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Betreft: openbaar onderzoek uitbreiding Shopping 
 
 

Geachten, 
 
In haar geheel gezien is de huidige aanvraag voor uitbreiding van de 

Shopping in combinatie met het bouwen van een aantal appartementen voor 
bewoning een zinnige aanvraag. Hoewel we vragen kunnen hebben bij de 
maatschappelijke wenselijkheid van handel zo sterk te concentreren en aldus 
concurrentie aan te gaan met bestaande levende handelskernen, respecteren we het 
recht dat de Shopping heeft onder de bekende clausule 0.9 om een bepaalde 
oppervlakte per periode van 20 jaar vergund te krijgen voor de uitbreiding. We zien 
ook duidelijke verbeteringen tegenover vroegere (geweigerde of vernietigde) 
aanvragen wat betreft mobiliteit en hinder voor de buurt. 

 
Helaas zijn er 2 gebieden waar de huidige aanvraag problematisch is. 

Enerzijds zijn er een aantal problemen rond de veiligheid van fietsers en voetgangers 
zowel in als rond de site. Anderzijds gaat het ook hier weer om een poging tot 
absolute maximalisatie van wat gebouwd kan worden en hebben we vragen bij zowel 
gabarit in het algemeen en de berekening van de vierkante meters. Omwille van de 
duidelijkheid worden onze bezwaren in aparte bezwaarschriften geformuleerd. 

 
Bezwaarschrift 1 behandelt de ruimte die de aanvrager ter beschikking stelt 

van voetgangers en fietsers op het stuk langs de Spaakpromenade. Er wordt 
uitgegaan van de huidige breedte van fiets- en voetpad (respectievelijk 140 en 150 
cm) en men probeert de boodschap te geven dat daar een genereuze 200 cm aan 
toegevoegd wordt ten behoeve van de voetgangers. Enerzijds beschrijft men deze 
extra ruimte consequent als “privatieve” ruimte en bezet men een belangrijk deel 
ervan met terrassen, uitsprongen en vuilniscontainers, waardoor er van deze extra 
ruimte weinig bijdraagt aan het comfort en de veiligheid van de voetgangers. 
Anderzijds negeert men totaal (ook in de effectenstudie) dat de aanwezigheid van 
een “actieve” gevel met handel en horeca en de plaatsing van de belangrijkste 
fietsingang (met toegang tot ongeveer 300 fietsparkeerplaatsen) bijkomende stromen 
van voetgangers en fietsers aantrekt. De door de uitbreiding gegenereerde stromen 
maken een degelijk dubbelrichting fietspad alsook een meer-dan-minimalistisch 
voetpad noodzakelijk. De conclusie van dit bezwaarschrift is dat er zeker op het 
straatniveau een extra 3 meter vrijgehouden moet worden vergeleken met wat de 
aanvrager aanbiedt (dus 5 meter van de perceelsgrens). Dit is perfect realiseerbaar 
en heeft slechts een zeer minimaal effect op het project. Het project zou nog 99% 
van haar oppervlakte behouden. Deze vermindering met 1% oppervlakte is 
verwaarloosbaar in verhouding tot de veiligheid en het comfort dat aan de actieve 
weggebruiker (zowel bewoner, personeel, klant als voorbijganger) geboden zou 
worden. 
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Bezwaarschrift 2 is een reactie op de volstrekt onaanvaardbare manier 
waarmee omgegaan wordt met fietsende bewoners. Leefmilieu Brussel stelt duidelijk 
voorwaarden voor fietsparkeerplaatsen, onder meer dat ze comfortabel en 
gemakkelijk bereikbaar moeten zijn om de potentiële gebruikers ertoe aan te zetten 
ze te gebruiken, en dat de toegangsweg veilig moet zijn. Aan deze voorwaarde is in 
de verste verte niet voldaan. Het is duidelijk dat dit project ontworpen is met de 
fluïditeit van voetgangersstromen binnen de mall en autostromen erbuiten als focus, 
en dat fietsvoorzieningen er op het einde aangeplakt zijn waar er nog een beetje 
ruimte over was die niet bruikbaar was voor het verplaatsen of parkeren van wagens. 
Aan de hand van een voorbeeld van een bewoner die met de fiets twee kinderen van 
school gaat halen en probeert de bewonersfietsenparkeerplaatsen te bereiken wordt 
in dit bezwaarschrift aangetoond dat dit quasi onmogelijk is, en er daarenboven in 
het ontwerp een aantal onnodige conflictzones gecreëerd zijn tussen fietsers en 
voetgangers en tussen fietsers en gemotoriseerde voertuigen. De conclusie van dit 
bezwaarschrift is dat de vergunning in geen geval vergund kan worden zonder 
expliciete aanpassingen die de toegang tot de bewonersfietsparkeerplaatsen veilig 
en uitnodigend maken. 

 
Bezwaarschrift 3 kijkt verder naar de interne circulatie van voetgangers, 

fietsers en motorvoertuigen tussen de nieuwe ingang aan de Spaakpromenade en de 
ingang van de mall en de fietsparkeerplaatsen voor personeel en klanten. Ook hier 
zijn totaal onaanvaardbare conflictsituaties gecreëerd. Ook hier is de conclusie van 
het bezwaarschrift dat de vergunning in geen geval vergund kan worden zonder 
expliciete aanpassingen die deze situatie veilig maakt voor de te voet gaande of 
fietsende klanten en personeelsleden. 

 
Als wijkcomité willen we niet enkel wijzen op wat fout of onveilig is, maar ook 

actief bijdragen en meedenken hoe bepaalde problemen opgelost kunnen worden1. 
We voegen daarom een uitgewerkte schets bij van hoe de problemen geïdentificeerd 
in bezwaarschriften 2 en 3 elegant opgelost kunnen worden. Door een degelijke 
afbakening van zones voor voetgangers, voor fietsers en voor gemotoriseerd verkeer 
worden de chaotische conflicten die inherent zijn aan het voorstel van de aanvrager 
weggewerkt. Een hellend vlak – binnen de comfortnormen voorgesteld door het 
CROW - naar de bewonersfietsparkeerplaatsen zorgt voor de veiligheid en comfort 
die de bewoners het niet enkel mogelijk maken maar hen zelfs uitnodigen gebruik te 
maken van de fiets. Men kan zich blindstaren op het “verlies” van 27 
autoparkeerplaatsen in dit voorstel. Meer zinnig lijkt ons in overweging te nemen dat 
er niet enkel 83 parkeerplaatsen voor gewone fietsen en 24 parkeerplaatsen voor 
bakfietsen (versus zero parkeerplaatsen voor bakfietsen in het voorstel van de 
aanvrager) bijkomen, maar dat deze parkeerplaatsen ook veel gebruiksvriendelijker 
zijn (geen onhandige parkeerplaatsen in dubbele verdieping, een deel van de 
parkeerplaatsen vrij toegankelijk in plaats van in een bewaakte en afgesloten lokaal).  

Dit alternatief werd op 6 oktober aan de aanvrager voorgesteld. We weten 
niet of de initieel lauwe reactie ondertussen verder geëvolueerd is.  

 
Bezwaarschrift 4 heeft opnieuw de fietsende bewoner als focus, meer 

bepaald de lokalen waar de fiets gestald kan worden. We tonen aan dat door het 
vrijgeven van de ruimte die door de aanvrager voor 12 autoparkeerplaatsen was 
gereserveerd, er veel coherentere, comfortabele en gemakkelijker bruikbare en 
bereikbare fietslokalen kunnen worden voorzien. Op basis van de analyse van de 

 
1 We hebben trouwens in de loop van de jaren meerdere malen de hand uitgestoken naar de 

aanvrager en het studiebureau belast met de effectenstudie om reeds in de ontwerpfase 
feedback en suggesties te geven. Helaas is hier, met uitzondering van redelijk 
oppervlakkige uitwisseling van informatie en ideeën, geen gebruik van gemaakt.   
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berekeningen uitgevoerd in het effectenverslag bij alternatief A (weglaten van een 
volledig niveau van 136 parkeerplaatsen) kan duidelijk geconcludeerd worden dat 
zelfs de combinatie van de vermindering van deze 12 plaatsen met de 27 plaatsen in 
bovenstaand door het wijkcomité uitgewerkt alternatief geen merkbaar effect zal 
hebben op het parkeeraanbod van de uitgebreide Shopping. 

 
Bezwaarschrift 5 kijkt specifiek naar de interactie tussen de binnenrijdende 

wagens naar de nieuwe ingang aan de Spaakpromenade en de voetgangers en 
fietsers die zich langs de Spaakpromenade bewegen. Als reactie op een initieel 
commentaar dat deze kruising haaks dient te gebeuren heeft de aanvrager het 
fietspad voorzien van een korte bocht en de (te breder) autostrook haar zeer ruime 
bocht laten behouden. Wij pleiten voor een kleine herschikking van dit kruispunt 
alsook – in overeenstemming met commentaren die de effectenstudie helaas enkel 
op andere plaatsen heeft gegeven – een duidelijk doorlopend voetpad en fietspad. 

 
Bezwaarschrift 6 bespreekt de problemen rond de leveringen en biedt een 

gemakkelijk te implementeren oplossing rond leverzone 2. De voor voetgangers en 
fietsers zeer onveilige en daarenboven hinderlijke leveringen ter hoogte van de 
ingang aan de St Lambertusstraat / Floraliënstraat zijn reeds vele jaren een zwaar 
pijnpunt. Zeer recent heeft de Shopping echter eindelijk de noodzakelijke 
maatregelen genomen om deze structureel op te lossen, en de resultaten zijn 
bijzonder goed te noemen. De leveranciers worden naar leverkade 2 gestuurd, waar 
een 4-tal vrachtwagen / camionettes tegelijkertijd kunnen leveren. Het beëindigen 
van de onveilige, hinderlijke en illegale leveringen van op de Sint Lambertusstraat 
betekent echter ook dat de te klein gedimensioneerde huidige leverzone 2 nu 
overbelast geraakt. In de huidige aanvraag wordt leverzone 2 echter verder 
gereduceerd wegens de plaatsing van een afvalcontainer. Dit hypothekeert de 
huidige verbetering echter zwaar. Er is voldoende plaats om de huidige leverkade 2 
uit te breiden naar 8 laadplaatsen plus de container. Het bezwaarschrift illustreert 
ook dat het eventueel bezwaar dat de lelijkheid van de vrachtwagens een probleem 
zou vormen voor het landschappelijk zicht van de Woluwelaan op zich geen 
probleem hoeft te zijn. Gezien de leverzone veel lager ligt dan de Woluwelaan 
verstopt de huidige begroeiing reeds het grootste gedeelte van de vrachtwagens. Er 
kan steeds voor een iets hogere en/of dichtere begroeiing gekozen worden om dit 
probleem helemaal te annihileren. 

 
Bezwaarschrift 7 verzamelt de bezwaren wat betreft het te massieve karakter 

van het te bouwen blok en geeft aanbevelingen wat betreft enerzijds de overgang 
aan de zijkanten (zowel vanuit de Spaakpromenade als vanuit de Sint 
Lambertusstraat) als het aantal verdiepingen. We stellen ons ook vragen bij de 
berekening van de te vergunnen oppervlaktes. In het verleden werd daar (door de 
vorige eigenaar / aanvrager) uitermate creatief mee omgesprongen. In het huidige 
dossier ontbreekt elke referentie naar welke oppervlakte effectief in rekening (zowel 
in plus als in min) gebracht werd, hetgeen de cijfers moeilijk te verifiëren maakt. Voor 
zover wij kunnen narekenen zijn de in de plannen opgenomen oppervlaktes groter 
dan degene die in de tabellen zijn opgenomen.  

 
Bezwaarschrift 8 behandelt enkele kleine maar niet onbelangrijke details rond 

de aanleg van de “Place St Lambert”. Zo is er bijvoorbeeld een eenvoudige manier 
om de lengte van de door motorvoertuigen te overrijden zone van het voetpad aan 
de St Lambertusstraat te reduceren zonder daarbij enige negatieve repercussie. 
Integendeel, de parking voor de moto’s wordt zelfs gemakkelijker bruikbaar. Er wordt 
ook aandacht gevraagd voor het STOP principe, hetgeen hier duidelijk vertaald kan 
worden in de door het effectenverslag gevraagde (maar op de plannen niet altijd zo 
duidelijke) doorlopende trottoirs. 
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Wij vragen aan de overlegcommissie (en daarna aan de 

vergunningverlenende overheid) om onze bezwaren serieus in overweging te 
nemen, alsook onze alternatieve voorstellen te beschouwen die duidelijk 
aantonen dat de aangehaalde problemen geen noodzakelijk kwaad zijn gezien 
site of project, maar perfect oplosbaar zijn. We vragen om onder geen beding 
enige vergunning te verlenen die de belangrijke problemen niet terdege oplost 
rond de veiligheid en comfort van de door het project gegenereerde 
voetganger- en fietsersstromen op de Spaakpromenade, de conflicten binnen 
de site tussen de verschillende vervoersmodi, de bereikbaarheid en 
bruikbaarheid van de bewonersfietsparkeerplaatsen en de problematiek van de 
leveringen. 

