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Betreft: openbaar onderzoek Louis Bertrandlaan 
 

Bezwaarschrift 1: algemeen en samenvatting 
  
 
Geachte Burgemeester, geachte schepenen, geachte leden van de 

overlegcommissie 
 
 
Bij deze willen we een aantal bezwaren kenbaar maken rond de plannen 

voor de heraanleg van de Louis Bertrandlaan zoals op dit ogenblik in openbaar 
onderzoek. Gezien het een vrij omvangrijk dossier is hebben we onze bezwaren 
opgesplitst in een aantal afzonderlijke bezwaarschriften, elk rond een bepaald 
thema. We hopen hiermee om de complexiteit van het geheel niet in de weg te 
laten staan van een duidelijke communicatie. Dit eerste bezwaarschrift 
bespreekt kort enkele bezwaren die in aparte bezwaarschriften verder 
uitgewerkt zijn, alsook enkele korte bijkomende punten.  

 
Uit het ontwerp voor project voor de heraanleg van de Bertrandlaan dat op 

dit ogenblik in openbaar onderzoek is, blijkt dat een van de belangrijkste 
vertrekpunten het quasi volledige behoud van het aantal parkeerplaatsen is. Dit 
is een bijzonder bepalende randvoorwaarde die in dit specifiek geval een zware 
hypotheek legt op welke stadsvernieuwing mogelijk is en in welke mate er aan 
de letter en/of aan de geest van Good Move voldaan kan worden. In de 
voorstellingsnota wordt het quasi volledige behoud van het aantal 
parkeerplaatsen niet als randvoorwaarde vermeld. Het wordt enkel vermeld als 
resultaat van de gemaakte keuzes. Het is als de spreekwoordelijke olifant in de 
kamer waar niemand over spreekt. We bespreken de fundamentele keuze in 
verband met  parkeerplaatsen in bezwaarschrift #2. 
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Geen enkele zichzelf (en haar burgers) respecterende stad spendeert een 
aanzienlijk budget voor een gevel-tot-gevel heraanleg zonder daarbij een visie 
te hanteren van wat we nu en voor de volgende 30 tot 50 jaar met de ruimte 
willen bereiken. Dit plan past volledig in een jaren 70 visie waar faciliteiten voor 
het autoverkeer de vernieuwing waren. Fietsers waren daarbij quantité 
négligable, en voetgangers mochten flaneren over de overgebleven ruimte. 
Een lichte opsmuk waarbij van een 5 meter brede rijweg 130 cm “gereserveerd 
wordt voor fietsers” door middel van wat verf in de vorm van een – legaal 
overrijdbare – onderbroken lijn biedt noch de veiligheid, noch het comfort dat 
we aan de fietser willen bieden om alzo de huidige modale shift naar actieve 
vervoersmodi verder te stimuleren.  

Het gaat hierbij niet enkel over het feit of een geschilderd fietspad in een 30-
zone al dan niet aanvaardbaar is. Wanneer men de plannen iets meer in detail 
bekijkt, merkt men een aantal eigenheden (verder apart besproken) waarbij de 
publieke ruimte de gebruiker uitnodigt / stimuleert om dingen te doen die 
chaotisch en onveilig zijn. Disasters waiting to happen.  

De gekozen lay-out staat garant voor frequente “tijdelijke” bezetting van de 
fietsstrook (leveren in dubbele file, wachten op een vrijkomende parkeerplaats) 
alsook overschrijdingen door wagens die uitwijken voor manoeuvrerende of 
wachtende wagens op een vrijkomende plaats aan de linkerkant van de rijweg.  

 
Ook voor voetgangers is de situatie problematisch. De zeer smalle 

parkeerstroken op gelijk niveau met het voetpad “dwingen” de chauffeurs van 
SUVs en camionettes er als het ware toe om beslag te leggen op een deel van 
de voetgangersruimte. Hoewel het allemaal redelijk kan lijken op papier, leert 
de ervaring dat een dergelijke lay-out niet enkel het onveiligheidsgevoel van de 
actieve weggebruikers negatief beïnvloedt, maar ook de effectieve veiligheid.  

 
De publieke ruimte ingenomen door de voorgestelde 4 parkeerstroken in 

plaats van een redelijker 2 parkeerstroken maakt een gebalanceerde 
mobiliteitskeuze waarbij fietsers een eerlijk deel van de publieke ruimte 
toegewezen krijgen onmogelijk. Het weglaten van twee van de vier 
voorgestelde parkeerstroken zou volledig in lijn zijn met het Good Move plan 
en laat onmiddellijk toe om een waardevolle publieke ruimte te creëren waarbij 

• Beide assen van de Bertrandlaan een volwaardig tweerichtingsfietspad 

kunnen krijgen 

• De rijbaan voor het gemotoriseerde verkeer van een breedte is die 

duidelijk maakt dat 30 km/uur de maximale snelheid, in plaats van de 

voorgestelde meer dan 5 meter (inclusief legaal overrijdbare fietsstrook) 

die uitnodigt om beduidend sneller te gaan. 

Als voorbeeld voor de aanleg kan de recente gevel-tot-gevel heraanleg van 
de Woluwelaan genomen worden. In onderstaande coupe van de ventweg (30 
km/uur) ziet men duidelijk ruimte voor parkeren (de bus staat op een 
busparkeerplaats, geen rijweg) rijden en fietsen (in twee richtingen) in een 
degelijke lay-out die zelfs (ondanks bredere parkeerstrook) minder plaats 
neemt dan die in project voor de Bertrandlaan dat nu ter openbaar onderzoek 
ligt (930 cm versus 955 cm). 
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Figuur 1-1 Snede van een stuk van de recent aangelegde Woluwelaan. 

