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 INLEIDING 

 

0.1 Voorwerp van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 

 
De aanvraag tot vergunning betreft de renovatie en de volledige herinrichting, van gevel tot gevel, van het deel van de 
Alsembergsesteenweg tussen de Stallestraat en de Zevenbunderslaan. 
De aanvraag omvat:  
 

- de vernieuwing van de tramsporen en de aanpassing ervan, zodat ze ook door trams van de nieuwe generatie 
kunnen worden gebruikt; 
- de plaatsing van nieuwe sporen in een zwevende vloerplaat op een trillingdempend tapijt;  
- de inrichting van de tramperrons en hun aanpassing aan de toegankelijkheidsnormen voor de trams van de 

nieuwe generatie; 
- de volledige vernieuwing van het wegdek van de rijweg; 
- de herinrichting van de trottoirs met inbegrip van de nivellering, de aanpassingen van de breedte, de 

verbreding van de uiteinden aan de kruispunten of de inrichting tot doorlopend trottoir, de vernieuwing van 
het wegdek, de vernieuwing van het stadsmeubilair, de vernieuwing en de herpositionering van de 
signalisatie enz.; 

- de aanleg van een afzonderlijk, maar op het trottoir aansluitend fietspad op een deel van het te vernieuwen 
traject;  

- de herinrichting van de parkeerzones met inbegrip van de aanpassing aan de normen met betrekking tot de 
afstand vóór de kruispunten en de oversteekplaatsen; 

- de vernieuwing van de aanplantingen (op het trottoir en in de parkeerzone); 
- de versterking van de infrastructuur van de palen voor de bovenleidingen. 

 
Het project voorziet geen ingrijpende wijziging van de organisatie van het autoverkeer. Toch wordt voorgesteld om de 
regeling van het verkeer door verkeerslichten aan het kruispunt met de Jean Baptiste Labarrestraat te schrappen. 
 
Het project omvat onrechtstreeks de renovatie (of de vernieuwing) van meerdere ondergrondse leidingen van de 
distributienetten en de onmisbare grondige renovatie van het waterafvoerstelsel en alle aansluitingen met particulieren. 

 
Deze aanvraag tot vergunning past in het kader van de renovatie van de volledige Alsembergsesteenweg, die 
noodzakelijk is geworden wegens onder meer de ouderdom van de traminfrastructuren. Die aanvraag tot vergunning 
wordt ingediend naar aanleiding van het project van de Alsembergsesteenweg tussen het station Ukkel-Kalevoet en de 
Stallestraat. 

0.2 Samenstelling van het dossier 

Deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is samengesteld uit de volgende documenten: 
 
Referentie Titel Opmerking 

U&D-DPU 1907/01 
Formulier aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning inzake infrastructuurhandelingen of -
werken 

 

U&D-DPU 1907/02 Verklarende nota Het huidige document 
U&D-DPU 1907/03 Situatieplan  
U&D-DPU 1907/04 Synthesedocument – formaat A3  
B.8030,B.8032, 
B.8033 Plan van de bestaande situatie  

B.8037,B.8038, 
B.8039, B8055  Planaanzicht en doorsneden van het project  

B.8060 Plan van de ondergrondse leidingen  
U&D-DPU 1907/08 Fotoreportage  
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 VOORSTELLING VAN HET PROJECT  

1.1 Interventieperimeter 

De perimeter van de studie is gelegen op het gemeentelijke grondgebied van Ukkel. De interventie vindt plaats op een 
deel van de Alsembergsesteenweg tussen de Stallestraat en de Zevenbunderslaan 
 
Het project wordt uitgevoerd tussen de huisnummers 413 en 861 van de Alsembergsesteenweg. 
 

 
 
 

Figuur 1: plaatsaanduiding van de perimeter van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning - rood kader (bron: 
Google Maps) 

 
 

De Alsembergsesteenweg is een gewestweg.  
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1.2 Context en doelstellingen van het project 

 
Het project voor de herinrichting van de volledige Alsembergsesteenweg tussen Globe en Coghen past in het kader 
van een zware renovatie van de spoorinfrastructuur van het tramnet en van het waterafvoernet. Bovendien hebben de 
beheerders van de verdeelnetten (water, gas, elektriciteit, telecommunicatie) grote renovatiewerken voorzien voor 
meerdere ondergrondse leidingen onder de weg. 
 
Die (hierna beschreven) zware interventies hebben betrekking op bijna de volledige openbare weg, van de rijweg tot 
de trottoirs. Dit vormt dan ook de gelegenheid om de volledige renovatie uit te voeren van dat stuk van de 
Alsembergsesteenweg. Deze steenweg bevindt zich momenteel immers in een vrij ver gevorderde staat van verval. De 
grote tekortkomingen hebben een ongunstige invloed op het comfort van de gebruikers en de aantrekkelijkheid van de 
commerciële pool van Ukkel-centrum. 
 
De ontwikkeling van het project streeft de belangrijkste doelstellingen na op het vlak van de herkwalificatie van de 
openbare ruimte en de prioritaire verbetering van het comfort en de bereikbaarheid van de 'actieve modi' (voetgangers, 
fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer). De aanpassing aan de normen en de opvolging van de aanbevelingen 
met betrekking tot de inrichting voor PBM's ('Personen met beperkte mobiliteit') vormt de rode draad van het project.  
Het project heeft ten doel om de bereikbaarheid met de tram een sterke as te maken van de ontwikkeling van de 
plaatselijke bereikbaarheid en dan in het bijzonder voor de klanten van de commerciële pool van Ukkel-Centrum en 
de warenhuizen die ook langs de Alsembergsesteenweg gelegen zijn. Daarom moet de infrastructuur voor de trams zo 
worden aangepast dat ze door de trams van de nieuwe generatie zal kunnen worden gebruikt. Ook de perrons zullen 
worden aangepast, zodat ze nog gemakkelijker zullen kunnen worden gebruikt. 
 
De beperkte breedte van de openbare weg is een sterk beperkende factor voor dit project, waardoor restrictieve keuzen 
moeten worden gemaakt op het vlak van de verdeling van de ruimte. Die keuzen sluiten de aanleg uit van voorzieningen 
voor fietsers of parkeervoorzieningen of beperken de breedte van de trottoirs. Het project maakt een onderscheid tussen 
3 weggedeelten, die van elkaar verschillen op het vlak van hun bestemmingen, hun fysische kenmerken en uiteindelijk 
hun voorgestelde inrichting (wat verder wordt uitgewerkt in het hoofdstuk 'beschrijving van het project'). 
 

- Het eerste weggedeelte bestaat uit het commerciële gedeelte van Ukkel-Centrum. Dit strekt zich uit over een 
afstand van ongeveer 530 meter vanaf de Globe, het kruispunt met de Stallestraat tot aan het kruispunt met 
de Alphonse Asselbergsstraat.  

- Het tweede weggedeelte strekt zich uit over een afstand van 250 meter, vanaf de Alphonse Asselbergsstraat 
tot aan het kruispunt met de Dekenijstraat. Dit is een wijk met een overwegend woonkarakter, waar de 
openbare weg smal is. 

- Het 675 meter lange derde weggedeelte ligt tussen de Dekenijstraat en de Coghenlaan. Dit is een relatief 
hellend weggedeelte waarlangs meerdere functies gelegen zijn, met handelszaken en woningen. Er liggen ook 
drie grote supermarkten langs. De openbare weg is in dit weggedeelte breder. 
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1.3 Bestaande situatie 

Een analyse van de situatie ter plaatse en volgens de geldende gewestelijke plannen bracht ons tot de volgende 
vaststellingen: 

1.3.1 Plannen met regelgevende waarde (GBP, BBP, ...) 

1.3.1.1 Gewestelijk bestemmingsplan 

Volgens het gewestelijk bestemmingsplan (GBP demo – BVR van 2 mei 2013) bevindt de perimeter zich: 
• in een woongebied voor de meeste huizenblokken langs de rijweg (kleur: lichtoranje); 
• binnen een structurerende ruimte voor de Alsembergsesteenweg (kleur: geel); 
• in linten voor handelskernen voor 2 weggedeelten van de Alsembergsesteenweg (kleur: donker blauw);  
• in een gemengd gebied voor het huizenblok aan de oostelijke kant tussen de Coghenlaan en de 

Landhuisjesstraat (kleur: oranje) 
• in een gebied voor uitrustingen van collectief belang of van openbare diensten niet rechtstreeks langs de 

Alsembergsesteenweg, maar in de nabijheid aan beide kanten van de rijweg (kleur: cyaan) 
• in groene ruimten in de nabijheid van het projectgebied (kleur: groen) 

 
 

 
 

 
Figuur 2: Uittreksel van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP demo - BVR 02/05/2013). 

Het rode kader duidt het projectgebied aan. 
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1.3.1.2 Bijzonder bestemmingsplan (BBP) 

Er bestaat geen enkel BBP in ons interventiegebied. 
 

 
Figuur 3: Plaatsaanduiding van de Bijzondere Bestemmingsplannen (BBP's). Het rode kader duidt het projectgebied aan. 

(bron: BruGIS) 
 
 
 
 
 
 
 

 

BBP NR. 2 
BRUGMANNWIJK 

- ZEVENBUNDERSLAANWIJK 

BBP NR. 24 
BERGWIJK 

BBP NR. 19 
W. CHURCHILLLAAN 

HUIZENBLOKKEN 237, 238 EN 
239 
BERKENDAALWIJK 

BBP NR. 54 
KATWIJK 
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1.3.2 Statuut en hiërarchie van de wegen 

1.3.2.1 Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling  

Kaart 1 van het GPDO – Ruimtelijke ruggengraat en visie voor Brussel 
 
 

 
 
Op kaart 1 van het GPDO wordt de Alsembergsesteenweg aangeduid als een grote stadsweg waarlangs een 
wijkcentrum en interwijkencentrum (ter hoogte van de Xavier De Buestraat) gelegen zijn. 
 

In het GPDO wordt over wijkcentra het volgende vermeld: "De wijkmonitoring identificeert 145 wijken in 
Brussel, waarvan 118 woonwijken. Dit is de basisschaal van de stad, die bepaald wordt door geografische 
(centrum, assen, grenzen) en symbolische elementen (naam, monumenten, functies). Het gaat vooral om het 
eerste grondgebied in het levensbekken van de Brusselaars ... Bijzondere kenmerken boven op de algemene 
kenmerken: 

• Kernen die de buurtstad (walkable city) of nabijheidsstad structureren; 
• Occasioneel worden lokale evenementen georganiseerd (braderijen, kermissen …) ; 
• Courante handelszaken; 
• Frequente of middelmatige bediening door de MIVB. 

Door te steunen op de ruimtelijke ordening in schalen en polen, verleent de stedelijke ontwikkeling een 
structurerend belang aan de openbare ruimte en haar functies. Deze ruimte is de schakel tussen de materiële 
stedenbouw, de sociale praktijken en de gebruikers. De openbare ruimte stelt zich in “dienst” van de nabije 
stad en zijn specifieke gemeenschappen, terwijl erop toegezien wordt dat allerhande gebruikers er vrij 
toegang toe hebben. De openbare ruimte wordt een gedeelde ruimte waar de omwonenden een lokale toets 
kunnen ontwikkelen en gastvrijheid en openheid naar de bezoeker, de gebruiker, de andere in het algemeen 
toe garanderen. Dit vormt een echte uitdaging, namelijk die om samen “werk te maken” van de stad." 
Over de interwijken centra lezen we het volgende: "  

De interwijken centra spelen vooral een rol op intergemeentelijke schaal. Ze vertonen de volgende bijzondere 
kenmerken: 

• Ze komen tot stand op een historisch centrum dat geconsolideerd wordt door de dagelijkse leefomgeving; 
• Ze bezitten een hoog niveau van diensten (sportvoorzieningen, gezondheid, cultuur, onderwijs, ...); 
• Er wordt regelmatig markt gehouden; 
• Ze vormen een avondbestemming (bars, restaurants, theaters, concerten, bioscopen, ...) ; 
• Ze worden frequent door de MIVB bediend. 

 
Een aantal interwijken centra zal zich in de toekomst ontwikkelen rond belangrijke uitrustingen zoals de 
universitaire sites (Erasmus, VUB Laarbeek te Jette, UCL in Woluwe, ...) of sites met een hoog 
ontwikkelingspotentieel zoals de voormalige NAVO-site, vlakbij het station van Haren. 
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Kaart 3 van het GPDO - Groen en blauw netwerk 
 
 

 
 
Kaart 3 van het GPDO wijst de Alsembergsesteenweg toe aan een prioritaire zone voor de vernieuwde aansluiting 
van de waterlopen. 
 