 
Wij wensen uitgenodigd te worden voor de vergadering van de 

overlegcommissie. Gezien de complexiteit van dit dossier zouden we het op prijs 
stellen mocht de mogelijkheid geboden worden om een korte presentatie te doen op 
en scherm. Beelden zeggen zo veel meer dan woorden en onze tussenkomst zou 
alzo in tijd beperkter kunnen worden gehouden. Waarvoor dank bij voorbaat.  

 
Hoogachtend 
 

 
 
Geert van Waeg 
Bewoner van de wijk vlak bij de Shopping 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Voorzitter johanna.be, vzw 
Sint Lambertusstraat 133 
1200 Brussel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS: het dossier van deze aanvraag was zeer uitgebreid en op een aantal plaatsen chaotisch 
ingedeeld. Een maand om een dergelijk complex dossier door te nemen, te analyseren, 
opmerkingen te formuleren en positieve alternatieven uit te werken en te beschrijven is 
uitermate kort. We zijn er ons van bewust dat een maand de wettelijke termijn is, maar 
stellen ons de vraag of het niet zinnig zou zijn voor projecten van dergelijke schaal in de 
toekomst meer tijd te geven.  
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 Sint Lambrechts Woluwe, 13 oktober 2021 
 
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Aan de leden van de overlegcommissie 
Sint Lambrechts Woluwe 
Heymanslaan 2 
1200 Brussel  

 

Bezwaarschrift 1 betreffende de fiets- en voetgangerszone tussen de 
nieuwe hoofdingang voor voetgangers Lambertus/Spaak en de 
hoofdingang voor fietsers (en tegelijkertijd belangrijke voetgangers 
ingang) in het midden van de Spaakpromenade 
 

Deel A: het stuk tussen de St Lambertusstraat en de 
voetgangerstunnel 

Op dit ogenblik heeft de Spaakpromenade (what’s in a word?) een voetpad 
van 150 cm naast een fietspad van 140 cm. Hoewel het fietspad theoretisch 
eenrichting is, wordt het bidirectioneel gebruikt, onder meer omdat het in het logische 
gevolg ligt van het bidirectioneel fietspad van de Vandeveldelaan. Fietsers gebruiken 
dus regelmatig het voetpad om elkaar te kruisen, maar op zich is dat vandaag geen 
probleem gezien er zeer weinig voetgangers zijn die dit voetpad gebruiken. Er is ook 
nauwelijks aanleiding om dat voetpad te gebruiken.  

Met de uitbreiding van de Shopping gaat dit drastisch veranderen. Drie 
ingangen voor een 70-tal appartementen, een ingang van een crèche, enkele 
horecazaken met toegang via de Spaakpromenade alsook een belangrijke 
voetgangersingang en de belangrijkste fietsingang van de Shopping komen op dat 
stuk weg te liggen. Aangezien de gevraagde uitbreiding dus belangrijke bijkomende 
verkeersstromen van voetgangers en fietsers gaat genereren, dient van bij het 
ontwerp en aanleg de nodige ruimte voorzien worden om deze verkeersstromen 
veilig en comfortabel te kunnen laten plaatshebben. Hoe het gebruik van de stoep en 
het fietspad vandaag is, is dus relatief weinig relevant. Van belang is welke 
verkeersstromen van voetgangers en fietsers te verwachten zijn eens de uitbreiding 
van de Shopping gerealiseerd is. 
 

De nood aan ruimte voor de actieve weggebruikers 

De effectenstudie wijdt (terecht) veel aandacht aan het effect van het 
verwijderen van een voetgangersingang (het “sas”). De alternatieven en de 
eventuele extra afstand die voetgangers zouden moeten afleggen worden 
geanalyseerd. Helaas gebeurt dit niet voor fietsers. Er wordt geen analyse gemaakt 
over hoe fietsers de nieuwe belangrijkste fietsingang (met 300 fietsparkeerplaatsen) 
dienen te bereiken. Er wordt enkel uitgegaan van het huidige theoretisch 
unidirectioneel fietspad en men stelt zich geen vragen, noch over de nood aan een 
bidirectioneel fietspad, noch over de nodige breedte van het fietspad dat toegang tot 
de Shopping zal geven.  

Desalniettemin wordt het de facto bidirectionele karakter van het fietspad 
geconfirmeerd in de effectenstudie2, alsook de mogelijke conflicten tussen 
voetgangers en fietsers ten gevolge van de uitbreiding: 

“La piste cyclable située cours P-H Spaak, entre la chaussée et le site, est empruntée 
par des cyclistes dans les deux sens malgré son caractère unidirectionnel. Cette 

 
2 EI_WSC_3.2_Mobilite_RF.pdf, p189 
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pratique, associée à l’augmentation de la fréquentation du trottoir la bordant, risque 
de générer des situations accidentogènes. “  

 
De effectenstudie wijst op het toegenomen voetgangersverkeer op de 

Spaakpromenade, maar blijft totaal in gebreke wat betreft de analyse van de effecten 
van de keuze vanwege de aanvrager om de belangrijkste fietsingang van het hele 
shopping- en wooncomplex op deze plaats te zetten op het aangetrokken 
fietsverkeer. De studie geraakt niet verder dan – uitermate tegemoet gaand aan de 
belangen van de aanvrager – het Brussels Gewest te vragen een deel van de 
huidige de facto gebruikers van het fietspad te weren in de toekomst:  

“Il est recommandé à la Région de Bruxelles-Capitale de renforcer la signalisation 
soulignant le caractère unidirectionnel de la piste cyclable existante entre la chaussée 
et le site.” 

 
Dit is de wereld op zijn kop. Voor fietsers komende van noord (Kraainem, 

Zaventem) en Oost (Wezembeek) moet die belangrijke fietsingang (135 
fietsparkeerplaatsen voor klanten en personeel, alle 167 fietsparkeerplaatsen voor 
bewoners) vlot bereikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor fietser vertrekkende richting 
West (gemeentehuis Woluwe) of Noordwest (richting Decuyperstraat).  

 
Een infrastructuur voorzien die vraagt aan de fietser om ongeveer 350 meter 

om te rijden (rode lijn versus gele lijn op onderstaande figuur) en daarbij 5 extra 
kruispunten over te steken (waarvan 2 met lichten) is niet alleen onredelijk, maar 
regelrecht gevaarlijk. Het komt de gemeente of het gewest niet toe om een dergelijke 
infrastructuur bij een nieuwbouw van de omvang waarvan hier sprake is te tolereren. 
Gezien het de aanvrager zelf is die door de bouw de nood creëert/bestendigt van 
een bidirectioneel fietspad, is het ook aan de aanvrager om daartoe de nodige ruimte 
te voorzien.  

 
 

Het aangevraagde uitbreidingsproject maakt een degelijk bidirectioneel 
fietspad van minstens 300 cm absoluut noodzakelijk. Een bufferzone van 50 cm 
tussen fietspad en rijweg voor gemotoriseerd verkeer (in tegengestelde richting) is 
een minimum. 

 
Ook voor voetgangers is ruimte nodig. Volgens de huidige normen binnen het 

Brussels Gewest dient er op een plaats als dit minimum 250 cm ononderbroken 
voetgangersruimte te worden voorzien. Ook de aanbevelingen van de effectenstudie 
spreken van “une largeur praticable sans obstacle minimum comprise entre 2,5 et 
2,8 m tout au long du cours P-H Spaak.3”. De in het dossier opgenomen tekeningen 
zijn misleidend wanneer ze proberen aan te tonen of te laten vermoeden dat er +/- 
282 cm vrije ruimte zou zijn. Zelfs in de meest optimistische veronderstellingen wat 
betreft plaatsing van terrasjes en vuilniscontainers is de vrije doorgang op veel 
plaatsen beperkt tot 150 – 240 cm. De tekeningen zijn dan weer in tegenspraak met 

 
3 EI_WSC_3.2_Mobilite_RF.pdf, p 189, recommendation 5.1.2 
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de plannen (de gemeente verwees in haar commentaren tijdens de begeleidings-
commissie trouwens ook op de vele inconsequenties van de gebruikte breedtes). 
Bijlage 1-1 van dit bezwaarschrift vergelijkt de verschillende breedtes aangegeven 
door de aanvrager. 

 

Voorstel plaatsing bouwlijn vanwege aanvrager 

De aanvrager stelt dat de bouwlijn 200 cm “achteruit getrokken” is om meer 
ruimte te geven aan de voetgangers. Daarbij dient opgemerkt dat 

- Het eigenlijk helemaal niet over een terugtrekking van de bouwlijn gaat, 
gezien er geen rooilijnplan voor dit stuk bestaat4. Het bepalen van de bouwlijn 
dient dus te gebeuren binnen het kader van “een goede ruimtelijke aanleg”. 
Zoals in dit bezwaarschrift aangetoond is de “aangeboden” 200 cm ruim 
onvoldoende om in een veilige en comfortabele ruimtelijke aanleg voor 
voetgangers en fietsers te voorzien. 

- Deze 200 cm worden systematisch in de aanvraag en de effectenstudie 
omschreven als “privatief” gedeelte van het voetpad. Het lijkt als het ware 
volkomen evident dat een belangrijk deel van deze ruimte “teruggenomen” 
wordt voor terrassen, uitsprongen en gedefinieerde plaats voor de 
vuilniscontainers. 

o 110 cm wordt teruggenomen door de terrassen van de horeca, 
waardoor er theoretisch 240 cm overblijft. We weten natuurlijk allemaal 
dat het bijzonder moeilijk is om terrassen op die 110 cm te houden. 
Een harde afscheiding van de terrassen (omheining) is niet mogelijk 
omdat er dan geen plaats meer zou zijn om zich naar de tafeltjes te 
begeven. 

o 50 cm wordt genomen op de plaatsen van de ingangen 
o De volle 200 cm worden terug geclaimd door de plaatsing van de 

vuilniscontainers (zie blokken gemarkeerd met “660 lt” op de plannen).  
- Er in het dossier een uitleg is opgenomen waaruit zou moeten blijken dat die 

200 cm het absolute maximum is dat de bouwlijn zou kunnen afwijken van de 
perceelsgrens omwille van een gegeven buiten de wil van de aanvrager. 
Volgens deze uitleg zou namelijk de plaats van een Vivaqua leiding het 
onmogelijk maken voldoende ruimte vrij te maken voor de roltrap vanuit de 
metro. Dit is manifest onjuist en getuigt van ofwel incompetentie ofwel 
bedrieglijk opzet. Bijlage 1-2 van dit bezwaarschrift toont aan dat er helemaal 
geen interferentie is met de Vivaqua leiding wanneer de bouwlijn aan de 
Spaakpromenade verder naar achter zou worden gelegd. 
 

Conclusie en voorstel tot aanpassing deel A 

De voorgestelde lay-out met te weinig ruimte voor fietsers en voetgangers zal 
tot zware conflicten tussen voetgangers- en fietsstromen leiden, stromen die voor 
een groot deel door de voorgestelde uitbreiding van de Shopping zelf gegenereerd 
worden. Er is daarenboven een risico voor “spill-over”, waarbij fietsers op de rijbaan 
(in tegenrichting) terecht riskeren te komen5. Dit is niet aanvaardbaar en er dringen 
zich dus enkele noodzakelijke aanpassingen op: 

 
4 We gaan er van uit dat indien er een rooilijnplan bestaat, dit tenminste door de aanvrager in 
dit dossier vermeld had moeten worden. 
5 Of conflicten in de aard van deze op de Koolmijnenkaai, waar een jonge vrouw zware 
breuken en een maand arbeidsongeschiktheid opliep wegens te weinig “onvermijdelijke 
conflicten tussen fietsers en voetgangers”. Zie  https://www.bruzz.be/mobiliteit/voetganger-
duwt-vrouw-van-fiets-aan-kanaal-confrontaties-zijn-onvermijdelijk-2021-08-20   

https://www.bruzz.be/mobiliteit/voetganger-duwt-vrouw-van-fiets-aan-kanaal-confrontaties-zijn-onvermijdelijk-2021-08-20
https://www.bruzz.be/mobiliteit/voetganger-duwt-vrouw-van-fiets-aan-kanaal-confrontaties-zijn-onvermijdelijk-2021-08-20
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- Ofwel het verleggen van de bouwlijn over de hele breedte en hoogte van het 
gebouw aan de Spaakpromenade naar 500 cm van de perceelsgrens in 
plaats van de in de aanvraag gehanteerde 200 cm (150 cm aan de ingangen). 
Dit zou een breedte van 800 cm beschikbaar stellen voor  

o   50 cm bufferzone 
o 300 cm fietspad 
o 250 cm voetpad exclusief voor voetgangers 
o 200 cm die gebruikt kan worden als “privatief” gedeelte voor terrassen, 

vuilniscontainers, uitsprong voor ingangen6 etcetera 
- Ofwel het verleggen van de bouwlijn naar 500 cm van de perceelsgrens enkel 

op het gelijkvloers, zodat een soort van arcade ontstaat op die plaatsen waar 
er dan ruimte is voor (overdekte) terrassen en het plaatsen van de 
vuilniscontainers. Hierbij dienen de steunpalen van de arcade die de 
voorgevel op de hogere verdiepingen ondersteunen wel zodanig geplaatst te 
worden dat ze de obstructievrije breedte van 250 cm van het voetpad niet in 
de weg staan. Dit is stabiliteitstechnisch een iets grotere uitdaging (de palen 
staan niet in het gevelvlak erboven) maar wel perfect mogelijk.  
Deze oplossingen laten toe een tweerichtingsfietspad van 300 cm + 50 cm 

buffer alsook een voetpad met een continue vrije breedte van 250 cm te voorzien. Dit 
is zeker geen luxe is hier gezien de door de uitbreiding gegenereerde stromen van 
actieve transportmodi. 

