


1. EVALUATIE VAN DE TESTFASE/INVOERING VAN EEN 
VOETGANGERSZONE

De invoering van een voetgangerszone op de centrumlanen werd 
uitgevoerd op 29/6/2015 in een testfase. Deze testfase vormde 
het voorwerp van verschillende beoordelingen op het vlak van zijn 
werking en van zijn effecten op de mobiliteit in en buiten de perimeter. 

Hieronder overlopen we de verschillende mobiliteitsmodi, waarbij we 
de situatie vóór en na evalueren, alsook de verschillende aanpassingen 
die er sindsdien doorgevoerd werden. Op reglementair vlak werden 
deze wijzigingen opgenomen in het «aanvullend politiereglement 
inzake de gemeentelijke wegen gelegen in de Vijfhoek» (zie bijlagen) 
dat op 19 september 2016 door de gemeenteraad werd goedgekeurd. 

 1.1.INLEIDING

Om de verkeersmaatregelen in de loop van 2015 te kunnen testen, 
moesten er meerdere aanpassingen aan de openbare ruimte 
doorgevoerd worden.

Op vraag van de Stad Brussel werden er daarbij vrijstellingen 
van stedenbouwkundige vergunningen toegekend door Brussel 
Stedelijke Ontwikkeling (BSO). De aldus door BSO toegestane 
vrijstellingen vermeldden evenwel dat de voorgestelde tussenkomsten 
overeenstemmen met het Gewestelijk Mobiliteitsplan IRIS 2.
De vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunningen zelf werden 
bovendien toegekend in de wetenschap dat deze testfase het voorwerp 
zou uitmaken van een evaluatie. Van bij de uitvoering (29/06/2015) 
werd de situatie op het terrein dan ook van dichtbij opgevolgd door 
de Stad Brussel in samenspraak met de geassocieerde partners 
(Brussel Mobiliteit, MIVB, DBDMH, Politie, …).

In wat volgt, wordt er een balans opgemaakt van de situatie voor 
elke verplaatsingsmodus op basis van de waarnemingen op het 
terrein, door studiebureaus verrichte tellingen, uitwisselingen 
met bewoners, handelaars en andere partners alsook op grond 
van vergaderingen van het begeleidingscomité met het oog op de 
coördinatie van de verkeersmaatregelen. Deze balans houdt rekening 
met de wijzigingen waartoe door de Stad besloten werd in de loop 
van deze testfase.

Hierbij dient verder opgemerkt dat de Stad Brussel verschillende 
initiatieven ondernam om de verschillende waargenomen 
problematische situaties en de op het terrein vastgestelde punten 
van zorg weg te nemen (doorgangsbewijs, versterking van de 
bewegwijzering, aanpassingen van de markeringen, aanpassing van 
bepaalde situaties op het terrein, ...).

Voor het overige werd onderhavige balans ook uitgewerkt in functie 
van het type van gebruikers.

1.2 BEHEER VAN DE VOETGANGERSZONE

De invoering van een voetgangerszone op de centrumlanen en de 
uitbreiding van de reeds bestaande voetgangerszone liggen aan de 
basis van de reorganisatie van het verkeer in een lus hieromheen. 
Op 29 juni 2015 werd de voetgangerszone rond de Grote Markt 
uitgebreid. Daarbij werden de centrumlanen in de respectieve zone 
opgenomen en dat van het De Brouckèreplein (deels opgenomen) tot 
de Verversstraat, evenals de aanpalende straten, een deel van de 
Zuidstraat, enkele stukken van straten van de Sint-Jacobswijk en de 
Sint-Gorikswijk, het Zaterdagplein en de Magdalenasteenweg.

De modaliteiten met betrekking tot de toegang tot de voetgangerszone 
luiden als volgt:
Het laden en lossen dient te gebeuren tussen 4.00 en 11.00 uur ‘s 
ochtends.
De taxi’s hebben toegang tot de volledige zone (met uitzondering van 
de Grote Markt en het Ilot Sacré) op voorwaarde dat ze stapvoets 
rijden. Er is voorzien om hen de toegangscodes voor de paaltjes te 
geven, eenmaal deze geplaatst zullen zijn.
De fietsers hebben volledige toegang tot de voetgangerszone, op 
voorwaarde dat ze stapvoets rijden.

Op 2 april 2015 werd er een document goedgekeurd door het 
College van de Stad Brussel waarin de toepasselijke regels waren 
opgenomen met betrekking tot de toegang tot de voetgangerszone 
in het kader van de testfase van de verkeersmaatregelen voor de 
Vijfhoek (in afwachting van een toekomstig reglement). Het document 
in kwestie was daarbij met name gebaseerd op de bepalingen van 
het Verkeersreglement ter zake. De uitzonderingen op deze regels 
zijn onderworpen aan de goedkeuring van het College van de Stad 
Brussel.

Op basis van het bestaande document dat aangevuld zal worden 
met vaststellingen en ervaringen die door de diverse betroffen 
diensten en op het terrein gedaan worden, zal er een reglement 
uitgewerkt worden (demografie, politie, cel Mobiliteit, …). Dit zal 
de uitzonderingen omvatten, die uiteindelijk een categorie van 
rechthebbenden zullen vertegenwoordigen, en zal trachten tegemoet 
te komen aan concrete behoeften in verband met de toegang tot de 
voetgangerszone.

Alle informatie in verband met de toegankelijkheid van de 
voetgangerszone werd meegedeeld aan de bewoners en handelaars 
per post en via ongeadresseerd drukwerk, alsook aan het grote 
publiek via een website die specifiek rond de verkeersmaatregelen 

werd opgezet. Verder vonden er eveneens meerdere 
informatievergaderingen plaats voor welbepaalde doelgroepen.

Initieel was het ofwel de dienst Demografie (voornamelijk voor wat de 
permanente toegangsbewijzen betrof) van de Stad, ofwel de Politie 
(voor de tijdelijke en dringende toegangsbewijzen) van de Stad die 
de aanvragen behandelden in functie van het type van toekenning. In 
enkele zeldzame gevallen werden de toegangen toegestaan door het 
departement Wegenwerken van de Stad.

Daarop werd dan een optimalisering doorgevoerd en sinds maart 
2016 worden alle toegangsbewijzen voor de voetgangerszone 
(doorgangsbewijzen, badges, pincodes) uitgereikt door het 
departement Demografie - cel Verkeer van de Stad. De Stad Brussel 
voorzag ook een uniek loket dat voor alle burgers toegankelijk is. 
Voorts is er een specifiek e-mailadres beschikbaar in functie van 
het type van aanvraag en de meeste aanvragen kunnen eveneens via 
een elektronisch loket (Irisbox) worden ingediend.

Op de website van de Stad Brussel kunnen de burgers ten slotte 
informatie vinden over de perimeter van de voetgangerszone en de 
toegangsmodaliteiten: https://www.bruxelles.be/artdet.cfm/6742 

En er werden ook brochures verspreid en online geplaatst op de 
website van de Stad Brussel. https://www.bruxelles.be/artdet.cfm
?id=4852&highlight=zone%2Cpietonne 

Wat de uitzonderingen betreft die door het college van de Stad Brussel 
werden toegekend, gaat het vooral om de volgende categorieën:
de diensten van de Stad voor het terugkerende gebruik van 
voertuigen om werken, diensten, ... uit te voeren (verwijderen van 
graffiti, ingrepen van de Grondregie, Stedenbouw);
een dienst/vzw die sociale bijstand verleent, SOS Dierenarts, Rode 
Kruis;
bedrijven die instaan voor de beveiliging van financiële instellingen;
bedrijven die toezicht houden op de beveiligingssystemen;
gebruik van een parkeerplaats door 3 teams van werknemers: 3 
doorgangsbewijzen in plaats van 2; 
vervoer van senioren of personen met een beperkte mobiliteit;
bedrijven die in de voetgangerszones leveringen aan huis verrichten;
AB, BPost, Transcom, COCOF.

Over het algemeen kunnen we stellen dat het beheer van de 
toegangsbewijzen voor de voetgangerszone goed werkt. De 
implementatie van het project zal de zone ook overzichtelijker maken 
dankzij dit toegangsbeheer (verwijderbare paaltjes). 

De - op elk moment toegestane - toegang voor politie, ambulance 
of voor prioritaire voertuigen in het algemeen geldt daarbij als 
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verzekerd op basis van het Verkeersreglement.

