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Aan het college van burgemeester  
en schepenen  

van en te  

3020 Herent 

 

Herent, 12 mei 2016 

 

 

 

 

BETREFT: Advies Fietsersbond Herent, verkeerscirculatie Veltem 

 

 

 

 

Geacht college, 

 

Graag maken wij ons advies over m.b.t. de verkeerscirculatie in Veltem. 

 

Het gemeentelijk mobiliteitplan (goedgekeurd door de gemeenteraad op 13 maart 2012) geeft het kader voor het nemen van 
beleidsbeslissingen. Aan de herziening van het mobiliteitsplan ging een specifiek onderzoek naar de globale 
verkeersafwikkeling in Veltem vooraf met als relevantie conclusies o.a. (p. 16): 

•   In de Haachtstraat is er lokaal parkeeroverlast tengevolge van buurtbewoners hoewel er in de nabije omgeving 
steeds voldoende plaats is. Het onderzoek beveelt aan om in de Haachtstraat parkeervakken af te bakenen om tot 
een verkeersveilige afwikkeling te komen waar auto’s en fietsers veilig kunnen passeren. 

•   In de Overstraat is er lokaal parkeeroverlast bij activiteiten in de sporthal of op de voetbalterreinen, hoewel er ook 
hier op wandelafstand voldoende parkeerplaats beschikbaar is. 

•   Een zeer groot aantal kinderen wordt altijd met de auto naar school gebracht, ook al wonen ze in de buurt. 

Het mobiliteitsplan kiest voor een duurzaam scenario, met o.a. volgende doelstellingen (p. 18-19): 

•   De verkeersbehoefte te doen afnemen door een ruimtelijk beleid te voeren dat kwalitatief wonen en aanbod van 
voorzieningen voorziet in de kernen en stationsomgeving van Herent. 

•   De vervoersvraag naar vlotte autobereikbaarheid vanuit Veltem en Winksele naar Herent en Leuven verminderen 
door een goed aanbod aan fietsinfrastructuur en openbaar vervoer naar Herent en Leuven. 

•   Het gebruik van de fiets bevorderen door een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van fietsvoorzieningen.  
•   Prioritair wegwerken van knelpunten op schoolroutes en schoolomgevingen en het afbakenen van 

voetgangersverblijfsgebieden in de schoolomgevingen. 

In de categorisering van de wegen zijn er in Veltem-centrum enkel lokale wegen categerie III (woonstraten). In het 
centrumgebied van Veltem zijn er géén lokale wegen met een ontsluitingsfunctie of verbindingsfunctie: het is een 
verblijfsgebied. Het mobiliteitsplan stelt dat in “verblijfsgebieden de verkeersleefbaarheid en –veiligheid primeert boven 
vlot autoverkeer”. Ter verbetering van de ontsluiting van attractiepolen voorziet het mobiliteitsplan dat “een lokale 
fietsroute uitgebouwd wordt langs de Overstraat die de school Toverveld en complex Ivo Van Damme rechtstreeks ontsluit”. 

Op basis van het bijkomend onderzoek naar de verkeerscirculatie in Veltem-Beisem werd in het mobiliteitsplan besloten “de 
huidige circulatie te behouden”. Wel worden er “een aantal aanbevelingen gedaan naar doorstroming en verkeersveiligheid, 
onder meer door een herschikking van het parkeren en het voorzien van verkeersveilige schoolomgevingen”. 

De aanpassing die het gemeentebestuur in de proefopstellingen met een enkelrichtingcirculatie Haachtstraat-Dorpsplein-
Hollestraat-Overstraat is bijgevolg principieel strijdig met de uitgangspunten van het goedgekeurd mobiliteitsplan.  

De wijze waarop de ‘doelstellingen’ in de voorstelling en bij de evaluatie van de proefopstelling aan de bevolking 
gepresenteerd zijn, zijn in die zin misleidend en gaan niet uit van de principes en oplossingen die in het mobiliteitsplan 
voorzien zijn.  
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Doelstellingen moeten zijn (cfr. Mobiliteitsplan): 

•   Doorgaand verkeer verminderen (en dus niet ‘vlotter’ verkeer) 
•   Straten in de kern van Veltem inrichten als verblijfsgebied waar verkeersleefbaarheid en –veiligheid primeert boven 

vlot autoverkeer. 
•   Parkeervoorzieningen in de Haachtstraat aanpassen (parkeervakken) i.f.v. handelaars, veiligheid voor auto’s en 

fietsers. 
•   Overstraat inrichten als lokale fietsroute. 
•   Verhogen verkeersveiligheid schoolomgeving door af te bakenen en in te richten als voetgangersverblijfsgebieden. 