 
Hoewel deze noodzakelijke aanpassing zeer ingrijpend mag lijken, is het 

effect op het totale project eerder bescheiden. Rekening houdend met het 
verschuiven van de trapopgangen met 150 cm en de rest van de gevel met 300 cm, 
kan er tussen de hoofdingang en de crèche 235 m2 minder gebouwd worden. Op 
een totaal van 11.617 m2 commerciële ruimte (3.1, p67) + 12.545 woonruimte 
(annex 1) betekent dit minder dan 1%. We kunnen niet aanvaarden dat de 
maximalisatie met deze laatste 1% aanleiding mag zijn tot een publieke ruimte die 
veel te beperkt is en daarenboven gevaarlijk zou zijn voor voetgangers en fietsers. 

 
We vragen aan de overlegcommissie om bij goedkeuring van dit project 

duidelijk bindende voorwaarden op te leggen wat betreft het verder achteruit 
verplaatsen van de bouwlijn op het gelijkvloers zodanig dat een bidirectioneel 
fietspad van 300 cm en een ononderbroken voetpad met een echte breedte van 
250 cm en zonder terrassen of andere obstructies aangelegd kan worden, 
alsook de noodzakelijke bufferstrook tussen het bidirectionele fietspad en de 
rijweg. 

Deel B: de totaal ontoelaatbare voetpadbreedte ter hoogte van 
de voetgangerstunnel 

Ter hoogte van de trap van de voetgangerstunnel wordt de breedte van het 
voetpad gereduceerd van de huidige 235 cm naar 150 cm omwille van het vlotte 
comfort voor de klant die met de wagen komt (het geleidelijk aan uitbouwen van de 
uitvoegstrook). Er is hier geen enkele reden toe. Bijna dezelfde wachtcapaciteit voor 
de parking binnenrijdende wagens kan bekomen worden door de uitvoegstrook 
minder geleidelijk verder te beginnen (huidige boordsteen te behouden tot kruising 
met lijn “I” op de plannen).  

 
6 De benedenhal van de appartementsgebouwen hoeft hierbij niet noodzakelijk de volle 300 
cm verder terug getrokken te worden. Men zou ervoor kunnen kiezen om deze 200 cm uit te 
laten springen tegenover de rest van de facade (op het gelijkvloers) in plaats van de in het 
plan voorgestelde 50 cm. Op deze manier vermindert de beschikbare ruimte voor de 
benedenhal maar met 150 cm. 
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Een blik op de plannen en op het “Axono vue” vanuit Spaak tonen 
daarenboven dat ter hoogte van de bestaande schuine muur aan de trap het voetpad 
zelfs slechts 50 cm breed zou zijn. Er is daar ook een bestaand blok waarvan 
onduidelijk is of dit weggenomen kan worden of niet. Mogelijks kan deze muur (en 
dat blok) afgebroken worden, maar het is zeker van belang dit te weten vooraleer 
een eventuele vergunning zou worden verleend. 

 

 
Deze plaats is daarenboven vlak voor de belangrijkste toegang voor fietsers 

en een belangrijke toegang voor voetgangers komende van noord en oost. Op deze 
plaats besparen op ruimte voor actieve weggebruikers ten voordele van mensen die 
de wagen gebruiken illustreert een veel te sterk “voorruitperspectief” in hoofde van 
de ontwerpers. Het is hier opnieuw duidelijk dat aan de noden van voetgangers en 
fietsers veel te weinig aandacht werd besteed. 

Tussen de bestaande trap en de rijweg is geen plaats voor voetpad, fietspad 
en bufferstrook (250 + 300 + 50 = 600 cm). Een tijdelijke versmalling van voet- en 
fietspad ter hoogte van de trap is helaas ook niet aangewezen, gezien de 
onmiddellijke nabijheid van de belangrijkste fietsingang en een belangrijke 
voetgangersingang. De combinatie van een logische wachtzone voor die uitgang, de 
afdraaiende fietsbewegingen en de voetgangersstroom van/naar de trap maken dit 
een mogelijk conflictpunt. Hier dient ruimte en rust gecreëerd te worden. De enige 
oplossing die wij zien is om de ruimte ten noorden van de trap aan de fietsers te 
geven en een minimaal 250 cm brede arcade te voorzien ten zuiden van de trap (ten 
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koste van een ongeveer 36m2 die momenteel aan “equipement” toegewezen is. Een 
herschikking van het ernaast gelegen ruime fietslokaal zou misschien een 
mogelijkheid zijn om dit “verlies” op te vangen. Een dergelijke schikking zou ook 
perfect inpassen in een betere ruimtelijke indeling voor de belangrijke fiets- en 
voetgangersingang aan de Spaakpromenade. 

 
 
We vragen de overlegcommissie een voorwaarde te laten opleggen om 

deze ontoelaatbare situatie te verhelpen door de uitvoegstrook later te laten 
beginnen zoals op de figuur hierboven aangegeven (ter hoogte van lijn I), en 
een voetgangersdoorgang te voorzien tussen de trap van de tunnel onder de 
Spaakpromenade en de voorgevel (op straatniveau) van het gebouw. 

 
Hoogachtend 

 
 
 
Geert van Waeg 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Sint Lambertusstraat 133 
1200 Brussel  
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Bijlage 1-1 bij bezwaarschrift 1 

 
Figuur 72 rekent de “espace terrasse” van tegen het raam, en komt tot een 

voetgangersbreedte van 282 cm. Plan 16 toont duidelijk dat de plaatsing van de 
terrassen vlak tegen de ramen geen optie is gezien de ruimte tussen de 
gevelkolommen en de deuren niet toelaten daardoor een zinnige terrasindeling te 
bekomen. In dat plan begint de “espace terrasse” 35 cm verder (tegen de 
gevelkolommen). Het fietspad werd gereduceerd tot 150 cm inclusief boordsteen 
(dus zelfs smaller dan het huidige fietspad dat 140 cm + 17 cm boordsteen meet) en 
komt met tot 246 cm. 

  
 
Dit is gewoon niet serieus. De realiteit zal zijn dat er minder dan 200cm 

beschikbaar is tussen de terrassen en het (veel te smalle) fietspad. Daarenboven is 
uit dat plan ook duidelijk dat de vuilniscontainers (in blauw omcirkeld) de vrije ruimte 
voor voetgangers verder terugdringen tot 150 cm. Tekenend is trouwens dat deze 
200 cm “recul” consequent omschreven wordt als “partie privative”. 

 



Wijkcomité Sint Lambertusstraat   

Openbaar onderzoek uitbreiding Shopping 2021 – Bezwaarschrift 1   

 
Bijlage 1-2 bij bezwaarschrift 1 

 
De effectenstudie (deel 3.1, Urbanisme, paysage et patrimoine) stelt op 

pagina 99 dat “Le recul de 2 m défini au projet par rapport à la limite de propriété 
correspond à la profondeur maximum pouvant être réalisée vis-à-vis des contraintes 
liées à l’implantation de l’accès métro à l’angle St-Lambert.”. Ze beweert dat bij een 
verdere recul de doorgang naar de metro te weinig hoogte zou hebben. Ze beroept 
zich op een doorsnede in figuur 7.1 waar een rode pijl en de positie van de Vivaqua 
leiding suggereert dat er geen plaats zou zijn voor een verdere recul. 

 

 
 
Deze uitleg is volledig irrelevant en misleidend. De coupe is genomen op de 

plaats van de metroingang (aangeduid op onderstaande figuur), maar daar is 
helemaal geen vraag naar verdere recul (en daar wordt er trouwens ook in deze 
plannen niet afgeweken van de perceelsgrens). De noodzakelijke recul is deze 
tegenover de perceelsgrens aan de Spaakpromenade en daar is 500 cm perfect 
mogelijk. Het brengt de gevel zelfs verder van de Vivaqua leiding. We begrijpen niet 
dat het studiebureau zich zo lichtzinnig van dergelijke nonsens bedient om zo een 
belangrijk punt volledig foutief te positioneren. 
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 Sint Lambrechts Woluwe, 13 oktober 2021 
 
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Aan de leden van de overlegcommissie 
Sint Lambrechts Woluwe 
Heymanslaan 2 
1200 Brussel  

 

Bezwaarschrift 2 betreffende de toegangswegen voor fietsende bewoners tot 
hun fietsparkeerplaatsen.  

  
Geachten, 

 
In deze aanvraag voor de uitbreiding van de Shopping en bouw van 96 

appartementen wordt op een zinnige manier uitgegaan van het scheiden van verschillende 
verkeersstromen. Op de hoek van de Spaakpromenade met de St Lambertusstraat ligt de 
belangrijkste ingang voor openbaar vervoer gebruikende klanten en een belangrijk deel van 
de voetgangers, halverwege de Spaakpromenade is de belangrijkste in/uitgang voor fietsers 
(zowel klanten als bewoners, met toegang tot 300 fietsparkeerplaatsen) en iets verder een 
van de drie toegangen voor wagens. Tussen de eerste en tweede toegang zijn er de 
voetgangersingangen voor de bewoners en een “levend” openbaar domein met terrasjes en 
enkele winkelingangen. Als concept zit het geheel echt goed. 

Wanneer we echter iets beter naar de voorgestelde plannen kijken, zien we dat deze 
ontworpen zijn met aandacht voor de (winkelende) voetganger binnen de mall en de 
automobilist erbuiten. Maar fietsers zijn volledig genegeerd tijdens het ontwerp, en 
fietsvoorzieningen zijn er gewoon post-factum bijgeplakt. Zoals verder in dit bezwaarschrift 
geïllustreerd zijn de fietsparkeerplaatsen voor bewoners nauwelijks bereikbaar. 
Bezwaarschrift 1 toonde reeds aan dat er zelfs voor de aansluiting van de fietsingang met de 
openbare weg met de fietser geen rekening werd gehouden. Automobilisten worden 
gepamperd met een (veel te vroeg beginnende) invoegstrook van een onnodige 4 meter 
breed, fietsers krijgen niet eens een dubbelrichting fietspad om de fietsingang comfortabel te 
bereiken of te verlaten. En eens ze de fietsingang bereikt hebben worden ze door de 
aanvrager7 verondersteld van de fiets af te stappen en hun fiets met de hand te leiden over 
hellingen, scherpe bochten deuren en te maneuvreren tussen andere voetgangers en 
parkeerplaats zoekende of achterwaarts verlatende wagens. Terwijl dit met een gewone fiets 
reeds moeilijk is en het daarenboven totaal onredelijk is dit te vragen en/of te verwachten dat 
fietsers dat zouden doen, is dit voor een bakfiets, en zeker een bakfiets met twee kinderen 
voorin, totaal onmogelijk. Een gemiddeld persoon slaagt er gewoon niet in een 60 kg 
wegende bakfiets op het door de aanvrager opgelegde hindernissenparcours te bewegen. 
Niet naar beneden, en zeker niet naar boven.  

 
Leefmilieu Brussel stelt duidelijk voorwaarden voor fietsparkeerplaatsen8, onder 

meer dat ze: 
- comfortabel en gemakkelijk bereikbaar moeten zijn om de potentiële gebruikers ertoe 

aan te zetten ze te gebruiken. 

- makkelijk bereikbaar zijn vanop de straat. Er zijn zo weinig mogelijk obstakels 
(deuren, drempels, paaltjes…). 