1.3. GEMOTORISEERD VERKEER

In oktober 2013, juni 2015, oktober 2015, februari 2016 en 
december 2016 (zie bijlagen) werden er door de Stad Brussel 
tellingen verricht. De kaarten vergelijken de situatie van juni 2015 
met die van oktober 2015. De controletellingen van februari 2016 
droegen alvast geen nieuwe elementen bij. 

Tussen oktober 2015 en vandaag werden er wel verschillende 
aanpassingen doorgevoerd door de Stad met betrekking tot het 
verkeer in de Vijfhoek (zie verder). Deze maatregelen hadden 
echter specifiek tot doel om tegemoet te komen aan de plaatselijke 
problemen waarmee men zich tijdens de testfase geconfronteerd 
zag. De impact van deze aanpassingen op de voetgangers-, 
fietsers- en automobielstromen in de Vijfhoek zijn dan ook lokaal 
en verwaarloosbaar. Voormelde maatregelen beoogden voorts ook 
een beperking van het transitverkeer ten gunste van de algemene 
levenskwaliteit in het stadscentrum. 
. 
De twee belangrijke wijzigingen die plaatsvonden tijdens de testfase, 
situeren zich ter hoogte van de Zuidstraat en de Lemonnierlaan. Zo werd 
de Zuidstraat opnieuw opengesteld voor verkeer op het stuk tussen 
de Bogaardenstraat en de Lombardstraat, waardoor het verkeer 
er in beide richtingen toegestaan is tussen Rouppe en Bogaarden 
(terwijl hier in het begin van de testfase enkel eenrichtingsverkeer 
mogelijk was). Van de Lemonnierlaan werd daarnaast eveneens over 
de hele lengte van de laan tweerichtingsverkeer ingevoerd (terwijl 
dat in het begin van de testfase slechts voor een erg beperkt deel 
het geval was).

In december 2016 werden er door de Stad Brussel vervolgens 
opnieuw tellingen verricht om de impact van deze wijzigingen ten 
opzichte van de vaststellingen van oktober 2015 te evalueren.

De stromen op beide kruispunten zijn overigens nauw met elkaar 
verbonden en het geheel Lemonnier-Zuid-Lombard geldt ook als 
bepalend voor de stromen die van het zuiden van de Vijfhoek komen.

Bij de tellingen verricht in december 2016 werd vastgesteld 
dat door het openstellen van de Zuidstraat en het toestaan van 
tweerichtingsverkeer over de hele Lemonnierlaan, de stromen in 
de richting van de Lombardstraat toegenomen waren. De stijgingen 
bleven niettemin relatief beperkt; afhankelijk van het moment van de 
dag schommelen ze tussen 170 en 300 pae (tijdens de spitsuren). 
Tijdens de ochtendspits belanden deze bijkomende stromen 
vervolgens in de Lombardstraat in de richting van het Sint-Jansplein 
en de Duquesnoystraat. De avondspits blijkt daarentegen diffuser 

te zijn qua distributie, aangezien een deel van de stromen ook de 
omgekeerde richting volgt (Verversstraat). Ondanks de toename 
van de stroom in de Lombardstraat tijdens de avondspits blijft de 
totale stroom in de Lombardstraat wel stabiel dankzij een afname 
van de stromen in de tegenovergestelde richting. De ochtendspits in 
de andere richting blijft eveneens stabiel en genereert dus alles bij 
elkaar genomen geen extra verkeer in de Lombardstraat.

Verder werd nog door de Stad vastgesteld dat ook de stroom over 
de bedieningslus ter hoogte van de Zespenningenstraat (aan het 
Fontainasplein) stabiel was gebleven; met een afname van ca. 70 
pae tijdens de spits en een toename van ca. 20 pae ‘s avonds.
Voor de Bogaardenstraat geldt dezelfde vaststelling als voor de 
Lemonnierlaan: de toenames zijn van eenzelfde grootorde ‘s avonds 
en ‘s ochtends. 
Voorts dient opgemerkt dat de tellingen in kwestie op dinsdag 6 en 
donderdag 8 december verricht werden, d.w.z. tijdens een periode 
gedurende welke er gewoonlijk een drukker verkeer heerst dan in 
de rest van het jaar, en dat de aanwezigheid van de kerstmarkt/
winterpret wellicht voor extra verkeer zorgde (vooral tijdens 
de spits en ‘s avonds). Een ander element waarop hier gewezen 
dient te worden, is dat de verkeerslichten ‘oranje knipperden’ op 
het moment van de tellingen, waardoor overstekende voetgangers 
altijd voorrang hadden. En tot slot dient nog gesignaleerd dat er 
ter hoogte van het Fontainasplein in het centrale gedeelte werken 
uitgevoerd werden aan de nutsvoorzieningen. Ook dat vormde een 
ongunstig gegeven voor de vlotheid van het verkeer.

Over het algemeen bleken de tellingen van december 2016 aan te 
geven dat de situatie redelijk stabiel was gebleven ten opzichte van 
de situatie van oktober 2015 voor de bedieningslus west, en dat het 
verkeer komende van het zuiden meer de Lombardstraat gebruikte 
om zich naar de bovenstad te begeven zonder dat dit verkeer 
problematisch werd.

 Al deze tellingen schuiven verder de volgende vaststellingen naar 
voren in functie van de zone:

Centrale zone en lokale bedieningslus

As Lakensestraat - Zwarte Lieve Vrouwestraat - Visverkopersstraat 
- Van Arteveldestraat - Anderlechtsesteenweg (zie de illustratie 
‘benedenzone van de stad’)

Bij vergelijking van de tellingen van juni 2015 en oktober 2015 
kunnen we stellen dat de verkeersdrukte op deze as globaal genomen 
afgenomen is ten opzichte van de situatie die waargenomen werd 
vóór de invoering van de voetgangerszone op de lanen en dat zowel 
‘s ochtends als ‘s avonds. Al naargelang de stukken die men bekijkt, 

schommelt de verkeersdrukte hier tussen een daling van - 278 pae 
tijdens de spits (op 654) en een toename met + 54 EVP tijdens de 
spits (op 423) op het gedeelte van de Lakensestraat (tussen de 
Augustijnenstraat en de Bisschopsstraat). De trend in kwestie is 
wel minder uitgesproken ‘s avonds dan ‘s ochtends. 
Daarnaast verloopt ook het gemotoriseerde bestemmingsverkeer 
vlotter door de twee vereenvoudigde kruispunten.

Conclusie: geen verschuiving naar deze as naar aanleiding van de 
afsluiting van de lanen, maar - in tegendeel - een vermindering in 
vergelijking met de situatie met tweerichtingsverkeer. 

As Keizerslaan – Kantersteen – Koloniënstraat (zie de illustratie 
‘zone rond het Centraal Station en de Keizerslaan’)
Er werd vastgesteld dat de verkeersdrukte op deze in zijn geheel 
toegenomen is en dat zowel ‘s ochtends als ‘s avonds. Niettemin gaat 
het hier om beperkte stijgingen: al naargelang het moment van de 
dag spreken we over een gemiddelde toename van 178 pae tijdens 
de spits. Dit extra verkeer veroorzaakt echter geen bijkomende files, 
gezien de configuratie van de as (grotere beschikbare ruimte met 
een extra rijstrook over bepaalde stukken, vaak met middenberm). 
En op deze as zijn er zo goed als geen buurtbewoners/omwonenden.

Conclusie: deze as neemt een deel van de stromen van de laan 
over (naar schatting 12% van het verkeer dat vroeger over de 
centrumlanen reed).

As Zespenningenstraat - Cellebroersstraat (zie de illustratie ‘zone 
west-oost’, 3)
Op basis van de vergelijking van de tellingen van juni 2015 en oktober 
2015 werd vastgesteld dat de verkeersdrukte op deze as aanzienlijk 
is toegenomen en dat zowel ‘s ochtends als ‘s avonds. Gemiddeld 
bedraagt deze stijging 300 pae tijdens de spits.

Conclusie: deze as heeft een deel van de stromen van de laan 
overgenomen (naar schatting 20% van het verkeer dat voordien de 
centrumlanen nam), maar de situatie blijft niettemin aanvaardbaard, 
gezien de configuratie van de openbare ruimte (eenrichtingsstraat). 
We bevinden ons hier bovendien ver onder de aan de testfase 
voorafgaande pessimistische projecties die deden geloven dat deze 
wegen al het vroegere verkeer van de centrumlanen te verwerken 
zouden krijgen.

