
ONDERWERP: Aanpassing van het project voor de herinrichting van de as Louis 

De Brouckèrelaan – Pieter Goedefroylaan - Koningin Fabiolaplein – Sergeant 
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Beste Staatssecretaris bevoegd voor Stedenbouw 

Beste Pascal Smet 

 

We namen zojuist kennis van het feit dat het project voor de herinrichting van de as Louis 

De Brouckèrelaan – Pieter Goedefroylaan - Koningin Fabiolaplein – Sergeant 

Sorensenstraat – François Beeckmansstraat, te Ganshoren, aangepast werd door middel 

van een artikel 191. De aanvraag voor een nieuwe stedenbouwkundige vergunning wordt 

momenteel geanalyseerd door de officiële instanties die onder uw bevoegdheid vallen. 

We contacteren u vandaag omdat we erg bezorgd zijn over dit nieuwe ontwerp. Door het 

gebruik van het artikel 191 zal er geen openbare onderzoek meer plaatsvinden en kunnen 

we niet langer via die weg in dialoog gaan. Een gemiste kans, want we zijn van mening 

dat verschillende wijzigingen aan het project tekort schieten en niet in lijn zijn met het 

Gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. 

Als Staatssecretaris voor Stedenbouw is het uw verantwoordelijkheid om erover te waken 

dat de principes van het Good Move plan worden gerespecteerd bij de herinrichting van 

de openbare ruimte. Zoals u zelf reeds aangaf, neemt u de rol op van ‘Quality Controller’. 

We wensen u erop te wijzen dat verschillende aspecten van het herinrichtingsproject in 

strijd zijn met Good Move en ingaan tegen het STOP-principe. Zo ontbreken maatregelen 

om het doorgaand verkeer in te perken en worden de bestaande voetpaden gereduceerd. 

Dit op een as waar er zich meerdere scholen bevinden.  

We hebben eveneens kennis genomen van de grote lijnen van Good Living, de toekomstige 

Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, “die als leidraad zal functioneren voor de 

verdere transitie die Brussel zal maken naar een stad op mensenmaat”. Wat betreft de 

herinrichting van de openbare ruimte werd het volgende gecommuniceerd: Maximum 50% 

van de openbare ruimte is voorzien voor individueel gemotoriseerd verkeer, ieder 

afgescheiden fietspad is minimum 1,8 meter en autoparkeren is verboden voor scholen, 

parken en gebedsplaatsen. Zelfs al is dit plan nog niet in werking getreden, toch zou het 

reeds vandaag als richtlijn moeten gelden voor de herinrichting van straten vandaag. De 

nieuwe herinrichting zal voor de komende decennia impact hebben op de openbare ruimte. 

Graag herinneren we u er eveneens aan dat de buurtbewoners tijdens het openbaar 

onderzoek lieten weten dat ze wensen dat de openbare ruimte kwalitatief wordt ingericht 

en dat de as geschikt is voor kinderen en de meest kwetsbare weggebruikers.  

Hieronder gaan we dieper in op onze bezorgdheden. 

Geen maatregelen tegen transitverkeer 

De as Louis De Brouckèrelaan – Pieter Goedefroylaan - Koningin Fabiolaplein – Sergeant 

Sorensenstraat – François Beeckmansstraat, verbindt de Keizer Karellaan met de 

Wereldtentoonstellingslaan. De as krijgt heel wat verkeer te verwerken, tot 10.000 auto’s 

per dag, waarvan het gros transitverkeer is (gegevens van Telraam: 

https://telraam.net/en/location/9000002252). Tellingen tijdens de spitsuren geven 

zorgwekkende resultaten (data van september 2021, gepresenteerd door BRAT in mei 

2022) 

https://telraam.net/en/location/9000002252


 

De MIVB geeft in haar advies voor het project aan dat de as richting Keizer Karel, één van 

de 25 zwarte punten is in haar busnetwerk 

Het project voorziet geen enkele maatregel tegen het transitverkeer in de wijk. Dit terwijl 

de as binnen Good Move voor auto’s geclassificeerd wordt als WIJK, met andere woorden 

de as moet in de eerste plaats bestemmingsverkeer verwelkomen.  

