau.
In het algemeen blijft de kwaliteit van de lucht zorgwekkend, ook al zijn de gemiddelde jaarlijkse
concentraties van de meeste vervuilende stoffen afgenomen. Dat neemt echter niet weg dat bepaalde
drempelwaarden nog worden overschreden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met name voor NO2,
PM10’s en PM2,5’s. Een aanzienlijk gedeelte van deze luchtvervuiling kan worden toegeschreven aan
het wegverkeer. Gezien het drukke wegverkeer in deze zone, kan hieruit opgemaakt worden dat de
luchtkwaliteit er matig zal zijn.

We verwijzen naar het rapport ‘Strategische kaart van de door het wegverkeer veroorzaakte geluidshinder
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Jaar 2011 - Leefmilieu Brussel’.
De Lden is het niveau van de blootstelling aan lawaai gedurende 24 uur: de waarde van de Lden-indicator
wijst op het totale blootstellingsniveau aan lawaai over 24 uur. Hij bestaat uit de indicatoren
‘Lday, Levening, Lnight’, gemiddelde geluidsniveaus over de periodes 7u-19u, 19u-23u en 23u-7u, waarbij
de waarden in kwestie voor de gevoeligere periodes van ‘s avond en ’s nachts met respectievelijk + 5
dB(A) en + 10 dB(A) verhoogd worden om rekening te houden met het feit dat eenzelfde geluidsniveau
tijdens deze periodes als hinderlijker ervaren wordt.

B Geplande toestand:
De inrichtingen maken het mogelijk om de CO2-emissies te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren
en dat met name als volgt:
• de verbanning van het transitverkeer op de Koninginnelaan;
• een toename van het aantal aanplantingen en graszones;
• een betere regeling van de diverse stromen.
Een nieuwe, kwalitatief hoogstaande inrichting voor voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer zal de
tendens tot toename van het aantal verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest versterken. Bijgevolg zal het aantal verplaatsingen waarvoor de auto
wordt genomen, verminderen, wat dan weer de luchtkwaliteit zal verbeteren.

Uittreksel van de kaart van de lawaaiblootstelling afkomstig van het wegverkeer van Leefmilieu
Brussel. Jaar 2011 - Week - globale Lden-indicator*

Als we de kaart bekijken, merken we dat de perimeter van de studie betrekking heeft op een zone waar de
grenswaarden overschreden worden (grens: 65 dB(A) overdag en 60 dB(A) ‘s nachts).
Het gaat om wegen die blootgesteld zijn aan een aanzienlijke geluidspollutie die veroorzaakt wordt door
een druk autoverkeer met op sommige plaatsen weinig aangepaste snelheden en het treinverkeer.
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* de uittreksels van de kaarten van Leefmilieu Brussel zijn ter informatie.

3.11 Bodem, grondwater en oppervlaktewater

B Geplande toestand:
Meerdere elementen hebben een positief effect op geluidshinder:
•
•
•

A Bestaande toestand:

de verbanning van het transitverkeer op de Koninginnelaan;
de aanplanting van 30 bomen binnen de perimeter van het project draagt bij tot de creatie van een
geluidswerend barrière-effect;
de implementatie van diverse maatregelen gericht op een verlaging van de snelheid in de
Paleizenstraat (plateaus, rotonden, versmalling van de weg).

Uittreksel van de kaart met de bodemtoestand - Leefmilieu Brussel 2016*

categorie 0: mogelijk verontreinigde percelen. Aangezien de
verontreiniging op deze percelen niet is vastgesteld, moet er op bepaalde
momenten een bodemonderzoek uitgevoerd worden (verkoop van het
perceel, overdracht of stopzetting van activiteiten...) om na te gaan of de
bodem al dan niet verontreinigd is.
categorie 1: niet-verontreinigde percelen
categorie 2: licht verontreinigde percelen zonder risico. In al deze gevallen
mag de op deze percelen afgegraven aarde niet hergebruikt worden op
een ander Brussels terrein.
categorie 3: verontreinigde percelen zonder risico
categorie 4: verontreinigde percelen in onderzoek of behandeling.