- De toegangsweg voor fietsers moet veilig zijn 
 

 
7 Persoonlijke communicatie 06/10/2021 
8 https://leefmilieu.brussels/de-milieuvergunning/algemene-en-specifieke-
exploitatievoorwaarden/algemene-exploitatievoorwaarden-0 
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Bijlage 2-1 bij dit bezwaarschrift beschrijft als voorbeeld het hindernissenparcours dat 
een fietsende bewoners zou moeten afleggen om samen met zijn/haar kinderen van de 
Vandeveldelaan tot aan de bewonersfietsparkeerplaats te geraken. Hieruit blijkt dat dit een 
heel huzarenstuk is. Ons alfabet is met haar 26 letters niet lang genoeg om de voornaamste 
conflicten en hindernissen te nummeren die een fietser niet kan ontwijken wanneer deze 
zich van het vlakbij gelegen kruispunt Woluwe/Spaak wenst te begeven naar de voor de 
bewoners voorziene fietsparking.  

Uit het in die bijlage 2-1 beschreven hindernissenparcours voor fietsende bewoners 
blijkt duidelijk dat de plannen zoals in deze aanvraag voorgelegd helemaal niet compatibel 
zijn met de vermelde vereisten vanwege Leefmilieu Brussel in verband met de 
bereikbaarheid van fietsparkeerplaatsen. Zelfs de effectenstudie stelt duidelijk dat aan deze 
voorwaarden van Leefmilieu Brussel helemaal niet voldaan is9 (”On rappellera que les 
aménagements prévus dans le cadre du projet ne permettent par un déplacement 
confortable des futurs cyclistes entre la voie publique et les zones de stationnement qui leur 
sont réservées.”), Desondanks wordt er in het nu voorliggende plan nauwelijks iets gedaan 
om deze problematiek op te lossen. Een fietsgoot leggen in de lange trap tussen niveau -1 
en niveau 0 is gewoon wat aanmodderen in de marge. Zowel in opwaartse als neerwaartse 
richting is dit totaal onaanvaardbaar. Iets dergelijks is bijzonder oncomfortabel en nauwelijks 
bruikbaar voor tweewielige cargofietsen, zware elektrische fietsen, of door kinderen. En 
totaal onmogelijk voor driewielige bakfietsen of fietsen met aanhangwagen. Er werd zelfs 
niet eens de moeite gedaan om een ruime lift te voorzien10 (de grootste lift is 2 meter lang en 
relatief smal voor (een gezin met) fietsen). Maar een lift is sowieso geen degelijke oplossing, 
en nu nog snel een iets grotere lift tekenen verandert niets aan het structurele probleem. De 
vergunning kan en mag dus niet worden verleend zonder duidelijke verbeteringen.  

Samen met dit bezwaarschrift dient het wijkcomité ook een voorstel in dat een 
degelijke, veilige en comfortabele toegang biedt voor de fietsende bewoner (en tevens een 
oplossing biedt voor de in bezwaarschrift 3 besproken conflicten tussen fietsend personeel 
en klanten enerzijds en auto’s en voetgangers anderzijds).  

 
We vragen de overlegcommissie een voorwaarde te laten opleggen dat de 

toegang voor fietsende bewoners naar hun fietsparkeerplaatsen totaal wordt herwerkt 
om aan de voorwaarden van vlotte en veilige toegang te voldoen. Het alternatief 
voorgesteld door het wijkcomité kan desgewenst als basis dienen. 

 
Hoogachtend 
 

 
Geert van Waeg 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Sint Lambertusstraat 133 
1200 Brussel  

 
9 EI_WSC_3.2_Mobilite_RF.pdf p 177 
10 Bijkomende opmerking: Volgens de effectenstudie (4.1.3.1.1.2, punt 1) zouden de bewoners ook de 
liften van de respectieve trapopgangen kunnen gebruiken. Daarbij wordt wel opgemerkt dat hierbij 
ook enkele deuren en te smalle gangen genomen dienen te worden op niveau -1 (en negeren ze de 2 
deuren en smalle gangen op het gelijkvloers). Wat betreft de liften zelf zegt de effectenstudie dat “les 
dimensions des ascenseurs prévues ne rencontrent pas les recommandations régionales en la 
matière, leur longueur intérieure étant inférieure à 2 m”.  Dat is een zwaar overdreven eufemisme. De 
interne maat van de liften is 140 cm volgens de plannen in het openbaar onderzoek. Dit heeft niets te 
maken met regionale aanbevelingen. Geen enkele normale fiets kan daar op een normale manier in. 
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Bijlage 2-1 bij bezwaarschrift 2: Beschrijving van hoe een bewoner zich 
met de fiets naar de bewonersfietsparkeerplaatsen dient te begeven. 

Zoals reeds aangegeven in bezwaarschrift 1 impliceren de ter openbaar onderzoek 
liggende plan dat de huurder van een van de 96 nieuwe appartementen die net zijn kinderen 
van de Sint Jozefsschool iets verder op de Vandeveldelaan gehaald heeft (of de fietsende 
klant of personeelslid) verondersteld wordt om: 

A) De Woluwelaan over te steken 

B) Te wachten op groen om de Spaakpromenade over te steken, daarbij bijzonder aandacht 

moet geven aan het indraaiend verkeer vanuit Zaventem op de Woluwelaan11 

C) De Neerveldlaan moet oversteken12 

D) De Lola Bobescostraat moet oversteken13 

E) De Brellaan moet oversteken – met de in & uitrijdende bussen die daar wel een probleem 

zijn14. 

F) De Spaakpromenade moet oversteken 

G) Terug moet rijden tot aan de fietsingang.  

Deze weg is, vanop de hoek Woluwe/Vandevelde, 511 meter lang en bevat 6 
oversteken, waarvan 3 met lichten. De volgens ons meer logische weg (geel aangeduid) is 
165 meter lang en bevat een enkele lichtengeregelde oversteek. 

 

 
 
Zoals reeds vermeld toont dit voorbeeld duidelijk aan dat de plaatsing van de 

belangrijkste fietsingang van de Shopping en de enige fietsingang voor de 96 
appartementen in het midden van de Spaakpromenade een dubbelrichting fietspad 
noodzakelijk maakt. Dit geldt niet enkel voor het stuk tussen Woluwelaan en ingang, maar 
ook voor het stuk tussen St Lambertusstraat en ingang (voor het verkeer richting 
Gemeentehuis, Floralien, Decuyper). 

 
De fietser wordt daarna verondersteld wordt om: 

H) Een korte 90° bocht te nemen (draaistraal 100cm) om te vermijden de trappen af te rijden, 

daarbij rekening houdend met voetgangers in beide richtingen en tegenliggende fietsers15 

 
11 Deze beweging is vandaag een probleem, gezien de afdraaiende voertuigen reeds aan het 
doorrijden zijn tegen wanneer de trambedding overgestoken is. 
12 Een kruispunt dat wel goed aangelegd is met doorlopend voetpad / fietspad. Een schoolvoorbeeld. 
13 Redelijke maar niet fantastische oversteek, gezien geen hoogteverschil (de wagens zijn reeds vrij 
lang op het verkeersplateau) 
14 De indraaiende bussen hebben vrij slecht zicht op de fietsers (risico voor zogenaamde 
dodehoekongevallen) en de buitenrijdende bussen blokkeren regelmatig het fietspad) 
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I) Een bijna 180° bocht te nemen. De aangeboden draaistraal van 150 cm dient in het licht 

gezien te worden van een normale fiets die ongeveer 170 cm lang is tot een bakfiets in de 

orde van 250-260 cm (en alle modellen daartussen, zoals bijvoorbeeld de populaire 

“longtails” rond de 210 cm)  

J) Een 90° bocht te nemen  

K) Zich een weg te banen tussen voetgangers in beide richtingen en tegenliggende fietsers op 

een pad dat 200 cm breed is (wie durft zoiets gewoon te tekenen?) 

L) Een 90° bocht te nemen. Op deze plaats is er ook een conflict mogelijk met uit de parking 

wegrijdende wagens die om onbegrijpelijke redenen hier toegelaten worden. Deze 

problematiek wordt in bezwaarschrift 3 verder behandeld. 

Op dit punt heeft – volgens de effectenstudie – de fietsende bewoner twee keuzes. 
Hij kan zich richting de trap naast het hellend vlak voor de auto’s te begeven, waarbij hij zich 
eerst door de gevaarlijke conflictzone dient te bewegen. De fietsende klant of personeelslid 
heeft enkel de mogelijkheid om zich door een gevaarlijke conflictzone dient te bewegen. Dit 
wordt verder behandeld in bezwaarschrift 3. Als alternatief kan de bewoner zich richting lift 
bewegen. Deze optie wordt in dit bezwaarschrift behandelt.  
 
De bewoner wordt nu verondersteld: 

M) Te stoppen en de deuren te openen (dubbele deuren van 140 cm breed). Nergens is 

aangegeven of deze deuren al dan niet automatisch zullen zijn (het wordt wel gevraagd in de 

effectenstudie)16? 

N) Een 90° bocht te nemen  

O) Zich door een 90 cm brede deur in een 205 cm lange lift te wringen. Hopelijk is er dan net 

geen fietser die uit de lift wil geraken, want dan raken ze hopeloos in de knoei. Men kan zich 

afvragen wat die huurder moet doen indien zijn 2 kinderen elk ook met de fiets zijn. Beurten 

afwachten? En het wordt totaal surrealistisch als die huurder zijn twee jonge kinderen 

vooraan in de elektrische bakfiets heeft (lengte 250 cm, gewicht ongeveer 70 kg zonder de 

kinderen) 

  
 

15 Volgens de aanvrager (persoonlijke communicatie) worden de fietsers (zowel bewoner, personeel 
als klant) verondersteld bij het betreden van het perceel van hun fiets te stappen en al de opgesomde 
maneuvers te voet te doen (de fiets hierbij leidend). 
16 Gelieve even te proberen u dit voor te stellen voor een vader of moeder op een bakfiets met de 4-
jarige zoon voorin, vergezeld van de 7-jarige dochter op haar eigen fietsje. 
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Wanneer die fietser dan een verdieping lager uitstapt wacht nog: 
P) Een korte 90° bocht te nemen (draaistraal 100 cm) 

Q) Te stoppen en de deuren te openen (dubbele deur 180 cm, zelfde vraag als voorheen) 

R) Een 90° bocht te nemen  

S) Een 90° bocht te nemen  

T) Te stoppen en de deuren te openen (dubbele deur 180 cm tegen de richting, zelfde vraag) 

U) Te stoppen en de deuren te openen (dubbele deur 180 cm tegen de richting, zelfde vraag) 

V) Een 90° bocht te nemen (draaistraal 100 cm), daarbij handig manoeuvrerend in de 160 cm 

tussen een paal en een wagen geparkeerd op plaats -1.042  

W) Zich in de verkeersstroom van naar beneden rijdende auto’s te integreren. Dankzij muur “a” 

is de zichtbaarheid ongeveer nihil. Hoe men zoiets veilig kan doen wanneer men zelf op de 

fiets is en een of twee kinderen op hun eigen fiets begeleidt is een waar mysterie.  

 

 
Hierna heeft de dappere ouder de keuze tussen het 129 meter lange groene traject 

(legaal de aangeduide richting respecterend en daarbij 30 mogelijke conflicten met in- of 
achterwaarts uitrijdende wagens proberend te vermijden) of het kortere (81 meter) blauwe 
traject (waarvan een stuk in tegenrichting maar dan wel “maar” 12 mogelijke 
in/uitrijconflicten). 
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Tenslotte volgt nog 
X) Te stoppen en de deuren te openen (180 cm tegen richting) 

Y) Een 90° bocht te nemen  

Z) Te stoppen en de deuren te openen (120 cm) 

AA) Het parkeren van de fiets(en) in een van de twee aangeboden verdiepingen (tenzij men het 

geluk heeft een “vrije” gelijkgrondse parking te hebben verkregen). De aanvrager heeft het 

bouwen van 3 comfortabele autoparkeerplaatsen (-1.014 tot -1.016, elk 5,00 m x 2,50 m) 

prioritair gesteld over het aanbieden van een degelijke fietsparking, en gekozen voor een 

dubbellaags fietsparkeersysteem, dat daarenboven net niet-conform is uitgevoerd 

(beschikbare breedte = 430 cm terwijl er minimum 185 + 265 = 450 cm vereist zijn) 

  

 

.  
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 Sint Lambrechts Woluwe, 13 oktober 2021 
 
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Aan de leden van de overlegcommissie 
Sint Lambrechts Woluwe 
Heymanslaan 2 
1200 Brussel  

 

Bezwaarschrift 3 betreffende de onveilige interne chaos gecreëerd aan 
hoofdingang voor fietsers (en tegelijkertijd belangrijke voetgangers ingang) in het 
midden van de Spaakpromenade 
 
Geachten 
 

Een totaal gebrek aan aandacht voor het comfort en de veiligheid van de actieve 
weggebruikers is heel pertinent aan de belangrijkste fietsingang en tevens belangrijke 
voetgangersingang in het midden van de Spaakpromenade. 