 

Op basis van wat mogelijk en redelijk is vragen we dan ook dat een 
belangrijke wijziging in de plannen zou worden opgenomen vooraleer deze 
kunnen vergund worden, namelijk de aanleg van dubbelrichting fietspaden 
langs beide zeiden van de Bertrandlaan, waarbij inderdaad telkens maar één 
in plaats van twee parkeerstroken voorzien kunnen worden. Ons voorstel is 
perfect mogelijk, zoals aangetoond in onderstaande figuur en verder in detail 
uitgewerkt in bezwaarschrift #3 (Fietsinfrastructuur). 

 

  
Figuur 1-2 Snede van de huidige "old school" plannen in openbaar onderzoek 

versus een Good Move compatibel hedendaags voorstel 
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Een aanleg zoals hierboven die tegelijkertijd een veilige fietsinfrastructuur 
biedt, de rijweg versmalt zodat deze niet uitnodigt tot hogere snelheden en die 
minder maar voldoende brede parkeerstroken voorziet kan ook perfect de 
symmetrie en de algemene esthetiek van de Bertrandlaan ten goede komen. 
Figuur 1-3 illustreert het concept als plan. 

 

 
Figuur 1-3: De in het geel aangeduide fietspaden behouden / versterken de symmetrie van de 
Bertrandlaan 

 
 

Naast de onaanvaardbare consequenties van het ruimtebeslag door de 
twee extra parkeerstroken zijn er nog enkele andere problemen met het ter 
openbaar onderzoek liggende ontwerp, zoals het niet opnieuw aanleggen van 
het doorlopend voetpad langs de Haachtse steenweg, enkele onnodige 
doorsteken en de grote radius (= hoge snelheid mogelijk makend) die voor de 
doorsteek vlakbij de Haachtse steenweg gekozen werd. Deze punten worden 
in aparte bezwaarschriften behandeld. 

 
Gezien dit ontwerp zodanig sterk diametraal staat tegenover wat het 

Gewestelijk Good Move plan voorschrijft, is het onmogelijk voor het Gewest om 
een dergelijk plan zonder een aantal verregaande voorwaarden goed te keuren. 
Een evenwichtig alternatief dat wel in overeenstemming is met Good Move is 
voor dit project perfect mogelijk zoals in deze bezwaarschriften beschreven. 
Ofwel dient deze aanvraag geweigerd te worden, ofwel dienen een aantal 
voorwaarden tot wijziging van de plannen opgenomen te worden in een 
mogelijke voorwaardelijke vergunning. Deze zijn tenminste: 
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a) Een sterke reductie van het aantal parkeerplaatsen, waarbij het aantal 

van 175 niet mag worden overschreden. Gezien het hier een gevel-tot-

gevel heraanleg betreft, gaat het hierbij niet over het schrappen van 

bestaande parkeerplaatsen, maar over het niet opnieuw aanleggen van 

parkeerplaatsen, zij het dan in het aantal en op de plaats waar deze zich 

vandaag bevinden. Dit wordt verder uitgewerkt in bezwaarschrift 2 

b) De aanleg van twee dubbelrichtingsfietspaden van een voldoende 

breedte. Gezien deze straat zowel regionaal als gemeentelijk een fiets-

as is dienen de fietspaden wel terdege beveiligd te zijn en bij voorkeur 

voorrang hebben op het kruisend verkeer. De keuze voor twee 

dubbelrichtingsfietspaden laat eveneens toe de symmetrie van de site 

optimaal te bewaren. Dit wordt verder uitgewerkt in bezwaarschrift 3 

c) Het reduceren van de breedte van de rijweg tot maximaal 320 cm. Dit 

vermijdt enerzijds het gevoel dat de weg “uitnodigt om sneller dan de 

toegestane 30 km/uur te rijden” en verhindert het dubbel parkeren op de 

rijweg. Meer achtergrond hiervoor is ook te vinden in bezwaarschrift 3. 

d) Deze breedte dient ook te gelden voor de als rondpunt ingerichte 

kruising met de Hermanstraat en Kesselstraat. Gezien het middendeel 

uitgevoerd wordt als overrijdbaar middendeel is daar ook geen probleem 

met draaicirkels van bussen, vrachtwagen of urgentievoertuigen. Dit 

wordt verder uitgewerkt in bezwaarschrift 5. 

e) Het verminderen van het aantal doorsteken dat door gewone wagens 

gebruikt kan worden. De doorsteek naar de Josaphatstraat dient ofwel 

volledig afgesloten te worden voor gemotoriseerd verkeer of – indien 

belangrijk voor de schoolbus – uitgerust te worden met een op afstand 

door deze schoolbus bediende versperring (verzinkbare paal). 

f) Het terug integreren van het op dit ogenblik bestaande doorlopend 

voetpad langs de Haachtse steenweg, en het scherper maken van de 

bocht om de Bertrandlaan in te rijden. Een vloeiende overgang die 

hogere snelheden mogelijk maakt lag ook aan de basis van de aanrijding 

van een klein meisje op het zebrapad op Waelhemstraat in juni 2019. 

Een vergelijkbare infrastructuur nieuw aanleggen zou onvergeeflijk zijn. 

Dit wordt verder uitgewerkt in bezwaarschrift 6. 

g) Verwijderen of hertekenen doorsteek vlakbij Haachtse steenweg. Bij 

voorkeur wordt de rechtsomkeer ter hoogte van de nummers 3 en 4 

volledig verwijderd. Indien er toch een sterk gevoel zou bestaan dat deze 

rechtsomkeer van cruciaal belang is, dient deze zo omgevormd te 

worden dat deze niet – zoals in de huidige aanvraag – uitnodigen tot het 

snel nemen van deze doorsteek doorheen de voetgangerspromenade. 

De op dit ogenblik bestaande lay-out, met kortere bochten is veel minder 

uitnodigend voor hogere snelheden. Het is totaal onbegrijpelijk dat 

dergelijke breder radii op een dergelijke plaats zelfs maar overwogen 

worden. Een degelijke aanleg steunt niet op paaltjes (die ook voor 

voetgangers hinderlijk zijn) maar gebruikt de boordstenen (minimum 5 
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cm hoog) als geleiding in de (korte) bochten en vult dat aan met een 

doorlopend voetpad / promenade die tegelijkertijd een verkeersdrempel 

is (zonder opstaande boordsteen). 