Dit uittreksel van de kaart ‘Bodeminventaris’ van Leefmilieu Brussel wordt ter informatie weergegeven en
toont dat bepaalde percelen langs de Paleizenstraat mogelijk verontreinigd zijn.
Alle tijdens de werken afgegraven aarde wordt geanalyseerd op bodemverontreiniging en indien nodig
afgevoerd naar gespecialiseerde sites om er verwerkt te worden.

* de uittreksels van de kaarten van Leefmilieu Brussel zijn ter informatie.
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3.12 Afvalwater, regenwater en leidingwater
A Bestaande toestand:
Het stuk van de Paleizenstraat dat het voorwerp uitmaakt van deze studie, bestaat uit circulatiestroken in
asfalt en voetpaden bekleed met verschillende ondoorlaatbare materialen.
Het gebied bevat maar erg weinig doorlaatbare zones. Het terrein is over de hele perimeter weinig
hellend.
Onderstaand uittreksel van de kaart overstromingsgevaar en -risico wijst op een laag tot hoog risico in de
zone en dat vooral ter hoogte van de tunnels.

Uittreksel van de kaart Wateratlas - Leefmilieu Brussel 2016*

De hydrografische gegevens van Leefmilieu Brussel melden niets bijzonders over het oppervlakte- of
grondwater binnen de perimeter van de studie, behalve de aanwezigheid van de Zennekoker die onder
de Jules De Troozsquare doorloopt. Het project voorziet geen wijziging van deze koker.

Uittreksel van de kaart overstromingsgevaar en -risico - Leefmilieu Brussel 2013*

Bij de plaatsbeschrijving van het gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling van Schaarbeek wordt
er vermeld dat de Paleizenstraat deel uitmaakt van de zwakke punten op het vlak van rioleringsnet en
aanwezige collectoren, aangezien deze relatief oud zijn.

Hoogtelijnen - bron: Urbis

Zoals we op onderstaande kaart kunnen zien, is de perimeter van de studie vrij vlak met uitzondering van
de spoorwegtaluds en de Jules De Troozsquare die een zeker niveauverschil vertoont in de richting van
de brug over het kanaal.

B Geplande toestand:

B Geplande toestand:

Wat de doorlaatbaarheid van de bodem betreft, gelden de boomkuilen als nieuwe doorlaatbare zones, net
als de diverse met gras ingezaaide zones van het project.
Als de bodem het toelaat, zullen de funderingen van de parkeerzones op een doorlaatbare manier
uitgevoerd worden. De geplaveide zones zullen bijgevolg semi-doorlaatbaar zijn.

De afgegraven grond voor het aanleggen van wegen, voetpaden, fietspaden, parkeerzones of te beplanten zones zal, naargelang de resultaten van de analyse:
•
•
•

opnieuw gebruikt worden op de werf (aanaardingen, dempen van opgravingen, ...);
van de werf verwijderd worden om behandeld te worden;
van het openbaar domein verwijderd worden.

Voor de opvang van regenwater: zie hoofdstuk 4.7 Werf/Water.

De vervuilde gronden zullen dus behandeld of verwijderd worden.
De teelaarde zal opnieuw gebruikt worden en enkel de overtollige teelaarde zal van de bouwplaats verwijderd worden.
* de uittreksels van de kaarten van Leefmilieu Brussel zijn ter informatie.

* de uittreksels van de kaarten van Leefmilieu Brussel zijn ter informatie.
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4 Analyse van de werf per domein

3.13 Afval
A Bestaande toestand:

In dit stadium van het project zijn de fasering en geografische indeling nog niet bestudeerd.
Ze zullen het voorwerp vormen van een grondige studie maar bepaalde maatregelen kunnen al ontwikkeld
worden afhankelijk van de verschillende gebieden.
Tijdens de uitvoering van de werken kunnen er problemen ontstaan. Om deze te beperken, zullen er
ambtshalve bepaalde maatregelen getroffen worden.

Wat het afvalbeheer betreft, staan er inrichtingen zoals glasbollen (wit glas en gekleurd glas) op de Jules
De Troozsquare en aan het kruispunt van de Paviljoenstraat en de Paleizenstraat.
Over het algemeen is de netheid niet verschrikkelijk. Op sommige plaatsen, zoals in de Paviljoenstraat
waar er minder sociale controle is, treffen we wel zowat overal vuilnis aan.
Over het algemeen telt de perimeter maar weinig vuilnisbakken.