Wolvengrachtstraat (zie de illustratie ‘zone west-oost’, 1)
Op basis van de vergelijking van de tellingen van juni 2015 en 
oktober 2015 werd vastgesteld dat de verkeersdrukte op deze 
as licht gestegen is en dat zowel ‘s ochtends als ‘s avonds, met 
respectievelijk 160 pae tijdens de spits. 
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Zone ‘bas de la ville’ 

MATIN SOIR

GEMOTORISEERD VERKEER

Zone random het centraal station en de keizerlaan 

OCHTEND AVOND
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Zone autour de la gare centrale et le Bld de l’Empereur

MATIN SOIR

GEMOTORISEERD VERKEER

OCHTEND AVOND

Zone oost-west
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Zone Ouest-Est

MATIN SOIR

1

3

2

1

3

2

GEMOTORISEERD VERKEER

Zone benedenstad

OCHTEND AVOND
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Zone autour du Sablon

MATIN SOIR

GEMOTORISEERD VERKEER

Zone random de zavel

OCHTEND AVOND
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Conclusie: deze as heeft een deel van de stromen van de laan Les 
overgenomen (naar schatting 20% van het verkeer dat vroeger 
over de centrumlanen reed), toch blijft het verkeer op deze as vrij 
vlot verlopen dankzij de extra rijstrook en het feit dat het om een 
eenrichtingsstraat gaat. We bevinden ons hier bovendien onder de 
aan de testfase voorafgaande pessimistische projecties die deden 
geloven dat deze wegen een groot deel van het vroegere verkeer 
van de centrumlanen te verwerken zouden krijgen. Voor het overig 
benadrukt de studie die door het bureau Agora werd uitgevoerd, 
dat het verkeer nu vlotter doorstroomt stroomopwaarts van de 
Wolvengrachtstraat en met name ter hoogte van het kruispunt 
Berlaimont/Storm en het kruispunt Arenberg/Keizerin.

Schildknaapsstraat (zie de illustratie ‘zone west-oost’, 2)
Ongewijzigde situatie tijdens de ochtend- en de avondspits.

De globale conclusie voor de zone gelegen op en rond de 
verbindingslus luidt dat het globale verkeersvolume sterk gedaald 
is. Het verkeersvolume op de centrumlanen voorafgaand aan de 
invoering van de voetgangerszone bereikte pieken van 1.440 pae 
tijdens de avondspits. Vandaag spreken we van een maximale 
toename op de verbindingslus van 300 voertuigen per uur. Op grond 
van de vergelijking van juni 2015 en oktober 2015 is het dan ook 
duidelijk dat het centrum veel minder
‘doorkruist’ wordt door het gemotoriseerde verkeer

De andere wijken

Wijk Laken / Jacqmain / Max / De Brouckère
Te oordelen naar de vergelijking tussen de tellingen van juni 2015 en 
oktober 2015 zien we dat het verkeer op al deze assen sterk afneemt 
en dat gemiddeld met 510 pae tijdens de spits.

Zavelwijk (zie de illustratie ‘zone rond de Zavel’) 
Ongewijzigde situatie tijdens de ochtend- en de avondspits.

Centraal Station
Als we de tellingen van juni 2015 met die van oktober 2015 vergelijken, 
dan blijkt dat de verkeersdrukte in de wijk van het Centraal Station 
in het algemeen is toegenomen, maar dat de capaciteiten voor de 
betroffen assen niet als problematisch gelden. Het extra verkeer 
brengt geen probleem met zich mee, gezien de configuratie van de 
as en het ontbreken van omwonenden.

Lemonnierlaan
Op basis van de vergelijking van de tellingen van juni 2015 en 
oktober 2015 wordt er een vermindering van het verkeer met ca. 
400 pae tijdens de spits vastgesteld in vergelijking met de situatie 
voordien. De aanvullende tellingen die in december 2016 werden 

verricht, bevestigen dat er sprake is van een sterke daling van het 
aantal voertuigen per uur tijdens de spits, ondanks het intussen 
ingevoerde tweerichtingsverkeer op de Lemonnierlaan. 

Dansaertstraat
Vermindering van het verkeer met ongeveer 170 pae tijdens de 
spits in vergelijking met de vroegere toestand (juni 2015 <> oktober 
2015).

Besluit:
De wijken die zich in de onmiddellijke omgeving van de bedieningslus 
bevinden, lijden niet onder de gevolgen van de introductie van de 
voetgangerszone. Over het algemeen blijkt er sprake te zijn van een 
vermindering van het verkeer, behalve in de wijk van het Centraal 
Station.

Sinds oktober 2015, het moment van de tellingen, werden er 
meerdere aanpassingen goedgekeurd door de Stad binnen de 
Vijfhoek (soms zonder link met de perimeter van het project) en 
deze werden geïmplementeerd om tegemoet te komen aan bepaalde 
klachten, verzoeken en suggesties. Concreet hebben we het dan 
voornamelijk over de volgende aanpassingen:

Hoogstraat: het stuk van de Hoogstraat tussen de Keizerslaan en de 
Kapellemarkt was aanvankelijk een voetgangerszone. Dat is vandaag 
niet langer het geval. De impact hiervan op de mobiliteit is relatief 
gering gebleken. De wijziging in kwestie werd daarbij doorgevoerd 
om iets te doen aan het gebrek aan overzichtelijkheid en coherentie 
in de openbare ruimte.

Cellebroersstraat-Dinantplein: op het allerlaatste stuk 
van de Cellebroersstraat (ter hoogte van het Dinantplein) 
werd tweerichtingsverkeer ingevoerd (oorspronkelijk een 
eenrichtingsstraat) om de toegang tot de wijk te verbeteren. Deze 
verandering kwam er op verzoek van de buurtbewoners en 
heeft geen gevolgen voor de globale mobiliteit. 

Duquesnoystraat: van deze straat werd opnieuw een straat met 
tweerichtingsverkeer gemaakt met het oog op een verbetering van 
de verbinding met de Lombardwijk en de zone rond de Grote Markt, 
alsook van de toegang tot de openbare parking ‘Grote Markt.  De 
aanpassing in kwestie had een positieve invloed op de algemene 
mobiliteit.

Zuidstraat: het stuk tussen Lombard en Cellebroers werd een 
eerste keer aangepast op het moment dat rijrichtingen van het 
verkeer in de voetgangerszone voor dit stuk vereenvoudigd werden 
(eenrichtingsverkeer over het hele stuk). Vervolgens werd het 
stuk tussen het Rouppeplein en de Cellebroersstraat gewijzigd; de 

rijrichting van het verkeer werd er omgedraaid (van Cellebroers 
naar Rouppe). Tot slot en na vaststellingen op het terrein werd 
er een laatste wijziging doorgevoerd: het stuk tussen Rouppe 
en Cellebroers werd opnieuw veranderd in een gedeelte met 
tweerichtingsverkeer en het stuk tussen Cellebroers en Lombard 
werd uit de voetgangerszone gehaald tot aan de start van de werken 
met het oog op de herinrichting van de openbare ruimte.

Doornikstraat – Van der Weydenstraat: beide straten werden 
aangepast om transitverkeer in de wijk te voorkomen, zij het wel met 
behoud van een toegang tot het Zuidpaleis en met handhaving van 
een goede verbinding met de Lemonnierlaan. 
Lemonnierlaan: de Lemonnierlaan werd opnieuw in een laan met 
tweerichtingsverkeer veranderd om de toegang tot het centrum van de 
Vijfhoek te vergemakkelijken. Initieel werd er eenrichtingsverkeer op 
de Lemonnierlaan geïntroduceerd om het verkeer op de kruispunten 
met de Kleine Ring te vereenvoudigen en vlotter te laten verlopen. Op 
grond van de vaststelling op het terrein kunnen we evenwel stellen 
dat de herinvoering van tweerichtingsverkeer geen impact gehad 
heeft op de vlotheid van het verkeer en het anderzijds wel mogelijk 
gemaakt heeft om andere kleine wegen van het omliggende netwerk 
te ontlasten (zie de tellingen van december 2016 - hierboven).

Sint-Gorikswijk: de straten in deze wijk hebben het voorwerp 
uitgemaakt van een wijziging van de rijrichting om enerzijds tegemoet 
te komen aan de wensen en verzoeken van de DBDMH-diensten en 
anderzijds om transitverkeer tegen te gaan. 
Bloemenhofwijk: ter vergemakkelijking van de verbinding tussen 
de Bloemenhofwijk en de naburige wijken werden er enkele 
aanpassingen aangebracht aan de rijrichting in deze wijk en dat met 
name op het Bloemenhofplein en in de Rijkeklarenstraat en de Sint-
Kristoffelstraat.

