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Leefbare straten scan 
 
 

Een project van 

  

met de steun van 

  
 

Workshop 1: GFS Beverboom Anderlecht 
 
 

Achtergrond 
Een leefbare straten scan is een workshop waarbij een aantal 

buurtbewoners of -gebruikers (bvb leerkrachten en ouders van een school) in-
situ de verkeersituatie bespreken terwijl een meetfiets objectieve gegevens 
verzamelt in verband met de snelheid en de geluidsdruk van de voorbijrijdende 
voertuigen, en deze aan de deelnemers toont 

Het rapport van die workshop kan dan eventueel gebruikt worden als 
basis voor een constructief gesprek met de beleidsmensen op gemeentelijk of 
gewestelijk niveau.  

Algemene situering workshop 
Negen personen namen deel aan deze workshop. Naast de 

onthaalmedewerkster en de coördinatrice van de school waren de deelnemers 
voornamelijk ouders die deel uitmaken van de werkgroep mobiliteit. De 
workshop had plaats op woensdag 5 oktober 2022 van 9u tot 11u, bij zonnig, 
droog weer. De workshop werd begeleid door Benjamin Tollet, die ook dit 
verslag schreef. 

Voor de technische aspecten van de metingen verwijzen we naar de 
informatie daarover op de website www.johanna.be.  

http://www.johanna.be/
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In overleg met de deelnemers werd besloten op vier plaatsen rond de 
school metingen uit te voeren. Deze zijn aangegeven op onderstaande 
luchtfoto. 

 

Analyse per meetpunt 

Meetpunt 1: voor de school 

De maximaal toegelaten snelheid op de Itterbeekselaan is de default 
30 km/uur in het Brussels Gewest. Op deze plaats voor de schoolpoort 
observeren we dat 69% van de bestuurders zich aan deze maximum snelheid 
houden, en 92% niet sneller dan 35 km/uur rijden. Voor Brusselse/Belgische 
normen is dat redelijk te noemen. De deelnemers merken op dat dat komt door 
de Berlijnse kussens die onlangs aangebracht werden (evenals 
wegversmallingen bij de Berlijnse kussens). 

 

 

number of cars 205

average speed 27.5

>30 64 31.2%

>35 17 8.3%

>50 1 0.5%

>55 0 0.0%
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Deelnemers klagen van het sluipverkeer op de Itterbeekselaan. Er is 

nood aan een circulatieplan om het sluipverkeer (doorgaand verkeer dat de 
Sylvain Dupuislaan vermijdt) eruit te filteren. Een deelnemer merkt op dat 
overdag het verkeer vooral in één richting gaat (richting Dilbeek en de Ring) en 
vraagt zich af of het niet mogelijk is om van de straat een éénrichtingsstraat te 
maken (richting Dilbeek). Op die manier zou er ook een echt fietspad kunnen 
komen in beide richtingen, wat de Itterbeekselaan een heel stuk 
fietsvriendelijker zou maken. 

Op verschillende momenten onderstrepen de ouders dat 80% van de 
kinderen met de fiets naar school komen. 

Er wordt uitvoerig gesproken over een Kiss & Ride. Het afzetten van de 
kinderen die met de wagen gebracht worden gebeurt momenteel nog veel te 
vaak vlak voor de schoolpoort. Er is daar in principe een Kiss & Ride zone voor 
voorzien, maar eigenlijk ligt die op de verkeerde plaats. Vlak voor de 
schoolpoort is erg gevaarlijk voor de in- en uitrijdende fietsers, en nog 
gevaarlijker bij hoge wagens (verhoogde auto’s, suv’s, camionetten), omdat die 
de zichtbaarheid van en voor de fietsers zwaar belemmeren. Om dat tegen te 
gaan, plaatst de school kegels, maar nu stoppen de auto’s gewoon in dubbele 
file, hetgeen nauwelijks een verbetering te noemen is.  