 

Uit de ‘objectieve’ kwantitatieve evaluatiegegevens (tellingen, snelheidsmetingen) kan geconcludeerd worden dat de 
éénrichtingscirculatie zorgt voor significant méér auto’s in één richting, dan voorheen in beide richtingen in de Haachtstraat 
en Hollestraat. De proefopstelling heeft dus het omgekeerd effect van wat beoogd wordt in het mobiliteitsplan, zijnde 
minder doorgaande auto’s, meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Terwijl op geen enkele manier invulling gegeven 
wordt aan de acties die wél omschreven zijn in het mobiliteitsplan (bv. inrichten Overstraat als lokale fietsroute, afbakenen 
voetgangersverblijfsgebieden…). 

 

Volgende maatregelen zijn volgens de Fietsersbond in eerste instantie nodig in het centrum van Veltem: 

•   Weren van doorgaand verkeer op het Dorpsplein door het plein in te richten als verkeersarme en kwalitatief 
hoogwaardige publieke (en dus ook groenere) ruimte waar geen doorgaand autoverkeer mogelijk is en fietsers en 
voetgangers absoluut voorrang hebben op gemotoriseerd verkeer (doorknippen verbinding voor auto’s, enkel 
bussen, fietsers, voetgangers; uitwerken van bussluis). 

•   Behoud dubbelrichtingsverkeer in Haachtstraat, Overstraat, Hollestraat (‘verblijfsgebieden’) met duidelijke 
parkeervakken die zo gepositioneerd worden dat veilig kruisen mogelijk is voor fietsers en auto’s. 

•   Dorpsplein/Pastoor Declerckstraat, Overstraat, Haachtstraat en Hollestraat in Veltem-centrum inrichten als 
verblijfsgebied (zie o.a. publicatie 
http://wegenenverkeer.be/sites/awv/files/bestanden/werkboek_schoolomgeving.pdf): 

o   “In een verblijfsgebied is de functie van de straat vooral gericht op het niet-gemotoriseerde weggebruik. 
‘Verblijven’ omvat lopen en fietsen, maar ook alle andere vormen van niet-gemotoriseerd gebruik van de 
wegomgeving (bijv. op een bank zitten, een praatje maken of spelen). Een straat in een verblijfsgebied zal 
vooral toegang moeten geven tot de aanliggende percelen. Maar de straat kan ook verkeer uit andere 
straten ‘verzamelen’ om dat naar een weg te leiden die een meer uitgesproken ‘verbindende’ functie 
heeft. In een verblijfsgebied primeren de belangen van de zachte weggebruikers, wat ook weerspiegeld 
wordt in de inrichting (bijv. pleinwerking) en de gebruiksmodaliteiten (bijv. menging van verkeers- modi, 
op een woonerf bijv. mag een voetganger overal stappen). 

o   Invoeren verkeersregime ‘woonerf’, minstens voor Dorpsplein/Pastoor Declerckstraat (wegcode: “Binnen 
de woonerven en de erven: 1° mogen de voetgangers de ganse breedte van de openbare weg gebruiken : 
spelen zijn er eveneens toegelaten; 2° mogen de bestuurders de voetgangers niet in gevaar brengen en ze 
niet hinderen; zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van 
kinderen. De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren; 3° is de snelheid beperkt tot 20 
km per uur; 4° a) is het parkeren verboden, behalve: op de plaatsen die afgebakend zijn door 
wegmarkeringen of door een wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is; op 
plaatsen waar een verkeersbord het toelaat. b) mogen de stilstaande of geparkeerde voertuigen rechts of 
links ten opzichte van hun rijrichting opgesteld worden. 

o   Inrichten van de ‘lokale fietsroute’ Overstraat als fietsstraat (wegcode: “In fietsstraten mogen de fietsers 
de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de 
helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. 
Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid 
mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.”  

•   Het aantal kinderen dat met de auto naar school gebracht wordt moet absoluut omlaag en er moet actief werk 
gemaakt worden van het realiseren van een gedragswijziging, die verder gaat dan occasionele symboolacties. De 
gemeente moet i.s.m. de betrokken scholen prioritair inzetten op het structureel aanpakken van deze 
problematiek. 
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Gelet op bovenstaande elementen kan ook het nieuwe voorstel voor de bijsturing van de verkeerscirculatie van 2 mei 2016 
(met dubbelrichtingverkeer, fietsstraat en parkeerverbod in Haachtstraat en behoud enkelrichting in Hollestraat, 
Overstraat, Dorpsplein/Pastoor Declerkstraat) door de Fietsersbond niet ondersteund worden. Over nieuwe het voorstel voor 
de Haachstraat formuleren we volgende opmerkingen: 

•   Het vademecum Fietsvoorzieningen (p. 6 van hoofdstuk 3:  
http://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vademecum/hfdst3.pdf) stelt: “Een fietsstraat is een straat binnen een 
verblijfsgebied, die functioneert als belangrijke fietsverbinding en die door vormgeving en inrichting als zodanig 
herkenbaar is. Het autoverkeer kan beperkt aanwezig zijn, maar is duidelijk ondergeschikt aan het fietsverkeer. 
Een fietsstraat kan toegepast worden als: 

o   Onderdeel van een bovenlokale of een lokale functionele fietsroute; kan ook een straat met druk 
fietsverkeer zijn (bv. schoolomgeving waar het autoverkeer wordt geweerd). 