4.1 Werf/Stedenbouw

B Geplande toestand:

De werf wordt in verschillende fases uitgevoerd om de impact op de bewoners en de gebruikers van de
plaats tot een minimum te beperken (met name wat de mobiliteit betreft).

De glasbollen in de Paviljoenstraat naast de spoorwegbrug zullen ingegraven worden, net als die van de
Jules De Troozsquare.

4.2 Werf/Erfgoed
Schade aan bestaande constructies, installaties en beplantingen door de uitvoering van de werken moet zo
veel mogelijk vermeden worden, maar kan desondanks aangericht worden. Daarom worden vooraf plaatsbeschrijvingen opgemaakt van de aanpalende eigendommen, onroerende goederen, wegeninstallaties en
kunstwerken die door het uitvoeren van de werken zouden kunnen worden beïnvloed. Deze plaatsbeschrijvingen hebben eveneens betrekking op de zijrijbanen. Na afloop van de werken zal alle vastgestelde schade
hersteld worden.

3.14 Interacties tussen deze domeinen
Een kwalitatief hoogstaande openbare ruimte zet aan tot gebruik en leidt tot een verhoging van het
veiligheidsgevoel, tot een grotere sociale controle en doet sluikstorten verminderen.
Door de verbetering van het ‘klantenparcours’ komt het tot een wisselwerking tussen de hoofdstukken De
mens, Sociaal en Economisch Vlak en Mobiliteit ‘openbaar vervoer’.

4.3 Werf/Fauna en Flora

De verbetering van het comfort en de kwaliteit van de openbare ruimte voor de actieve modi zal op
verschillende vlakken (mens, omgevingsgeluiden en -trillingen, lucht, sociaal vlak, erfgoed, stedenbouw
en landschap) een positieve invloed hebben op de omgeving.

De bestaande bomen, die in het project behouden blijven, zullen een specifieke bescherming genieten tijdens
de uitvoering van de werken.

De nieuwe aanplantingen en de aanleg van groene ruimten zullen bijdragen tot het menselijke welzijn,
zullen de doorlatende oppervlakken vergroten en zullen een vervuilingwerend effect hebben.

De meeste bomen zijn lucht-, water-, stress- of takbreukgevoelig, of verdragen bijvoorbeeld geen
maaiveldveranderingen. Daarom zijn maatregelen in de bouwplaatszone noodzakelijk, zodat beschadiging
aan de wortels, stam en kroon uitgesloten zijn. Deze beschermingsmaatregelen gebeuren overeenkomstig
de hieronder overgenomen bepalingen van het typebestek 2015:
Tijdens de werken aan de weg:
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-

Het opslaan van materiaal, het uitvoeren van manoeuvres met bouwvoertuigen of -machines en het
parkeren ervan of de plaatsing van barakken zijn activiteiten die buiten het bereik van het wortelgebied
van bomen en hagen zullen gebeuren.

-

De wortels, stammen en kruinen van bomen en hagen in de perimeter van de bouwplaats of in de
nabijheid ervan zullen beschermd worden aan de hand van passende materialen. De bescherming van
de bomen, hun stammen en wortels, en van de hagen zal op een voldoende hoogte, oppervlakte en
diepte gebeuren, rekening houdend met hun aard en omvang.

-

Elk uitgraven van de bodem dient te gebeuren buiten het wortelgebied (zone minstens gelijk aan de
diameter van de kroon van de boom). Aan de voet van de bomen moeten aangepaste machines en
methodes gebruikt worden, zoals een kleine graafmachine, manuele graafwerken en/of gericht boren.
Elke aanaarding van meer dan 10 cm dik aan de voet van de bomen zal eveneens verboden zijn.

-

Er zullen voorzorgen en beschermingen van de wortels aangebracht worden, met name tijdens het
graven van de sleuven: manueel afzagen van de wortels met ontsmette zagen en snoeischaar om
duidelijke en propere afsnijdingen te bekomen, die dadelijk worden aangestipt met een schimmelwerend
middel.