Kaart 4 van het GPDO - Openbare ruimte en stadsvernieuwing 
 
 

 
 
Kaart 4 van het GPDO geeft aan dat er een plaatselijke identiteitskern bestaat langs de Alsembergsesteenweg. 
 
De lokale identiteitskernen zijn het structurerende element van de 'buurtstad'.  
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Namelijk: 
 locaties die door de bewoners worden geïdentificeerd als plaatselijke centrale locatie die representatief is voor 

de identiteit van de wijk;  
 opvallende locaties of locaties die opvallend zouden moeten zijn door hoogwaardige openbare ruimten, waar 

de bevolking kan samenkomen;  
 plaatselijke centrale locaties die de wijkbewoners toegang bieden tot goederen, voorzieningen (scholen, ...) 

en buurtdiensten, gezondheidsdiensten, ...; 
 locaties waar het comfort van de voetganger voorrang moet krijgen op andere verplaatsingswijzen1. 

 
De Alsembergsesteenweg ligt in een zone voor stedelijke herwaardering 2016. 
 
In een Zone voor Stedelijke Herwaardering (ZSH) worden wijken in moeilijkheden samengebracht, waar de openbare 
sector zijn investeringen opvoert. Die zone werd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaald met de bedoeling 
om de levenskwaliteit en de socio-economische integratie van de bewoners te verbeteren en om een nieuwe 
ontwikkelingsdynamiek van de plaatselijke economie in gang te zetten. De perimeter van de zone werd in 2016 
geactualiseerd2. 
 
 
Kaart 5 van het GPDO – Economische ontwikkeling 
 

 
 
Kaart 5 van het GPDO geeft weer dat de Alsembergsesteenweg gedeeltelijk in een lint voor handelskernen is 
gelegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Bron: ATO (Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) 
2 Bron: perspective.brussels 



Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Verklarende nota                Alsembergsesteenweg 
Brussel Mobiliteit                                    - U&D – DPU1907/02      11 

 
 
 
Kaart 6 van het GPDO - Structurerende mobiliteitsnetten 
 
 

 
 
Kaart 6 van het GPDO geeft weer dat de Alsembergsesteenweg, de Brugmannlaan en de Stallestraat openbare 
vervoerslijnen met een hoge capaciteit vormen. 
De Brugmannlaan en de Stallestraat zijn in een mobiliteitscorridor gelegen. 
 

Het Gewest bouwt zijn territoriale mobiliteitsproject (strategische oriëntaties en algemene beleidsmaatregelen) 
op in een referentiemobiliteitskader: de corridors. Deze corridors vormen het geraamte van de Brusselse 
mobiliteit, de 'macrostructuur' van de netwerken, los van elk welbepaald traject. Ze nemen niet de plaats in van 
de netwerken die zijn bepaald in het GBP of in het toekomstige GMP maar geven het multimodale 
basismobiliteitsnet aan. Ze worden gedefinieerd vanuit de belangrijkste mobiliteitsassen. Deze corridors, met 
uitzondering van de Ring waarvan de herinrichtingsmodaliteiten hierna zullen worden gepreciseerd, hebben 
multimodaliteit als principe, met een aangepaste en voorbehouden plaats voor elke vervoerswijze. Een nieuwe, 
nauwkeurige, lokaliseerbare en multimodale wegenspecialisatie zal worden gebaseerd op 3 niveaus (bepaald in 
het GMP): 
1. Het niveau "Plus" voor een capacitair vervoer over lange afstanden in de stad; 
2. Het niveau "Comfort" voor het verkeer in de wijken; 
3. Het niveau "wijk" om de verplaatsingen binnen de wijk te vergemakkelijken en de wijk te beschermen tegen 

doorgaand verkeer. 
Het "Gewestelijk Mobiliteitsplan" zal de principes die zijn beschreven in het GPDO en hun  

       uitvoeringsmodaliteiten preciseren.3 " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Uittreksel uit het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling 
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Kaart 7 van het GPDO – Fietsnetwerk 
 

 
 
Kaart 7 van het GPDO vermeldt dat het GEN voor fietsers over de Zevenbunderslaan en de Vanderkinderestraat 
gaat bovenaan de perimeter van de studie. 
 

1.3.2.2 Hiërarchie van de wegen 

 
 
Figuur 4: hiërarchie van de wegen volgens het Iris II-plan (bron: Mobigis) 
 
Volgens het Iris II-plan is de Alsembergsesteenweg een interwijkenweg. De Messidorlaan en de Roosendaelstraat die 
er in het verlengde van ligt, evenals de Xavier De Buestraat, de Victor Allardstraat en de De Broyerstraat zijn 
wijkcollectoren. De Brugmannlaan en de Stallestraat zijn hoofdwegen.  
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Dit dient te worden genuanceerd, aangezien het Gewestelijke Mobiliteitsplan dat momenteel wordt uitgewerkt, een 
multimodale specialisatie van de openbare wegen voorziet, die op termijn in de plaats zal komen van de huidige 
hiërarchie van de monomodale openbare wegen van het Iris II-plan. 
Die multimodale specialisatie zal concreet de vorm aannemen van 5 netwerken (wandelen, fietsen, openbaar vervoer, 
auto, vrachtwagens), die in 3 functionele niveaus zullen worden opgedeeld (Plus, Comfort, Wijk). 

- Het niveau "Plus" voor een capacitair vervoer over lange afstanden in de stad; 
- Het niveau "Comfort" voor het verkeer in de wijken; 
- Het niveau "wijk" om de verplaatsingen binnen de wijk te vergemakkelijken en de wijk te beschermen 

tegen doorgaand verkeer. 
 
Door de invoering van de nieuwe specialisatie zal de verkeersstroom van de wijken naar de grote verkeersassen kunnen 
worden afgeleid. Waardoor het in de wijken rustiger zal worden, wat de kwaliteit en de toegankelijkheid van de 
openbare ruimte voor de actieve modi ten goede zal komen. 
 

 

Figuur 5: Uittreksel van de kaart van de multimodale wegenspecialisatie "Wandelen" van het GMP (bron: Mobigis) 
 
Op het uittreksel van de kaart ziet u dat de Alsembergsesteenweg een weg van het "Plus"-netwerk is tussen de 
Zevenbunderslaan en de Landhuisjesstraat en tussen de Alphonse Asselbergsstraat en de Stallestraat en een weg van 
het "Comfort"-netwerk over de rest van de steenweg. 
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Figuur 6: Uittreksel van de kaart van de multimodale wegenspecialisatie "Fietsen" van het GMP (bron: Mobigis) 
 
Op het uittreksel van de kaart ziet u dat de Alsembergsesteenweg deel uitmaakt van het "Wijk"-netwerk, maar de 
Vanderkinderestraat en de Zevenbunderslaan maken deel uit van het "Plus"-netwerk door de aanwezigheid van het 
GEN voor fietsers, terwijl de Brugmannlaan en de Stallestraat deel uitmaken van het "Comfort"-netwerk. 
 

 
Figuur 7: Uittreksel van de kaart van de multimodale wegenspecialisatie "Openbaar vervoer" van het GMP (bron: 
Mobigis) 
 
Op het uittreksel van de kaart kunt u zien dat de Alsembergsesteenweg deel uitmaakt van het "Comfort"-netwerk. 
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Figuur 8: Uittreksel van de kaart van de multimodale wegenspecialisatie "Auto" van het GMP (bron: Mobigis) 
 
Op het uittreksel van de kaart kunt u zien dat de Alsembergsesteenweg deel uitmaakt van het "Wijk"-netwerk, 
waarbij alleen de Brugmannlaan en de Stallestraat deel uitmaken van het "Comfort"-netwerk. 
 

 
Figuur 9: Uittreksel van de kaart van de multimodale wegenspecialisatie "Vrachtwagens" van het GMP (bron: Mobigis) 
 
Op het uittreksel van de kaart kunt u hetzelfde zien als voor de auto's, namelijk dat de Alsembergsesteenweg deel 
uitmaakt van het "Wijk"-netwerk, waarbij alleen de Brugmannlaan en de Stallestraat deel uitmaken van het 
"Comfort"-netwerk. 
 

1.3.3 Bebouwd weefsel 

 
Langs het weggedeelte van de Alsembergsesteenweg dat over het grondgebied van Ukkel loopt, liggen voornamelijk 
eengezinswoningen en kleine gebouwen die in een gesloten orde zijn opgesteld en doorlopende bouwfronten met een 
relatief laag bouwprofiel vormen. De meeste gebouwen tellen één tot drie verdiepingen. Enkele gebouwen hebben 
vier verdiepingen.  
Er is slechts één gebouw met een hoog bouwprofiel. Dat gebouw vormt een uitzondering met een groot volume van 
7 verdiepingen over 40 meter, maar het ligt wel 20 meter achter de rooilijn van de gevels. Dit gebouw en de 
aangrenzende gebouwen vormen de enige grote onderbreking van het bouwfront. 
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De bebouwing is vrij bescheiden en is vanuit esthetisch vlak bekeken van weinig belang. Toch vertoont ze een 
coherent geheel, met een oude bebouwing die globaal genomen goed bewaard is gebleven en met vrij eenvormige 
bouwprofielen. 
 
 

  
Illustraties van het bebouwd weefsel van het commerciële gebied van Ukkel-Centrum en het woongebied.  
Op het volledige weggedeelte waarop het project betrekking heeft, zijn 22 gebouwen in de gewestelijke 
erfgoedinventaris opgenomen.  Ze worden hieronder geïllustreerd (vrijstaande gebouwen en groepen gebouwen) 
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Foto's van de gebouwen uit de gewestelijke architecturale erfgoedinventaris 
 
 
Overzicht van de historische context 
 
De Alsembergsesteenweg vormt, samen met de Waterloosesteenweg, een van de twee historische verkeersaders in de 
gemeente Ukkel. De steenweg werd rond 1730 aangelegd en moest Eigenbrakel en Alsemberg met Brussel verbinden.  
Het bouwgebied heeft zich geleidelijk aan ontwikkeld langs de openbare weg, waarbij vrij snel werd gekozen voor de 
typologie van aaneensluitende gebouwen en een rooilijn van de gevels langs de rand van de openbare weg, zoals blijkt 
uit de historische kaarten van Ferraris (einde 18e eeuw) en Vandermaelen (midden 19e eeuw). De terreinpercelen zijn 
vrij smal. Op de oude en huidige luchtfoto's is de perceelverdeling duidelijk te zien, die met de constructies (meestal 
bescheiden woningen) overeenstemt, die in de loop der tijd langs de steenweg werden opgetrokken. 
De typologie van het bouwgebied is de afgelopen eeuw relatief weinig geëvolueerd, zoals blijkt uit de postkaarten van 
het begin van de 20e eeuw. 
 
 

               
Uittreksel uit de kaart van Ferraris 1777                         Uittreksel van de kaart van Vandermaelen (1846-1854) 
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Uittreksel van luchtfoto's van de Alsembergsesteenweg (1944 en 2018), die de historische typologie van de 
perceelverdeling duidelijk weergeven.   
 
 
 
Wat de wegen betreft, ziet u op de oude postkaarten een rijweg met straatstenen, brede trottoirs en sporen van de 
buurtspoorweg. U ziet ook dat die sporen gedecentraliseerd en veeleer aan de oostelijke kant van de openbare weg 
liggen, waardoor alleen aan de westkant van de rijweg voertuigen konden stilstaan of worden geparkeerd.  
Deze configuratie was in de jaren vijftig van de vorige eeuw nauwelijks veranderd, zoals u kunt zien op het uittreksel 
van de luchtfoto van 1953. 
 
Tegen het einde van de jaren vijftig, begin van de jaren zestig moesten de wegen zwaar worden gerenoveerd, waardoor 
het profiel van de weg grondig werd gewijzigd. Deze transformatie wordt gekenmerkt door een verbreding van de 
rijweg en een nieuwe centrering van de rails, waardoor een tweede parkeerstrook aan de zijkant kon worden aangelegd. 
Bij die inrichtingen werden de trottoirs ook aanzienlijk versmald. Tijdens deze renovatie lijken de straatstenen door 
asfalt te zijn vervangen. 
 

 Kruispunt De Broyerstraat, vóór 1920 
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 Kruispunt Globe, vóór 1920 
 

 Kruispunt A. Asselbergs, vóór 1920  
 

 Kruispunten X. De Bue, vóór 1920 
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 Kruispunt J. Bens, jaren '30 
 

 Kruispunt  J. Bens – jaren '60 
 
Illustratie van de transformatie van het profiel en van het wegdek van de openbare weg (verbreding van de openbare 
weg ten gunste van een tweede zijdelingse parkeerstrook; vervanging van straatstenen door asfalt. 
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Uittreksel van een historische luchtfoto (1953) waarin de configuratie van de openbare weg met één enkele 
parkeerstrook wordt geïllustreerd. 
 
