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Leefbare straten scan      Een project van 

 

met de steun van 

  

Workshop 2: Mariemontkaai Molenbeek 

Achtergrond 
Een leefbare straten scan is een workshop waarbij een aantal buurtbewoners 

of -gebruikers (bvb leerkrachten en ouders van een school) in- situ de 
verkeerssituatie 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 

Dit rapport kan desgewenst gebruikt worden als basis voor een constructief 
gesprek met de beleidsmensen op gemeentelijk of gewestelijk niveau. 

Algemene situering workshop 
Drie personen namen deel aan deze workshop, twee volwassenen en een 13-

jarige die dagelijks met de fiets naar school gaat. Ze wonen alledrie op  de 
Mariemontkaai in Molenbeek, en zijn dagelijkse fietsers. De workshop had plaats op 
maandag 7 november 2022 van 16u30 tot 18u, bij grijs, regenachtig 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 twee plaatsen langs de 
Mariemont- en Demetskaai metingen uit te voeren (gele cirkels op onderstaande 
luchtfoto). Bijkomende observaties zijn aangegeven met driehoeken: 

Analyse per meetpunt 

Meetpunt 1: Mariemontkaai n°15 

Het eerste stuk Mariemontkaai, tussen de Ninoofsesteenweg en de 
Godshuizenbrug / Manchesterstraat, heeft geen fietspad, terwijl het hier om een van 
de drukste fietsroutes van het Brussels Gewest gaat. Daardoor moeten de fietsers 
zich op straat begeven. 
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Sinds het invoeren van trajectcontrole langs dit stuk van het kanaal, tijden de 
auto's zo goed als allemaal aan de snelheidslimiet (30 km/u). 

 
Belangrijkste probleem is niet zozeer de snelheid van de auto’s, maar de 

plaats die ze nemen ten opzichte van fietsers en voetgangers. Tijdens de 
ochtendspits (stadinwaarts) en in mindere mate tijdens de avondspits (richting 
Anderlecht) staan de fietsers vast tussen de wagens. 

 
Fietsers nemen dan drie mogelijke wegen: 

• Tussen file-auto’s en geparkeerde auto’s: moeilijke doorgang die soms 
vastloopt als een wagen te breed is. 

• Links van file-auto’s: gevaar van tegenliggers 

• Op het voetpad: helaas keuze van nogal velen, inclusief steps en speed 
pedelecs 

 

 
Een fietser die de “veiligheid” van de stoep opzoekt 
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Een e-stepper die in volle vaart de stoep oprijdt 

 
De stoep is aan beide kanten van de straat erg smal en het zwerfvuil zorgt nog 

voor extra hindernissen. Daarnaast staan er vaak auto's en vrachtwagens op de stoep 
geparkeerd (aan de kant van de rijhuizen), wat de situatie ondoenbaar maakt voor 
voetgangers. Een oplossing zou zijn om de stoep te verhogen op alle plaatsen waar 
geen inritten zijn naar garages en loodsen, al zal het ook wel nodig zijn om paaltjes te 
plaatsen om de wildparkeerders echt tegen te houden. 

 
Aan de overkant van de straat, kant kanaal, is het voetpad al helemaal 

onbruikbaar voor rolstoelgebruikers of ouders met een kinderwagen. Omwille 
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van het zwerfvuil maar ook omwille van de auto's en bestelwagens die deels 
op de stoep geparkeerd staan. 

 
Oplossing: Mariemont enkelrichting maken (tegenovergesteld aan rijrichting 

Nijverheidskaai) en voorzien van een dubbel fietspad (tweerichtingsverkeer) en een 
bredere stoep. 

Observatiepunt: Passerelle Gosselies 

We merken nog een probleem aan de 'Passerelle Gosselies' (Guido 
Vanderhulstbrug) die de Gosseliesstraat en de Prinsesstraat verbindt. De hoofdingang 
(schuifdeur) van de voetgangers- en fietsbrug is aan beide kanten van de passerelle 
vaak in panne, wat de oversteek voor fietsers moeilijk maakt, vooral voor bakfietsen 

en longtails. 
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Daar staan vaak ook auto's geparkeerd op de stoep, zoals op boven- en 

onderstaande foto, wat de doorgang voor voetgangers nog verder belemmert 
(rolstoelen kunnen hier niet door), evenals de oversteek voor fietsers. 

 

 
 

Observatiepunt: Godshuizenbrug 

Problematisch kruispunt voor fietsers, die komende van de stad het kruispunt 
dwars moeten kruisen om zich naar het fietspad aan de overkant (kant kanaal) te 
begeven. 

 

 
Dit stuk fietspad, tussen de Manchesterstraat en de metrohalte Delacroix, is 

erg smal en erg druk in de ochtendspits, als voetgangers (die van de metro richting 
centrum stappen), joggers, fietsers, steps en speed pedelecs dit strookje moeten 
delen. 
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Meetpunt 2: Fernand Demetskaai 

Ook op dit stuk is de ruimte toegedeeld aan actieve weggebruikers veel te 
smal. Het gedeelde fietspad/trottoir heeft een vrije breedte van 2,5 meter, terwijl het 
gemotoriseerde verkeer 8.5 meter ter beschikking krijgt (2 rijvakken en een 
parkeervak). 

 

   



Leefbare straten scan   workshop 2: Mariemontkaai Molenbeek 

   pagina 8  

We observeren een brede mix van voetgangers, joggers, fietsers, steps, speed 
pedelecs en zelfs scooters (bromfietsen). Bromfietsen klasse A (tot 25 km/u) mogen 
op het fietspad, maar er zijn ook vaak bromfietsen klasse B (tot 45 km/u) op het 
fietspad langs het kanaal. Dat is verboden en gevaarlijk. 