-

Indien het wortelsysteem van de boom tijdens langdurige droogte aan de lucht zou blootgesteld worden,
zal er een geotextiel geplaatst worden om het te beschermen. Regelmatige besproeiingen van deze

mat zullen voor de nodige aanvoer van water voor de boom tijdens de werken aan de voet ervan zorgen.
-

Elke bodemverontreiniging door de schadelijke materialen of producten zal verboden zijn.

-

Het zal verboden zijn om bomen te gebruiken als steunpunten voor de bouwplaats door er nagels in te
kloppen of kabels in aan te spannen.

-

Takken die de doorgang van bepaalde voertuigen kunnen hinderen, worden op voorhand verwijderd
of ingekort – volgens de regels van de kunst – om te vermijden dat ze later zouden breken of afgerukt
worden.

De voetgangersbruggen worden voorzien van relingen.
De voetpaden, voetgangersbruggen of voetgangersstroken zijn slipvrij en worden in een voldoende propere
staat gehouden gedurende de hele duur van de werken.
De voetgangersstroken zullen behoorlijk aangegeven en afgebakend moeten worden.
Bereikbaarheid voor de buurtbewoners:
De toegang voor voetgangers en voertuigen tot de aanpalende gebouwen en de wegen voor plaatselijk
verkeer moet gebeuren in overleg met de gemeentelijke politiediensten, overeenkomstig de goedgekeurde
verkeersplannen, in de beste omstandigheden, tijdens heel de duur van de werken.
Auto- en fietsverkeer:
Naargelang de fasen van de in uitvoering zijnde werken, dient het auto- en fietsverkeer behouden te blijven
volgens de goedgekeurde verkeersplannen.
De werken moeten uitgevoerd kunnen worden in verschillende opeenvolgende fasen, verenigbaar met de
voorlopige verkeersplannen.
Voor iedere fase legt de aannemer de plannen voor de regeling van het verkeer, die opgemaakt werden volgens de hierboven vermelde instructies, vooraf ter goedkeuring voor aan de leidende ambtenaar.
Deze plannen geven ook de inplanting en de aard van de verkeerssignalisatie aan die in de onmiddellijke
omgeving en binnen de zone van de bouwplaats geplaatst moet worden, en dit voor elke verkeersfase.
Zelfs in een tijdelijk verboden zone dienen de omliggende gebouwen, handelszaken, parkeerplaatsen, enz.
toegankelijk te blijven voor bedrijfsvoertuigen, overeenkomstig de goedgekeurde verkeersplannen, zodat de
beroepsactiviteiten van de bewoners niet worden gehinderd.

Op het einde van de werf zullen de beplantingen door de bouwheer in hun oorspronkelijke staat hersteld
worden, wat betekent dat ze dus hersteld of vervangen zullen worden.
De aannemer zal verantwoordelijk zijn voor alle schade en schadelijke gevolgen waartoe het gebrek aan
voorzorgen tijdens de uitvoering van zijn werken zou kunnen leiden.
De voorzieningen voor de bescherming van de bomen zullen perfect moeten voldoen aan de voorschriften
inzake esthetiek en netheid. Ze zullen met name geel en blauw geschilderd moeten zijn, in harmonie met de
bouwplaatsafsluiting. De voorzieningen die de bomen moeten beschermen, moeten door de directie Beheer
en Onderhoud en de Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen van Brussel Mobiliteit worden goedgekeurd.
Het doorkappen van wortels met een diameter van meer dan vijf centimeter zal verboden zijn.

De werken worden uitgevoerd met respect voor de door het Gewest vastgelegde normen om elk risico op
verontreiniging te vermijden.

Deze bepalingen, die tot doel hebben de impact van de werken op het autoverkeer zo klein mogelijk te
houden, kunnen worden aangepast, gewijzigd of aangevuld door de leidende ambtenaar, in overleg met de
betrokken territoriale politiediensten.
Er worden voorlopige fietspaden aangelegd, indien nodig met markeringen. De omleidingen kunnen
verschillen van die voor het autoverkeer.
Er dient te allen tijde noodzakelijke signalisatie voorzien te worden voor de bouwplaatsen en opslagplaatsen die zich gedeeltelijk op plaatsen bevinden, die normaal gezien voorbehouden zijn voor auto- of voetgangersverkeer. Er wordt hiertoe een signalisatieplan opgesteld.
Bepaalde fasen worden ‘s nachts, tijdens het weekend, op feestdagen en tijdens het bouwverlof uitgevoerd,
eveneens met de intentie om het wegverkeer zo min mogelijk te storen.