 
 
Zone A – de zone vlak aan de in/uitgang van de mall – is een typische conflictzone by 

design tussen voetgangers, fietsers en automobilisten. Automobilisten moeten zien te laveren 
tussen de voetgangers van en naar de mall en de fietsers van en naar de belangrijkste 
fietsparking. Zelfs de ouder die zijn/haar baby van de crèche wil ophalen (al dan niet vergezeld 
van het ouder zusje) en zich op de daartoe gereserveerde plaatsen zet dient de andere (voorbij 
rijdende en/of manoeuvrerende) wagens, en de in- en uitrijdende fietsers te ontwijken.  
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Zone B is zo ontworpen dat conflicten tussen de (helling afrijdende) fietsers en de 
voetgangers onvermijdelijk zijn. Op bepaalde plaats worden fietsers zelfs gedwongen een 90 
graden bocht te maken terwijl ze voetgangers en tegenliggers moeten proberen te ontwijken op 
een 2 meter brede strook (zie ook bezwaarschrift 2).  

 

 
 
 

In zone C wordt het fietsende cliënteel en personeel bij het in/uitrijden van de 
fietsparkingen geconfronteerd met Shopping verlatende of parkeerplaats zoekende 
automobilisten. 

 

 
 

 
In zone D tenslotte wordt de fietser verondersteld de naar beneden en naar boven 

rijdende autostromen op een ongelukkige plaats te kruisen. Dit (samen met dezelfde situatie 
onderaan het hellend vlak / trap) is de enige conflictsituatie die ook in de effectenstudie effectief 
als gevaarlijk geïdentificeerd wordt17 : “Les cyclistes choisissant d’emprunter cet itinéraire seront 
confrontés à des zones potentiellement accidentogènes en haut et au bas de l’escalier ; les 

 
17 EI_WSC_3.2_Mobilite_RF.pdf p 113-114 
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automobilistes circulant au sein du parking ne disposant pas d’une bonne visibilité sur les zones 
d’où proviendront les cyclistes qui l’empruntent.” 

 

 
 

Naast de bijzonder onveilige situatie voor fietsers en voetgangers is er daarenboven een 
zwaar onevenwicht tussen het comfort dat aan automobilisten geboden wordt (veel en 
gemakkelijk bereikbare parkeerplaatsen) en dat voor fietsers (enkel parkeerplaatsen achter een 
(relatief smalle) deur, alsook bijna drie kwart (73%) van de parkeerplaatsen in dubbele 
verdieping, hetgeen voor niet-langdurig parkeren ten sterkste afgeraden wordt). 

 
We vragen de overlegcommissie een voorwaarde te laten opleggen dat er een 

betere scheiding van de voetganger- fietser- en autostromen moet komen binnen in de 
zone tussen de ingang aan de Spaakpromenade, de fietsparkeerplaatsen voor de klanten 
en het personeel, en de ingangen naar de crèche en naar de mall. Het alternatief 
voorgesteld door het wijkcomité kan desgewenst als basis dienen.  

 
 
Hoogachtend 
 

 
 
Geert van Waeg 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Sint Lambertusstraat 133 
 



Wijkcomité Sint Lambertusstraat   

Openbaar onderzoek uitbreiding Shopping 2021 – Alternatief ten behoeve van de actieve weggebruikers   

 Sint Lambrechts Woluwe, 13 oktober 2021 
 
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Aan de leden van de overlegcommissie 
Sint Lambrechts Woluwe 
Heymanslaan 2 
1200 Brussel  

 

Betreft: openbaar onderzoek uitbreiding Shopping: Alternatief voorstel om de 
problemen rond actieve weggebruikers binnen de site aan de uitbreiding te 
verhelpen 
 
 

 
Geachten, 
 
Als wijkcomité willen we niet enkel wijzen op wat fout of onveilig is, maar ook actief 

bijdragen en meedenken hoe bepaalde problemen opgelost kunnen worden. We voegen 
daarom een uitgewerkte schets bij van hoe de problemen geïdentificeerd in bezwaarschriften 2 
en 3 elegant opgelost kunnen worden.  

Het alternatief wil in de eerste plaats aantonen dat een degelijke oplossing zeker 
mogelijk is. Vanzelfsprekend is het wijkcomité geen volledig uitgerust studiebureau en zijn er 
zeker details in te vinden die niet perfect zijn. Dit mag echter geen reden zijn om dit (of een 
beter alternatief) a priori af te schieten. Het alternatief toont namelijk zeer duidelijk aan dat mits 
enige creativiteit (en goodwill) van deze zone echt een interessante multimodale zone gemaakt 
kan worden. Een zone waar elke gebruiker veilig en comfortabel gebruik van kan maken, 
zonder zich zorgen te hoeven te maken over de eigen veiligheid, de veiligheid van zijn/haar 
kinderen of (als automobilist of fietser) de veiligheid van “zwakkere” weggebruikers. 
Daarenboven biedt het ook een elegante oplossing voor de problematiek van de bereikbaarheid 
van fietsparking voor de bewoners (zie bezwaarschrift 2). 
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Concepten in dit alternatieve voorstel 

Het hier voorgestelde concept scheidt de voetgangers-, fiets- en autostromen in drie 
overzichtelijke zones.  

De voetgangerszone is in essentie een 6 meter brede homogene zone die loopt van het 
voetpad buiten tot aan de mall. Het hoogteverschil van 138 cm wordt opgevangen door een 
brede trap van 7-8 treden. 

 

 
 
De fietszone ligt tussen de voetgangerszone en de autozone en bevat drie delen: 

a) Aan het (noordelijke) begin is er een 25 meter lange en eveneens 6 meter brede zone die de 138 

cm hoogteverschil opvangt (hellingsgraad 5.5%18). In de breedte wordt 1,5 meter hiervan 

gereserveerd als helling voor personen met verminderde mobiliteit. In het ter goedkeuring 

voorliggend plan wordt dat hoogteverschil ook in 25 meter opgevangen, zij het dan in drie 

stukken waarvan het laatste stuk een hellingsgraad van 7.7% heeft.  

b) Het tweede (horizontale) stuk is ook 6 meter breed en heeft muurtjes van ongeveer 80 cm hoog 

langs beide kante, behalve in het begin (waar de plaatsen liggen die gereserveerd zijn voor 

ouders die hun kinderen met de wagen naar de crèche brengen, zodat deze de mogelijkheid 

hebben om de kortste (wens-)lijn te volgen naar de ingang van de crèche), en op 2 

doorsteekplaatsen. Langs deze muurtjes liggen de open (overdekte) fietsparkeerplaatsen. 

Dankzij deze muurtjes worden conflicten tussen geparkeerde fietsen en voetgangers enerzijds 

en geparkeerde wagens anderzijds vermeden en wordt een correcte plaatsing van de fietsen 

gestimuleerd. 

c) Het derde stuk bevat de toegangshelling voor fietsers naar niveau -1. Hierbij worden ook de 

comfortaanbevelingen van het CROW gevolgd. De helling van 3.1% ligt net iets boven de ideale 

streefwaarde (2.5%), maar nog zeer ruim binnen de aanvaardbare waarden. Dit hellend fietsvlak 

maakt het voor de bewoners niet enkel mogelijk om binnen redelijke grenzen van veiligheid en 

comfort de bewonersfietsparkeerplaatsen te bereiken, maar – zoals vereist door Leefmilieu 

 
18 Deze hellingsgraad ligt pal op de streefwaarde van het CROW voor fietshellingen (5.5% voor 135 cm 

hoogteverschil) 
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Brussel – nodigen hen zelfs uit om gebruik te maken van de fiets. De beveiligde fietsparkingen 

liggen aan dit pad en nemen ook het niveau van dat pad over op de plaats waar ze aansluiten op 

dat pad. Aldus ligt de klantenparking ongeveer 80 cm lager dan het niveau van de autoparking, 

en de parking voor het personeel ongeveer 130 cm lager. 

 
 

d) Op het niveau -1 komt het fietspad uit naast de helling voor de wagens, die daartoe 3 meter 

korter wordt en waarbij een autoparkeerplaats minder beschikbaar wordt.De fietser dient nu 

wel niet de stijgende en dalende autostromen te kruisen, zoals het geval was in het voorstel van 

de aanvrager. 
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De autozone bevat nu de plaatsen voor mensen met beperkte mobiliteit alsook de 

“familie” parkeerplaatsen. Door hen de oversteek te besparen van de ergste conflictzone van 
het plan van de aanvraag is nu een korte en veilige verbinding mogelijk is naar de crèche en de 
ingang van de mall.  

Effect van dit alternatief op het comfort van de fietsparkeerplaatsen en 
stimuli om het gebruik van de fiets te verhogen 

Door de lokalen met de beveiligde fietsparkeerplaatsen voor zowel personeel als klanten 
in dit concept te verwerken en op het niveau te plaatsen van hun verbinding met het hellend 
vlak (dus iets lager dan het niveau van de autoparkeergarage) wordt een vlotte en comfortabele 
toegang bekomen. Daarenboven bleek het in dit concept perfect mogelijk om 

- Een aantal beveiligde parkeerplaatsen voor “cargobikes19” te voorzien, hetgeen voor 
klanten en personeel niet het geval is in de door de aanvrager voorgelegde plannen 

- Alle oncomfortabele, en voor korte termijngebruik ten stelligste afgeraden, 
parkeersystemen in twee verdiepingen om te vormen tot volwaardige gelijkgrondse 
fietsparkeerplaatsen 

- Ondanks deze verbeteringen zelfs nog het aantal beveiligde fietsparkeerplaatsen te 
verhogen vergeleken met de door de aanvrager voorgelegde plannen. 

- En daarenboven een ruim bijkomend aanbod te voorzien van “niet-beveiligde” 
fietsparkeerplaatsen. We moeten er rekening mee houden dat niet iedereen de wens 
heeft om er de nadelen van een “beveiligde” fietsparking bij te nemen, te weten een of 
andere vorm van toegangscontrole, mogelijke “filevorming” aan de in/uitgang, het 
openen/sluiten van een deur, en de iets krappere ruimte en bereikbaarheid. 
Daarenboven is de beveiliging waarschijnlijk ook nogal relatief. Welke garanties heeft de 
gebruiker dat er geen schade aan de fiets opgelopen wordt door anderen die iets 
nonchalanter met hun fiets omgaan? Wat zien de camera’s en of de bewaker wanneer 
iemand accessoires van de fiets probeert te stelen? Er zijn zeker klanten die er de 

 
19 Het concept “cargobike” dient ruimer gezien te worden dan juist een klassieke bakfiets. Tijdens een 
korte telling van fietsers op de Spaakpromenade (4 x 15 min) bleken 18 van de 148 geobserveerde 
fietsen (12.2%) buiten de maten van een klassieke fiets te vallen. We zagen bakfietsen, fietsen met 
aanhangwagen, longtails en gekoppelde fietsen (een kinderfiets vastgemaakt achteraan een gewone 
fiets, zodat het kind al zelf mee kan trappen).   
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voorkeur aan zouden geven om hun fiets wel degelijk te kunnen verankeren maar dan 
wel op een snel bereikbare plaats zonder filevorming en waar er toch een zekere vorm 
van sociale controle is dankzij de vele passanten (andere fietser, voetgangers, …).  In 
bovenstaande figuren zijn de 77 dergelijke ”onbeveiligde” plaatsen voor gewone fietsen 
en 9 voor bakfietsen te vinden. Desgewenst kan ook voor deze plaatsen beslist worden 
de veiligheid te verhogen door camera’s te plaatsen. 

Effect van dit alternatief op aantal parkeerplaatsen 

Men kan zich blindstaren op het “verlies” van 27 autoparkeerplaatsen in dit voorstel. 
Men dient echter ook in overweging nemen dat er netto 80 parkeerplaatsen bijkomen:   

- Een stijging met 83 bijkomende parkeerplaatsen voor gewone fietsen (van 135 naar 218, 
waarvan 141 in gesloten lokaal en 77 gewoon overdekte plaatsen). 