 
 

1.3.4 Beplanting 

 
Op dit weggedeelte van de Alsembergsesteenweg zijn 34 bomen in de inventaris opgenomen. Er zijn twee 
boomsoorten: de Robinia pseudoacacia en de Magnolia kobus. 
 
Algemeen gesteld is er erg weinig beplanting aanwezig langs de Alsembergsesteenweg. De bomen zijn relatief dun 
bezaaid en ze zijn klein. Ze zijn voornamelijk aanwezig in de noordelijke helft van het weggedeelte, tussen Floréal en 
Zevenbunders. 
 

   
Illustratie van de bomen die langs de Alsembergsesteenweg zijn geplant. 
 
Er is geen groen inspringend gebied of een openingsgebied in de bouwfronten, met uitzondering van het gedeelte 
tussen nr. 600 tot 606. 
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1.3.5 Autoverkeer 

 
De Alsembergsesteenweg is een historische radiale verbindingsas die naar het stadscentrum leidt. De steenweg heeft 
geen grote ondersteunende capaciteit voor het autoverkeer en kan niet als een invalsweg of een transitweg worden 
beschouwd. In dat opzicht is het veeleer de Brugmannlaan, die een parallel tracé volgt ten opzichte van de 
Alsembergsesteenweg, die die rol van hoofdverbindingsweg naar het stadscentrum vervult. 
De Alsembergsesteenweg speelt een belangrijke rol als verzamelweg in de wijk en met betrekking tot de plaatselijke 
bereikbaarheid voor het autoverkeer. Toch vormt de steenweg een interessante verbindingsweg tussen wijken in het 
zuidwesten van Ukkel, Drogenbos, Beersel en anderzijds de middenring en de wijken van Sint-Gillis. Het weggedeelte 
van de Alsembergsesteenweg wordt tijdens de piekuren ook als sluipweg gebruikt bij druk verkeer op de hoofdassen 
(en dan in het bijzonder op de Brugmannlaan).  
 
De Alsembergsesteenweg ondervindt vooral tijdens de ochtend- en de avondspits hinder van de verzadiging van het 
verkeer wegens de opstoppingen aan de kruispunten, die de vlotte doorstroming belemmeren. 
 
Die opstoppingen van het autoverkeer hebben ook een rechtstreekse en vrij zware impact op de prestaties en de 
regelmaat van tramlijn 51 die deze verkeersas met het autoverkeer deelt. 
 
 
Aan drie verschillende kruispunten werden onlangs metingen van het autoverkeer op de Alsembergsesteenweg 
uitgevoerd: Labarre; De Bue; Floréal. 
De tellingen werden uitgevoerd voor elk van de vertrekpunten en de bestemmingen van het kruispunt, tijdens de 
ochtend- en de avondspits.  
Hieronder worden de resultaten van de tellingen weergegeven. Het verslag van de studie is als bijlage bijgevoegd. 
Aan de hand van de resultaten van de tellingen kunnen we vaststellen dat de autoverkeersstromen op de 
Alsembergsesteenweg vrij beperkt zijn - meestal tussen 200 en 400 voertuigen per uur en per rijrichting - behalve aan 
het kruispunt met de Benslaan, waar de verkeersstroom in de richting van de stad, die in hoge mate wordt beïnvloed 
door het verkeer van de Dekenijstraat, meer dan 500 voertuigen bedraagt.    
De autoverkeersstromen illustreren de beperkte capaciteit van de Alsembergas, die in hoge mate wordt beïnvloed door 
de voertuigen die manoeuvres uitvoeren om naar links af te slaan.  
De analyse van de cijfers van de verkeersstromen leert ook dat de Alsembergsesteenweg in essentie zijn rol van 
verzamelstraat van de wijk speelt en het verkeer van de zijstraten verzamelt en verdeelt. 
 
     
Aan het kruispunt Alsemberg/Floréal/Bens 

  
Aan het kruispunt Alsemberg/Xavier de Bue 
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Aan het kruispunt Alsemberg/Xavier de Bue 

  
 
 
 
 

1.3.6 Parkeren 

 
Onlangs (in 2018) voerde het studiekantoor BRAT in opdracht van Parking.Brussels, het gewestelijke 
parkeeragentschap, een gedetailleerde studie uit van de parkeermogelijkheden langs de openbare weg in de sector van 
500 meter rond de Alsembergsesteenweg. In aansluiting op deze parkeerstudie werd door Engie-Tractebel - ook in 
opdracht van Parking.Brussels - een studie uitgevoerd over de "opportuniteiten en de technische en financiële 
haalbaarheid met betrekking tot de aanleg van een parking in de buurt van de Alsembergsesteenweg". 
 
De verslagen daarvan zijn hierbij bijgevoegd  
 
De studie is zeer gedetailleerd en omvat alle metingen van de parkeermogelijkheden en de analyses die noodzakelijk 
zijn voor de objectivering van de situatie, met inbegrip van de rotatiefrequentie van de parkeermogelijkheden in de 
commerciële zone. 
 De figuren hieronder zijn afkomstig van studieverslagen en geven de per zone ingedeelde parkeerregels weer (blauwe, 
groene of rode zone); de sectoren en - in de tweede figuur - het aantal openbare parkeerplaatsen in elk weggedeelte 
van de openbare weg. 
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De volledige wijk die door de Alsembergsesteenweg en de naburige straten wordt gevormd, bevindt zich in een 
gereglementeerde parkeerzone (blauwe, groene of rode zone). De per zone ingedeelde reglementering van de wijk 
wordt op de hieronder weergegeven kaart getoond. 
De Alsembergsesteenweg ligt grotendeels in een groene zone (parkeren voor buurtbewoners; betalende bezoekers 
overdag met een gratis kwartier), behalve voor het commerciële lint van Ukkel-Centrum, dat in een rode zone ligt 
(betalend parkeren overdag). 
In de omgeving van de Alsembergsesteenweg, behalve de duidelijk aanwezige groene zones, wordt een grote blauwe 
zone gedefinieerd rond de Coghenlaan en langs meerdere straten die iets verderaf van de commerciële pool in de 
gemeente Ukkel gelegen zijn. In de gemeente Vorst liggen de straten in groene zones. 
 
De studie van Parking.Brussels becijferde ook in elk van de sectoren het aantal plaatsen en de bezettingsgraad van 
geparkeerde auto's (met uurvariabele). Merk op dat de 'sector' in de nabijheid van het weggedeelte van het project een 
groot aantal openbare parkeerplaatsen (meer dan 7.000) telt, met een meestal zeer hoge bezettingsgraad.  
Deze studie, die zich toespitst op de impact van het project van de herinrichting van de Alsembergsesteenweg en de 
opportuniteit om een parking buiten de openbare weg te voorzien, besteedde ook de nodige aandacht aan de bezettings- 
en de rotatiegraad met betrekking tot de parkeermogelijkheden in de kern van de commerciële pool van Ukkel-Centrum 
en extrapoleerde de voorspelde cijfers over de bezettingsgraad naar de situatie na voltooiing van het project.  
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Langs de Alsembergsesteenweg zijn relatief weinig private parkeergelegenheden beschikbaar. Weinig gebouwen langs 
de steenweg zijn voorzien van een parking, zoals blijkt uit de indicatieve kaart van de inventaris van de parkings buiten 
de openbare weg, die werd overgenomen uit de studie van Parking.Brussels die door Tractebel was uitgevoerd. Er zijn 
ook heel weinig afzonderlijke private garages voorzien, wat verband houdt met de typologie en de ouderdom van het 
bouwgebied.  
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1.3.7 Openbaar stadsvervoer  

De halten langs de Alsembergsesteenweg worden door een tramlijn bediend. 
 
Het gaat om een lijn met een hoge frequentie, zowel tijdens de piekuren (PU) als daluren (DU): 

• Tramlijn 51 "Stade-Van Haelen" heeft een frequentie van 10 trams/uur tijdens de PU en 6 trams/u tijdens de 
DU (in beide richtingen). 
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De gemiddelde frequentie van die lijn 51 ligt hoog en zorgt ervoor dat de wijk vlot bereikbaar is:  
• tijdens de piekuren is er een tram om de 6 minuten en tijdens de daluren om de 10 minuten.  

 
Tegenwoordig beantwoorden de haltes in dit weggedeelte van de Alsembergsesteenweg niet aan de aanbevelingen van 
het Vademecum Haltes.  
De toegankelijkheid voor de blinden en slechtzienden wordt niet verzekerd (geen noppentegels voor de toegang tot de 
eerste deur, verlaagde boordstenen en geen noppentegels aan de oversteekplaatsen voor voetgangers, ...). De perrons 
liggen niet op de reglementaire hoogte en de afstand tussen de boordsteen van het perron en de tram beantwoordt niet 
aan de normen op het vlak van de bereikbaarheid. Aan elke halte vindt men een schuilhuisje. 

 
 
De onderstaande kaart toont de verschillende openbaar vervoerlijnen die op dit moment de haltes bedienen. 

 
Figuur 10: Uittreksel van het netplan van het openbaar vervoer (bron: MIVB). 

 
 
 
 
 

1.3.7.1 Trein 

De betreffende zone is niet bereikbaar met de trein, maar het station van Ukkel-Stalle bevindt zich in de buurt van de 
steenweg en de haltes Bens en Xavier de Bue. 

1.3.7.2 Metro 

De desbetreffende zone wordt door geen enkele metro bediend.  
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1.3.7.3 Bus 

Er passeren meerdere buslijnen in de nabijheid van het weggedeelte van de Alsembergsesteenweg waarop het project 
betrekking heeft; deze buslijnen bedienen de commerciële pool van Ukkel-Centrum. 
 
De lijnen 43 en 98 bedienen Globe. Deze lijnen bedienen, net als de lijnen 38 en 41, Held. Dit zijn twee toegangen 
naar de commerciële pool van Ukkel-Centrum. 
 
Merk op dat de bus een relatief belangrijk transportmiddel vormt voor de commerciële pool van Ukkel-centrum. De 
studies die door Atrium (hub.brussels) werden uitgevoerd, tonen inderdaad aan dat de bus door bijna 10 % van de 
klanten van Ukkel-Centrum wordt gebruikt om naar de wijk te gaan. 
 
 

1.3.7.4 Tram 

  
De tramlijn 51 "Stade-Van Haelen" stopt aan Globe, Xavier de Bue, Bens, Rosendael en Coghen.  
Tram 51 vervult een belangrijke rol in de plaatselijke bediening van de Alsembergsesteenweg, maar ook in de 
verbinding tussen de gemeente Ukkel en het stadscentrum. 

 

 

 
 
 
De tramlijnen 4 en 97 passeren langs het kruispunt Globe en bedienen rechtstreeks het zuidelijke uiteinde van 
het weggedeelte van de Alsembergsesteenweg waarop het project betrekking heeft. 
 
Tramlijn 92 bedient, net als lijn 4, de pool Held en speelt ook een rol in de goede verbinding tussen Ukkel-
Centrum en de talrijke wijken in de gemeente rond de as Brugmann/Wolendael/Carsoel. 
 
 
 
 
 
 
 
1. Aanwezigheidsgegevens voor lijn 51 in Alsembergsesteenweg. 
 
 
Schatting van beklimmingen per stop en per type dag, op basis van de extrapolatie van de MOBIB-validaties 
van het najaar van 2016. 
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mode numero_ligne sens nom_arret_fr 
Nb 

montées 
par JO 

Nb montées 
par 

SAMEDI 

Nb montées 
par 

DIMANCHE 

T 51 Van Hael 
ALTITUDE 
CENT 446 156 85 

T 51 Van Hael COGHEN 415 183 68 
T 51 Van Hael ROOSENDAEL 316 138 35 
T 51 Van Hael BENS 229 100 62 

T 51 Van Hael 
XAVIER DE 
BUE 470 186 68 

T 51 Van Hael GLOBE 309 128 44 
T 51 Van Hael RITTWEGER 90 35 17 
T 51 Stade RITTWEGER 444 134 93 
T 51 Stade GLOBE 920 404 180 

T 51 Stade 
XAVIER DE 
BUE 1.219 480 232 

T 51 Stade BENS 699 245 167 
T 51 Stade ROOSENDAEL 837 387 274 
T 51 Stade COGHEN 1.068 422 271 

T 51 Stade 
ALTITUDE 
CENT 1.052 1.025 737 

 
 
1. Prestatieanalyse (commercieel snelheidsrapport en regelmatigheidsanalyse) 
 
Hieronder vindt u een rapport over commerciële snelheden en een regelmatigheidsanalyse. 
Aanvullend geven veldwaarnemingen aan dat de regelmaat van tram 51 is aangetast door linker draai-op-as 
bewegingen, parkeermanoeuvres, leveringen en te smalle breedten van de parkeerstroken. 
 