De Brouckèrewijk: oorspronkelijk voorzag de configuratie van het 
plein een verbinding tussen de Jacqmainlaan en de Bisschopsstraat. 
Om het plein gezelliger te maken en een link te kunnen leggen tussen 
de Wolvengrachtstraat en de A. Maxlaan, werden er vervolgens 
bepaalde wijzigingen doorgevoerd, in het kader waarvan er 
meerdere straten eveneens lokaal aangepast werden om de toegang 
tot de openbare parking te vereenvoudigen en transitverkeer in deze 
straten te voorkomen. Na evaluatie van deze nieuwe situatie werd er 
door de Stad beslist om de configuratie verder te optimaliseren: de 
verbinding met de Jacqmainlaan werd hersteld, terwijl tegelijk een 
lokale verbinding van het plein met de A. Maxlaan behouden bleef.

1.4. FIETSVERKEER

De thematische fietsanalyse maakt zowel gebruik van kwantitatieve 
(tellingen) als van kwalitatieve criteria (kwaliteit van de infrastructuren 
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en de fietspaden) om de omstandigheden van de fietsers te evalueren 
in het kader van de nieuwe verkeersmaatregelen.

In kwantitatief opzicht werden de tellingen uitgevoerd door Pro Velo op 
verschillende plaatsen van de Vijfhoek (buiten de voetgangerszone), 
in september 2014 en september 2015. Onderstaande tabel toont 
ons de resultaten hiervan:

Aan de hand van deze analyse kunnen we de kwaliteit van de 
infrastructuur of de stroom aan voertuigen duidelijk met het aantal 
fietsers verbinden. Zo leidde bv. de aanleg van fietspaden in de 
Antoine Dansaertstraat - waar er voorheen geen enkele specifieke 
infrastructuur voor fietsers bestond - tot een toename met 26% van 
het aantal fietsers op een jaar tijd (terwijl het algemene gemiddelde 
voor het BHG 5% bedroeg). 

Parallel hiermee verrichte Brussel Mobiliteit zelf eveneens tellingen 
van het passerende aantal fietsers aan het kruispunt van de Beurs, 
in het hart van de voetgangerszone.

Op elk moment van de tellingen werden er daarbij aanzienlijke 
stijgingen geregistreerd. Gemiddeld bleek het om een toename met 
110% of meer te gaan, wat neerkomt op een verdubbeling van het 
aantal fietsers in vergelijking met 2013.

In kwalitatief opzicht werd een groot aantal plaatsen onder handen 
genomen en geëvalueerd. Van de 27 aldus geanalyseerde locaties, 
bleken er 11 een positieve score te behalen, 7 een negatieve score 
en 9 een status quo. Over het algemeen kunnen we bijgevolg van 
een positieve balans spreken. Verder dient hierbij opgemerkt dat 
voor meerdere plaatsen die wel een negatieve evaluatie kregen, de 
inrichting niet veranderd was ten opzichte van de vroegere situatie. 
Sommige negatieve evaluaties hielden daarnaast ook verband met 
tijdelijke aanpassingen van de openbare ruimte die ook daadwerkelijk 
als zijnde tijdelijk bedoeld waren. En mochten deze aanpassingen 
uiteindelijk toch definitief geconcretiseerd worden, dan gebeurt het 
vaak dat de evaluaties ook gunstiger worden. Met het oog op een 
verdere versterking van het comfort en de veiligheid van de fietsers 
sloot de Stad voorts een overeenkomst met het Gewest waardoor er 
een aanzienlijk budget (meer dan M€ 3) geïnvesteerd kon worden in 
de herinrichting van bepaalde assen door er aparte fietspaden te 
voorzien.

Het project zelf hecht intussen een bijzonder belang aan de 
combinatie van voetgangers en fietsers in de voetgangerszone. 
Wettelijk gesproken geldt er in de voetgangerszone echter een 
absolute voorrang voor voetgangers, ook al mogen fietsers er wel 
rondrijden. Er mag evenwel geen enkele fietsmarkering voorzien 
worden. Hierdoor voelen bepaalde fietsers zich uitgesloten, omdat 

ze van mening zijn dat het moeilijk fietsen is in een voetgangerszone. 
Dat neemt niet weg dat bepaalde fietsers tevredener zijn over de 
huidige situatie op de Anspachlaan dan over de situatie van vóór de 
invoering van de voetgangerszone. Hiervoor wijzen ze onder meer 
op het feit dat het minder gevaarlijk en gezelliger geworden is en 
dat men nu het gevoel heeft dat men eerder een fietstochtje aan 
het maken is dan dat men zich daadwerkelijk aan het verplaatsen is 
met de fiets. Volgens de waarnemingen van de Politie verloopt het 
samengaan van beide modi over het algemeen goed, behalve dan dat 
enkele fietsers tegen een te hoge snelheid zouden rijden. Het gaat 
hier echter om een minderheid.

Kortom, ondertussen is duidelijk gebleken dat de situatie van de 
fietsers zich aanzienlijk verbeterd heeft. We stellen overigens 
ook vast dat het aantal fietsers veel sterker gestegen is in de 
voetgangerszone dan in de rest van België en dat de combinatie 
met de voetgangers goed verloopt. Tegelijk constateren we tevens 
een toename van het aantal fietsinrichtingen in de Vijfhoek (ook al 
moeten er nog kwalitatieve verbeteringen worden voorzien) alsook 
dat het samengaan van voetgangers en fietsers niet gevaarlijk 
of onbeheersbaar is en dat noch voor de fietsers, noch voor de 
voetgangers. De stad heeft alvast geen weet van ongelukken of 
situaties waarbij de veiligheid van de gebruikers daadwerkelijk in 
het gedrang gekomen zouden zijn.

(Vaststellingen van de Politie in de lente van 2016) Na een 
overgangsperiode kunnen we bijgevolg vandaag stellen dat zowel 
fietsers als voetgangers gewend geraakt zijn aan het gezamenlijke 
gebruik van de voetgangerszone en dat ondanks de voortdurende 
toename van het aantal fietsers (mooi weer, specifieke situatie met 
verstoringen van het openbaarvervoersnet). En er zijn ook effectief 
maar weinig ongevallen te betreuren. Tot slot dient nog opgemerkt 
dat er ook buiten de voetgangerszone een stijging van het aantal 
fietsers opgetekend wordt.

1.5. VOETGANGERSVERKEER

Wat de voetgangersstromen betreft, wijst de Atriumbarometer 
van 2014 op een frequentie aan voetgangers op de lanen van het 
centrum, voorafgaand aan de invoering van de voetgangerszone, 
van ca. 10.000 tot 14.000 voetgangers per dag (al naargelang het 
respectieve stuk).

De tellingen die in augustus en september 2015 door Atrium 
uitgevoerd werden, toonden van hun kant aan dat, op de Anspachlaan, 
de dagelijkse voetgangersstromen zich op dat moment tussen 
±27.000 en ±38.000 voetgangers per dag situeerden; dat is een 
verdubbeling sinds de introductie van de zone op de lanen.

1.6. TAXIVERKEER

Over de kwestie van de toegankelijkheid van de taxi’s in de Vijfhoek 
en in het bijzonder in de voetgangerszone werden er meerdere 
vergaderingen belegd tussen de Stad en de Gewestelijke Directie 
Taxi’s (die ter zake bevoegd is).
Wat de taxi’s betreft, werden er door deze administraties twee 
belangrijke maatregelen getroffen in het kader van de implementatie 
van de verkeersmaatregelen:
Een reorganisatie van de parkeerplaatsen voor taxi’s. Aangezien 
een deel van deze plaatsen zich binnen de perimeter van het project 
bevond, die over het algemeen in een voetgangerszone veranderd 
werd, werden deze verplaatst. Het Verkeersreglement verbiedt 
immers elke vorm van parkeren in een voetgangerszone. Zodoende 
werden er taxipolen gecreëerd aan de rand van de voetgangerszone, 
waarbij er over het algemeen ook een aantal plaatsen toegevoegd 
werd in vergelijking met de situatie voordien.
De toekenning van een pincode waarmee de taxichauffeurs zich 
fysiek toegang kunnen verschaffen tot de hele voetgangerszone (7 
dagen per week, 24 uur per dag).