4.5 Werf/Sociaal en Economisch vlak

4.7 Werf/Water

Door de werf in fasen uit te voeren, zal de toegang tot alle aan de perimeter van de werken grenzende functies
verzekerd kunnen worden. De werf zal effect hebben op de economische activiteit, wat echter wel beperkt zal
moeten worden door akkoorden tussen de verschillende actoren, naast de garantie van de toegankelijkheid
van de verschillende (economische) functies tijdens heel de duur van de werf. De noodzakelijke maatregelen
zullen beschreven worden in de bestekken van de aannemers.

De werf wijzigt de waterhuishouding niet.

Het gebruikte materiaal is aangepast aan de plaatselijke omgeving en de dimensie van de opdracht.

4.8 Werf/Lucht

4.6 Werf/Mobiliteit

Er wordt rekening gehouden met de uitstoot van uitlaatgassen en van stofhinder.

Er zal voor omleidingen en een goede toegankelijkheid gezorgd worden.
Verkeer van het openbaar vervoer:
De aannemer dient desgevallend de MIVB en De Lijn acht dagen op voorhand schriftelijk op de hoogte te
brengen van de werken
en daarbij de aard en vermoedelijke duur preciseren evenals de verschillende geplande verkeersfasen waarbij hij duidelijk de eventueel overwogen omleidingen vermeldt na akkoord van de politie en de gemachtigde
ambtenaar.

4.9 Werf/Lawaai

4.4 Werf/Bodem
De beheerders van de nutsvoorzieningen zullen gecontacteerd worden, opdat het openleggen zou kunnen
samenvallen met eventuele vervangings- of onderhoudswerken. De werken worden gecoördineerd via
Osiris.

Voetgangersverkeer:
Het voetgangersverkeer op de voetpaden, voetgangersbruggen of voetgangersstroken met een nuttige
breedte van minstens 2 m moet te allen tijde verzekerd worden, behoudens afwijkingen van de goedgekeurde verkeersplannen.

Vivaqua zal zich moeten uitspreken over de noodzaak om de riolering al dan niet te vernieuwen (geplande
opmetingen) maar voor de herinrichting van de oppervlakte is enkel de verplaatsing van sommige rioolkolken
nodig.

Er wordt rekening gehouden met storende geluiden en trillingen.

4.10 Werf/De mens
Voor het begin van de werken en voor elke nieuwe werffase zullen de buurtbewoners een informatiefolder
krijgen, waarin hen meer informatie over de werf zal worden verstrekt. Dit document zal een telefoonnummer
vermelden, dat hen zal toelaten om de werfverantwoordelijke te contacteren in de loop van de werken, om
indien nodig inlichtingen in te winnen over het verloop ervan.
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De werf wordt zo georganiseerd dat elke hinder voor de buurtbewoners vermeden wordt en de verstoring van

4.11 Werf/Afval

Onder de Paleizentunnel worden er vrijliggende eenrichtingsfietspaden aangelegd langs beide kanten van
de weg. Onder de Paviljoentunnel wordt er langs de ene kant een vrijliggend eenrichtingsfietspad ingericht
en langs de andere kant een bus-, taxi- en fietsstrook.

Er worden maatregelen genomen om het werfafval te beperken en te sorteren.

Over het stuk van de Paviljoenstraat worden de stoepuitsprongen en de voetpaden heraangelegd.

4.12 Werf/Energie

Aan de kruispunten Paleizenstraat-Van Schoorstraat en Paleizenstraat-Vanderlindenstraat voorziet het
project de introductie en beveiliging van oversteekplaatsen voor voetgangers door er verkeersplateaus en
-eilanden te voorzien ter hoogte van de Paleizenstraat.

het wegverkeer zoveel mogelijk beperkt wordt.