Omwille van bovenstaande redenen vragen we aan de overlegcommissie 
een negatief advies uit te brengen, en aan de vergunningsverlenende instanties 
de vergunning te weigeren. Een eventuele voorwaardelijke vergunning met 
bindende voorwaarden die tegemoet komen aan bovenstaande bezwaren is 
eventueel ook mogelijk. 

 
We vragen gehoord te worden door de overlegcommissie 
 
Hoogachtend 
 

                   
 
Geert van Waeg Pieter Fannes  
Voorzitter  
johanna.be, vzw 1030/0 
Sint Lambertusstraat 133 Vleugelsstraat 88 
1200 Brussel 1030 Schaarbeek 
0475 66 20 87 
geert.vanwaeg@johanna.be pieterfannes@gmail.com 
  

Bijlagen: 

• Bezwaarschrift 2: Reductie van het aantal parkeerplaatsen 

• Bezwaarschrift 3: Fietsinfrastructuur 

• Bezwaarschrift 4: Breedte van parkeerstrook en afboording 

• Bezwaarschrift 5: Breedte rijweg rondpunt (Hermanstraat en Kesselstraat).  

• Bezwaarschrift 6: Doorlopend voetpad langs de Haachtse steenweg 

• Bezwaarschrift 7: Verwijderen of hertekenen doorsteek bij Haachtse stw. 

mailto:geert.vanwaeg@johanna.be
mailto:pieterfannes@gmail.com
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Betreft: openbaar onderzoek Louis Bertrandlaan 
 

Bezwaarschrift 2: Reductie van het aantal parkeerplaatsen 
 
 
Geachte Burgemeester, geachte schepenen, geachte leden van de 

overlegcommissie 
 
 
 
De voorstellingsnota “Herontwikkeling van de Louis Bertrandlaan en de 

omgeving van de Sint Servaaskerk” (15071 ALB - PU 002) spendeert welgeteld 
55 woorden aan het parkeren (te vergelijken met bvb 78 woorden aan het 
bloemengazon en 82 woorden aan de keuze van de Schaarbeekse banken). 
Van enige studie of verantwoording daarvoor is geen spoor te bekennen. 

 
De voorstellingsnota spreekt van een reductie met 33 plaatsen (9.3%). 

Wanneer men rekening houdt met een aantal mogelijke plaatsen die wel niet 
als parkeerplaats legaal afgelijnd zijn, maar volledig “redelijk” lijken, is reductie 
zelfs maar 8 plaatsen of 3% (zie voetnoot1). Peanuts.  

 
1 De voorstellingsnota spreekt van een verlies van 33 plaatsen. Dit is een puur theoretische berekening 

op basis van de afbakeningen getekend op het plan. In realiteit zijn die afbakeningen “Onderbroken, 

afgevlakte, platte boordsteen die toelaat om de grens van de parkeerplaatsen en van de stoepen af te 

bakenen (20cm breed / bovengrondse hoogte 0cm)”. Deze gelijkgrondse aanleg maakt het bijzonder 

moeilijk om af te dwingen dat auto’s enkel binnen de aangegeven vakken geparkeerd staan. Het 

“stationeren” buiten die vakken (maar wel in de “redelijke” lijn van de andere wel reglementair 

geparkeerde wagens) is in realiteit totaal niet afdwingbaar. Men moet dus in de berekeningen wel 

rekening houden met geparkeerde wagens op “te tolereren”, niet echt zwaar verkeersonveilige 

“informele” parkeerplaatsen. Conservatief geteld zijn er zo 25 plaatsen op het plan, en is het verlies dus 

maar 8 plaatsen of minder dan 3%. 
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Het Good Move plan stelt: 

• Parkeren is een zeer krachtig instrument om het mobiliteitsgedrag te 
sturen: de zekerheid dat er op de plaats van bestemming een 
parkeerplaats beschikbaar is, is met name doorslaggevende in de 
modale keuze. 

• De capaciteit van de openbare ruimte is beperkt en de 
parkeermogelijkheden moeten ingeperkt worden om het gewenste 
gebruik van de weg te stimuleren en een betere kwaliteit van de 
openbare ruimte te bevorderen 

• In deze optiek ambieert het Gewest, via zijn GPDO, de volgende 
doelstellingen tegen 2030: Het aantal autoparkeerplaatsen op de weg 
beperken tot minder dan 200.000 t.o.v. de huidige 265.000 plaatsen 

De door Good Move geplande daling van 25% van het aantal 
autoparkeerplaatsen op de weg zal niet bereikt kunnen worden wanneer zelfs 
bij een volledige gevel-tot-gevel heraanleg van een residentiële straat het 
aantal parkeerplaatsen niet of nauwelijks vermindert. Men moet hierbij 
opmerken dat het hier niet gaat over het fysiek onbruikbaar maken van 
bestaande parkeerplaatsen, maar over het nieuw aanleggen van 
parkeerplaatsen (weliswaar ongeveer op de plaats waar voorheen 
parkeerplaatsen voorhanden waren). Hoewel dit semantiek kan lijken, is er wel 
degelijk een belangrijk verschil. In het plan worden fondsen voorzien om die 
parkeerplaatsen actief aan te leggen. Dezelfde fondsen zouden kunnen 
gebruikt worden om op dezelfde plaats, en aan vergelijkbare kost, een degelijk 
en veilig fietspad aan te leggen. Het gaat dus over welke vervoersmodi baat 
gaan hebben bij een kost die gemaakt zal worden. Het is – zeker met Good 
Move in gedachte – onaanvaardbaar dat nog zoveel geld (en publieke ruimte) 
gestoken zou worden in het stockeren van private voertuigen. 