Rapport : 
 
« Artic L51 Altitude 100 – Globe 
 
Données : du 17 septembre 2018 au 26 octobre 2018 (jours jaune) 
 
Conclusions :  
En direction de Stade c’est la pointe matin la période la plus problématique. En hyper pointe matin (8h) le gain 
de temps total en cas de suppression d’effet de congestion, est estimé à 400sec, plus de 6 minutes (243 sec de 
temps de parcours et 158 sec de régularité).   
 
En direction de Van Haelen c’est la pointe soir la période la période la plus problématique. En hyper pointe soir 
(15h30 – 16h) le gain total en cas de suppression d’effet de congestion est estimé à 239 sec, près de 4min (112 
sec de temps de parcours et 127 sec de régularité).  
Cependant nous savons que les temps de parcours théoriques en place sur ce tronçon sont surévalués : de l’avance 
y est actuellement constatée. Dès mars 2019 le temps de parcours théorique sera légèrement diminué ce qui peut 
entrainer une légère augmentation de la vitesse commerciale et une diminution du gain potentiel.  
Dans ce contexte il serait de toute façon intéressant de refaire l’étude après mars 2019.  
 

1. Direction Stade 
a. Vitesse et temps de parcours 
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La vitesse moyenne du tram sur ce tronçon est de 13,67 km/h, ce qui correspond à un temps de parcours moyen 
de 539 sec (9 min). Le moment le plus difficile de la journée est la pointe matin, aux alentours de 8h, la vitesse 
de tram tourne alors autour de 9,13 km/h. En pointe matin, si le tram pouvait circuler aussi facilement qu’en 
période creuse (10h-12h), c’est-à-dire être protégé des effets de la congestion, le gain de temps de parcours est 
estimé à 243sec, environs 4min. 
En pointe soir la situation est moins problématique, la vitesse moyenne est alors de 11,47km/h, le gain potentiel 
de temps de parcours lié à la congestion est de 80sec, un peu plus d’une minute. 
 
Cependant nous avons détecté que les temps de parcours théoriques sur ce tronçon étaient surévalués : de 
l’avance est actuellement constatée de 7h à 19h. Dès lors dès mars 2019 les temps de parcours seront diminués 
de 1min sur le tronçon, il est possible que la vitesse commerciale augmente alors légèrement et que le gain 
potentiel de temps de parcours diminue. 
 
 

b. Régularité 

 
 
Concernant la régularité, l’écart entre les 10% de véhicules les plus lents et les 20% de véhicules les plus rapides 
est en moyenne sur la journée de 161 sec. L’irrégularité naturelle (inévitable) est estimée à 134sec. Globalement 
la régularité des trams sur le tronçon n’est donc pas catastrophique. Cependant en pointe matin la régularité se 
dégrade et l’écart entre les véhicules les plus lents et les véhicules les plus rapides atteint alors 319sec (8h). Le 
gain potentiel de régularité sur cette tranche horaire est alors de 158sec, environs 2min30.  
 

2. Direction Van Haelen 
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a. Vitesse et temps de parcours 

 
 
La vitesse moyenne sur le tronçon est de 14,32 km/h, ce qui correspond à un temps de parcours moyen de 460sec 
(près de 8min). C’est en pointe soir que la vitesse est la plus faible : en hyper pointe soir (15h30-16h) la vitesse 
chute à 11,31km/h. Le gain potentiel de temps parcours en comparaison à la période creuse est alors de 112,4sec 
(2min).  
 
Cependant dans cette direction également de l’avance est actuellement constatée, ce qui est probablement lié à 
des temps de parcours théoriques surévalués. De 15h à 24h 1min de temps de parcours sera donc enlevée en mars 
2019, on peut dès lors s’attendre à une légère augmentation de la vitesse commerciale sur cette tranche horaire 
et potentiellement une diminution du gain potentiel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Régularité 
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Concernant la régularité, l’écart moyen entre les véhicules les plus lents et les véhicules les plus rapides est de 
135sec (un peu plus de 2min). Sachant que l’irrégularité naturelle pour ce tronçon est estimée à 127sec, le tronçon 
semble globalement régulier. C’est en hyper pointe soir (15h30 - 16h) que la régularité se dégrade, elle atteint 
246 secondes (4min). Le gain potentiel de régularité est alors de 127secondes (2min). 
 

1.3.8 Fietsverkeer   

 
Het weggedeelte van de Alsembergsesteenweg waarop het project betrekking heeft, wordt zelfs niet gedeeltelijk in de 
regionale ICR-fietsroutes opgenomen. 
Dit weggedeelte beschikt over geen enkele specifieke infrastructuur voor verplaatsingen met de fiets. Alleen zijn er 
tussen de tramrails fietslogo's aangebracht, die de positionering van de fietsers weergeven - voldoende ver van de 
parkeerplaatsen en dus vrij veilig voor onverwacht openzwaaiende autodeuren. 

 
 
Merk echter op dat een route van het GEN voor fietsers gebruikmaakt van de Zevenbunderslaan en de 
Vanderkinderestraat in het zuiden van de interventieperimeter. 
 
De verkeersomstandigheden voor de fietsers zijn momenteel betreurenswaardig - en dan in het bijzonder in de richting 
van het zuiden naar het noorden, waar de weg voortdurend bergop gaat. Het comfort en de veiligheid van de fietsers 
worden in hoge mate beïnvloed door de beperkte breedte van de openbare weg en de aanwezigheid van rails, de drukte 
en de druk van het autoverkeer, de uitlaatgassen en de zwaar beschadigde toestand van de wegbedekking. Op sommige 
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plaatsen is de toestand van de wegdek langs de rails erg slecht, waardoor het risico op vallen zeer reëel is voor de 
fietsers. 
 
Het project heeft onder meer ten doel om de comfort- en de verkeersomstandigheden van de fietsers aanzienlijk te 
verbeteren. 
 
 

1.3.9  Voetgangers en personen met beperkte mobiliteit (PBM) 

De oversteekplaatsen voor voetgangers binnen de studieperimeter zijn niet allemaal conform de 
toegankelijkheidsnormen voor de PBM's (afwezigheid van noppentegels, niet-verlaagde stoepranden, breedte niet 
conform de GSV, ...).  
 
De toestand voor de voetganger - en dan zeker voor personen met een beperkte mobiliteit - is vrij slecht over de 
volledige Alsembergsesteenweg. 
 
De belangrijkste hindernissen voor de mobiliteit van voetgangers zijn: 

- Smalle trottoirs, die op sommige plaatsen zelfs smaller zijn dan de reglementaire minimumbreedte van 1,50 
m; 

- Een wegdek in relatief slechte staat, dat niet effen is ten gevolge van uitdiepingen en kleine inzakkingen van 
het trottoir, slecht uitgevoerde herstellingen, enz.; 

- Heel wat hindernissen op de trottoirs ten gevolge van de aanwezigheid van waarschuwingspalen, technische 
kasten, parkeermeters, vuilnisbakken, diverse reclameborden en tweeluiken enz.; 

- Oncomfortabele en te kleine wachtzones voor de oversteekplaatsen rekening houdend met het grote aantal 
voetgangers; 

- Zeer sterk zijdelings afhellende ondergronden, die vooral voor de PBM's bijzonder oncomfortabel zijn; 
- Oversteekplaatsen zonder noppentegels voor slechtzienden; 
- Oversteekplaatsen met te hoge stoepranden voor PBM's. 

 
Er werd intussen al een burgeraanvraag ingediend bij de overheidsdiensten om extra oversteekplaatsen voor 
voetgangers te voorzien ter hoogte van de Dekenijstraat en de Alphonse Asselbergsstraat, met de bedoeling om het 
tekort aan beschermde oversteekplaatsen op te vangen.  
 
 

 

1.3.10  Bovenleidingen 

De rijweg is uitgerust met bovenleidingen waarmee de trams elektrisch worden gevoed. De meeste daarvan zijn aan 
de gevels bevestigd. Op de trottoirs van de steenweg zijn ook een aantal palen voor de bovenleidingen opgesteld. 
De uitrustingen voor de bovenleidingen en de bijbehorende palen worden behouden en versterkt in het kader van de 
modernisering van de tramlijn die in het project is voorzien.  
 

1.3.11  Stadsmeubilair: Verlichting 

Voor de verlichting van de Alsembergsesteenweg wordt gebruikgemaakt van natriumjodiumlampen. De consoles zijn 
aan de gevels bevestigd. 
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De verlichting is verouderd en verbruikt relatief veel energie. Het project voorziet een volledige vernieuwing van de 
verlichting. 
 
 

1.3.12  Materialen 

1.3.12.1 Trottoirs 

De trottoirs zijn voorzien van betonnen 'klinkers' van 22 x 11 cm. Ze worden in drie kleuren gebruikt (rood, grijs en 
antraciet), maar die kleuren hebben mettertijd veel van hun glans verloren. Op het deel van de projectzone zijn de 
trottoirs voorzien van klinkers van 22 x 11 cm in een lichtgrijze kleur. 
 De deklaag van de trottoirs is meestal in een goede staat, maar hier en daar zijn er verzakkingen en diverse 
beschadigingen. 
 
De stoepranden zijn lichtgrijze geprefabriceerde betonelementen. 
 

  
Illustratie van de materialen waaruit de trottoirs zijn gemaakt.  

1.3.12.2 Wegen 

De openbare weg is verhard met klinkers (gekleurde betonnen straatstenen van 22 x 11 cm) in het commerciële 
gedeelte 'Ukkel-Centrum' en in het weggedeelte tussen de Messidorlaan en de Zevenbunderslaan. Dat wegdek van 
betonnen straatstenen is aanzienlijk beschadigd. Het veroorzaakt geluids- en andere hinder bij het voorbijrijden van 
de voertuigen. De ingezakte delen van de openbare weg langs de tramrails vormen zelfs reële gevaren voor 
tweewielers (en dan in het bijzonder voor de fietsers).  
Tussen de Alphonse Asselbergsstraat en de Messidorlaan bestaat het wegdek van de rijweg uit asfalt; dat bevindt 
zich algemeen gesteld in een goede staat. 

  
Illustratie van het wegdek: betonnen straatstenen en asfalt 
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1.3.12.3 Haltes openbaar vervoer 

De tramhaltes zijn aan de rand van de rijweg ingericht, in de parkeerzones. Voor het wegdek van de haltes wordt 
gebruikgemaakt van rode rechthoekige betonnen straatstenen van 22 x 11 cm, zodat de haltes duidelijk worden 
onderscheiden van de trottoirzone. 
Op de perrons zijn weinig uitrustingen voorzien. Ze zijn allemaal voorzien van een schuilhuisje met een 
reclamebord, dat vrij veel plaats inneemt. Op de perrons zijn meestal bomen geplant. 
De boordstenen van de perrons zijn relatief laag en niet aangepast aan het toegangscomfort en de normen voor 
PBM's. 
 

  
 

 

1.3.12.4 Stoepranden 

De stoepranden werden gerealiseerd in beton. 
 

1.3.12.5 Parkeerzone  

 
De parkeerzones zijn continu aangelegd langs beide zijden van de Alsembergsesteenweg. 
De parkeerplaatsen zijn voorzien van betonnen klinkers van 22 x 11 cm in een donkergrijze kleur, die van elkaar 
gescheiden zijn door een streep witte klinkers. 
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Commerciële activiteiten 
 
Het weggedeelte van de Alsembergsesteenweg waarop het project betrekking heeft, telt een groot aantal handelszaken, 
waaronder de commerciële pool 'Ukkel-Centrum' (tussen Globe en de Alphonse Asselbergsstraat), die verbonden is 
met de Xavier De Buestraat en het Sint-Pietersvoorplein.  
Op de rest van het weggedeelte waarop het project betrekking heeft, zijn de commerciële activiteiten meer verspreid 
in het woonweefsel. Men telt er meerdere warenhuizen, waaronder een Delhaize, een Lidl en een Aldi - allemaal in het 
noordelijke gedeelte van het project. 
 
 
Het gewestelijke agentschap voor hulp aan ondernemingen, hub.brussels (het voormalige Atrium), stelt om de twee 
jaar een barometer van het 'profiel van de handelswijken' op, waarin een hoofdstuk aan de wijk van Ukkel-Centrum is 
gewijd. U vindt dit hoofdstuk, dat op metingen en peilingen is gebaseerd, als bijlage. Het document is rijk aan 
inlichtingen - en dan meer bepaald met betrekking tot het 'mobiliteitsprofiel van de klant'. 
 