o   In een bebouwde omgeving waar de verblijfsfunctie dominant is. 
o   Uit de verkeerscirculatie (of het verkeerscirculatieplan) moet blijken dat doorgaand autoverkeer (zonder 

herkomst/bestemming in de straat) maximaal wordt geweerd; sluipverkeer is niet compatibel met het 
concept van de fietsstraat. 

o   Streefdoel is dat de fietsers in aantal groter zijn dan de gemotoriseerde weggebruikers, met aandacht voor 
volgende principes: 

§   De geloofwaardigheid van het concept hangt af van het aantal fietsers dat in spitsuur of 
gedurende de dag gebruik maakt van de fietsstraat, waarbij er rekening dient gehouden dat het 
aantal fietsers na de invoering van de fietsstraat nog kan stijgen. 

§   Voor het autoverkeer kan 2.000 voertuigen/etmaal als bovengrens voor een fietsstraat 
gehanteerd worden. 

§   Ifiets ≥ 2 * Iauto is de ideale verhouding voor dominantie fietsverkeer. 
§   Enkel plaatselijk vrachtverkeer (herkomst/bestemming in de straat); geen bediening van winkel- 

centra of grootdistributie. 
§   Openbaar vervoer met lage frequentie is toegelaten. 
§   Langsparkeren buiten de rijloper(s) is mogelijk; wanneer links in de rijrichting wordt geparkeerd 

moet een veiligheidsstrook langs de geparkeerde voertuigen (manoeuvreerruimte buiten de rij- 
loper) in acht worden genomen. 

§   Drie typeprofielen worden gesuggereerd: 
•   Bij eenrichtingsverkeer of BEV: 1 rijloper. 
•   Bij tweerichtingsverkeer voor auto’s en fietsen: 

o   Voorkeur voor twee rijlopers, gescheiden door een overrijdbare middenstrook 
(max. breedte 0,30 m); 

o   1 centrale rijloper met asmarkering is mogelijk, maar het risico op overtreding 
van het inhaalverbod voor auto’s neemt toe. 

§   Per rijrichting moeten fietsers over min. 1,75 m (2,00 m is aanbevolen) rijbaan beschikken 
§   Optionele kantstroken (0,50-0,75 m) aan weerszijden zorgen voor: 

•   visuele vernauwing die snelheidsremmend werkt; 
•   fietsers die een meer centrale positie op de rijbaan innemen, in overeenstemming met 

hun bevoorrecht statuut; inhaalmanoeuvres door auto’s worden zo bemoeilijkt; 
•   fietsers die afstand houden t.o.v. openslaande autoportieren en parkeermanoeuvres. 

 
•   De Haachtstraat lijkt ons niet geschikt als fietsstraat: 

o   De verwachting is dat het aantal voertuigen in verhouding tot het aantal fietsers te hoog zal blijven, in 
combinatie met een parkeerverbod autoverkeer vrij baan heeft bij weinig fietsverkeer en ook het 
inhaalverbod weinig geloofwaardig is. De Haachtstraat is in het mobiliteitsplan niet aangeduid als 
prioritaire lokale fietsroute en er is geen alternatieve route voor autoverkeer. 

o   Een totaal parkeerverbod in de Haachtstraat lijkt niet realistisch en zou nefast zijn voor de lokale handel. 
Beter lijkt het aan beide zijden een beperkt aantal parkeervakken voor kortparkeren te voorzien. De 
parkeervakken moeten zo gepositioneerd worden, dat er tussenin voldoende ruimte is om uit te wijken en 
veilig kruisen mogelijk te maken. 

o   Fietsers zijn er in dit geval bij gebaat dat er autoverkeer in twee richtingen is. Aanvullend kan het 
aangewezen zijn fietspictogrammen op de rijbaan te schilderen ter hoogte van de parkeervakken, zodat 
automobilisten er duidelijk op gewezen worden dat ze aandacht moeten hebben en voorrang moeten 
verlenen aan fietsers in tegenrichting als ze geparkeerde wagens willen voorbijsteken. 
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•   De Overstraat lijkt ons daarentegen wél geschikt om als fietsstraat in te richten, hetgeen ook aansluit bij de optie 
van het mobiliteitsplan om de Overstraat uit te bouwen als ‘lokale fietsroute’ (minimaal het deel van de Overstraat 
tussen Hollestraat en Binnenstraat; bij voorkeur met een bijkomend parkeerverbod op straat t.h.v. sporthal). 

 

Mogelijke profielen inrichting fietsstraat ter inspiratie: 

   
(Haarlem, NL) (Bonheiden) 

  
(Brugge) 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Christophe Vandevoort 
namens Fietsersbond Herent. 