 
Om Good Move (25% minder parkeerplaatsen globaal in het Gewest) 

enigszins een kans op slagen te geven dient in dergelijke gevel-tot-gevel 
heraanleg projecten het parkeeraanbod met minstens 50% te verminderen. 
Een project als dit kan als bovengrens geen waarde boven de 177 
parkeerplaatsen (50% van de bestaande 354) aanvaarden  

 
Uit gesprekken met mensen die dit dossier kennen en/of eraan meegewerkt 

hebben leren we dat de aanleg van de parkeerplaatsen aansluitend op het 
centraal gedeelte (de midden-P-stroken) speciaal op hetzelfde niveau geplaats 
zijn als het voetpad, om later de mogelijkheid te geven deze ruimte om te 
vormen tot fietspad. Dit klinkt misschien mooi maar is om velerlei redenen 
gewoon totaal niet realiseerbaar. 

• Op het gedeelte ten oosten van de Hermanlaan staan er bomen op de 
parkeerstrook. Een fietspad aanleggen zou het kappen van deze bomen 
vereisen, hetgeen noch gewenst, noch haalbaar is 

• Een parkeerstrook hoeft geen rekening te houden met hoe het aansluit 
op de kruispunten. Voor een fietspad is dat juist van cruciaal belang, niet 
enkel voor het rechtdoor fietsend verkeer maar ook wat betreft afdraaien.  
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• In de veronderstelling dat de parkeerstrook ooit tot fietspad zou worden 
geconverteerd blijven we dan met het enorme probleem dat de rijbaan 5 
meter breed blijft en dus hogere snelheden uitnodigt. Wat we nodig 
hebben is een rijbaan van 3,00 tot 3,20 meter breed, niet een de facto 
tweebaansweg. 

The moment is now. Halve beloftes voor hypothetische latere aanpassingen 
zijn waardeloos en de facto misleidend. We vragen een degelijke publieke 
ruimte met een enkele parkeerstrook per rijbaan, een rijbaan van ongeveer 3,20 
meter breed en een degelijk tweerichtingsfietspad. Een snede van de rijweg 
wordt in bezwaarschrift 3 verder uitgewerkt. 

 
 
Conclusie 
De toekomst van de Bertrandlaan nu hypothekeren met 4 stroken 

parkeerplaatsen is onaanvaardbaar omdat het de modal shift naar actieve 
vervoersmodi tegengaat. We vragen een kwaliteitsvolle publieke ruimte met 
respect voor alle modi. Concreet betekent dit maximaal twee parkeerstroken en 
degelijke fietspaden (geen fietsstroken). We vragen expliciet aan het Gewest 
om consequent te zijn in haar Good Move aanpak en geen vergunning te 
verlenen aan een plan met meer dan 177 (50%) parkeerplaatsen. 

 
 
Hoogachtend 
 

                   
 
Geert van Waeg Pieter Fannes  
Voorzitter  
johanna.be, vzw 1030/0 
Sint Lambertusstraat 133 Vleugelsstraat 88 
1200 Brussel 1030 Schaarbeek 
0475 66 20 87 
geert.vanwaeg@johanna.be pieterfannes@gmail.com 
  

mailto:geert.vanwaeg@johanna.be
mailto:pieterfannes@gmail.com
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Geachte Burgemeester, geachte schepenen, geachte leden van de 

overlegcommissie 
 
 
 
Het is ondertussen wel overduidelijk dat wanneer we een stad ontwerpen 

voor auto’s, we een stad vol auto’s krijgen. In de jaren 1970 was dit heel 
normaal, maar vandaag kunnen we het ons niet meer permitteren dergelijke old 
school concepten te realiseren. Het is dan ook totaal niet acceptabel dat er bij 
deze gevel-tot-gevel renovatie zes baanvakken voor de auto voorbehouden zijn 
en er geen degelijk afgescheiden fietspaden voorzien zijn. Daarenboven weten 
we allemaal hoe moeilijk het is te verhinderen dat automobilisten en 
leveranciers zich niet “even” op het geschilderde fietspad gaat zetten. Deze 
plannen creëren dus een situatie is waarbij er de facto 8 baanvakken gebruikt 
gaan worden door het gemotoriseerde verkeer en er geen veilige infrastructuur 
voor fietsers zal zijn. 

 
De gekozen lay-out staat garant voor frequente “tijdelijke” bezetting van de 

fietsstrook (leveren in dubbele file, wachten op een vrijkomende parkeerplaats) 
alsook – perfect legale - overschrijdingen door wagens die uitwijken voor 
maneuvrerende of wachtende wagens op een vrijkomende plaats aan de 
linkerkant van de rijweg.  

Zoals helaas reeds dikwijls aangetoond in het Brussels Gewest (en 
daarbuiten) geeft een beetje verf geen afdoende bescherming voor de fietser. 
Daarenboven blijft de rijweg door bijna 5 meter brede asfaltstrook visueel het 
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een brede baan (zoals vandaag) en nodigt ze uit tot sneller rijden dan de max 
toegestane 30 km/uur, hetgeen weer een negatieve impact heeft op zowel 
objectieve veiligheid als op het subjectieve veiligheidsgevoel voor voetgangers 
en fietsers.  

 
Naast de hierboven vermelde problematiek van de overrijdbare fietsstrook 

in de rijrichting, zijn er nog een aantal andere inconsequente “compromissen” 
die het geheel ofwel oncomfortabel of onveilig maken voor fietsers, en die 
conflicten met andere weggebruikers (zowel voetgangers als automobilisten) in 
de hand werken.  