Voorstel is om een Kiss & Ride te maken voorbij de schoolpoort (richting 
stad). Er kwam vanuit de school ook het voorstel om te stoep te verbreden tot 
waar de kegels staan, om helemaal duidelijk te maken dat het geen 
parkeerplaats of stopplaats voor auto's is. 
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We merken op dat er een auto verkeerd geparkeerd staat, vlak voor het 
zebrapad. Die auto zou daar altijd staan, al mag hij daar eigenlijk slechts 5 
minuten parkeren. De politie treedt niet op. Los daarvan mag er niet geparkeerd 
worden 5 meter voor een zebrapad, ook geen vijf minuten. Dus de gemeente 
zou dat verkeersbord dus moeten weghalen en fysiek verhinderen dat er daar 
geparkeerd kan worden.  

 

 
 
Er komt ook een vraag van de ouders die met een bakfiets rijden om de 

hekken voor de fietsrekken (net buiten de schoolpoort) te verwijderen omdat 
die de toegang tot de fietsrekken bemoeilijken, vooral voor bakfietsen die 
minder manoeuvreerbaar zijn. 

Sommige ouders vinden ook dat er een duidelijker signaal moet zijn voor 
doorgaand verkeer dat ze in een schoolbuurt komen. Aan het volgende 
meetpunt gaan zij gelijk krijgen. 
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Meetpunt 2: Itterbeekselaan 281 

150 meter voorbij de school liggen de laatste Berlijnse kussens. 
Eenmaal daar voorbij rijden de auto's  gemiddeld al meer dan 20% sneller dan 
voor de school. Twee van de drie bestuurders houden zich niet aan de 30 
km/uur. Dat is verontrustend want hier moeten zowat de helft van de kinderen 
van de school voorbij, en er zijn in de buurt nog drie andere scholen. We zien 
meteen het nut van de Berlijnse kussens. 
 

 
 

Hier zouden dringend Berlijnse kussens en wegversmallingen moeten 
komen, want die zijn erg doeltreffend in het naleven van de zone 30. 

Het fluorescerend geel bord dat aangeeft dat we een school naderen, is 
verstopt tussen twee boompjes. Het zou verplaatst moeten worden, best zo'n 
20 meter naar voor (richting Dilbeek). Maar er zou ook méér kunnen komen om 
aan het autoverkeer duidelijk te maken dat ze aan een school komen: waarom 
geen groot spandoek gemaakt door de kinderen? 

 

number of cars 73

average speed 33.3

>30 49 67%

>35 31 42%

>50 1 1%

>55 1 1%
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Er ontstaat een discussie over dit soort panelen: moeten die er “design” 

uitzien, of inspelen op de emoties van de mensen (en er dus als kindjes uitzien 
die we misschien gaan omverrijden als we te snel rijden)? Er is geen 
consensus. 

Er zijn veel klachten over het gevaarlijke kruispunt op de hoek van de 
Itterbeekselaan met de Bracobslaan. De fiets moet daar een raar manoeuvre 
maken naar de linkerkant van de Bracobslaan, terwijl de auto's volle vaart 
rechts inslaan.  

 

 
 
De gemeente moet er dringend het zebrapad en fietsoversteekplaats opnieuw 
verven. En hier, in het begin van de Itterbeekselaan, zouden Berlijnse kussens 
ook wonderen kunnen doen, om meteen de juiste toon te zetten voor het 
autoverkeer. 
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Meetpunt 3: Bracopslaan 

In deze laan mogen de auto's 50 km/u rijden. Een beetje tot ieders 
verbazing wordt hier relatief rustig gereden. Met twee van elke 3 wagens die 
minder dan 30 km/uur rijden en een gemiddelde van 27.8 km/uur ligt het 
snelheidsprofiel hier nagenoeg gelijk aan dat net voor de schoolpoort. 