Hierbij dient opgemerkt dat de rijrichtingen binnen de voetgangerszone 
zodanig voorzien zijn dat transitverkeer wordt tegengegaan en dat 
in het bijzonder tijdens de leveringsuren maar ook ten behoeve van 
de taxichauffeurs.
En eveneens het vermelden waard is dat het Verkeersreglement stelt 
dat taxi’s wel toegang dienen te krijgen tot een voetgangerszone (als 
de bewegwijzering dit voorziet), maar dat dit niet geldt voor limousines 
of andere voertuigen met chauffeur. Laatstgenoemden mogen tussen 
11u00 en 4u00 dus niet rondrijden in de voetgangerszone.

Het aantal parkeerplaatsen voor taxi’s werd verder ook naar boven 
toe herzien, waardoor het totale aantal plaatsen in en rond de zone 
nu 127 bedraagt (18 plaatsen meer dan voorheen).

Eind augustus 2015 werd van dit alles een eerste balans opgemaakt 
door de Stad en de Directie Taxi’s. Dat leverde de volgende 
vaststellingen op langs de kant van de taxichauffeurs evenals de 
volgende oplossingen of oplossingspistes:
De taxichauffeurs klagen over de duur van de trajecten sinds de 
implementatie van de verkeersmaatregelen en de voetgangerszone 
die hen ertoe verplichtten om stapvoets te rijden en voorrang te 
verlenen aan de voetgangers die de hele breedte van de weg innemen 
en niet opzij hoeven te gaan om hen door te laten.
De taxi’s verschaffen zich vooral toegang tot de voetgangerszones 
om naar de hotels te rijden.
Er werden ook inbreuken vanwege de taxichauffeurs vastgesteld 
(dit probleem stelde zich al in de oude voetgangerszone – waarbij er 
duidelijk verschillende inbreuken opgetekend werden). 
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Anderzijds werden er ook inbreuken van gewone automobilisten 
vastgesteld, zoals parkeren op aan taxi’s voorbehouden plaatsen. 
Voor wat de naleving van het Verkeersreglement betreft, is er geen 
inrichting die hier een oplossing kan bieden.

De taxiplaatsen blijken niet altijd goed zichtbaar voor de klanten. 
Verbeteringen zijn mogelijk, maar houden niet direct verband met 
het project, ze hangen er alleen me samen.
Uit de balans van de Politie alsook uit de waarnemingen van de 
Stad Brussel blijkt voorts het volgende (we hebben het hier over 
vaststellingen van algemene aard, in de wetenschap dat alle 
taxichauffeurs hierdoor betroffen zijn):
Sommige vastgestelde snelheden gelden als onaangepast of vormen 
een inbreuk op de verkeersregels (dat is het geval bij andere 
automobilisten). Taxi’s die op onaanvaardbare plaatsen gaan staan, 
zoals voor toegangen tot de voetgangerszone in plaats van op de 
voor hen voorbehouden plaatsen. Wat eveneens al vastgesteld werd, 
waren taxi’s die in de voetgangerszone gewoon op klanten zaten te 
wachten.
En wanneer ze geparkeerd staan, gebeurt het ten slotte al te vaak 
dat ze hun motor gewoon laten draaien.

Conclusie: taxi’s genieten een vlottere toegang, aangezien ze 24 uur 
per dag de voetgangerszone mogen binnenrijden. Het betreft hier 
een extra service, ook voor de bewoners, de bezoekers, de klanten 
van de winkels en de klanten van de hotels. Deze laatsten blijken er 
nog het meeste van te profiteren.

De assen en de verbindingslus alsook het trage verkeer in de 
voetgangerszone verlengen namelijk de tijd die ze nodig hebben om 
inkopen te doen, maar aangezien het om een autovrij stadscentrum 
gaat, is het wel degelijk de bedoeling om er lokaal verkeer tegen een 
geringe snelheid toe te laten, wat onder meer ook taxichauffeurs 
omvat.

1.7. OPENBAAR VERVOER 

Twee van de operatoren, de ‘MIVB’ en ‘De Lijn’, baten buslijnen uit 
in de Vijfhoek. De gevolgen van de doorgevoerde wijzigingen worden 
voor elk van hen besproken. Aan de spoornetten (tram, premetro en 
metro) werd daarbij alvast niet geraakt. Verder dient opgemerkt dat 
de zone in kwestie ontsloten wordt door de metro en de premetro 
(die, op middellange termijn, ook een metro zal worden).

De Lijn
Wat de bussen van ‘De Lijn’ betreft, wordt er vooral op gewezen dat 
het aanbod aangepast werd in de richting van het Noordstation; 
de buslijnen komende van Ninove blijven halt houden aan het 

Noordstation, hoewel het traject gewijzigd werd: de bussen nemen 
de Kleine Ring West en doorkruisen maar een deel van de Vijfhoek.

MIVB
Bij de implementatie van de testfase van de verkeersmaatregelen 
werd het busnet van de MIVB opnieuw onder de loep genomen. 
Hieronder enkele waarnemingen die door de Stad en de MIVB op 
het terrein werden verricht.

Allereerst is het belangrijk om erop te wijzen dat de MIVB op dit 
moment volop aan het werken is aan een aanpassing van haar 
busnet op basis van het Busrichtplan. Het gaat hier om een totale 
herstructurering van het bovengrondse netwerk over het hele 
grondgebied van het Gewest. In dat kader werden er ook voorstellen 
geformuleerd door de Stad teneinde de situatie in de Vijfhoek nog te 
verbeteren. We hebben het dan met name over een aanpassing van 
de lijnen 48 en 95 en de verplaatsing van hun eindhalte.

Wat de frequenties en belastingen van de verschillende lijnen betreft, 
dienen we voor alle lijnen te wijzen op vrij belangrijke overhevelingen 
en wijzigingen. De voornaamste veranderingen zijn:
De belastingsoverheveling van bus 63 en 38, voornamelijk naar 
de lijnen 29 en 66 evenals naar andere lijnen (71) en dat in beide 
richtingen (naar het centrum en naar de buitenwijken);
De bussen die de zone rond de Grote Markt bedienen, nemen iets 
toe in aantal in de richting van het centrum en nemen iets af in de 
tegenovergestelde richting;
De bussen die over de lus rijden, die de zone van De Brouckère 
aandoet, zitten voller als gevolg van de rationalisering van de lijnen 
over dit stuk;
Van de bussen die de as Lakensestraat - Van Arteveldestraat - 
Lakensestraat nemen, wordt de frequentie verminderd, aangezien 
de plaatsen waar ze halt houden, minder dicht in de buurt van de 
centrale/commerciële zones liggen;
De bussen die over de verbindingslus rijden, kennen geen grote 
frequentie;
Voor de ‘Noctis’-bussen is er sprake van een globale 
belastingstoename.

Wat de frequentie betreft, kunnen we als algemene conclusie stellen 
dat de ontsluiting van het centrum door het busnet en de frequentie 
gehandhaafd blijven. 

Wat de commerciële snelheden van de voertuigen aangaat, dient 
erop gewezen dat de bussen relatief goed kunnen rijden. Dat er 
sprake zou zijn van een overschatting van de initiële trajecttijden, 
werd meteen ontkracht bij de uitvoering van de testfase van 
de verkeersmaatregelen van de stad. Hoewel de commerciële 
snelheden van de MIVB - die van belang zijn voor zowel de 

reizigers als de exploitatie - op het eerste gezicht zonder meer 
als aanvaardbaar gelden, dient opgemerkt dat de tijdswinsten 
onderweg vaak ‘verloren’ gaan door bepaalde ‘onregelmatigheden’. 
Over het algemeen kunnen we niettemin stellen dat de reistijden 
voor de lijnen in vergelijking met de situatie voorheen, als goed 
bestempeld kan worden en toelaat om tijd te winnen. Helaas doet 
dat niets af aan het feit dat de lijnen vandaag meer dan vroeger 
onderworpen zijn aan de wisselvalligheden van het gemotoriseerde 
verkeer. Dat laat zich verklaren door het feit dat de bussen vaak 
samen met het gemotoriseerde verkeer rondrijden, dat - hoewel vlot 
- toch al te vaak vertraagd wordt door allerhande gebeurtenissen 
(leveringen, werken, ...) die ‘onregelmatigheden’ genereren. Deze 
onregelmatigheden doen beheerszorgen ontstaan aan de eindhaltes. 
In exploitatieopzicht wordt de tijdswinst onderweg dan ook sterk 
beperkt door de zogenaamde ‘spelingstijd’ ter verzekering van het 
tijdige vertrek van de bussen (de spelingstijd en de regeltijd die een 
voertuig nodig heeft dat onderweg achterstand heeft opgelopen). 
Dit probleem stelt zich op de assen die de zone van De Brouckère 
ontsluiten (Wolvengracht en Schildknaap) omwille van de talrijke 
leveringen (probleem dat voordien al bestond) en de configuratie 
van de locaties hier.