• Op de helft van de Bertrandlaan mogen fietsers het voetpad langs de 
centrale ruimte gebruiken (zie coupe EE’). Op de andere helft (ten 
westen van de Hermanstraat) niet. Dit is verwarrend. Een fietser die 
bijvoorbeeld van de Azalealaan komt en eerst op het voetpad 
gedwongen wordt, wordt door de geplande infrastructuur als het ware 
“uitgenodigd” om zijn/haar weg verder te zetten op het voetpad tussen 
de Hermanstraat en de Haachtse steenweg. Theoretisch zou deze 
persoon het rondpunt moeten nemen en het tweede stuk op de 
fietsstrook aan de noordkant moeten afleggen. De hierboven vermelde 
problematiek van de overrijdbare fietsstrook maakt het nog minder 
aanlokkelijk om dat te doen. We moeten er dus van uit gaan dat een 
beduidend aantal onder hen ter hoogte van de Hermanstraat verder over 
het ondertussen door de aanwezigheid van bomen beduidend smaller 
voetpad verder fietsen. De voorgestelde “chaos by design” lay-out zal 
dus leiden tot conflicten tussen fietsers en voetgangers, enkel en alleen 
omdat de wegbeheerder ervoor gekozen heeft een maximale ruimte aan 
het gemotoriseerde verkeer toe te delen. 

• De fietsers zouden dezelfde snelheidsremmers moeten overschrijden 
als de automobilisten. Waar dit voor de veiligheid belangrijk is voor de 
automobilisten, is dit gewoon oncomfortabel voor fietsers (met kinderen 
in zitje, met goederen in fietszak of fietsmand, of zelfs gewoon zonder 
meer).  Een fietsinfrastructuur dient uitnodigend te zijn, niet ontradend. 
Wat de infrastructuur hier doet is opnieuw fietsers stimuleren om het 
voetpad te gebruiken, met de daarbij horende conflicten met 
voetgangers als gevolg. 

• Een fietsstrook rechts van de rijbaan heeft alle interferenties met de 
zijstraten (in de eertse plaats afdraaiende voertuigen naar die straten, 
met de zogenaamde “dode hoek” crashes als uiterst gevaarlijk. Het 
plaatsen van een volwaardig fietspad aansluitend op de centrale 
voetgangerspromenade is veiliger en comfortabeler voor fietsers.  

De enige reden dat er geen degelijk fietspad voorzien is, is de keuze om de 
daarvoor beschikbare ruimte aan het autoverkeer (parkeren) te geven. Dit 
brengt ons terug naar de bezwaren in bezwaarschrift #2. 

 
Good Move zegt hierover  

• (p 256): “7c. De inrichtingen worden ontworpen om de multimodale 
specialisatie van de wegen uit te voeren. Bij arbitrage zal het gewest, 
na overleg met de gemeenten en rekening houdend met de plaatselijke 
context en de toegankelijkheid voor gezinnen, de ruimte 
voorbehouden voor het parkeren van privé-wagens als eerste te 
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verminderen variabele hanteren. Zo kan tegemoet gekomen worden 
aan de noodzakelijke behoeften van elke modus terwijl de continuïteit, 
samenhang en veiligheid van voetgangers-, fiets- en 
openbaarvervoerroutes voorrang krijgen;” 

• Als een weg een PLUS-weg is van meerdere netwerken, moeten de 
handelingen en werken op deze weg bijdragen tot de scheiding van alle 
vervoerwijzen binnen de openbare ruimte, om voor elk ervan de best 
mogelijke prestaties te garanderen.  

Het huidige voorstel geeft totale voorrang aan het bewegend en stilstaand 
autoverkeer en vertoont onbegrijpelijke tekortkomingen tegenover de fietsers. 
Gezien deze straat zowel regionaal als gemeentelijk een fiets-as is dienen de 
fietspaden wel terdege beveiligd te zijn en bij voorkeur voorrang hebben op het 
kruisend verkeer. 

 
De keuze of deze fietspaden tussen het voetpad aan de kant van de huizen 

en de parkeerstrook komt te liggen of tussen de rijweg en de brede promenade 
in het midden van de Bertrandlaan mag aan de aanvrager overgelaten worden. 
Onze voorkeur gaat uit naar een lay-out waarbij het fietspad aansluit op de 
middenpromenade. 

  
 Zoals in uit figuren 3-1 tot 3-3 kan afgeleid worden, is er voldoende plaats 

voor de aanleg van een dubbelrichting fietspad aan beide kanten. 
 
 

 
Figuur 3-1: Snede CC' zoals in de aanvraag. Drie baanvakken zijn ingenomen door het autoverkeer. 
Fietsers krijgen 130 cm, enkel afgebakend door een onderbroken lijntje verf 
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Het huidige voorstel (figuur 3-1) voorziet, over een breedte van 9,55 meter 
(of ongeveer een halve meter meer dan vandaag): 

• 2,00 meter parkeerstrook (inclusief 20 cm boordsteen die scheiding met 

voetpad aangeeft) 

• 0,30 meter boordsteen 

• 4,95 meter asfalt waarvan  

o 0,5 meter bufferstrook tussen fietsstrook en parkeerstrook 

o 1,3 meter voor de fietsstrook 

o 0,0 meter buffer tussen fietsstrook en rijweg 

o 3,15 meter rijweg 

• 0,30 meter boordsteen 

• 2,00 meter parkeerstrook (inclusief 20 cm boordsteen die scheiding met 

voetpad aangeeft) 

De recente aanleg van de Woluwelaan is een goed voorbeeld van hoe men 
een dergelijke ruimte zinvol en met respect voor Good Move kan realiseren 
(figuur 3-2). Vlak voor de school (waar de (school-) bus getekend is) bedraagt 
de breedte van de parkeerstrook 250 cm (exclusief boordstenen). Op andere 
plaatsen op dezelfde laan is deze breedte teruggebracht tot 200 cm (exclusief 
boordstenen).  