Aan de hand van de tellingen en de peilingen kunnen de gegevens in verband met het bezoek aan de wijk worden 
becijferd en geobjectiveerd. Hoewel het duidelijk is dat deze commerciële pool klanten van uit de buurt aantrekt, krijgt 
men op basis van die gegevens ook een interessant zicht op de belangrijkste verplaatsingsmiddelen die door de klanten 
worden gebruikt. De verplaatsingen te voet (47 %) en per tram (28 %) en bus (9 %) vormen het allergrootste aandeel 
van de verplaatsingswijzen van de klanten.   
Ukkel-Centrum behoort tot de top-drie van de Brusselse buurtwinkelcentra (hub.brussels, 2019). 
 

 
 
Op basis van die informatie lijkt het in elk geval de moeite waard om de nodige aandacht te besteden aan de verbetering 
van het onthaal en de aantrekkelijkheid voor het buurtpubliek. Het is zeker ook belangrijk om het shoppingtraject zo 
aangenaam en comfortabel mogelijk te maken, zodat de klant kan worden overtuigd om te wandelen en zijn wandel- 
en shoppingervaring zo aangenaam mogelijk te maken.  
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Analyse van de bereikbaarheid van de commerciële pool van Ukkel-Centrum 
 
 

 
Illustratie van de bereikbaarheid van de commerciële pool van Ukkel-Centrum 
 
De commerciële pool van Ukkel-Centrum, die voornamelijk wordt gevormd door de Alsembergsesteenweg en de 
Xavier de Buestraat, is relatief uitgestrekt en vrij gemakkelijk bereikbaar te voet (en met de fiets) via verschillende 
wijken: de woongebouwen van het Brugmannpark, Groeselenberg, Wolvendaal, Vanderaey, Haanstraat, Victor Allard, 
Dr. Decroly, Rosendaal. Het traject voor voetgangers is relatief kort en gemakkelijk doordat het voornamelijk langs 
residentiële straten loopt.  
Het project, dat meer bepaald gericht is op een aanzienlijke verbetering van het comfort voor de voetgangers, moet 
helpen om de aantrekkelijkheid van de commerciële pool te versterken door daar een hoogwaardige openbare ruimte 
beschikbaar te stellen, die volledig werd gerenoveerd en waar de optimalisatie van het gebruikersgemak voor 
voetgangers een centrale rol speelt in de inrichting. 
Het ontwerp van het Gewestelijke Mobiliteitsplan gaat in dezelfde richting. 
 
Naast die bereikbaarheid voor voetgangers vanuit wijken uit de ruime omgeving is er ook nog een sterke en 
performante bediening door het openbaar vervoer en dan meer bepaald de tram. De lijnen 4, 51, 97 en 92 brengen 
klanten ter plaatse vanuit verder afgelegen wijken in Ukkel en bedienen rechtstreeks de drie uiteinden van de 
commerciële pool. Daarnaast is er de bediening door de bus ter hoogte van Globe en Held, dat met zijn aandeel van 
bijna 10 % van de klanten zeker niet te verwaarlozen is. 
 
De drie bedieningspolen van het openbaar vervoer vormen toegangspunten tot de commerciële zone van Ukkel-
Centrum en moeten worden beschouwd als een belangrijke hefboom voor de commerciële heropleving van de wijk. 
Dit zijn toevoerpunten voor de klanten en toegangspoorten tot de commerciële zone. Ze moeten dan ook praktisch en 
comfortabel zijn en ze moeten in de commerciële functionaliteit van Ukkel-Centrum geïntegreerd zijn.  
Het project, dat onder meer de modernisering en de aanpassing van tramlijn 51 aan de normen voor de toegankelijkheid 
van PBM's omvat, moet een belangrijke troef zijn voor de bereikbaarheid van de handelswijk, die een uitgesproken 
'buurtkarakter' heeft. Het project omvat dus volledig de haltes 'Xavier De Bue', die een van de drie toegangspoorten 
tot de commerciële pool via het openbaar vervoer vormen. 
 
Het autoverkeer krijgt via vier belangrijke punten toegang tot de commerciële zone van Ukkel-Centrum. Deze stemmen 
overeen met de uiteinden van de twee commerciële assen: de Alsembergsesteenweg en de Xavier De Buestraat.  
Twee van die toegangspunten - Globe en Held - zijn rechtstreeks verbonden met de as Stalle-Brugmann, die een radiale 
verkeersader vormt en heel wat autoverkeer moet verwerken. Beide toegangspunten verbinden andere belangrijke 
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verkeersassen rechtstreeks en onrechtstreeks die naar Ukkel voeren: de De Frélaan, de Wolvendaallaan en het 
zuidelijke weggedeelte van de Alsembergsesteenweg.  
De toegangspunten in het westen en het noorden zijn met meer lokale bedieningswegen verbonden. Ze maken heel wat 
woonwijken bereikbaar, maar ze zijn ook voor de toegang tot de handelszaken relatief belangrijk.  
Het project wijzigt de organisatie van het autoverkeer niet.  
   
De parkeermogelijkheden voor de commerciële pool zijn verspreid en gediversifieerd. Wat het reglementeringsniveau 
betreft, verwijzen we naar het parkeerluik van deze nota en naar de bijgevoegde parkeerstudie. 
 
 
 
Beheer van het regenwater: 
 
De problematiek van het opvangen en het afvoeren van regenwater in de Alsembergsesteenweg is belangrijk gezien 
haar ligging in een vrij diepe vallei, die wordt afgezoomd door twee grote vrij sterk hellende terreinen. De risico's op 
overstromingen en overbelasting van het waterafvoerstelsel zijn dan ook reëel over de volledige lengte van het 
weggedeelte en het is in dat opzicht van essentieel belang om het waterafvoersysteem in goede staat te houden en 
ervoor te zorgen dat het opgevangen water vlot wordt afgevoerd.  
In het laagste gedeelte van de Alsembergsesteenweg (Globe) en de Heldensquare onderaan de Brugmannlaan en een 
deel van de Stallestraat werden de bewoners al met grote overstromingen geconfronteerd bij onweer. 
Daarom werd beslist om een stormbekken aan te leggen, met de bedoeling om de risico's op overstromingen in de 
vallei van de Ukkelbeek op te vangen. Het stormbekken, waar momenteel de laatste hand wordt aan gelegd, is een 
bekken dat door een tunnelgraafmachine werd gegraven en over een lengte van 1.300 m onder de Stallestraat, de 
Brugmannlaan en de De Frélaan loopt. Dit bekken heeft een capaciteit van 25.000 m³ en heeft ten doel om de 
debieten in de riolen te regelen en op die manier overstromingen ten gevolge van de verzadiging van de riolen te 
vermijden. 
Het bekken vangt meer bepaald het overlopend water uit de verzamelbuis van de Alsembergsesteenweg op. 
 
Wat de insijpeling van regenwater betreft (wat moet worden bevordert), merken we op dat de Alsembergsesteenweg 
in hoge mate verhard is en bovendien een vrij hoge hellingsgraad vertoont. Deze kenmerken werken de (zelfs 
verspreide) insijpeling van het regenwater niet in de hand. 
 
Het project voorziet om de doordringbare oppervlakken op het weggedeelte te vergroten, maar in dat verband is het 
wel belangrijk om de risico's op verontreiniging van het grondwater te voorkomen, temeer daar het weggedeelte van 
de Alsembergsesteenweg waarop het project betrekking heeft, zich vlak naast het beschermingsgebied voor 
waterwinning van Vivaqua bevindt. 
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 OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT 

 

2.1 Doelstellingen 

 
 
Dit project betreft een volledige inrichting van de Alsembergsesteenweg tussen de huisnummers 413 en 861: rijweg, 
trottoirs, parkeerplaatsen, beplantingen en palen van bovengrondse leidingen.  
 
Het project heeft niet alleen ten doel om alle functionaliteiten van de Alsembergsesteenweg te behouden, maar mikt 
ook op de verbetering van de stadskwaliteiten van dat stadsweefsel van handelszaken en woningen. De 
manoeuvreerruimte voor de herkwalificatie van de rijweg is echter krap, aangezien het profiel van de openbare weg 
beperkt is en ook op het vlak van de mobiliteit en de parkeermogelijkheden met heel wat limieten rekening moet 
worden gehouden. 
 
Dit zijn de voornaamste doelstellingen van het project: 

• De globale renovatie en verfraaiing van verouderde openbare ruimten. 
De renovatie omvat ook de renovatie en de structurele versterking van het waterafvoernet en de private 
aansluitingen; ze omvat ook de renovatie en de modernisering van het distributienet; 

 
• De herkwalificatie van de commerciële pool van Ukkel-Centrum en de versterking van zijn aantrekkelijkheid 

op basis van niet alleen de aantrekkelijkheid van het comfort van de shoppingervaring, maar ook de 
gemakkelijke toegankelijkheid; 
 

• De versterking van de aantrekkelijkheid van tram 51 en de rol ervan in de bereikbaarheid van de pool van 
Ukkel-Centrum en de handelszaken van het type grootwarenhuis die langs het weggedeelte van het project 
aanwezig zijn; 

 
• Het verbeteren van de verkeersveiligheid; 

 
• De verbetering van de esthetische kwaliteit en het gebruiksgemak van de rijweg en dan meer bepaald voor 

voetgangers en personen met beperkte mobiliteit; 
• Aanpassing van de tramperrons aan de trams van de nieuwe generatie en met het oog op een hoger comfort 

en een betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit;  
• Verbetering van de veiligheid en het comfort van de fietsers; 

 
• Optimalisatie van het beheer van de uitrustingen van de bovengrondse leidingen (gecompenseerde lijnzone, 

palen voor bovenleidingen, bevestigingen aan de gevels). 
 
Verbetering van de veiligheid van de verschillende weggebruikers 
 
Het project verbetert in hoge mate het verkeersstelsel door de aanleg van een duidelijker leesbare openbare weg, 
waardoor alle voertuigen elkaar gemakkelijker kunnen kruisen, en door de beveiliging van de oversteekplaatsen voor 
voetgangers (aanleg van verkeersdrempels, zodat de automobilisten hun snelheid verminderen ter hoogte van de 
plaatselijke wegen). 
 
Aan alle oversteekplaatsen voor voetgangers zullen slechtzienden en blinden en PBM's gebruik kunnen maken van 
noppentegels en verlaagde stoepranden. 
 
Het conform maken van de haltes volgens de aanbevelingen van de MIVB (lengte, hoogte, meubilair, geleidingstegels, 
geminimaliseerde lacune enz.) zal het comfort, de veiligheid en de optimale toegankelijkheid tot het openbaar vervoer 
verzekeren. 
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2.2 Algemene structuur van het project 

 
Het project omvat drie 'afzonderlijke' weggedeelten, die continu ten opzichte van elkaar worden behandeld en 
ingericht. Toch ontwikkelt elk een inrichtingsproject op basis van zijn specifieke eigenschappen.  
 

 
 
 
 
Weggedeelte 1, tussen Globe en de Asselbergsstraat 
 
Weggedeelte 1 wordt gevormd en gekenmerkt door de aanwezigheid van handelszaken. Het vormt het grootste deel 
van de commerciële pool 'Ukkel-Centrum', die verbonden is met de Xavier De Buestraat en het Sint-Pietersvoorplein. 
 
De openbare weg in dit weggedeelte is relatief smal (tussen +/- 13,5 en 14,5 meter).  
 
Het project stelt een inrichting voor die resoluut gericht is op de valorisatie van de commerciële functie en de 
verbetering van het comfort voor de voetgangers. Het is de bedoeling om een kwalitatieve inrichting van de openbare 
ruimte te bieden, die door haar specifieke karakter het commerciële karakter onderstreept van het weggedeelte 
waarmee een 'zone 30' wordt verbonden.  
 
Het geheel van het weggedeelte is voorzien van een homogeen en regelmatig profiel, dat gelijkenissen vertoont met 
een plein zonder niveauverschillen - en dit zowel vanuit conceptueel oogpunt als vanuit het oogpunt van de visuele 
perceptie. De wil om een openbare wegenruimte te ontwikkeling die de twee commerciële linten verbindt, die op zijn 
minst gemakkelijk kan worden overgestoken met de bedoeling om de voetgangers gemakkelijk te laten rondlopen.  
 
De rijweg is aan beide kanten afgezoomd met stoepranden van gepolijste blauwsteen die 30 cm breed zijn en die 
aansluitend zijn geplaatst. De stoepranden zijn laag (hoogte 4 cm) en zijn zacht afgerond. Ter hoogte van de 
oversteekplaatsen voor voetgangers zijn de stoepranden zacht afgeschuind (1: 6) over een breedte van 24 cm tot op het 
niveau van de rijweg.  
 