- De toevoeging van 24 parkeerplaatsen voor cargofietsen (versus zero in het plan van de 
aanvraag. 15 in gesloten lokaal en 9 gewoon overdekte plaatsen) 

- Een vermindering van 27 autoparkeerplaatsen (waarvan 1 op het niveau -1) 
 
De effectenstudie heeft een veel drastischer alternatief geanalyseerd waarbij het 

volledige niveau -2 weggelaten zou worden (Alternatief A). De conclusie was dat de daarbij 
horende vermindering van 136 autoparkeerplaatsen eigenlijk helemaal geen probleem is20. 
“L’alternative A est envisageable du point de vue de la mobilité sous réserve que les objectifs 
de report modal au bénéfice des modes de déplacements alternatifs à la voiture fixés dans le 
cadre du PRM « Good Move » soit atteinte”. Dit is eigenlijk een zwaar understatement. De 
cijfers tonen dat enkel in de veronderstelling dat de modal shift die GoodMove wil bereiken een 
totaal fiasco zou zijn, er op dagen “met uitzonderlijke belasting” een probleem zou zijn, te weten 
dat het berekende tekort voor het aangevraagde project van 113 plaatsen zou stijgen naar 249 
plaatsen. Tableau 55 toont ook duidelijk aan dat indien de door GoodMove beoogde model shift 
wel wordt bereikt, er nog 406 vrije plaatsen zouden zijn na het afschaffen van die 136 plaatsen. 
Anders gezegd, zelfs indien GoodMove maar de helft van haar doelstellingen zou halen, is er 
helemaal geen probleem met het verminderen van het aantal parkeerplaatsen met enkele 
tientallen zoals in dit alternatief voorgesteld. 

.  

 

 
20 EI_WSC_3.2_Mobilite_RF.pdf p 177-181 
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Wat indien ondergrond toch niet zo “vrij”is als verondersteld? 

In haar huidige vorm gaat het alternatieve voorstel er van uit dat het hellend fietsvlak 
geplaatst kan worden in de ondergrond onder het bestaande gebouw. Theoretisch gezien is het 
mogelijk dat de funderingen van het huidige gebouw een hinder daarvoor kunnen zijn. 
Vanzelfsprekend is de exacte plaatsing zoals hier voorgesteld tentatief en zal er zeker wat 
geschoven moeten worden in de finale plannen, maar we verwachten niet dat er geen redelijke 
oplossing gevonden kan worden. De geologische analyse heeft aangetoond dat er vrij diep 
gegaan moet worden (meer dan 10 meter) alvorens enigszins vaste bodem te vinden, hetgeen 
betekent dat de huidige fundering hoogstwaarschijnlijk uit palen bestaat en er wel ruimte te 
vinden zal zijn om het hellend vlak zo aan te leggen dat er geen noemenswaardige interferentie 
met die fundering is. In het onwaarschijnlijke geval dat er toch een valide technische reden zou 
bestaan die zou verhinderen dat het ondergrondse gedeelte van dit hellend fietsvlak onder de 
huidige constructie zou komen, kan men het hellend vlak voor auto’s zo herschikken dat het 
(met dezelfde aansluiting ter hoogte van het gelijkvloers) iets verder naar het westen (naar 
boven in de tekeningen) komt te liggen en plaats vrij maakt voor de fietshelling. Dit zou een 
bescheiden vermindering van het aantal autoparkeerplaatsen op niveau -1 en -2 tot gevolg 
hebben.  

 
We hopen om met dit constructieve voorstel duidelijk aangetoond te hebben dat 

een degelijk alternatief mogelijk is voor de ter goedkeuring voorgelegde plannen, dat de 
problemen zoals beschreven on bezwaarschriften 2 en 3 terdege aanpakt en oplost. 
Zoals steeds blijven we bereid om verder in dialoog te gaan met de aanvrager en de 
vergunningsverlenende overheid om dit voorstel of eventuele andere beter alternatieven 
te bespreken. 

 
Hoogachtend 
 

 
 
Geert van Waeg 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Sint Lambertusstraat 133 
1200 Brussel  
 
1200 Brussel  
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 Sint Lambrechts Woluwe, 13 oktober 2021 
 
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Aan de leden van de overlegcommissie 
Sint Lambrechts Woluwe 
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Bezwaarschrift 4 betreffende de fietsparkeerplaatsen voor bewoners.   
 

 
Geachten, 
 
Er bestaat enige verwarring in het dossier wat betreft het aantal fietsparkeerplaatsen 

voor de bewoners. De niet-technische samenvatting spreekt van 160 fietsparkeerplaatsen, de 
note explicative spreekt van 18121, en zelf tellen we 175 fietsparkeerplaatsen op het plan. Het 
exacte aantal is misschien niet zo belangrijk, wel het feit dat volgens het plan 70 van de 165 
bewonersparkeerplaatsen voor gewone fietsen (= 42%) van het type dubbelniveau 
parkeerplaatsen zijn, en daarbij de vereiste wettelijke dimensies niet eens steeds gerespecteerd 
zijn. Dergelijk parkeerplaatsen zijn bijzonder oncomfortabel, speciaal voor andere dan de 
gewone basisfiets (zoals bvb de zwaardere elektrische fietsen, de sterk in opgang zijnde 
longtails, kinderfietsen, …). 

Er zijn ook duidelijk te weinig plaatsen voor grotere fietsen voorzien (10 / 175 plaatsen = 
5.7%). Er is een enorm snelle evolutie aan de gang – mede dank zij de elektrische fiets – met 
allerhande nieuwe modellen. Het concept “cargobike” dient ruim gezien te worden dan juist een 
klassieke bakfiets. Tijdens een korte telling van fietsers op de Spaakpromenade (4 x 15 min) 
bleken 18 van de 148 geobserveerde fietsen (12.2%) buiten de maten van een klassieke fiets te 
vallen22. Het is niet onwaarschijnlijk dat deze tendens naar dit soort fietsers minstens even 
aanwezig zal zijn bij de bewoners van dit project, en waarschijnlijk zelfs sterker (moderne 
nieuwbouw huurwoningen van dit kaliber trekken eerder jonge urbane huurders aan met een 
redelijk tot hoog inkomen. In deze groep bevinden zich iets meer mensen die dergelijke 
mobiliteitsoplossingen genegen zijn).  

 
De aanvrager vraagt – terecht – een afwijking voor wat betreft het aantal 

autoparkeerplaatsen23 . Als argumentatie geeft ze daarbij dat ze het “scenario voluntariste” volgt 
voor wat betreft het parkeren24 : “BM : concernant les hypothèses de mobilité, rajouter un point 
précisant pour quelles analyses on utilise des hypothèses volontaristes et pour lesquelles on 
utilise des hypothèses tendancielles. CE : on utilise du tendanciel pour les flux et du volontariste 
pour les accès et le stationnement”. Dit scenario gaat er van uit dat er een werkelijke modal shift 
zal plaatshebben in Brussel, ongeveer in lijn met de doelstellingen van GoodMove. Dit is 
allemaal zeer redelijk en verdedigbaar, maar dan moet men die modale schift wel mogelijk 
maken (zelfs “nudgen”) door ruime en gemakkelijk bereikbare fietsparkeermogelijkheden te 

 
21 18-PFD-1732263_PM_note_explicative.pdf p 29 
22 We zagen bakfietsen, fietsen met aanhangwagen, longtails en gekoppelde fietsen (een kinderfiets 
vastgemaakt achteraan een gewone fiets, zodat het kind al zelf mee kan trappen).   
23 EI_WSC_3.2_Mobilite_RF.pdf p 157 
24 Compte rendu du processus de validation électronique du rapport intermédiaire N°3 – 11 décembre 

2020 p 5 
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voorzien. De bereikbaarheid werd in bezwaarschriften 2 en 3 reeds besproken. Hier behandelen 
we de bruikbaarheid en comfort van de geboden fietsparkeerplaatsen. 

 

 
 
Een blik op de implanting van de fietslokalen (blauw in bovenstaand plan) toont reeds 

duidelijk dat deze – tenzij het echt niet anders kon – bijna uitsluitend geplaatst zijn op plaatsen 
die toch niet bereikbaar waren voor een wagen en waar dus geen autoparkeerplaats geplaatst 
kon worden. Dit resulteert in een aantal bijzonder onpraktische ruimtes, waarvan een zelfs enkel 
via twee deuren bereikt kan worden. In dit bezwaarschrift bekijken we de mogelijkheden die 
geboden zouden worden indien de aanvrager het “voluntaristisch scenario” een klein beetje zou 
respecteren door ruimere lokalen te voorzien die enerzijds meer grotere fietsen zouden 
accommoderen en anderzijds het gebruik van twee-verdiepingsfietsparkeerplaatsen overbodig 
maakt. Dit kan eenvoudig door het autoparkeren iets minder te maximaliseren en 12 
parkeerplaatsen25 minder aan te bieden (rood in bovenstaand plan).  

 

 
25 In realiteit worden er in dit voorstel slechts 11 P-plaatsen geschrapt, maar gezien sommige ervan plaatsen voor 

personen met beperkte Mobiliteit zijn en deze iets meer plaats vragen om verplaatst te worden, rekenen we met 12 

P-plaatsen minder. 
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Fietsparking 1 kan gemakkelijk 50% groter worden door P-plaatsen -1.014 tot -1.016 om 
te vormen tot fietslokaal. Het geheel wordt een coherenter geheel dat veel comfortabeler en 
flexibeler is in gebruik. Deze ingreep laat eveneens toe een comfortabel ingang met slecht een 
te openen deur te voorzien. Kan ook het stukje met het vraagteken toegevoegd worden? 

 

                   
 
 
Ook fietsparking 2 kan gemakkelijk 50% groter worden door P-plaatsen -1.031 en -1.032 

om te vormen tot fietslokaal, en een afschuining te voorzien die volledig gelijkwaardig is aan 
degene die ertegenover aan P-plaatsen -1.018 tot -1.022 gebruikt worden. Ook hier wordt het 
geheel coherenter, comfortabeler en flexibeler in gebruik.                    

 

               
 
  Fietsparking 3 kan behouden worden zoals voorzien 
 



Wijkcomité Sint Lambertusstraat   

Openbaar onderzoek uitbreiding Shopping 2021 – Bezwaarschrift 4   

Fietsparkingen 4 en 5 kunnen op een vergelijkbare manier ongeveer 30% vergroot en 
coherenter gemaakt worden door het incorporeren van P-plaatsen -1.037 tot -1.042. 

 

                   
 
 
Zoals meer uitvoering beschreven in ons “Alternatief voorstel om de problemen rond 

actieve weggebruikers binnen de site aan de uitbreiding te verhelpen” is er echt geen probleem 
met het verminderen van het aantal autoparkeerplaatsen met deze 12 stuks, zelfs indien 
gecombineerd met de vermindering met 27 stuks die dat alternatief voorstel inhoudt.  
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Het niveau -1 wordt aldus: 
 

 
 
We vragen de overlegcommissie een herwerking te laten opleggen waarbij een 12-

tal autoparkeerplaatsen plaats maken voor echte fietslokalen, die coherent, comfortabel 
en gemakkelijk bruikbaar en toegankelijk zijn. Het door het wijkcomité opgestelde 
alternatief kan als leidraad dienen voor een degelijke verkeersveiligere aanleg.  

 
 
Hoogachtend 

 
Geert van Waeg 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Sint Lambertusstraat 133 
1200 Brussel  
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 Sint Lambrechts Woluwe, 13 oktober 2021 
 
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Aan de leden van de overlegcommissie 
Sint Lambrechts Woluwe 
Heymanslaan 2 
1200 Brussel  

 

Bezwaarschrift 5 betreffende de kruising tussen de fietsers en voetgangers 
enerzijds en de binnenrijdende auto’s aan de nieuwe autoingang langs de 
Spaakpromenade.  
 

 
Geachten, 
 
Een van de opmerkingen van de effectenstudie (5.3.3) betreft de manier waarop de 

binnenrijdende wagens aan de nieuwe ingang aan de Spaakpromenade het voetgangers- en 
fietsverkeer langs die Spaakpromenade kruist.  

 
Helaas illustreert de in figuur 90 voorgestelde oplossing opnieuw het voorruitperspectief 

van de makers van de effectenstudie. Om het probleem – gegenereerd door de nieuwe auto-
ingang – op te lossen wordt beroep gedaan op het aanpassen en minder comfortabel maken 
van de infrastructuur voor de fietsers (en voetgangers). Waar in het oorspronkelijke plan beiden 
een traject volgden met een zwakke bocht met een radius rond de 18 meter, wordt nu 
voorgesteld om enkel aan het traject van de fietsers te raken en deze een veel kortere bocht te 
geven. De aanvrager heeft deze aanbeveling gevolgd en de ter goedkeuring voorliggende 
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plannen tonen nu een radius van 3.25 meter voor de fietsers, en een ongewijzigde 18 meter 
voor de wagens. De infrastructuur zou dus fietsers dwingen te vertragen, terwijl auto’s nog 
steeds een uitnodigende brede bocht krijgen. Het vertragen van de auto’s zou dan op het 
laatste moment afgedwongen worden door de helling van het verkeersplateau. 