Tijdens de werf moeten alle werken in de buurt van gasleidingen van Sibelga uitgevoerd worden in
overeenstemming met de richtlijnen van Sibelga en in overleg met Sibelga.
Tijdens de werf zal de nadruk voornamelijk op de volgende punten liggen:
•
•
•
•

Het project voorziet de aanplanting van 30 bomen, wat het landschapsaspect van deze plaatsen verbetert en
bijdraagt tot het creëren van een beter levenskader.

het gebruik van aangepaste materialen en uitrustingen;
manuele uitgraving in de buurt van de leidingen;
aanbrengen van een bescherming aan de bestaande buizen die uitgegraven zijn;
de bodemstabiliteit behouden.

De inrichtingen houden rekening met de openbaarvervoerlijnen door hen te verzekeren van een vlottere
doorstroming en de haltes toegankelijker te maken (naleving van de PBM-normen).

5 Niet-technische samenvatting van het effectenrapport
Dit project is een van de prioritaire fietsprojecten van Brussel Mobiliteit. Het kadert in de doelstelling van de
Brusselse Hoofdstedelijke Regering om een volwaardig fietsnetwerk uit te bouwen en om, met dat doel voor
ogen, werk te maken van een specialisatie van de wegen en de invoering van vrijliggende en/of beveiligde
fietspaden. Concreet hebben we het dan over de aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Paleizenstraat
tussen de Jules De Troozsquare en de Paviljoenstraat.
Verder werd in het kader van deze inrichting ook rekening gehouden met de gebruikelijke doelstellingen van
Brussel Mobiliteit (zie 1.3 Doelstellingen).
De Paleizenstraat wordt opnieuw verbonden met de Jules De Troozsquare van de square naar de Paleizenstraat toe. De straat wordt in zijn geheel heraangelegd. Ze zal voorzien worden van gescheiden eenrichtingsfietspaden, er zullen nieuwe bomen aangeplant worden en de bestaande parkeerplaatsen zullen behouden
blijven.
De voorziene bekledingen zijn lichtgrijze betonstraatstenen voor de voetpaden, okerkleurig asfalt voor de
fietspaden en zwart asfalt voor de rijweg.
De Koninginnelaan wordt losgekoppeld van de Jules De Troozsquare. Door dit te doen, zal men alle oude
stukken huizenblok kunnen samenvoegen om er een kleine, gezellige openbare ruimte van te maken, die
met doorlopende voetpaden in verbinding staat met de bebouwing van de Groendreef, de Antwerpsesteenweg en de Koninginnelaan.
De op de Koninginnelaan voorziene bekledingen moeten aansluiten op de bestaande kledingen en moeten
de edele materialen van het koninklijk tracé respecteren (gebouchardeerde blauwe hardsteen voor de voetpaden).
Gezien de nieuwe configuratie op deze plaats, zullen de haltes voor het openbaar vervoer aan de Jules De
Troozsquare samengevoegd worden ter hoogte van de Koninginnelaan. Verder zullen de sporen van tram
3 richting Werkhuizenkaai na de tramhalte gescheiden worden van de andere sporen door hier voldoende
ruimte te voorzien (45 m) om een tram 93 te laten wachten voor het rode licht zonder dat tram 3 daar aan
zijn verkeerslicht hinder van ondervindt. Wat de perrons aan het einde van de Koninginnelaan betreft, wordt
voorgesteld om deze ‘podium’-vormig (of als ‘Weense perrons’) in te richten.
Aan het Masuiplein voorziet de aanvraag tot SV van Leefmilieu Brussel een plein in het verlengde van het
Zennepark dat in verbinding zal staan met de verlengde Masuistraat die naar de toekomst toe als fiets-wandelpromenade aangelegd zal worden.
Ter hoogte van de kruispunten gevormd door de Paleizenstraat, de Vooruitgangstraat en de
Paviljoenstraat zal na een testfase met 3 rotondes de tijdelijke inrichting definitief gemaakt worden.
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6 synthese-afbeeldingen

Bestaande toestand De Troozsquare : zicht richting Koninginnelaan en Antwerpsesteenweg

Indicatieve weergave van de geplande toestand
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Detail van de foto van de bestaande toestand – De Troozsquare

Detail van de afbeelding van de geplande toestand
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3D-model van de heraanleg van het de Trooz-kruispunt
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