In de directe omgeving van deze as bevinden zich verschillende crèches, scholen, een 

bibliotheek en het zwembad van Ganshoren. Om de veiligheid van de bewoners en 

gebruikers van deze bestemmingen te garanderen, is een herinrichting op maat essentieel. 

Een dergelijke herinrichting is niet verenigbaar met doorgaand verkeer. Vandaag tonen 

verschillende ongevallen, het meest recente in het weekend van 20-21 augustus, aan dat 

de weg ongevalgevoelig is. Door een grote verkeersintensiteit toe te staan, kan de 

veiligheid van de actieve gebruikers niet worden gewaarborgd.  

Versmalling van de voetpaden 

Op de nieuwe plannen zijn de voetpaden smaller dan vandaag. Dit terwijl de as voor 

voetgangers onder de noemer ‘COMFORT’ valt. Het is onaanvaardbaar dat de voetpaden 

versmalt worden op cruciale plaatsen zoals voor scholen (een vermindering van 0,7 m tot 

slechts 2,1 m voor de school La Découverte en vlakbij Sint-Lutgardis) en voor de 

bibliotheek (vermindering van 0,7 meter tot slechts 2,4 m). Het studiebureau heeft van 

haar kant meerdere keren laten weten dat de minimumnorm 2,5 m is. 

Inadequate en conflictgevoelige fietsinfrastructuur  

De nieuwe versie van dit project is geen afdoend antwoord voor de noden van fietsers. De 

as staat in Good Move geclassificeerd onder de noemer ‘COMFORT’. Er is een afgescheiden 

fietspad voorzien bergop maar niet in de neerwaartse richting. Erg gevaarlijk wetende dat 

er geen maatregelen genomen worden om de verkeersintensiteit te doen afnemen. 

https://www.bruzz.be/mobiliteit/10830-aanrijding-met-kind-op-zebrapad-laat-noodzaak-heraanleg-de-brouckerelaan-zien-2022


Het enkelrichtingfietspad vertoont enkele ontwerpfouten. Ze is zo slechts 1,5 meter breed, 

het absolute minimum enkel toegelaten in uitzonderlijke omstandigheden. Hier is het 

onmogelijk om met twee naast elkaar te fietsen, laat staan voorbij te steken. Deze as 

moet nochtans fietsers verwelkomen op weg naar school of naar een buitenschoolse 

activiteit. De plannen voorzien eveneens dat dit te smalle fietspad op hetzelfde niveau ligt 

als het eveneens erg smalle voetpad. Uit ervaring weten we dat dergelijke configuratie 

onvermijdelijk zal leiden tot conflicten.  

De redenering achter dit smalle fietspad is dat het niet mogelijk is om de breedte van het 

voetpad nog verder in te perken. Maar in plaats va de restruimte toe te wijzen aan de 

actieve modi roepen we op om het STOP-principe ten gronde toe te passen. Aan 

weerszijden van de weg bevinden zich parkeerplaatsen voor auto’s.  

Nood aan een nieuw project conform aan Good Move  

In het licht van bovenstaande argumenten zijn we van mening dat de nieuwe versie van 

het herinrichtingsproject geen aanvaardbaar compromis is. Hier wordt een volledige as 

onder handen genomen, van gevel tot gevel. Een dergelijk impactvol project moet 

beantwoorden aan een langetermijnvisie. Wij betreuren dat er geen nieuwe openbaar 

onderzoek plaatsvond waar we de kans krijgen om in dialoog te treden. Daarom verzoeken 

we u geen bouwvergunning te verlenen voor deze herinrichting. We pleiten voor een nieuw 

project conform aan Good Move en geïnspireerd door de grote lijnen van Good Living. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw aandacht en staan steeds ter beschikking voor 

resterende vragen en een eventuele ontmoeting. 
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