Kortom: qua commerciële snelheid doet het busnet het goed. 
Niettemin zijn er verbeteringen mogelijk en die worden op dit moment 
volop besproken door de Stad, het Gewest en de MIVB. Dat heeft 
echter geen enkele impact op het project. 

Over het algemeen rijden de bussen goed in het hypercentrum, 
hoewel er her en der wel verbeteringen aangebracht kunnen 
worden ter bevordering van het verkeer van de MIVB-voertuigen. 
Ten slotte kunnen ook enkele trajectwijzigingen de ontsluiting voor 
alle reizigers verbeteren en dat in het bijzonder met betrekking tot 
de wijken ten westen van de Vijfhoek. 

1.8. CAMBIO

De implementatie van de verkeersmaatregelen en de uitbreiding 
van de voetgangerszone hebben tot bepaalde wijzigingen geleid met 
betrekking tot de inplantingslocaties van de ‘Cambio’-stations. Daarbij 
werd wel eenzelfde aantal plaatsen behouden, maar deze werden 
simpelweg anders verdeeld. ‘Cambio’ stelt zelf dat de nieuwe locaties 
voor een betere zichtbaarheid en een betere toegankelijkheid zorgen 
(geen cohabitatieproblemen meer met autocars voor toeristen ter 
hoogte van het station aan het Centraal Station bijvoorbeeld).

En de Stad Brussel heeft evenmin klachten of bijzondere opmerkingen 
ontvangen van ‘Cambio’ of haar klanten, afgezien van vier vragen die 
aan de implementatie voorafgingen (precieze locatie van de stations 
na de implementatie).
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De balans is dan ook ontegensprekelijk positief, aangezien de ligging 
van de stations erop verbeterd is en dat er zelfs vraag is naar een 
verdere uitrol van het stationsnetwerk.

1.9. PARKEREN

Om te beginnen moeten we hier een onderscheid maken tussen het 
parkeren op de openbare weg en het parkeren buiten de openbare 
weg (in een gebouw).

Parkeren in een gebouw
Alle parkings in een gebouw van de Vijfhoek blijven toegankelijk na 
de implementatie van de verkeersmaatregelen. De door de Stad 
geïntroduceerde bedieningslus heeft zelfs o.a. tot doel om deze 
parkings te ontsluiten en sommige aanpassingen die tijdens de 
testfase doorgevoerd werden, hebben de toegang tot de parkings 
nog verbeterd.

Verder dient hierbij opgemerkt dat het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest van plan is om alle openbare parkings met meer dan 100 
plaatsen in de Vijfhoek (alsook met 50 plaatsen, als ze zich naast 
een andere parking bevinden) van telegeleiding te voorzien. Een 
dergelijke dynamische bewegwijzering, die ook het resterende aantal 
plaatsen vermeldt, heeft tot doel om de automobilisten via de kortst 
mogelijke weg rechtstreeks naar de openbare parking te leiden en 
daarbij transitverkeer te vermijden. Op dit ogenblik is men volop 
bezig met de realisatie van deze bewegwijzering; de ‘vaste’ bakens 
werden intussen al geplaatst en met de installatie van de bakens met 
een ‘variabele boodschap’ is men al een heel eind gevorderd.

Eveneens belangrijk om te signaleren is dat 13% van de ontvangen 
interpellaties voorafgaand aan de implementatie van het project 
verband hield met de publieke parkings tegenover 2% nadien. Meestal 
hadden die interpellaties te maken met de trajecten die er gevolgd 
moesten worden om tot aan een specifieke parking te geraken.

Het parkeren in een gebouw is tot slot wijdverspreid in het centrum 
van Brussel: doorheen de hele voetgangerszone bevindt er zich 
altijd wel een parking op maximum 400 m, wat overeenstemt met een 
wandelafstand van 5 minuten. Het doel van de verkeersmaatregelen 
van de Vijfhoek is dan ook net om automobilisten ertoe aan te sporen, 
deze parkings te gebruiken bij hun bezoek aan het stadscentrum. 
Tegelijkertijd zijn de parkeerplaatsen op de openbare weg (in de 
onmiddellijke omgeving van de omliggende gebouwen), voor zover 
mogelijk, voorbehouden aan de buurtbewoners en dient voor het 
gebruik ervan ook betaald te worden (zie hieronder).

Parkeren op de openbare weg

Volgens het Verkeersreglement mag er niet geparkeerd worden in de 
voetgangerszone, maar ondanks het feit dat de verkeersmaatregelen 
ontegensprekelijk een impact hebben op het aantal plaatsen in de 
Vijfhoek, dient er hier ook op gewezen dat dit plan geen plan is dat 
een verandering van het parkeerbeleid beoogt. 
De inrichtingen die gerealiseerd werden voor de implementatie 
van de verkeersmaatregelen (verbindingslus, straten met 
eenrichtingsverkeer, …), hadden als resultaat dat ze het aantal 
parkeerplaatsen op deze locaties verminderden, net zoals de 
implementatie van de voetgangerszone zelf. In totaal leidde dit tot 
het verdwijnen van 370 plaatsen in de Vijfhoek. Deze cijfers dienen 
we echter wel in de context van het totale aantal beschikbare 
parkeerplaatsen in de Vijfhoek te zien. Zo zijn er op de openbare 
weg circa 13.700 plaatsen beschikbaar, terwijl dat er buiten de 
openbare weg ongeveer 12.000 waren (en nog steeds zijn). Op een 
totaal van 25.700 plaatsen vertegenwoordigt deze vermindering 
met 370 plaatsen m.a.w. een daling van 1,4%. 
De aanpassingen die er op de A. Maxlaan uitgevoerd werden 
(reorganisatie van de parkeerruimte), zorgden er van hun kant 
dan weer voor dat het aantal parkeerplaatsen in deze zone met 28 
eenheden toenam.

Het resultaat is dus een globaal verlies van 342 parkeerplaatsen 
in de onmiddellijke omgeving van de centrumlanen, wat we als 
een onvermijdelijke evolutie dienen te beschouwen. Bovendien 
heeft deze schrapping evenmin enige significante impact op de 
aan de voetgangerszone toe te schrijven afname van de autodruk. 
Belangrijker dan het precieze aantal beschikbare plaatsen in het 
openbare domein is het feit dat er voldoende parkeerplaatsen 
beschikbaar zijn voor de bezoekers in de verschillende openbare 
parkings en dat de bezoekers hier gemakkelijk toegang toe hebben 
(zie hieronder). Daarnaast is het eveneens belangrijk dat de 
parkeerplaatsen die er in het openbare domein beschikbaar zijn, 
maximaal gebruikt worden om leveringen mogelijk te maken en dat ze 
verder ook door taxi’s, personen met een beperkte mobiliteit (PBM’s) 
en buurtbewoners benut worden.

Hierbij dient overigens opgemerkt dat de parkeerzones langs 
de bedieningslus en op andere assen in de Vijfhoek net gewijzigd 
werden door de Stad teneinde optimale omstandigheden te creëren 
voor leveringen, taxi’s en PBM’s. 
Zo is het aantal plaatsen voor PBM’s in de door de verkeersmaatregelen 
betroffen zone bv. met 9 plaatsen gestegen naar thans 42 plaatsen.

In de lente van 2016 keurde de Stad voorts ook de parkeerregeling 
voor de Vijfhoekzone goed. Daarbij besliste de Stad om de hele Vijfhoek 
in een betalende zone te veranderen met kaarten en modaliteiten 
voor de buurtbewoners, waardoor de bewoners maximaal konden 
profiteren van de beschikbare plaatsen op de openbare weg.