De parkeer- en de leveringszones zijn ingericht zonder insprong en lopen zonder niveauverschil over het trottoir. Die 
inrichting van de doorlopende parkeerzones ten opzichte van de trottoirs biedt een grote souplesse in gebruik, 
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aangezien er indien gewenst ook marktkramen of stands van deelnemers aan een brocante of een braderie kunnen 
worden opgesteld. Door die inrichting kan men ook uurvariaties (of wekelijkse variaties) in het gebruik van de 
parkeerplaatsen beschouwen, waardoor de trottoirs en/of de ruimten voor de marktkramen onmiddellijk kunnen 
worden uitgebreid. 
Op termijn en als er op het vlak van de parkeermogelijkheden alternatieven worden ontwikkeld, kunnen de 
parkeerzones zeer gemakkelijk in trottoirs worden veranderd. Alleen het wegdek moet dan worden aangepast, zodat 
het design kan worden geharmoniseerd en de trottoirs op een doeltreffende manier kunnen worden uitgebreid. 
De parkeerzones zijn slechts voorzien in de delen die breed genoeg zijn, zodat de trottoirs overal minstens 2 m breed 
zijn. Op de plaatsen waar de openbare weg niet breed genoeg is, wordt het parkeren uitgesloten en worden de trottoirs 
breder gemaakt. Die plaatsen vormen dan 'rustpunten' en comfortabele uitbreidingen van het voetpad. 
 
De inrichting voorziet de regelmatige aanplanting van bomen in een breed beplant perk van 1,8 x 4 m.  Die 
aanplantingen van bomen en struiken dragen bij tot de verfraaiing van de openbare ruimte en de globale perceptie van 
de openbare ruimte. De boomperken zijn voorzien van een dragende onderstructuur die zich uitstrekt tot onder de 
parkeerzones en de trottoirs en vormen een 'wortelkamer' die de ontwikkeling van de bomen bevordert. 
 
Op het vlak van de plaatsinname van het trottoir voorziet de inrichting om buiten de doorgangen alles in te nemen wat 
mogelijk is tussen de waarschuwingspalen en de palen voor de bovenleidingen, elektrische kasten, vuilnisbakken, 
parkeermeters enz.  
 
De perrons, die voorzien zijn van een hoogte van ongeveer 25 cm ten opzichte van het niveau van het trottoir, zullen 
worden voorzien van voldoende ver uit elkaar opgestelde barrières, die 20 cm inspringen. Deze zullen dienst doen als 
herkenningspunt voor de limiet van het perron en als 'stoel' waar men op de tram kan wachten. De vrije ruimten tussen 
de barrières zullen de verbinding tussen het trottoir en het perron vergemakkelijken. Er zijn treden in voorzien. 
 
Voor de rijweg wordt een gekleurde bitumineuze verharding (asfalt) voorzien. De keuze van deze laatste wordt 
gemotiveerd door de snelheid en het gemak van plaatsing (bruikbaar vanaf de uren na de plaatsing), maar ook en vooral 
door hun duurzaamheid in de tijd, rekening houdend met de aanwezigheid van de rails op de betonnen plaat en de 
doorgang van trams, vrachtwagens en auto's. Deze oplossing biedt ook heel wat voordelen op het vlak van het 
onderhoud (schoonmaak) en eventuele herstellingen. Indien nodig kan de volledige verharding zeer snel (2 tot 4 uur 
voor het volledige weggedeelte) en tegen een relatief lage kost worden vervangen.  
Een ander groot voordeel van asfalt is het feit dat het rolgeluid van de voertuigen hierop beperkt is, wat niet alleen 
voor de commerciële wijk, maar ook voor de omwonenden een aangenamere geluidsomgeving oplevert. 
 
Het project voorziet echter om op de kleuring en de esthetische kwaliteiten van het wegdek te spelen om de handelszone 
te differentiëren en om bij te dragen tot het dynamische karakter van de inrichting van dit weggedeelte. 
 
 
 
 
Weggedeelte 2 tussen de Alphonse Asselbergsstraat en de Dekenijstraat 
 
Het weggedeelte van de Alsembergsesteenweg in het verlengde van de handelszone heeft een nog smaller profiel, dat 
varieert tussen 13 en 14 meter. 
Het project voorziet echter om de parkeergelegenheid aan beide kanten van de openbare weg in stand te houden en 
wijkt daardoor af van de aanbevolen minimumbreedte van 2 meter. Het project respecteert in elk geval wel een 
minimumwaarde van 1,5 meter voor de breedte van de trottoirs. 
 
Het profiel van de openbare weg is zeer klassiek en omvat parkeerplaatsen die inspringen ter hoogte van de openbare 
weg en die worden afgezoomd door +/- 12 cm hoger liggende trottoirs. 
 
In de parkeerzones zijn op een regelmatige onderlinge afstand bomen geplant. Ze zijn geplant in perken van 1,8 m x 4 
m en worden met struiken gecombineerd. De parkeermeters zullen op de rand van de boomperken worden opgesteld.  
 
De rijweg is geasfalteerd. Langs de rijweg is een betonnen watergeul voorzien. 
 
De trottoirs zijn voorzien van lichtgrijze betonnen stenen van 20 x 20 x 8 cm. De stoepranden zijn van lichtgrijs beton 
en zijn 20 cm breed. Die stoepranden worden ter hoogte van de verharde inritten afgeschuind. 
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De parkeerzones zijn voorzien in de zones voor de insijpeling van regenwater. Het wegdek is voorzien in porfierstenen 
met zandvoegen en een drainerende funderingssokkel. 
 
 
Op het weggedeelte ter hoogte van de Dekenijstraat is een tramperron voorzien. Dit is ingericht als platform met een 
hoogte van 31 cm aan de kant van de openbare weg en ongeveer 18 cm aan de kant van het trottoir.  
 
 
 
Weggedeelte 3 tussen de Dekenijstraat en de Coghenlaan. 
 
Dit derde weggedeelte van het project onderscheidt zich door zijn relatief grote hellingsgraad en het feit dat het breder 
is dan de eerste twee weggedeelten. 
 
De inrichting van dit deel van de Alsembergsesteenweg is vergelijkbaar met het vorige weggedeelte, met dit verschil 
dat het trottoir er breder is en dat in de klimrichting een afzonderlijk fietspad is voorzien. 
 
De keuze om een afzonderlijk fietspad aan te leggen wordt gemotiveerd door de sterke hellingsgraad van de rijweg en 
de wil om aan de fietsers, die onvermijdelijk langzamer gaan rijden op de helling, een beschermde zone te bieden ten 
opzichte van het drukke autoverkeer en de trams. Bovendien komen de fietsers op die manier minder rechtstreeks in 
contact met de uitlaatgassen van de voertuigen. 
 
Het fietspad zal 2 meter breed zijn, inclusief stoeprand. In deze breedte is ook de 'veiligheidsafstand ten opzichte van 
openslaande autodeuren' inbegrepen, die overeenstemt met een extra afstand van 70 tot 80 cm tussen de fietser en de 
geparkeerde voertuigen. 
 
Het fietspad is voorzien van een okerkleurige geasfalteerde bovenlaag. 
Aansluitingszones die niet breed genoeg zijn om een scheiding te voorzien tussen het voetgangers- en het fietsverkeer, 
worden ingericht als gedeelte ruimten voor voetgangers en fietsers. Die gemengde zones zijn voorzien van een identiek 
wegdek als de bovenlaag van de trottoirs, met lichtgrijze betonnen straatstenen van 20 x 20 cm. 
 
De tramperrons zijn voorzien in de vorm van platform met een hoogte van 31 cm aan de kant van de rijweg en van 15 
tot 18 cm aan de kant van het trottoir. 
 
 
  

2.3 Voetgangersverkeer en toegankelijkheid voor PBM's 

De doorgangen voor voetgangers worden comfortabeler en veiliger: 
 

• Korte oversteekplaatsen dankzij de uitbreidingen van voetpaden die ook de zichtbaarheid van de voetgangers 
verbeteren, 

• Verlaagde boordstenen aan de oversteekplaatsen voor voetgangers en plaatsen met noppentegels voor de 
slechtzienden; 

• Aanleg van doorlopende trottoirs of plateaus ter hoogte van alle plaatselijke straten die loodrecht op de 
Alsembergsesteenweg uitkomen om de snelheid van de automobilisten te verlagen en een vlotte doorstroming 
van de voetgangers te verzekeren; 

• Herpositionering van het stadsmeubilair (verkeerslichten en palen voor wegsignalisatie, palen voor 
bovenleidingen, parkeermeters, vuilnisbakken enz.) om de obstakels te beperken en de doorgangen voor de 
voetgangers zoveel mogelijk vrij te houden.  

• Platte en comfortabele verharding van de trottoirs met zeer smalle voegen (1 tot 2 mm). 
 
Het comfort van de doorgangen voor de voetgangers wordt verzorgd dankzij de toepassing van een platte verharding 
met nauwelijks merkbare voegen, maar ook door de continuïteit van het trottoir zoveel mogelijk te verzekeren. Het is 
dus op het niveau van de oversteekplaatsen over de secundaire wegen dat het trottoir wordt doorgetrokken en over de 
openbare weg loopt loodrecht ten opzichte van de Alsembergsesteenweg. Dat zal ook het geval zijn ter hoogte van elk 
van de oversteekplaatsen voor voetgangers met een zebrapad: de stoepranden worden er verlaagd tot op het niveau van 
de rijweg. 
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Elke oversteekplaats wordt voortaan aangegeven voor slechtzienden en blinden d.m.v. noppentegels, in een sterk 
afstekende kleur (wit) tegen de voetpaden, die dienstdoen als geleidingstegels en als waarschuwingstegels, loodrecht 
op de rijweg, om het begin/het einde van de oversteek aan te duiden. Ook aan beide kanten van de doorlopende trottoirs 
worden waarschuwingstegels geplaatst. 
 
De oversteekplaatsen voor voetgangers over de tramsporen zullen van een extra specifieke markering worden voorzien 
die op de grond zal worden geschilderd, om de aandacht van de voetganger te vestigen op het feit dat hij de sporen van 
een tram kruist, waarbij de tram altijd voorrang heeft. 
 
Wat de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit betreft, zullen alle tramperrons aan de normen en de 
aanbevelingen met het oog op de optimalisatie van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit worden 
aangepast. 
 
 
 

2.4 Fietsers 

 
 
In de klimrichting wordt een afzonderlijk fietspad (en plaatselijk een gedeelde ruimte voor fietsers en voetgangers) 
aangelegd tussen de Dekenijstraat en de Coghenlaan, zodat de fietsers over een comfortabel en veilig parcours 
beschikken op het sterk stijgende gedeelte van de Alsembergsesteenweg.  
 
Op de rest van het weggedeelte is het niet mogelijk om een ruimte voor de fietsers te reserveren - zelfs niet op een 
overbreedte van de openbare weg, waardoor de fietsers rechts van het tramspoor zouden kunnen rijden. 
 
In de marge van het project werd voorgesteld om de fietsers te vragen om een alternatieve route te volgen via minder 
drukke straten met éénrichtingsverkeer (Nieuwenhovestraat en Dekenijstraat). De mogelijkheid wordt bekeken om het 
statuut van die gemeentewegen te veranderen in 'fietsstraten' conform de reglementaire bepalingen van het 
verkeersreglement.  
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In het eerste weggedeelte tussen Globe en de Nieuwenhovestraat voorziet het project een wegbreedte waar een fietser 
rechts van het tramspoor zou kunnen rijden.  
 
 
 

2.5 Rijweg en autoverkeer 

 
De rijweg blijft behouden over een breedte van 6,2 meter (6 meter ter hoogte van de tramperrons), waardoor de 
gemengde verkeersstroom (tram en auto) in beide richtingen behouden kan blijven. De verharding van de rijwegen 
bestaat uit asfaltmaterialen, zodat ze lang meegaan, gemakkelijk kunnen worden onderhouden en zo weinig mogelijk 
rijgeluid veroorzaken (geaccentueerd door discontinue materialen zoals straatstenen). 
 
Het project voorziet geen enkele ingrijpende wijziging van de verkeersomstandigheden en de organisatie van het 
autoverkeer. De bestaande organisatie van het autoverkeer blijft volledig behouden, met uitzondering van de 
driekleurige verkeerslichten aan het kruispunt van Labarre, die worden geschrapt met het oog op een vlottere 
doorstroming van het verkeer op de Alsembergas. 
 