 

 
 
De breedte van de autotoegang is 4 meter. Een van de meest fundamentele 

mechanismes voor verkeersdeskundigen is dat een bredere baan tot een hogere snelheid 
uitnodigt. Automobilisten worden door de brede baan en de brede bocht uitgenodigd om vrij 
snel te rijden tot vlak aan de kruising met de fietsers op het verkeersplateau. Dit is opnieuw de 
wereld op haar kop. Een baanbreedte van tussen de 250 en 280 cm zou op deze plaats 
optimaal zijn. Breder is niet nodig gezien vrachtwagens toch geen toegang hebben verder. 

 
Naast de radius van de bocht en de breedte van de rijweg is er nog het gebruik van een 

verkeersplateau op deze plaats. De oorspronkelijke plannen zoals weergegeven in figuur 90 
tonen een doorlopend fietspad. In haar aanbeveling 5.1.2 “Aménagement des trottoirs aux 
abords de l’extension de la galerie commerciale” vraagt de effectenstudie ook overal 
doorlopende voetpaden aan te leggen “De systématiser les trottoirs traversants à hauteur des 
accès carrossables.” Op de ter goedkeuring voorliggende plannen is er een verkeersplateau 
getekend in plaats van een doorlopend fietspad en doorlopend voetpad.  

 
Het is belangrijk dat de automobilist ervaart dat hij/zij zich op het terrein van de 

voetgangers en fietsers begeeft wanneer hij/zij een voetpad / fietspad kruist. Het is een 
ouderwetse gedachte om te blijven vasthouden aan de idee dat de voetgangers en fietsers 
maar voor hun eigen veiligheid moet zorgen door te vertragen en men daarom borduren en 
korte bochten voorziet. Vandaag worden dergelijke kruisingen en overgangen gebouwd met 
respect voor de actieve weggebruikers en op een manier die automobilisten ertoe aanzet trager 
te rijden en voorrang te verlenen. 

Onderstaande figuur toont een aanleg met respect voor de actieve weggebruiker en een 
hiërarchie die duidelijk aantoont dat de automobilist hier degene is die een privaat terrein oprijdt 
en voorrang dient te verlenen. 



Wijkcomité Sint Lambertusstraat   

Openbaar onderzoek uitbreiding Shopping 2021 – Bezwaarschrift 5   

 
 
We vragen de overlegcommissie een herwerking te laten opleggen van de 

omgeving waar de auto’s het privatieve terrein binnenrijden op zulkdanige wijze dat het 
beeld van de toegangsweg voor de automobilist duidelijk uitnodigt om trager te rijden, en 
dat fietsers en voetgangers zo veel mogelijk hun natuurlijke looplijn / rijlijn kunnen 
volgen. Het door het wijkcomité opgestelde alternatief kan als leidraad dienen voor een 
degelijke verkeersveiligere aanleg.  

 
Hoogachtend 

 
Geert van Waeg 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Sint Lambertusstraat 133 
1200 Brussel  
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 Sint Lambrechts Woluwe, 13 oktober 2021 
 
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Aan de leden van de overlegcommissie 
Sint Lambrechts Woluwe 
Heymanslaan 2 
1200 Brussel  

 

Bezwaarschrift 6 betreffende de problemen rond de leveringen.  
 

 
Geachten, 
 
Er is een serieuze problematiek rond leveringen in de Sint Lambertusstraat die niet 

enkel hinder opleveren voor de buurt maar ook heel dikwijls verkeersonveilig zijn. Het leveren in 
dubbele file, op of net voor het zebrapad, op de trottoirs en op de doorgang voor fietsers is een 
problematiek die al heel vele jaren onderwerp is van veel e-mailverkeer en vergaderingen 
tussen het wijkcomité en de eigenaars / gerant van de Shopping. De effectenstudie is 
verbazend summier wat betreft deze leveringen. Ze vermeld de problematiek sporadisch26, 
maar blijft toch wel meestal zeer op de vlakte. 

Recent is er echter een zeer belangrijke verandering in de houding van de eigenaars en 
gerant opgetreden, en sinds 29 september 2021 hebben zij degelijke structurele maatregelen 
geïmplementeerd. De vroegere thesis “wij zijn geen politie dus kunnen niets doen aan de 
leveringen op het openbaar domein” is vervangen door “Wij tolereren dergelijke gevaarlijke en 
hinderlijke leveringen niet meer, en zullen de leveranciers ook niet meer toelaten ons domein te 
betreden met goederen die op het openbaar domein werden gelost”. Een (tijdelijke) 
veiligheidsagent dirigeert de leveranciers nu richting leverzone 2 (aan de Woluwelaan), 
duidelijke borden werden op de perceelslimiet gezet dat leveringen niet toegestaan zijn, en de 
nodige follow-up naar eventuele overtreders werd in plaats gebracht. Het geheel werd 
vervolledigd door een duidelijk geschreven engagement vanwege Eurocommercial naar de 
buurt toe. Vanzelfsprekend is de buurt zeer blij en dankbaar voor deze enorme verbetering. 
Eurocommercial heeft ook toegezegd dat een vergelijkbaar zero-tolerance aanpak gebruikt zal 
worden voor de leveringen (en ophalingen van bijvoorbeeld maaltijdbezorgers bij de nieuwe 
horeca27) voor de gevraagde uitbreiding. Wat betreft leveringen aan de uitbreiding maken we 
ons dus niet teveel zorgen. De analyse in het effectenverslag en de gekozen maatregelen lijken 
redelijk. 

 
De niet technische nota stelt dat de capaciteit van de leveringszone aan de Woluwelaan 

gemaximaliseerd zal worden28 . Tegelijkertijd zien we dat de huidige theoretische capaciteit van 
leverzone 2 verminderd wordt van 6 naar 4 camionettes (of 2 kleine vrachtwagens) door de 
plaatsing van een afvalcontainer. Hoewel de effectenstudie stelt dat de capaciteit van leverzone 

 
26 Bijvoorbeeld in de niet-technische samenvatting pagina 28: “De problematiek van de leveringen die 

buiten de kaaien van de St.-Lambertusstraat plaatsvinden, die een gevaar vormen voor alle andere 
weggebruikers en de toegang van de hulpdiensten kunnen belemmeren;” en pagina 44 “Bovendien 
worden er nog steeds "wilde" leveringen uitgevoerd aan de kant van de St.-Lambertusstraat ter hoogte 
van het pleintje, wat de leefomgeving van de omwonenden aantast.” 
27 waarvan verwacht kan worden dat zij graag “voor enkele minuutjes maar” de fiets/voetgangersruimte 
aan de Spaakpromenade als korte-tijd parkeerplaats zouden willen gebruiken 
28 18-PFD-1732263_PM_note_explicative.pdf p 13 
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2 op dit ogenblik geen probleem stelt29 , staat er ook wel impliciet geschreven dat dit ten dele te 
maken heeft met de illegale leveringen op de Sint Lambertusstraat30.  

 

 
 
De recente structurele maatregelen die de illegale leveringen aan de Sint 

Lambertusstraat eindelijk een halt toegeroepen hebben, hebben echter een te verwachten 
effect op het gebruik van leverkade 2 (zie foto’s hierboven). We zagen onmiddellijk 
opstoppingen optreden aan de leverkade, die de facto eigenlijk vandaag maar een capaciteit 
heeft van 4 eenheden (bvb 2 camionettes en 2 kleine vrachtwagens). We observeerden files 
van wachtende vrachtwagen op de toegangsweg naar de leverzone, en illegale leveringen op 
het fietspad van de Woluwelaan31. De foto’s in dit bezwaarschrift illustreren dat de capaciteit 

 
29 EI_WSC_3.2_Mobilite_RF.pdf p 205: Si la capacité de l’aire de livraison 2 située boulevard de la 
Woluwe apparait adéquate au regard du nombre de livraisons anticipées en situation projetée, son 
aménagement ne permet le stationnement que de véhicules de type camionnette. Or, dans le cadre du 
projet, des véhicules de type petits camions effectuant actuellement, en dépit des instructions qui leur 
sont fournies, des livraisons à destination de commerces du WSC rue St-Lambert, devraient être 
accueillis au sein de cet aire 
30 EI_WSC_NTO_RF.pdf, p 24: “Maar in het kader van het project zouden voertuigen van het type kleine 
vrachtwagen die op dit ogenblik, ondanks de gegeven instructies, leveringen uitvoeren voor handels van 
het WSC in de St.- Lambertusstraat, terecht moeten kunnen in deze zone.” 
31 Als wijkcomité was het zeker onze bedoeling niet om de problemen van de hinderlijke en gevaarlijke 
leveringen in de Sint Lambertusstraat te exporteren naar de Woluwelaan.   



Wijkcomité Sint Lambertusstraat   

Openbaar onderzoek uitbreiding Shopping 2021 – Bezwaarschrift 6   

van de huidige leverzone 2 onvoldoende is wanneer illegale leveringen in de Sint 
Lambertusstraat niet getolereerd worden. 

 
De huidige aanvraag wil de capaciteit van leverzone 2 met ongeveer een derde 

verminderen. In het licht van bovenstaande observaties dient net het tegenovergestelde te 
gebeuren: de capaciteit moet fors verhoogd worden om de leveranciers niet opnieuw in de 
verleiding te brengen om terug uit te wijken naar de Sint Lambertusstraat, eens de permanentie 
van de huidige bewakingsagent in de Sint Lambertusstraat verminderd of opgeheven wordt. 

 

 
 

 
 
Met bijzonder kleine ingrepen kan de capaciteit van leverkade 2 gemakkelijk uitgebreid 

worden naar 8 volwaardige plaatsen voor kleine vrachtwagen (en zelfs iets meer voor 
camionettes) en ruimte voor een afvalcontainer. We baseren ons hiervoor op de beschikbare 
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ruimte tussen de beplanting langs de Woluwelaan (en de metalen muur daar) en het hellend 
vlak dat binnen rijdende wagens naar niveau +1 van de parking brengt. De breedte van die 
zone is 12 meter32. Mits een betere (centrale) plaatsing van toegangs- en uitgangsweg en een 
verlenging van de zone richting zuid (van de huidige 23 meter naar 50 meter). Een kleine 
aanpassing van de brede “trechter” die van de drie toegangspoorten naar het hellend vlak leidt 
zou geen problemen mogen opleveren (indien wel, kunnen de toegangspoorten lichtjes naar het 
zuiden (naar links op de tekening) of het westen (naar boven in de tekening) verschoven 
worden. 

 
Bij de voorstelling van dit alternatief aan de aanvrager op 6 oktober vernamen we dat er 

enige tegenkanting zou bestaan bij het Gewest om een uitbreiding van of meer leveringen toe te 
staan op leverzone 2. Dit omwille van het visuele aspect van de Woluwelaan, in het bijzonder 
gezien de aanwezigheid van het Slot. Hoewel we volledig achter het beleid staan om visuele 
clutter tegen te gaan, willen we er op wijzen dat dit hier niet het geval is of hoeft te zijn. 
Onderstaande foto’s tonen wat vandaag te zien is van vrachtwagens die leveren op de huidige 
leverzone 2. Dankzij het niveau van de leverzone dat beduidend lager ligt dan de Woluwelaan 
en de begroeiing tussen de leverzone en de Woluwelaan is zeer weinig van de vrachtwagens 
zichtbaar (de Vilo publiciteit ervoor is eigenlijk meer storend). In elk geval kan een iets hogere 
begroeiing dit eventuele bezwaar volledig oplossen. 

 

 
 
We vragen de overlegcommissie een voorwaarde te laten opleggen dat de 

leverzone 2 uitgebreid moet worden om comfortabel 8 vrachtwagens tegelijkertijd de 
mogelijkheid te geven tot leveren. Het voorstel van het wijkcomité kan hiervoor als 
suggestie dienen. 

 
 
Hoogachtend 

 
Geert van Waeg 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Sint Lambertusstraat 133 
1200 Brussel  

 
32 te vergelijken met 13 meter breedte voor de Sint Lambertusstraat ter hoogte van zebrapad 
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 Sint Lambrechts Woluwe, 13 oktober 2021 
 
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Aan de leden van de overlegcommissie 
Sint Lambrechts Woluwe 
Heymanslaan 2 
1200 Brussel  

 

Bezwaarschrift 7 betreffende de grootte van de uitbreiding en het 
appartementsblok.  
 

 
Geachten, 
 
 
Er is een duidelijke nood aan het densifiëren van het Brusselse stadsweefsel, en wat dat 

betreft is het dan ook goed een aantal woongelegenheden te voorzien in het project. De locatie 
vlakbij het metrostation en een niet onbelangrijke tram- en bushalte maakt het een uitermate 
geschikte plek voor densificatie. 