 

 
Aan de oversteekplaats voor fietsers (richting Itterbeekselaan aan de 

overkant richting Dilbeek) loopt het mis: er is geen verlichting, de horizontale 
signalisatie (de witte lijnen die aangeven dat fietsers hier voorrang hebben) zijn 
vervaagd, en verticale signalisatie (bvb verkeersbord F50 - oversteekplaats 
voor fietsers) ontbreekt volledig. De gemeente zou hier een serieus licht moeten 
plaatsen zodat de voetgangers en de fietsers in de winter 's ochtends en 's 
avonds zichtbaar zijn. Hier horen ook Berlijnse kussens of versmallingen om 
het verkeer af te remmen. De ouders ervaren deze voorrang zonder 
aangepaste infrastructuur terecht als zeer gevaarlijk. 

 
 
Aan de overkant is er voor fietsers een romantisch bochtje in het groen 

(onder meer brandnetels). Benieuwd waar de gemeente daarmee naartoe wil... 
Of is het een gewestweg? 

number of cars 49

average speed 27.8

>30 16 33%

>35 4 8%

>50 0 0%

>55 0 0%

Statistics

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

# 
o

f 
ca

rs

Speed (km/hr)

Bracopslaan (zone 50)



Leefbare straten scan  workshop 1: GFS Beverboom Anderlecht  
 

 

 pagina 8  

 

Meetpunt 4: Fossoullaan 

We bevinden ons achter de school. De kinderen komen hier vaak langs 
om naar het Scherdemaalpark te gaan. Tijdens onze meting is er weinig 
verkeer, en is de snelheid niet excessief. De leerkrachten klagen dat er af en 
toe een auto veel te snel rijdt. En inderdaad, één rotte appel is voldoende om 
de boel om zeep te helpen. Een makkelijke oplossing zou alweer het plaatsen 
van Berlijnse kussens of een wegversmalling ter hoogte van het zebrapad zijn. 

 

 
De achteringang van de school is ter sprake gekomen als mogelijke 

ingang voor fietsers, maar dat zou moeilijk zijn aangezien hier een Franstalige 
school is, en kindjes worden hier voornamelijk met de auto gebracht. 

 

  

number of cars 21

average speed 28.9

>30 8 38%

>35 4 14%

>50 0 0%

>55 0 0%
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Lawaai  
De meetfiets is tevens uitgerust met een geluidsdrukmeter. Deze was op 

het ogenblik van de metingen nog niet gekalibreerd, dus de absolute waarden 
mogen met een korrel zout genomen worden. Wat we wel duidelijk zien is dat 
– ongeacht de kalibratie – het lawaai voor de schoolpoort sterk toeneemt met 
de snelheid. Voor elke 10 km/uur dat er sneller gereden wordt, stijgt de 
geluidsdruk met 6.4 decibel (A), hetgeen overeenkomt met een viermaal 
hogere geluidsdruk (gezien decibel een logaritmische functie is)  

Natuurlijk is het lawaai niet enkel afhankelijk van de snelheid. Een zware 
vrachtwagen of slecht afgestelde moto kan beduidend meer lawaai maken dan 
een kleine elektrische wagen aan dezelfde snelheid. Een correlatiecoëfficiënt 
(R2) van 0.42 op de grafiek betekent echter wel dat 42% van de variatie in 
lawaai rechtstreeks verband houdt met de gereden snelheid.  

 

 
 
Een vergelijkbare analyse werd niet voor de andere meetpunten gedaan, 

gezien het beperkter aantal observaties op die punten. 
 

Conclusies en eventueel verdere stappen 
Er is met de werkgroep mobiliteit afgesproken dat ze met dit verslag in 

handen naar de gemeente gaan om verder te bouwen aan een veiligere 
schoolomgeving. 

Er zou op twee fronten gewerkt worden: 

• de onmiddellijke schoolomgeving: met dit verslag en de meetresultaten 

(grafieken) kan er meteen aan de slag gegaan worden. 

• de bredere omgeving in samenspraak met andere scholen: een werk van 

langere adem want daarvoor moet eerst contact gezocht worden met 

andere scholen, zien wie daar bereid is samen te werken aan een veiligere 

schoolomgeving, een plan opstellen en daarmee naar de gemeente 

stappen. 

y = 0.6414x + 70.749
R² = 0.4266
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