 
Op het vlak van het verkeer en de toegankelijkheid voor de voertuigen van de hulpdiensten maken de breedte van de 
openbare weg en de opstelling van de rails het mogelijk om de trams, bussen en vrachtwagens, met inbegrip van de 
brandweerwagens te laten kruisen.  
Alle inrichtingen van de kruispunten, met inbegrip van de kruispunten met de doorlopende trottoirs, beantwoorden aan 
de eisen die door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (DBDMH) 
worden gesteld. De manoeuvreerzones naar en van de zijstraten blijven behouden met draaicirkels van meer dan 11 
meter. 
 
 
 
 

2.6 Parkeren 

 
Het project impliceert een aanzienlijke beperking van het aantal openbare parkeerplaatsen langs de 
Alsembergsesteenweg, en dan voornamelijk wegens: 
 

- de naleving van de stedenbouwkundige regels op het vlak van de minimale breedte van de trottoirs; 
- de naleving van de stedenbouwkundige en verkeersveiligheidsregels met betrekking tot de afstand vóór 

kruispunten en oversteekplaatsen voor voetgangers; 
- de toevoeging van oversteekplaatsen voor voetgangers; 
- de aanplanting van bomen; 
- het aanpassen van het bouwprofiel van de tramperrons voor de trams van de nieuwe generatie; 

 
Het geschrankt parkeren, dat voorzien is met een breedte van 2 meter en een lengte van 5,50 meter per plaats, blijft 
echter behouden overal waar de breedte van het trottoir dat toelaat. In dat opzicht wijkt het project in de woongebieden 
af van het toekomstige voorschrift van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening , die een minimale breedte 
van 2 meter oplegt voor de trottoirs. Die afwijking beperkt het impact van het project op de parkeermogelijkheden 
langs de openbare weg zoveel mogelijk. 
 
In totaal en rekening houdend met de bruto lengten van de parkeerzones (met inbegrip dus van de leveringszones, de 
verharde inritten, de plaatsen voor PBM's enz.) valt dus 41 % weg van de beschikbare lengte voor parkeerplaatsen. 
Wat - rekening houdend met een lengte van 5,5 meter per parkeerplaats - overeenstemt met 157 plaatsen die over het 
volledige weggedeelte worden geschrapt.  
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Bestaande situatie 

Aantal parkeerplaatsen 
Eenheid: 'equivalent 
privévoertuig' 

Rode zone 
 

Groen Zone totaal 

 
Gereguleerde locatie 

125 162 287 

 
Oprit ingang 

1 21 22 

 
levering  

8 14 22 

 
Gereserveerde PMR  

3 7 10 

Gereserveerde motorfiets  
- 2 2 

 
Situation projetée 

 Rode zone Groen Zone totaal 
 
Gereguleerde locatie 

58 110 168 

 
Oprit ingang 

- 13 13 

 
levering  

6 8 14 

 
Gereserveerde PMR  

4 7 11 

Gereserveerde motorfiets  - - - 
 
 
 
In het commerciële gedeelte dat in de rode zone is opgenomen, verminderen de bruto lengten van de parkeerzones 
(met inbegrip van de plaatsen voor PBM's, leveringszones, verharde inritten) van 573 meter tot 289 meter, of van 104 
naar 52 plaatsen (rekening houdend met een lengte van 5,5 meter per parkeerplaats). 
In de groene zone van de parkeerreglementering (tussen de Asselbergsstraat en het kruispunt met de Coghenlaan en 
de Zevenbunderslaan) kan het equivalent van 105 plaatsen (van de 278 nu) niet opnieuw worden ingericht.  
 
 
De leveringszones zijn momenteel niet gedefinieerd. Daarvoor moet eerst overleg worden gepleegd met de handelaren 
en met de gemeentelijke overheden. Ze zullen ook het voorwerp uitmaken van een speciale rationalisatie en een 
uurreglementering ten gunste van meer bepaald een optimalisatie van het gebruik van de parkeerplaatsen.  
 
In de commerciële zone zullen plaatsen voor PBM's (minstens 2) worden voorbehouden, evenals in de woongebieden 
- afhankelijk van meer bepaald de bijzondere behoeften van de bewoners. 
 
Het in zones ingedeelde parkeerreglement blijft ongewijzigd: het commerciële gedeelte van Ukkel-Centrum en in de 
rode zone en de rest van het weggedeelte in de groene zone. 
 
 

2.7 Openbaar vervoer 

De verbetering van de toegankelijkheid van de zone met het openbaar vervoer is een van de sterke punten van het 
programma. Vooral de aanpassing van de infrastructuur om trams van de nieuwe generatie op lijn 51 te gebruiken, 
speelt hierin een grote rol. In dat opzicht wordt de lengte van de tramperrons aangepast. Ze worden ook en vooral 
aangepast om ze toegankelijk en comfortabel te maken. 
De keuze werd gemaakt, rekening houdend met de beperkte breedte van de openbare weg, om perrons als platform te 
voorzien, die uitspringen en zich van het trottoir onderscheiden. Met het concept kan het comfort van de perron- en de 
trottoiroppervlakken worden verzekerd, door schuine hellingen naar de perrons te vermijden en om het gebruik van 
centrale goten te vermijden voor de opvang van regenwater, die niet alleen hinder veroorzaken, maar waar ook allerlei 
vuil zich in verzamelt. Dankzij dit concept is het ook perfect mogelijk om het gewenste niveau van het perron te 
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positioneren en dit beter te onderscheiden, waardoor de ruimte aan functionaliteit wint. Het concept voorkomt ook 
hinder tussen de bewegende voetganger en de gebruiker die op zijn tram staat te wachten. 
Door de ontwikkeling van dit concept van een platformperron kan men de segmentering en vooral de afscheiding 
tussen de twee ruimten voorkomen. De verbinding tussen het trottoir en het perron moet worden verzekerd door een 
inrichting die in essentie kan worden overwonnen en door de plaatsing van esthetische en functionele 
verbindingselementen (banken, handrelingen, treden enz.).  
 
De perrons worden tot op een hoogte van 31 cm verhoogd. Daardoor komt de hoogte van het perron overeen met het 
niveau van de tramvloer.  
Bovendien zullen de neuzen van het perron worden vooruitgeschoven ten opzichte van de rails, zodat het 'gap' zoveel 
mogelijk wordt beperkt (d.w.z. de afstand tussen de tramvloer en de boordsteen van het perron). 
De breedte van het perron wordt in sterke mate beperkt door de breedte van de openbare weg. Deze bedraagt ongeveer 
twee meter, wat een vrij minimalistische breedte is voor een perron, waardoor elke inname van de beschikbare ruimte 
in elk geval moet worden vermeden.  
Er zijn schuilhuisjes voorzien, maar deze zijn niet voorzien van een reclamebord (nemen te veel plaats in). 
 
Wat de lengten van de perrons betreft: deze zijn voorzien voor de trams 3000 en zijn ook voorzien van een platform 
op niveau, dat minstens 32 meter lang is. De perrons zijn voorzien van een toegangshelling met een kleine hellingsgraad 
voor personen met beperkte mobiliteit. Deze helling dient ook om de lengte van het perron te vergroten, waardoor er 
ook trams 4000 kunnen stoppen (43 meter). 
 
Het project heeft ook ten doel om de prestaties van de tram te verbeteren door de positionering van de haltes te 
verbeteren en door de onderlinge afstanden ertussen opnieuw te berekenen. Er is ook een modernisering van het beheer- 
en bedieningssysteem van de lichten voorzien. 
 
Meerdere haltes krijgen een nieuwe plaats: 
 
De halte Globe in de richting van Alsemberg wordt tot voorbij het kruispunt Labarre verplaatst. Daar kan 
gemakkelijker de overstap worden gemaakt tussen de lijnen 51 en 4, 97, 38 en 98, die via de Stallestraat rijden.  
 
De halte Xavier De Bue in de richting van Alsemberg wordt tot voorbij het kruispunt verplaatst. De ligging van de 
nieuwe halte na de verkeerslichten is een goede zaak voor de commerciële snelheid van de tram en voor de goede 
werking van het systeem waarmee de lichten worden bediend. 
 
De haltes Bens krijgen in beide richtingen een nieuwe plaats, zodat over de volledige lengte van het perron van de 
halte een uniforme hoogte wordt verkregen, zonder onderbreking door de garage.  
 
Door de verplaatsing van de haltes kunnen de onderlinge afstanden tussen de haltes opnieuw in evenwicht worden 
gebracht. 
 
De haltes Roosendael worden tot achter het kruispunt met verkeerslichtingen verplaatst - ook met de bedoeling om de 
prestaties van de tram in verband met de bediening van de lichten te verbeteren.  
 
 

2.8 Beplanting 

Het project voorziet de vernieuwing van de beplating. 
 
Die optie wordt meer bepaald gemotiveerd door de huidige positionering van de bomen, die te beperkend blijkt voor 
de volledige herinrichting en onverenigbaar met de normen en de aanbevelingen met betrekking tot de vrije ruimten 
in de trottoirs en op de perrons. 
Er is een nieuwe dubbele bomenrij voorzien. In totaal worden 63 bomen geplant in twee geschrankte rijen aan beide 
kanten van de rijweg, in de parkeerzones (en plaatselijk op het trottoir). De beplantingen bevinden zich op een 
onderlinge afstand van ongeveer 25 m, waarmee de landschappelijke en structurele esthetiek van de openbare weg 
wordt verbeterd. Op die manier ontstaat ook een reële visuele continuïteit over de volledige lengte van de 
Alsembergsesteenweg. 
 
De voor het planten voorgestelde soorten zijn de volgende: 
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(1) Acacia Robinia acacia fastigié (Robinia pseudoacacia 'Pyramidalis'). Het is een boomsoort die bestand is tegen 
vervuiling en een matig gestructureerd silhouet heeft met gemiddelde ontwikkeling (h 15-20 m, diameter 3-6 m). Het 
heeft een helder geel herfstgebladerte. 
(2) Een iep met fastigious port (Ulmus 'Columella'). Het is de meest resistente hybride van iep tegen grafiose (een 
dodelijke ziekte die Europese iepen in twee golven in de 20e eeuw uitroeide). Het heeft een redelijk gestructureerde 
architectuur en een relatief beperkte ontwikkeling (h 10-12 m, diameter 3-4 m). Het gebladerte is dicht en donker. 
Het heeft een gele herfstkleur nodig. 
(3) Een taps toelopende rode esdoorn (Acer rubrum 'Scanlon'). Het past zich goed aan de stedelijke omgeving aan en 
presenteert een gemiddelde ontwikkeling en een slank silhouet. Het gebladerte is vrij dicht en biedt flamboyante 
herfstkleuren, tussen paars rood, oranje en geel. 
 

    
(1) Robinier faux acacia ; (2) Orme Collumella ; (3) Erable rouge Scanlon 
 
De plantkuilen voor de bomen zijn voorzien op relatief grote oppervlakken (1,8 x 4 meter) en er wordt gekozen voor 
altijd groene struiken. 
Sommige bomen worden in de trottoirs geplant, zodat de continuïteit van de rooilijnen zo goed mogelijk kunnen 
worden verzekerd op de plaatsen waar de openbare weg te smal is om er parkeerplaatsen te voorzien. Om hun 
plaatsinname op het trottoir te beperken, zijn de plantkuilen van de bomen die in de trottoirs worden geplant, kleiner, 
maar zijn in sommige gevallen voorzien van boordstenen met drainerende straatstenen (die lijken op de trottoirstenen). 
 
De plantkuilen van de bomen zijn voorzien van wortelbarrières op het oppervlak (om problemen op lange termijn te 
voorkomen, waarbij de stoepranden en de trottoirs naar boven worden geduwd).  
Er zal voor elke boom de nodige aandacht en zorg worden besteed aan een gunstige plaats voor de wortelgroei. Daarbij 
zal het erop aankomen om 'wortelkamers' met een geschikt volume (+/- 10 m³) te creëren, bestaande uit een mengsel 
van aarde/stenen of voorzien van dragende structuren aan de rand van de plantkuilen van de bomen. 
 

 illustratie van dragende structuren voor de onderfundering van de openbare weg die wortelkamers 
vormen. 
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2.9 Beheer van het regenwater  

 
Het waterafvoerstelsel van de Alsembergsesteenweg wordt overgenomen door het nieuwe stormbekken dat ter hoogte 
van de as De Fré-Brugmann-Stalle wordt gerealiseerd. 
 
 
Het project bevordert echter op verschillende plaatsen de insijpeling van het regenwater dankzij de toepassing van 
doordringbare oppervlakken ter hoogte van de parkeerzones, de tramperrons en de plantkuilen van de bomen. 
 