 

 
Figuur 3-2: Snede van een stuk van de recent aangelegde Woluwelaan. Op een iets smallere totale 
breedte werden de noden van stilstaand en rijdend autoverkeer gecombineerd met degelijke 

voorzieningen voor voetgangers en fietsers 
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We vragen hierbij dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest expliciet een 
wijziging van de te verdelen ruimte voorschrijft en een lay-out vergelijkbaar met 
de hierboven beschreven heraanleg eist, ongeveer als volgt (zie figuur 3-3): 

• 0,30 meter boordsteen  

• 2,30-2,45 meter parkeerstrook (inclusief witte lijn of boordsteen van 15 

cm) op niveau van rijweg (zie verder) 

• 3,20 meter asfalt als rijweg 

• 0,30 meter boordsteen met minimum 5 cm hoogteverschil, bij voorkeur 

niet afgeschuind 

• 3,30 meter volwaardig tweerichtingsfietspad (inclusief boordsteen of lijn)  

 

 
Figuur 3-3: Het hier voorgestelde alternatief voor snede CC'. Twee baanvakken zijn voorbehouden voor 
het autoverkeer. Fietsers krijgen de nodige veilige en comfortabele ruimte. 

 
Bovenstaande indeling komt ook op een totale breedte tussen de 9,40 en 

9,55 meter, zoals in het huidige voorstel, maar zorgt, zoals door Good Move 
voorgeschreven, “de scheiding van alle vervoerwijzen binnen de openbare 
ruimte, om voor elk ervan de best mogelijke prestaties te garanderen” en “voor 
samenhang en structurele continuïteit in de uitvoering van het mobiliteitsbeleid 
in zijn geheel”. 

 
 
Conclusie 
We uiten hier een expliciet bezwaar tegen het ontbreken van beveiligde 

fietsinfrastructuur, en wijzen er op dat de enige manier om dit project eerlijk te 
maken tegenover de verschillende mobiliteitsmodi (en compatibel te maken 
met Good Move) er in bestaat om aan beide zijden van de Bertrandlaan een 
via hoogteverschil gescheiden fietspad te voorzien van minstens 3,20 meter 
breed. De keuze voor twee dubbelrichtingsfietspaden laat eveneens toe de 
symmetrie van de site optimaal te bewaren. 
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We vragen expliciet aan het Gewest om consequent te zijn in haar Good 
Move aanpak en geen vergunning te verlenen aan dit plan dat helemaal niet 
tegemoetkomt aan de minimale eisen wat betreft degelijke fietsinfrastructuur. 

 
 
Hoogachtend 
 

                   
 
Geert van Waeg Pieter Fannes  
Voorzitter  
johanna.be, vzw 1030/0 
Sint Lambertusstraat 133 Vleugelsstraat 88 
1200 Brussel 1030 Schaarbeek 
0475 66 20 87 
geert.vanwaeg@johanna.be pieterfannes@gmail.com 
  

mailto:geert.vanwaeg@johanna.be
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en Schepenen,  

Aan de leden van de overlegcommissie 
Colignonplein  
1030 Schaarbeek 
 
via e-mail oo@schaarbeek.be 

 
 
 

Betreft: openbaar onderzoek Louis Bertrandlaan 
 

Bezwaarschrift 4: Breedte van parkeerstrook en afboording 
 
 
Geachte Burgemeester, geachte schepenen, geachte leden van de 

overlegcommissie 
 
 
 
In deze aanvraag wordt een breedte van 180 cm voor de parkeerstrook + 

20 cm gelijkgrondse afboording met het voetpad gebruikt, in combinatie met 
een hoogteverschil met de rijweg door een sterk afgeschuinde boordsteen.  

 
Men kan van mening verschillen over of men de trend naar steeds bredere 

SUVs al dan niet moet volgen door de parkeerstroken breder te maken. Een 
iets smallere parkeerstrook waarbij bredere wagens of – de in deze zone niet 
zeldzame camionettes - lichtjes op of over de afboording tussen parkeerstrook 
en rijweg staan lijkt ons aanvaardbaar. Een bij voorkeur niet afgeschuinde 
boordsteen tussen parkeerstrook en voetpad is een effectief middel om de 
bestuurder van een breder voertuig te stimuleren zijn/haar wagen zo te 
positioneren dat het voetpad gevrijwaard blijft en er een beetje gebruik gemaakt 
wordt van de de facto bufferzone tussen parkeerstrook en rijweg. De in dit plan 
voorgestelde lay-out doet echter het tegenovergestelde: door een 
hoogteverschil te creëren tussen rijweg en parkeerstrook stimuleert met de 
bestuurder zich volledig “op niveau” te zetten, dus verder weg van de rijweg. 
Het resultaat is dat een deel van de ruimte die volgens de mooie plannen voor 
de voetgangers voorzien is de facto aan het autoverkeer toegewezen worden. 
Zie bijvoorbeeld onderstaande foto’s genomen op het Jourdanplein (170 cm 
tussen de lijnen) en de er vlakbij gelegen Maalbeeklaan. 
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Figuur 4-4: SUV op te smalle parkeerstrook              Figuur 4-2: camionette op smalle parkeerstrook met 
zonder borduur naar voetgangerszone                      met (kleine) borduur naar voetgangerszone 

Bij gebrek aan voelbaar verschil zet de eerste zich “met veilige marge” ten 
dele op voetgangersruimte. Het voelbare hoogteverschil tussen parkeerplaats 
en voetpad stimuleert de chauffeur van de witte camionette om de boord met 
het voetpad te respecteren en lichtjes de ruimte in te nemen van het rijvak. Een 
belangrijk verschil is dat het “oprijden” op het voetpad een actieve keuze is die 
niet zogenaamd onbewust gedaan wordt en waarbij wel een draagvlak bestaat 
om dit al dan niet met boetes te handhaven. 

 
Ter info vindt u in bijlage de maten van de Volkswagen minibus (zoals op 

de snede’s van de aanvraag getekend) en haar iets grotere broer, waaruit 
verder moge blijken dat een 180 cm + 20 cm op het niveau van de stoep zal 
leiden tot inname van voetgangersruimte “by design”. 