Tot slot nog enkele vaststellingen vanop het terrein:
- Onwettig parkeren in de voetgangerszone: uit de statistieken 
van de politie blijkt dat het onwettig parkeren in de voetgangerszone 
als belangrijkste verkeersovertreding wordt aangehaald. Door de 
cel Tijdsregistratietoestellen van de Stad werd er daarom ter zake 
een sensibiliseringscampagne georganiseerd.
-  Onwettig parkeren in de omgeving van de voetgangerszone: 
een probleem dat door de Stad vaak wordt vastgesteld aan het 
begin van de implementatie van verkeersmaatregelen. De voertuigen 
die aan de in-/uitgangen van de voetgangerszone geparkeerd 
staan, zorgen namelijk voor toegankelijkheidsproblemen voor alle 
gebruikers maar in het bijzonder voor de hulpdiensten. De Stad 
Brussel heeft vastgesteld dat het fenomeen intussen verminderd is, 
met name doordat de politie een specifieke actie op touw had gezet, 
maar dat er nog altijd misbruiken zijn. Ook een sensibilisering van de 
taxisector dringt zich hier op.
- Onwettig parkeren op de verbindingslus en de toegangsassen: 
hier situeert het probleem zich voornamelijk in de Schildknaapstraat, 
waar leveringen al te vaak het verkeer blokkeren (privévoertuigen 
en bussen). Een plek die hier trouwens al gevoelig voor was vóór de 
implementatie van de verkeersmaatregelen.
à ce sujet..

1.10. LEVERINGEN

De Stad breidde de bestaande inrichting rond de Grote Markt uit 
tot de lanen en pleinen die in de perimeter van het project zijn 
opgenomen.
De problematiek van de leveringen zelf is verder nauw verbonden 
met het gevoerde parkeerbeleid. En in de voetgangerszone mag er 
geleverd worden tussen 4u00 en 11u00 ‘s ochtends (in de oude 
voetgangerszone was dat van 06u00 tot 11u00). 
Vóór de invoering van de voetgangerszone leidden de leveringen in 
de zone tot enorm veel klachten en vragen. Zo hield 10% van alle 
interpellaties die de Stad vóór 29 juni ontving, hiermee verband, 
tegenover slechts 3% na de implementatie. Om daarnaast tegemoet 
te komen aan bijzondere situaties, kende het College van de Stad 
tevens doorgangsbewijzen toe voor specifieke gevallen (zie de 
evaluatie van het beheer van de voetgangerszone).
Naar de toekomst toe zullen bepaalde inrichtingen echter een 
flexibeler beleid mogelijk maken en dat dankzij het beheer van de 
toegangsmogelijkheden door middel van codes.

Bij de leveringen buiten de voetgangerszone gaat het voornamelijk 
om commerciële leveringen (voor handelszaken of bedrijven). Het 
aantal leveringszones op de verbindingslus en dus in de onmiddellijke 
nabijheid van de voetgangerszone werd daartoe aanzienlijk verhoogd. 
Het betreft hier leveringszones die ook operationeel zijn buiten de 
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uurregeling die er voor de leveringen binnen de voetgangerszone 
geldt.

Qua capaciteit van of aantal leveringszones dient anderzijds nogmaals 
benadrukt dat de voetgangerszone zelf een vrije levering in de zone 
toelaat tot 11u00, wat toch ook heel wat leveringsmogelijkheden biedt. 
De leveringszones die er in de zone zelf geschrapt werden, werden 
dus ruimschoots gecompenseerd. Zo werden er in de onmiddellijke 
omgeving van de voetgangerszone, 11 nieuwe leveringszones 
gecreëerd. Leveringszones die bovendien over een grote capaciteit 
beschikken.

Voor het overige is bekend dat de leveringszones vaak door 
geparkeerde voertuigen in beslag genomen worden. Dat is 
evenwel een probleem dat zich ook al vóór de implementatie van de 
verkeersmaatregelen stelde.

1.11. SIAMU

De DBDMH werd betrokken bij de implementatie van de 
verkeersmaatregelen door de dienst uit te nodigen voor de 
voorbereidende coördinatievergaderingen en door voor de nodige 
opvolging te zorgen na de implementatie van de maatregelen. Verder 
werd de dienst ook verzocht om zijn opmerkingen te formuleren op de 
signalisatie- en markeringsplannen en werd er met zijn voornaamste 
trajecten rekening gehouden (bv. oversteek van het Beursplein, het 
Fontainasplein, …).

Na de implementatie van de maatregelen bezorgde de DBDMH de 
Stad een nota waarin de voornaamste problemen opgesomd werden, 
waarmee de dienst zich binnen de Vijfhoek geconfronteerd zag. De 
dienst had namelijk van de gelegenheid gebruikgemaakt om een 
oefening voor de hele Vijfhoek te maken en had daarbij een aantal 
problematische gevallen vastgesteld, zelfs op plaatsen waar er niets 
veranderd was. De aldus door de DBDMH gesignaleerde problemen 
werden daarop aangepakt en als volgt in de definitieve inrichting 
geïntegreerd:

 - Er werd een toegangsweg voor de brandweer voorzien aan 
de hand van specifieke inrichtingen op het Fontainasplein. 

 - Over de hele breedte van de Anspachlaan werd de 
toegangsweg voor de brandweer (centrale rijstrook) 
verbreed. 

 - De bomen werden op een tussenafstand van 16,80 m 
geplaatst en de kruin van elke boom zal niet meer dan 8 m 
in diameter bedragen om de toegankelijkheid van de gevels 
niet te belemmeren.

 - In het plafond van lichtgevende kabels boven de Anspachlaan 
werden er twee openingen voorzien, die elk een halve 
cirkel vormen, kwestie van met ladderwagens te kunnen 

manoeuvreren.
 - De bodemverharding van het bekken in de Auguste Ortsstraat 

werd berijdbaar gemaakt.

Voor het overige zal de DBDMH ook betrokken worden bij de 
implementatie van het project. Wat ten slotte de opmerking in verband 
met de naleving van de draaicirkels en de vraag om een omkering 
van de rijrichting in de Borgval betreft, deze werden bestudeerd en 
de vereiste aanpassingen werden in de plannen opgenomen. 
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2.-OMKEERBAARHEID VAN HET PROJECT

De door de Stad sinds 29 juni 2015 ingevoerde verkeersmaatregelen werden naar aanleiding van de 
testfase aangepast. De verkeersmaatregelen zijn vandaag geconsolideerd door de Stad en zullen niet 
meer gewijzigd worden. 
Er werd gevraagd aan Brussel Mobiliteit om de technische haalbaarheid van de heropening van 
de centrumlanen voor het autoverkeer met behoud van de aanpassingen met betrekking tot de 
voetgangerszone, te onderzoeken. 
Er werden vier scenario’s beoordeeld: het eerste scenario stemt overeen met de huidige situatie en de drie 
andere beschrijven situaties waarin auto’s minder of meer volledig toegelaten zijn op de centrumlanen. 
Het doel van deze analyse was dus om na te gaan of het aantal voertuigen dat tijdens de ochtendspits (8 
tot 9u) over deze assen rijdt, door de herinrichting van de centrumlanen niet onbeheersbaar zou blijken 
te worden. 
Deze herinrichting biedt in het midden van de Anspachlaan, een ruimte van 6m breed voor de aanleg van 
twee rijstroken. De vraag (op het vlak van de auto’s) mag dus niet erg veel meer bedragen dan het volume 
dat men met die inrichting kan opvangen.
 Deze verschillende scenario’s worden gemodelleerd in het Multimodaal Strategisch Model van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Musti.  De horizon voor de modellering is het jaar 2018. Aangezien de 
doelstelling van het in deze nota voorgesteld werk meer verduidelijking vereist, werden de resultaten van 
de ochtendspits, dit is de tijdsspanne van 8 tot 9u, afzonderlijk in acht genomen.
Scenario’s
De gedetailleerde eigenschappen van de vier scenario’s worden beschreven in onderstaande tabel:

Naam  Kenmerken 
S0.  Referentietoestand. Modellering van het volledige verkeersplan 
S.1.  Ante-referentietoestand. Modellering zonder het verkeersplan en zonder verkeerslichten (toestand 

voor 29 juni 2015). 
S.2.  Post-referentietoestand. Openen van alle centrumlanen tussen de Zuiderlaan en de Kruidtuinlaan 
voor particuliere voertuigen, invoeren van een zone 30 en twee rijrichtingen (behalve Jacqmainlaan naar 
De Brouckère 2 rijstroken met eenrichtingsverkeer en Max naar de kleine ring met één rijstrook).
S3.  Scenario S2 met opening van de voetgangerszone op de Anspachlaan voor voertuigen over een 
enkele rijrichting tussen Fontainas en Beurs en tussen De Brouckère en Beurs. De verkeersstromen aan 
beide zijden van het Beursplein weg leiden via de as Van Praet/Pletinckx en de as Devaux. 