De parkeerzones (behalve de zones in het weggedeelte van Ukkel-Centrum) zijn voorzien van porfierstenen met 
drainerende voegen in zand en een drainerende fundering en voorzien van een capaciteit om water vast te houden. Het 
afvloeiend water wordt ook naar de insijpelingszones geleid (parkeerzone).  
 
De dimensionering van de systemen voor het vasthouden en de insijpeling van water onder de parkeerplaatsen moet 
nog worden verduidelijkt in samenwerking met de 'waterfacilitator', die door Leefmilieu Brussel met die opdracht 
wordt belast.  
 
Voor de tramperrons worden drainerende betontegels voorgesteld met een ligvlak en een drainerende fundering. 
 
De plantkuilen voor de bomen zijn in volle grond gemaakt en hebben behoorlijke afmetingen. Ze helpen rechtstreeks 
om de doordringbare oppervlakken groter te maken. 

2.10 Verlichting 

 
 
 
De oude consoles worden vervangen door nieuwe exemplaren, die hieronder worden geïllustreerd. Voor de verlichting 
zal men van ledlampen gebruikmaken. 
 

  
 
 

 

2.11 Voorgestelde materialen 

 
 

1. In de commerciële zone (tussen Globe en Asselbergs) 
 
De stoepranden vormen over de volledige lengte van het commerciële weggedeelte een structurerend en doorlopend 
lijnelement. 
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Voor de stoepranden worden gepolijste blauwstenen elementen voorgesteld, met een breedte van 30 cm en een 
afgeronde rand volgens een straal van 12 mm. 
 
De stoepranden worden met een doorlopende hoogte van 4 cm geplaatst. 
 
Aan de oversteekplaatsen voor voetgangers worden de verlagingen van de stoepranden uitgevoerd met een afschuining 
op de bijna volledige breedte van de stenen stoepranden. De afschuining wordt gerealiseerd over 24 cm blauwe steen 
volgens een zachte helling (6:1).  
 
Voor de boordstenen van de tramperrons wordt ook gepolijste blauwsteen voorgesteld, met een breedte van 30 cm aan 
de kant van de openbare weg en van 15 cm aan de kant van het trottoir.  
 
Wat betreft de materialen, stelt het project een unieke coating voor in natuursteen, zowel op trottoir als op trottoir. 
Het is gezaagde porfiermolen met een regelmatige meter (+/- 15cm * 20cm) en een variabele tint met een 
overwegend roodachtig grijze kleur. De straatstenen hebben een glad oppervlak (gezaagd gezicht) en zijn gelegd met 
gladde cementverbindingen (aangepast aan het trottoiroppervlak) met een breedte van 1,5 tot 2 cm. De installatie is 
gepland in een rij met offsetvoegen. 
Er zal in het bijzonder op worden gelet om de vlakheid en regelmatigheid van het oppervlak zowel stoep te 
verzekeren voor het comfort van de voetganger (en kinderpassages ...) op de weg om het rolgeluid van voertuigen te 
beperken. 
 
De voorgestelde tint is overwegend roodachtig grijs, zoals hier wordt getoond. Een participatief proces wordt echter 
overwogen om de gekozen tint te specificeren. Het varieert van nature tussen grijs, grijsbruin en roodachtig 
 

 
Illustratie van de voorgestelde bestrating van porfiersteen 
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De parkeerplaatsen hebben het onderscheid dat ze gepland zijn en doorlopende trottoirs. Ze worden in ter plaatse 
gestort beton gelegd en gewassen om het grind naar buiten te brengen. Het beton zal een middelgrijze kleur hebben 
(passend bij de cementtint van de trottoirverbindingen) met rood zandsteengrind; oker zandsteen en gemalen 
steenblauw. 
De voorgestelde tint voor parkeerplaatsen zal waarschijnlijk ook veranderen als gevolg van het hierboven genoemde 
participatieproces. 
 
De bestrating is aangelegd in dezelfde samenstelling als de trottoirs: dezelfde materialen; dezelfde 
bestratingsjablonen; hetzelfde gladde oppervlak (gezaagd steen); zelfde lay-out met offset zegel; dezelfde 
voegbreedte. Om de duurzaamheid van de coating te garanderen, is de hele bestrating (tussen rails en langs de rails) 
gemaakt van geprefabriceerde module die met elkaar zijn verbonden door flexibele verbindingen. 
. 

2. Tussen Asselbergs en Coghen 
 
Voor de heraangelegde trottoirs wordt gebruikgemaakt van klassiek grijze betontegels van 20 x 20 cm.  
 
Voor de parkeerzones zijn gerecupereerde porfierstenen met zandvoegen (drainerend) voorzien. 

Voor de perrons van de haltes worden antracietgrijze betonstenen van 20 x 20 cm gebruikt, met uitzondering van de 
veiligheidslijn, waarvoor witte rechthoekige betontegel van 10 x 20 cm zullen worden gebruikt.  

De stoepranden zijn van lichtgrijs beton en zijn 20 cm breed. 

De rijbaan wordt geasfalteerd. 
 

2.12 Stadsmeubilair 

 
De tramhaltes, die opvallen door hun verhoogde platformontwerp, maken integraal deel uit van het stadsmeubilair en 
de esthetiek van het project.  
Het ontwerp van de perrons en het meubilair wordt in dit stadium van het project niet voltooid, aangezien ze het 
voorwerp zullen uitmaken van een openbare participatie- en overlegronde. Het is de bedoeling om het platformperron 
echt duidelijk te laten uitkomen en het de inrichting als decoratief element en markering helpen bepalen. Het zal meer 
bepaald zaak zijn om zitelementen die weinig plaats innemen, aan de rand van het perron/trottoir te plaatsen. Die 
elementen zullen enerzijds dienstdoen als 'geleidingslijn' waarmee de scheiding van de ruimten wordt onderstreept en 
anderzijds als eenmakingselement van de openbare ruimte voor de voetgangers.  
 
De tramperrons zullen worden uitgerust met schuilhuisjes van het type hydra zonder reclame.  
 

 
Illustratie van het model schuilhuisje van het type 'hydra' (zonder reclamekant) 
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Buiten het perron worden reclameborden van het type Muppy opgesteld. In totaal zullen 11 muppy's worden geplaatst 
ter vervanging van de bestaande reclameborden (afzonderlijke dragers en drager in combinatie met de bestaande 
schuilhuisjes op de perrons). 
 
De vuilnisbakken zullen worden teruggeplaatst of worden vervangen door een identiek model als het bestaande. Dit 
betreft een uniek standaardmodel dat langs de gewestwegen wordt geplaatst. 
 

                                              
 
Er worden banken voorgesteld als rustpunten van de voetgangerstrajecten in de commerciële zone van Ukkel-Centrum. 
Ze zullen worden uitgevoerd zonder rugleuning, met een zitting van houten latten met een variabele breedte bij wijze 
van herhaling en in overeenstemming met het legpatroon van de vloer. 
 

 
Indicatieve illustratie van het type bank dat wordt voorgesteld voor de uitrusting van de openbare ruimte in de 
commerciële zone van Ukkel-Centrum. 
 

 

2.13 Bovenleidingspalen en bovenleidingen 

 
In het kader van het herinrichtingsproject van de Alsembergsesteenweg (zowel tussen Globe en Calevoet als tussen 
Globe en Zevenbunders) wordt van de gelegenheid gebruikgemaakt om de bovenleidingsvoorzieningen van de tram 
te optimaliseren en om de verouderde bovenleidingen en bovenleidingspalen te vernieuwen.  
Het project voorziet de plaatsing van een gecompenseerde bovenleiding, waardoor de doorbuiging van de 
bovenleidingskabel vermindert. Deze techniek heeft als voordeel dat de slijtage van deze luchtleiding en van de 
pantograaf vermindert waardoor de frequenties op de lijn stijgen. Dit resulteert eveneens in lagere onderhoudskosten 
en minder interventies ter plaatse.  
 
Het project voorziet om bijna uitsluitend de bevestigingspunten van de leidingen aan de gevels te behouden, identiek 
aan de bestaande situatie. De versterking van de bovenleidingen vereist echter de inplanting van 8 nieuwe 
bovenleidingspalen over het volledige weggedeelte van het project. Die palen worden zo geplaatst, dat ze beschikbare 
ruimte op het trottoir zoveel mogelijk wordt vrijgelaten. 
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 ANALYSE VAN DE IMPACT VAN DE WERF 

Het project zal zeker invloed hebben op het verkeer in de wijk aangezien de werken ongeveer 36 maanden zullen 
duren. De werken worden uitgevoerd met de klassieke middelen voor de inrichting. 
 
Het tram- en het autoverkeer zal gedeeltelijk moeten worden onderbroken om de vernieuwing van de tramsporen op 
de Alsembergsesteenweg van september 2020 tot december 2021 mogelijk te maken.  
 
Bij de herinrichting van de trottoirs, van de openbare weg en van de werken in verband met de ondergrondse leidingen 
is het mogelijk dat het autoverkeer tot april 2022 tijdelijk wordt omgeleid. 

3.1 Duur 

De totale duur van de werken wordt geraamd op 36 maanden. 
Het omhakken van de bomen mag enkel uitgevoerd worden buiten de nestbouwperiode, conform de ordonnantie ter 
zake. 
 
Planning van de werken op basis van de werken voor de tramsporen; enkele werken in verband met de ondergrondse 
leidingen zullen al enkele maanden bezig zijn. 
 
 

 
 

3.2 Fasering 

De volledige rijweg wordt in opeenvolgende werfzones ingedeeld. Het werkingsprincipe van elke werfzone zal als 
dusdanig worden gedefinieerd:  
 
Vivaqua zal in eerste instantie interventies uitvoeren om de hoofdriool in het midden van de openbare weg en de 
aansluitingen naar de klanten te vernieuwen tot in juni 2020; Vanaf september 2020 zal Vivaqua haar werken 
voortzetten, maar dan in coördinatie met andere nutsbedrijven. Daarna volgt de MIVB met de vernieuwing van de 
tramsporen en de openbare weg (tussen watergeulen of ondergrondse boordstenen). Vervolgens is een interventie 



Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning – Verklarende nota                Alsembergsesteenweg 
Brussel Mobiliteit                                    - U&D – DPU1907/02      53 

voor de ondergrondse leidingen voorzien - en dan voornamelijk in de trottoirs en de parkeerzones. Brussel 
Mobiliteit ten slotte zal de trottoirs en de parkeerzones vernieuwen.  
 

 
 
 
 
De werf zal in 6 zones worden opgesplitst: 

 
• Zone 1: van Globe tot Xavier de Bue 

• Zone 2: van Xavier de Bue tot Asselberg 

• Zone 3: van Asselberg tot de Dekenijstraat 

• Zone 4: van de Dekenijstraat tot de Messidorlaan 

• Zone 5: van de Messidorlaan tot de Landhuisjesstraat 

• Zone 6: van de Landhuisjesstraat tot de Coghenstraat. 

 
 

De integratie van bepaalde kruispunten in de ene of de andere fase 
zal worden bepaald tijdens de voorbereiding van de werken 
afhankelijk van de mobiliteit in de wijk.    

 
 

3.3 Autoverkeer en toegankelijkheid 

Een van de belangrijke voorwaarden is het behoud van het plaatselijke autoverkeer, in de mate van het mogelijke, en 
het verzekeren van de toegankelijkheid voor de omwonende eigenaars, de kantoren, de winkels en de ondernemingen. 
Wegens de smalle breedte van de openbare weg is het echter onvermijdelijk dat het autoverkeer zal moeten worden 
omgeleid tijdens de fase van de vernieuwing van de trambanen in de betreffende zone.  
Het autoverkeer zal af en toe worden onderbroken voor het aanleggen van de ondergrondse leidingen. De 
mogelijkheden voor een alternatieve bediening worden tijdens de fase van de voorbereiding van de werken 
gedefinieerd. 
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3.4 Openbaar vervoer 

De werken zullen vereisen om het tramverkeer op de steenweg 
tijdelijk van september 2020 tot december 2021 te onderbreken. 
Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt de nieuwe 
buslijn 37 ingelegd.  Tijdens de werken zal tram 51 worden 
omgeleid via de Albertlaan en de Brugmannlaan, waarna hij 
terugkeert via Globe naar het Kalevoetstation. 
Zie plan hiernaast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Voetgangers 

Aan de aanneming worden door de aannemer de gebruikelijke omleidingsmaatregelen opgelegd om de veiligheid 
van de voetgangers en de toegang tot de gebouwen en de winkels onder alle omstandigheden te verzekeren. 
 

3.6 Parkeren 

Er worden parkeerverboden ingevoerd voor de tijd die nodig is om de werken uit te voeren, per fase. 
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