 
Conclusie 
We vragen hier duidelijk te kiezen voor (bij voorkeur) een niet afgeschuinde 

borduur van graag 5 cm of meer tussen voetpad en parkeerstrook om een 
duidelijke limiet te hebben tussen voetgangers- en auto-ruimte. Indien er toch 
voor gekozen wordt om de parkeerstrook op het niveau van het voetpad te 
leggen dient deze van een breedte te zijn die haalbaar is voor camionettes 
(minimum 220 cm + lijn/boordsteen). 

  
 

                   
 
Geert van Waeg Pieter Fannes  
Voorzitter  
johanna.be, vzw 1030/0 
Sint Lambertusstraat 133 Vleugelsstraat 88 
1200 Brussel 1030 Schaarbeek 
0475 66 20 87 
geert.vanwaeg@johanna.be pieterfannes@gmail.com 
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Bijlage bij bezwaarschrift 4: maten van courante bestelwagens 
 

De breedte van 180 cm tussen de lijnen voor de parkeerstrook is totaal 
ontoereikend. Zelfs het op de coupes getekende volkswagen minibusje heeft 
een breedte van 190 cm meter, waarbij nog aan beide kanten een 
achteruitkijkspiegel van 20 cm uitsteekt. Het parkeren tussen de lijnen zoals 
de coupe van het project aangeeft is dus onmogelijk. Daarenboven hebben 
veel bestuurder/eigenaars schrik dat hun achteruitkijkspiegel afgereden kan 
worden, zodat ze hun voertuig nog een beetje meer op het 
voetgangersgedeelte zullen zetten. 

De iets groter broer, de Volkswagen Crafter, is van een categorie 
voertuigen die ook frequent in Brussel rondrijden en ook het recht hebben om 
zich op een parkeerplaats te zetten. Met een breedte van 204 cm zonder en 
243 cm met achteruitkijkspiegels wordt de bestuurder ervan door de 
voorgestelde lay-out gedwongen om ruim op het voetpad te parkeren. 
Dergelijke design for failure is absoluut niet aanvaardbaar. 
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9 juni 2021  

Aan het College van Burgemeester  
en Schepenen,  

Aan de leden van de overlegcommissie 
Colignonplein  
1030 Schaarbeek 
 
via e-mail oo@schaarbeek.be 

 
 
 

Betreft: openbaar onderzoek Louis Bertrandlaan 
 

Bezwaarschrift 5: Breedte rijweg rondpunt (kruising met de Hermanstraat 
en Kesselstraat) 

 
 
Geachte Burgemeester, geachte schepenen, geachte leden van de 

overlegcommissie 
 
 
Op de in openbaar onderzoek liggende plannen staat de rijweg aan de als 

rondpunt ingerichte kruising met de Hermanstraat en de Kesselstraat getekend 
als 4,50 meter breed.  

 

 
                Figuur 5-5: de plannen van de aanvraag tonen een 4.5 m brede rijweg 
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Brede rijwegen nodigen uit tot snelheid (en in Brussel helaas ook dikwijls tot 

“5 minuten” fout parkeren), en maken de over te steken afstand langer voor 
voetgangers. Aangezien het middeneiland als “overrijdbaar” ontworpen is 
(“Omdat het verkeerseiland overrijdbaar is, kunnen bussen van de MIVB het 
kruispunt oversteken en kunnen zware voertuigen er draaien.”) is er geen nood 
aan een dergelijke brede rijbaan. 

 
We vragen aan de overlegcommissie en de vergunningsverlenende 

overheid als voorwaarde op te leggen dat de rijweg op deze plaats maximaal 
3,50 meter breed mag zijn.  

Daarnaast zijn er vanzelfsprekend nog andere aanpassingen aan dit 
kruispunt aan te brengen omwille van de hoognodig te verbeteren 
fietsinfrastructuur (zie bezwaarschrift 3 over de fietsinfrastructuur). Daarbij dient 
serieus overwogen te worden de voorrang aan de Bertrandlaan inclusief de 
fietspaden te geven en niet aan het rondpunt. 

 
 
Hoogachtend 
 

                   
 
Geert van Waeg Pieter Fannes  
Voorzitter  
johanna.be, vzw 1030/0 
Sint Lambertusstraat 133 Vleugelsstraat 88 
1200 Brussel 1030 Schaarbeek 
0475 66 20 87 
geert.vanwaeg@johanna.be pieterfannes@gmail.com 
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9 juni 2021  

Aan het College van Burgemeester  
en Schepenen,  

Aan de leden van de overlegcommissie 
Colignonplein  
1030 Schaarbeek 
 
via e-mail oo@schaarbeek.be 

 
 
Betreft: openbaar onderzoek Louis Bertrandlaan 

 
Bezwaarschrift 6: Doorlopende voetpaden langs de Haachtse steenweg 

 
Geachte Burgemeester, geachte schepenen, geachte leden van de 

overlegcommissie 
 
 
 
Op dit ogenblik is de aansluiting tussen de Haachtse steenweg en de 

Bertrandlaan van die aard dat deze rechtsafdraai niet snel genomen kan 
worden. Er is het een vrij korte bocht en een doorlopend voetpad aanwezig. Zo 
een doorlopend voetpad heeft een dubbel effect. Enerzijds is er de fysische 
component (als snelheidsremmer), anderzijds is er de belangrijke 
psychologische component dat men als bestuurder attent gemaakt wordt van 
het feit dat men “te gast” is op voetgangersgebied, en men dus gemakkelijker 
voorrang gaat geven aan de aanwezige voetgangers. Daarenboven is de rijweg 
er niet te breed (ongeveer 300-350cm). 

 
 

  
Figuur 6-6: Toegang tot de Bertrandlaan vanuit           Figuur 6-7: Toegang tot de Degreefstraat vanuit 

de Haachtse steenweg                                                  de Haachtse steenweg 
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Een vergelijkbaar doorlopens voetpad is te vinden aan de andere kant van de 
Haachtse steenweg (kruisingen met Hancartstraat en met François 
Degreefstraat). 