Scenario 0: Referentietoestand 
Het scenario 0 stemt overeen met de situatie van de volledige invoering van de voetgangerszone en diens 
inrichtingen. Dit is dus de situatie die als vergelijkingspunt zal dienen voor de drie andere scenario’s. De 
verkeersstromen die we terugvinden in het Musti-model worden weergegeven in onderstaande kaart.

Scenario 1: Terugkeer naar de situatie vóór de voetgangerszone 
Als eerste situatie die afwijkt van de referentie, werd gevraagd om opnieuw te vertrekken van de configuratie 
van de verkeerswegen vóór de invoering van de voetgangerszone, dit betekent een situatie vóór 29 juni 
2015. Volgende kaart beschrijft, verhoudingsgewijs tot de dikte van de streepjes, de verkeersstromen 
van voertuigen die voor dit scenario gemodelleerd werden en, met afwisselende kleuren, de relatieve 
verschillen ten opzichte van scenario 0. 
Vaststellingen: 
	 Globale	status	quo	(in	relatieve	waarden)	op	de	Kleine	Binnen-	en	Buitenring;	
	 Gemiddelde	(+10%	tot	+40%)	tot	grote	(>+40%)	stijgingen	van	de	verkeersdruk	op	de	centrumlanen	
door de heropening van de voetgangerszone voor het verkeer. De verkeersdruk blijft redelijk en ook lager 
dan de theoretische capaciteit van deze rijwegen (750 voertuigen / uur); 
	 Vermindering	van	de	verkeersdruk	op	de	meeste	delen	van	de	parkinglus	met	uitzondering	van	
de Schildknaapstraat (richting stadsrand) en de Lombardstraat (richting stadsrand) waar het verkeer 
matig tot sterk toeneemt maar toch onder de theoretische capaciteit van die verkeerswegen blijft; 

Verkeersdruk tussen 8u en 9 u 
(scenario 0)
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	 Sommige	trajectveranderingen	veroorzaken,	voor	men	in	de	Vijfhoek	aankomt,	een	stijging	van	de	
verkeersdruk ter hoogte van de Anderlechtstraat en een daling ter hoogte van sommige verkeerswegen 
zoals ter hoogte van de Hoogstraat, de as Regentschapstraat - Koningstraat of ter hoogte van de 
Pachecolaan; 
	 Globaal	gezien	blijft	de	in	de	Vijfhoek	gemeten	verkeersdruk	onder	de	theoretische	maximumcapaciteit	
van de wegsegmenten. 

Scenario 2: Openstelling van de Anspachlaan voor beide rijrichtingen 
De eerste situatie van de heropening van de weg voor het verkeer, met behoud van de inrichtingen 
van de voetgangerszone, houdt in dat voertuigen volledig toegang hebben tot de Anspachlaan. Deze 
toegang is beperkt tot een snelheid van 30 km/u. De verkeerslichten werden overigens weggenomen. De 
resultaten van deze situatie in Musti worden weergegeven in de volgende kaart die de in absolute waarde 
gemodelleerde verkeersstromen beschrijft. 
Vaststellingen: 
	 Globale	status	quo	(in	relatieve	waarden)	op	de	Kleine	Binnen-	en	Buitenring;	
	 Gemiddelde	(+10%	tot	+40%)	tot	grote	(>+40%)	stijgingen	van	de	verkeersdruk	op	de	centrumlanen	
door de heropening van de voetgangerszone voor het verkeer. De verkeersdruk blijft redelijk en ook lager 
dan de theoretische capaciteit van deze wegsegmenten (750 voertuigen / uur); 
	 Daling	 van	 de	 verkeersdruk	 op	 de	 meeste	 delen	 van	 de	 parkinglus	 met	 uitzondering	 van	 de	
Lombardstraat waar het verkeer matig toeneemt maar toch onder de theoretische capaciteit van die 
wegsegmenten blijft; 
	 Globaal	gezien	blijft	de	in	de	Vijfhoek	gemeten	verkeersdruk	onder	de	theoretische	maximumcapaciteit	
van de wegsegmenten. 

Scenario 3: Openstelling van de Anspachlaan voor eenrichtingsverkeer 
De laatste gemodelleerde situatie bevat dezelfde kenmerken als scenario 2 maar met openstelling van 
de Anspachlaan enkel in de richting van de Beurs. Dit betekent dat, komende van het noorden, het 
verkeer beperkt is tot het segment De Brouckère-Beurs en, komende van het zuiden, het beperkt is tot 
het segment Fontainas-Beurs. Ter hoogte van de Beurs worden de verkeersstromen omgeleid via de 
Visverkoperstraat en de Arteveldestraat via de Paul Devauxstraat (voor voertuigen komende van het 
noorden) en via de Jules Van Praetstraat en de Pletinckxstraat (voor voertuigen komende van het zuiden). 
De onderstaande kaart bevat de gemodelleerde verkeersdruk qua voertuigen voor dit scenario. 
Vaststellingen: 
	 Globale	status	quo	(in	relatieve	waarden)	op	de	Kleine	Binnen-	en	Buitenring;	
	 Weinig	variatie	buiten	de	Vijfhoek	want	de	bijkomende	bediening	levert	geen	vlottere	reiswegen	op	
voor het doorgaand verkeer; 
	 Gemiddelde	(+10%	à	+40%)	stijging	van	de	verkeersdruk	op	de	centrumlanen	naar	aanleiding	van	
de heropening van de voetgangerszone en de invoering van verkeerslus (sluiting van de doorgang aan de 
Beurs). 

SYNTHESE VAN DE RESULTATEN  

De doelstelling van deze oefening is om een idee te geven van de voertuigenstroom die gebruik maakt 
van de Anspachlaan, met inachtname van de inrichtingen van de voetgangerszone en in functie van 
verschillende organisaties voor het gemotoriseerd verkeer. 
De resultaten wijzen erop dat de voorgestelde inrichting voor de lanen compatibel is met alle overwogen 
configuraties, inclusief de terugkeer naar de werking van het verkeer zoals het vóór 29 juni 2015 verliep 
(middels enkele doelgerichte aanpassingen op kruispunten en de aanleg van voetgangersoversteekplaatsen). 
Deze vaststelling geldt slechts voor het autoverkeer en moet gerelativeerd worden ten opzichte van de 
resultaten van de testfase: 

Verkeersdrukverschil tussen 8u en 9u
(scenario 1 - scenario 0)

Verkeersdruk van het scenario 
(voertuigen/uur)
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	 sommige	wegsegmenten	van	de	 lanen	slikken	verkeersstromen	van	de	grootteorde	van	30.000	
tot 35.000 personen per dag, dit is de grootteorde van de verkeersstromen van de Nieuwstraat; het is 
onmogelijk om een dergelijk druk voetgangersverkeer te verkrijgen met een terugkeer van het autoverkeer 
op de lanen, zelfs met de verbreding van de verkeerszones langs de gevelrijen die door het project 
voorzien is; 
	 tijdens	het	ochtend-	en	avondspitsuur	rijden	er	meer	dan	500	fietsers	voorbij	de	Beurs	(telling	
september 2016). Van de verschillende fiets-telpunten van het Gewest, staat het Beursplein vandaag 
op de 4e plaats, een positie waar ze enkele jaren geleden ver van verwijderd was. De vastgestelde 
beoordeling tussen 2013 en september 2015 (+ 100 %) toont goed de impact van de invoering van de 
voetgangerszone. 
	 de	verschillende	overwogen	scenario’s	tonen	tenslotte	een	link	tussen	de	verkeersmogelijkheden	
op de centrumlanen en de globale verkeersvolumes die in de Vijfhoek rijden: de terugkeer naar 
de oorspronkelijke werking van het verkeer (scenario 1) houdt ook de terugkeer in van bepaalde 
doorgangstrajecten die vandaag niet langer bestaan. Deze vaststelling hangt samen met de resultaten 
van de verschillende telcampagnes van de Stad tijdens de testfase die wijst op een globale afname van de 
verkeersvolumes ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. 

Het rapport van Brussel Mobiliteit wijst erop dat «Op basis hiervan kan men besluiten dat de 
herinrichting van de lanen zoals die wordt overwogen voldoende flexibel is om in de toekomst een 
grondige herziening van het verkeer mogelijk te maken en dat, in een extreem geval, de herinrichting 
de omkeerbaarheid van het verkeer mogelijk maakt.  De toekomstige keuze voor de werking van het 
verkeer zal geen impact hebben, meer in bijzonderheid op het vlak van mobiliteit. ».

en verkeersdrukverschil (%)
Scen.>ref Geen druk voor de referentie 
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