 
Zoals reeds door een aantal bewoners gemeld tijdens de informatievergadering midden 

september is het geplande blok, met haar zes officiële verdiepingen, en een zevende in de vorm 
van een bijkomende ruimte boven de hoofdingang (28,2 meter hoog, tegenover 23 meter voor 
Wolubilis) en vreemde kooien boven de trapopgangen, wel bijzonder massief. Zowel vanop de 
Spaakpromenade (figuur 40 33) als vanuit de Sint Lambertusstraat (figuur 65 34) stoten we op 
een hoge verticale zijgevel die zich bijzonder slecht in het straatbeeld integreert.  

 
 

De dwarsgevel aan de Spaakpromenade treedt op een ongelukkige manier in 
concurentie met het emblematische Wolubilis. Een vreemde smalle kolom bekroond met een 
lege kooi, visueel ongeveer 5-6 maal hoger dan de bestaande reeds vrij hoge bakstenen muur, 
vloekt werkelijk met het straatbeeld aan de Sint Lambertusstraat. 
 

 
33 EI_WSC_1_Description_RF.pdf 
34 EI_WSC_3.1_Urba-pays-patri_RF.pdf 
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Aan beide uiteinden zou het zinnig zijn de bruskheid te temperen door een geleidelijkere 
overgang te maken. De massiviteit van het geheel zou naar een veel acceptabeler niveau 
gebracht kunnen worden door minstens één en bij voorkeur twee verdiepingen minder te 
bouwen. 

 
We stellen ons ook vragen bij de berekening van de te vergunnen oppervlaktes. In het 

verleden werd daar (door de vorige eigenaar / aanvrager) uitermate creatief mee 
omgesprongen. In het dossier dat ingediend werd bij de aanvraag voor een uitbreiding in 2012 
was er dan weer wel een duidelijk vermelding van welke oppervlaktes effectief in rekening 
(zowel in plus als in min) gebracht werden (zie plan hieronder). In het huidige dossier ontbreekt 
elke referentie ernaar, hetgeen de cijfers moeilijk te verifiëren maakt. Voor zover wij kunnen 
narekenen zijn de in de plannen opgenomen oppervlaktes groter dan degene die in de tabellen 
zijn opgenomen. 
 

 
 
  

Wij beschikken niet over de plannen in een formaat dat toelaat via architectuursoftware 
de exacte oppervlaktes te bepalen. Op basis van de bestaande pdf’s hebben we wel op twee 
manieren een grafische interpretatie proberen te maken over de billijkheid van de opgegeven 
oppervlaktes. We concentreren ons hier op de opgegeven oppervlakte voor de eerste 
verdieping, maar dezelfde “fout” lijkt ons tenminste ook op het gelijkvloers gemaakt te zijn.  
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Volgens Annexe 1 komt er op het gelijkvloers in totaal 6068 m2 bij, waarvan 5550 m2 
commerciele ruimte (39839-34289), 235 m2 wonen en 283 m2 equipement.  

- In een eerste benadering hebben we de bijkomende oppervlakte volgens plan 
opgedeeld in een gemakkelijk te berekenen rechthoek en 2 driehoeken. We zijn daarbij 
“conservatief” te werk gegaan en hebben eerder te weinig dan te veel gerekend. 
Daarenboven hebben we het gehele stuk onder lijn “J” niet meegerekend35. We komen 
aan 6565 m2, of 497 m2 meer dan opgegeven. 

 

 
- We hebben ook de bijkomende oppervlakte uit de 2012 plannen bovenop de 2021 

plannen gelegd. Deze maal hebben we het gedeelte onder “J” wel mee opgenomen. De 
oranje oppervlakte is degene die gemeenschappelijk is aan de 2012 en 2021 plannen, 
de Gele oppervlakte werd meegerend in 2012 en is nu niet van toepassing. De rode 
oppervlakte is ditmaal wel te rekenen en was er in 2012 niet. Hoewel er duidelijk meer 
oppervlakte rood dan geel kleurt zou volgens de huidige aanvraag er sprake zijn van een 
kleinere bijkomende oppervlakte (6068 m2 nu versus 6200 m2 in 2012).   

 

 
35 We schatten dit op ~400m2, iets meer dan de 331 m2 van het kleinere gele stuk in de 2012 plannen 
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Wij hebben de mogelijkheid niet om de oppervlaktes juist na te rekenen, maar vragen 
aan de vergunningsverlenende overheid of aan de overlegcommissie om deze berekeningen 
wel nauwkeurig op plan na te trekken en hun bevindingen openbaar te maken. 

 
Strikt genomen hoeft deze vermeende fout in opgegeven oppervlaktes geen absolute 

hindernis te zijn om de vergunning toe te kennen op basis van clausule 0.9, gezien we eigenlijk 
reeds in een 2e periode van 20 jaar zitten. Zowel de mogelijke afwijkingen in de opgegeven 
aantal vierkante meters in Annex 1 (en doorheen de rest van dit dossier) als het foutief kaderen 
van deze uitbreiding binnen het eerste contingent van 20 jaar kan aanleiding geven tot 
beroepsprocedures tegen deze vergunning. Daarom denken we dat het belangrijk is dat de 
juiste cijfers enerzijds verifieerbaar onderbouwd worden en anderzijds gebruikt worden. Is de 
juiste methode niet om te beschouwen wat er effectief stond op het einde van het eerste 
contingent van 20 jaar, en deze uitbreiding te kaderen in de 20% uitbreidingsmogelijkheid van 
het 2e contingent van 20 jaar? 

 
We vragen de overlegcommissie enerzijds in overweging te nemen het totale 

volume van het project enigszins te limiteren, en anderzijds de opgegeven oppervlaktes 
te verifiëren en publiek toegankelijk te confirmeren (of niet) en ervoor te zorgen dat de 
juiste getallen in het juiste 20-jaar contingent gebruikt worden.  

 
 
 
Hoogachtend 
 

 
Geert van Waeg 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Sint Lambertusstraat 133 
1200 Brussel  
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 Sint Lambrechts Woluwe, 13 oktober 2021 
 
Aan het college van Burgemeester en Schepenen 
Aan de leden van de overlegcommissie 
Sint Lambrechts Woluwe 
Heymanslaan 2 
1200 Brussel  

 

Bezwaarschrift 8: de zogenaamde “place St Lambert36” 
 

 
Geachten, 
 
 
Als buurtbewoners zijn we vanzelfsprekend zeer dankbaar voor het voorstel om de 

asfaltvlakte aan het kruispint van de Sint Lambertusstraat en Floraliënstraat om te vormen tot 
een aangename plaats om te vertoeven. Het verdwijnen van de containerruimte is de zoveelste 
positieve stap voor de buurt na het recente verdwijnen van de in/uitgang van de parking, het 
verdwijnen van het tankstation een 10-15-tal jaar geleden en zelfs het verdwijnen van de 
lawaaierige carwash aan de straat ongeveer 30 jaar geleden.  

Het geheel is goed uitgewerkt, en zelfs de verbinding naar het Sint Lambertuspark 
(verstopt tussen Woluwelaan en smalle Sint Lambertusstraat) is prachtig en we hopen dat dit 
een extra stimulans mag wezen voor de gemeente om dat park nu te herwaarderen en verder af 
te werken. Onze bezwaren zijn eerder opmerkingen waarvan we ons moeilijk kunnen 
voorstellen dat ze op enige tegenstand kunnen of mogen botsen.  

 
a) Doorlopende trottoirs 
 
Doorlopende trottoirs zijn uitermate belangrijk voor voetgangers, en zelfs de 

effectenstudie stelt in haar aanbeveling 5.1.2 “Aménagement des trottoirs aux abords de 
l’extension de la galerie commerciale” dat overal doorlopende voetpaden dienen te worden 
aangelegd “De systématiser les trottoirs traversants à hauteur des accès carrossables.” Op de 
ter goedkeuring voorliggende plannen is er een (anderskleurige) “trottoir surelevé” getekend ter 
hoogte van de naast elkaar liggende nooduitgang voor de autoparking en toegang tot de 
motoparking. Het moge semantiek lijken, maar het is belangrijk dat er duidelijkheid geschapen 
wordt en dat dit gewoonweg een “trottoir traversant” is. 

 
Ook aan de laadkade van de Match zijn twee vreemde strepen getrokken (zowel in de 

huidige toestand als in het voorgestelde plan) die lijken te wijzen op enige aanduiding op de 
stoep dat dit de doorgang voor de vrachtwagens is. Voor alle duidelijkheid: dergelijke 
aanduiding is er vandaag niet en mag er ook in de toekomst niet komen. Op deze plaats is er 
daarenboven een serieus probleem met vrachtwagens die niet de moeite namen zich deftig te 
parkeren en voetpad volledig blokkeerden waardoor voetgangers de straat opgejaagd werden. 
Zoals in bezwaarschrift 6 vermeld is hier heel recent een duidelijke bewustwording opgetreden 
en zou dit probleem van de baan moeten zijn. Hoe dan ook verkiezen we eventueel een 
herinnering dat dit een voetgangerszone is (zoals bvb het logo van voetgangers die op de 
doorlopende voetpaden van de Floraliënstraat langs de Vervloesemlaan en de Mélardstraat aan 

 
36 Dit is een nogal verwarrende benaming door de aanvrager gebruikt. Het gaat hier over de huidige 
asfaltvlakte aan plaats waar de smalle Sint Lambertusstraat overgaat in de brede St Lambertusstraat.  
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de Rullenslaan geplaatst zijn) boven dwarslijnen die een zekere vorm van gemengde zone 
kunnen suggereren.  

 
 
Zelfs voor het fietspad zijn lijnen getekend en zelfs een verschillende kleur die erop zou 

kunnen wijzen dat het fietspad doorloopt en de voetganger het fietspad dient over te steken. 
Volledig in lijn met het STOP principe is het hier de “sterkere” fietser die het pad van de 
voetganger oversteekt. Als dusdanig dient ook hier strikt aan de principes van een doorlopend 
trottoir gehouden te worden, met ononderbroken homogene bedekking.  

 
Vanzelfsprekend zijn op deze drie plaatsen afgeschuinde stoepranden aangewezen die 

een comfortabele doorgang van respectievelijk auto’s en moto’s, vrachtwagens en fietsen 
toelaat. 

 
b) Breedte van uitgang parking en van fietspad 
 
Op de plannen krijgen de auto’s voor hun nooduitgang 405 cm, terwijl fietsers 

(dubbelrichting) slechts 250 cm toebedeeld krijgen. De standaardbreedte van een rijbaan in het 
Brussels gewest ligt in de orde van 270 – 300 cm. We zien geen reden om meer (verharde) 
ruimte voor de wagens te voorzien en stellen voor om deze met 105 cm te versmallen en deze 
ruimte te demineraliseren en er groen op te planten. Wat betreft fietspad is de norm voor een 
dubbelrichting fietspad eerder 300 cm, en dat hadden we graag ook hier geïmplementeerd 
gezien.  
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c) Doorgang auto’s en moto’s 
 
De plannen leggen de nooduitgang van de parking (405 cm) en de in/uitgang naar de 

motoparking (ook ongeveer 400 cm inclusief de strook tussen beiden) naast elkaar. Dit geeft 
ongeveer 8 meter voetpad dat “oversteekbaar” is door gemotoriseerd verkeer. We zien geen 
enkele reden om deze twee oversteekzones (potentiële conflictzones) naast elkaar te leggen. 
Het gebruik van de voetpadoversteekzone voor de nooduitgang van de autoparking als 
in/uitgang voor de moto’s heeft niet enkel het voordeel dat deze potentiële conflictzone van 8 
meter naar 3 meter (zie hierboven) kan gereduceerd worden, maar laat daarenboven een veel 
comfortabelere en evenwichtige toegang tot de motoparking toe. Dit is niet zo maar iets dat het 
wijkcomité op theoretische gronden vooropstelt, het was de eerste reactie van een motorijder 
die de plannen eens degelijk bekeek.    

 
 
d) Wachtzone 
 
We staan versteld dat de aanvrager voorstelt om een stuk van de openbare ruimte die 

nu als voetpad ingericht is om te vormen tot ruimte voor gemotoriseerd vervoer (wachtzone 
taxi’s), en dit tot vlak aan de perceelsgrens. Dit is totaal onaanvaardbaar, en een ander voorstel 
dient ingediend te worden indien men op deze plaats een wachtzone / oppikzone voor taxi’s wil 
plaatsen.   
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We vragen de overlegcommissie er over te waken dat enkel echte doorlopende 

trottoirs gebouwd zullen kunnen worden, dat het voetpad gevrijwaard blijft en niet 
aangetast door een taxizone, dat de breedtes van autoruimte en dubbelrichting fietspad 
doorheen deze ruimte redelijk is en dat de ingang voor de moto’s herwerkt wordt zoals 
voorgesteld.  

 
 
 
Hoogachtend 
 

 
Geert van Waeg 
Voorzitter wijkcomité Sint Lambertusstraat 
Sint Lambertusstraat 133 
1200 Brussel  