 
Op de in openbaar onderzoek liggende plannen zijn de doorlopende 

voetpaden alle vier verdwenen, en zijn zachtere lange bochten voorzien die aan 
beduidend hogere snelheden genomen kunnen worden. Daarenboven is de 
rijweg een stuk breder (ongeveer 500cm), weliswaar met fietspijltjes maar zelfs 
niet eens een fietspad.  

 
 

 
Figuur 6-8 Bestaande toestand. Rechtsafdraaiend verkeer dient voorbij de parkeerzone te 

rijden en kort in te draaien over het gedeelte waar camera 39 op deze figuur is getekend 

 

 
Figuur 6-9: In de plannen van de aanvraag is het doorlopend voetpad geschrapt en laat de lay-

out toe om de bocht veel sneller te nemen 

 
De gehele aanleg is perfect indien men een ongebreideld autoverkeer 

nastreeft en het koning auto waar mogelijk zo comfortabel mogelijk wil maken. 
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In de huidige tijdsgeest, met een minimum aan respect voor voetgangers en 
fietsers en een visie over een leefbare stad, is een dergelijke aanleg waanzin.  

 
Een vergelijkbare vloeiende overgang die hogere snelheden mogelijk maakt 

lag ook aan de basis van de aanrijding van een klein meisje op het zebrapad 
op Waelhemstraat in juni 2019. Een vergelijkbare infrastructuur nieuw 
aanleggen zou onvergeeflijk zijn. 

 
 
We vragen aan de overlegcommissie en de vergunningsverlenende 

overheid enkele voorwaarden op te leggen alvorens een heraanleg te kunnen 
goedkeuren. Bij deze voorwaarden dienen doorlopende voetpaden op de vier 
aansluitingen met de Haachtse steenweg, kortere draaicirkels en smallere 
rijweg opgenomen te worden (naast de een aantal in andere bezwaarschriften 
geformuleerde voorwaarden, waaronder op deze plaats ook een degelijke 
fietsinfrastructuur).  

  
We vragen ook om de mogelijkheid van doorlopende voetpaden aan andere 

relevante kruispunten (Hollestraat, Bijenkorfstraat, Jenatzystraat, Bergestraat, 
Brandstraat, Josaphatstraat en Jerusalemstraat) serieus in overweging te 
nemen.  

 
 
Hoogachtend 
 

                   
 
Geert van Waeg Pieter Fannes  
Voorzitter  
johanna.be, vzw 1030/0 
Sint Lambertusstraat 133 Vleugelsstraat 88 
1200 Brussel 1030 Schaarbeek 
0475 66 20 87 
geert.vanwaeg@johanna.be pieterfannes@gmail.com 
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9 juni 2021  

Aan het College van Burgemeester  
en Schepenen,  

Aan de leden van de overlegcommissie 
Colignonplein  
1030 Schaarbeek 
 
via e-mail oo@schaarbeek.be 
 
 

Betreft: openbaar onderzoek Louis Bertrandlaan 
 

Bezwaarschrift 7: Verwijderen of hertekenen doorsteek vlakbij Haachtse 
steenweg 

 
 
 
Geachte Burgemeester, geachte schepenen, geachte leden van de 

overlegcommissie 
 
Op dit ogenblik is er een mogelijkheid om rechtsomkeer te maken op de 

Bertrandlaan vlakbij de Haachtste steenweg. Dit is een bruikbare doorsteek 
voor het gemotoriseerde verkeer doorheen de centrale 
voetgangerspromenade. De huidige doorsteek is 3,00 meter breed. Dankzij 
deze breedte en de relatief korte bochten die genomen dienen te worden rijden 
de auto’s typisch voldoende traag in deze doorsteek, hetgeen heel belangrijk is 
voor de veiligheid en het comfort van de voetgangers. 

 
Volgens de voorstellingsnota wenst de aanvrager het voetgangersverkeer 

verder te stimuleren op deze centrale promenade. Deze mooie intentie wordt 
helaas niet gevolgd in de keuzes van de lay-out van de publieke ruimte.  

 
 Op de in openbaar onderzoek liggende plannen is een 33% bredere rijweg 

voorzien, alsook ruime brede bochten die de rechtsomkeer niet enkel 
comfortabeler maken voor de autobestuurders, maar daarenboven uitnodigen 
tot een hogere snelheid. 

 
De gehele aanleg is perfect indien men een ongebreideld autoverkeer 

nastreeft en het koning auto waar mogelijk zo comfortabel mogelijk wil maken. 

mailto:oo@schaarbeek.be
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Men moet geen verkeersspecialist zijn om te begrijpen wat het effect kan zijn 
van een meer uitnodigend tracé (voor wagens), hogere snelheden en een 
bredere rijbaan die overgestoken moet worden door meer voetgangers. 

 
In de huidige tijdsgeest, met een minimum aan respect voor voetgangers en 

fietsers en een visie over een leefbare stad, hoopten we dat dit niet meer op 
een tekentafel zou verschijnen, laat staan een openbaar onderzoek zou halen.  

 
 
We vragen aan de overlegcommissie en de vergunningsverlenende 

overheid een duidelijke voorwaarde op te leggen alvorens een heraanleg te 
kunnen goedkeuren. Deze voorwaarde houdt een versmalling van de weg en 
een sterke verkorting van de bocht om in en uit te rijden. Vanzelfsprekend dient 
de snelheid ook geremd te worden door een snelheidsdrempel. Een te 
overwegen alternatief is het totaal achterwege laten van deze doorsteek en de 
wagens gebruik te laten maken van de Haachtse steenweg om de 
rechtsomkeer te maken. 

  
 
 
Hoogachtend 
 

                   
 
Geert van Waeg Pieter Fannes  
Voorzitter  
johanna.be, vzw 1030/0 
Sint Lambertusstraat 133 Vleugelsstraat 88 
1200 Brussel 1030 Schaarbeek 
0475 66 20 87 
geert.vanwaeg@johanna.be pieterfannes@gmail.com 
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