 

 
Speed pedelecs mogen niet op een gedeeld fiets/voetpad rijden, maar weten 

dat niet of doen het toch. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden omwille van hun 
grote snelheid (tot 45 km/u). De deelnemers aan deze workshop stellen een 
informatiecampagne voor om speed pedelecs in te lichten dat ze op straat moeten 
rijden. 

 
Het gedeelde fiets- en voetpad langs het kanaal is dus echt problematisch 

omwille van het grote snelheidsverschil tussen voetgangers (gemiddeld 5 km/u) en 
fietsers (gemiddeld 22 km/u tijdens onze meting). Tijdens onze korte observatie 
maten we zelfs een driewielige velomobiel die aan 42km/uur over het gedeelde 
fiets/voetpad raasde. 

 

 
 
Fietsers en voetgangers afscheiden en voldoende ruimte geven aan beide, ligt 

hier voor de hand. Maar daar moet plaats voor gemaakt worden. 
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Hierbij de snelheidsmeting van op het gemengde fiets/voetpad van de 
Demestkaai: 

  
 Fietsers en voetgangers afscheiden en voldoende ruimte geven aan beide, ligt 
hier voor de hand. Maar daar moet plaats voor gemaakt worden. Er is keuze tussen 
twee effectieve oplossingen om dat te doen: de Demetskaai ook enkelrichting maken 
voor het gemotoriseerde verkeer, of de parkeerstrook afschaffen. 

 
Een deelnemer wijst op de kleine betonblokken die het fietspad van de baan 

scheiden. Die moeten ervoor zorgen dat wagens en camions niet op de stoep 
parkeren. Maar gezien dit fietspad tijdens de piekuren al vrij smal is, vormt deze 
afbakening een extra hindernis voor fietsers. Gezien de stoep vrij hoog is ten opzichte 
van de rijbaan, suggereert de deelnemer om de betonblokken weg te halen. 
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De betonblokken worden trouwens vaak kapotgereden door vrachtwagens 
die hun bocht trachten te nemen van en naar de opslagplaatsen. 

 
Wat betreft het autoverkeer op de rijweg (die hier breder wordt dan in het 

eerste stuk Mariemontkaai) merken we het effect van de trajectcontrole. De helft van 
de wagens rijdt minder dan 30 km/u en drie kwart gaat niet over de 35 km/u. Dit is 
ten dele ook te wijten aan het feit dat wanneer één wagen zich aan de 
snelheidslimiet houdt, de wagens erachter ook hun snelheid moeten beperken. 

 
Hierbij de snelheidsmeting van op de rijbaan van de Demestkaai: 
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Er zijn verschillende gevaarlijke oversteekplaatsen, met name om van het 

fietspad naar Recy K en naar COOP te gaan. De stoep is verhoogd, waardoor 
oversteken nog moeilijker wordt. 

 Oplossing: stoep verlagen aan Recy K en COOP. Een zebrapad voorzien voor de 
voetgangers. 
 
 

Opmerkelijk: veel fietsers tov. auto's 

Tijdens de metingen is het ons opgevallen dat er erg veel fietsers zijn in 
vergelijking met het aantal auto's. 

 
Het aantal fietsers (inclusief e-scooters) versus gemotoriseerde voertuigen: 

• Op Mariemont (in dezelfde tijdspanne): 41 fietsers versus 113 auto’s. Dus 
fietsverkeer = 36% van autoverkeer in deze meting. 

• Op Demetskaai: 55 fiets/12,15 min = 4,5 fietsers / minuut, 156 auto/17.37 
min = 9,0 auto's / min. Dus fietsverkeer = 50 % van het autoverkeer. 
 
 

Conclusies en eventuele verdere stappen 
Tijdens deze leefbare straten scan merkten we dat het snelheidsprofiel van 

het gemotoriseerde verkeer eerder redelijk te noemen was, hetgeen op dit recht stuk 
baan zeker ten dele te danken is aan de trajectcontrole. Het blijft echter een 
gevaarlijk stuk voor de actieve weggebruikers. Hoewel het op beide plaatsen een 
kwestie is van verdeling van publieke ruimte, zien we duidelijke verschillen tussen de 
Marimontkaai en de Demetskaai. 
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Op de Marimontkaai wordt de rijweg gedeeld door automobilisten en 

fietsers. De ruimte is echter te smal voor autoverkeer in dubbele richting, waardoor 
fietsers ook in onmogelijke situaties komen. Een dergelijke mediocre infrastructuur 
stimuleert fietsers het – veel te smalle – voetpad te gebruiken, met alle problemen 
voor voetgangers (en fietsers) van dien. 

Als oplossing wordt voorgesteld de Mariemont enkelrichting te maken 
(tegenovergesteld aan rijrichting Nijverheidskaai) en te voorzien van een dubbel 
fietspad (tweerichtingsverkeer) en een bredere stoep. 

 
Op de Demetskaai is het oorspronkelijke voetpad omgevormd tot een 

gemengd voet/fietspad. Daarbij werden twee problemen geïdentificeerd: de ruimte 
is veel te beperkt om de geobserveerde hoeveelheid fietsverkeer veilig te laten 
samengaan met de voetpadfunctie, en daarenboven werd de ruimte ook gebruikt 
door speedpedelecs, hetgeen zowel illegaal als gevaarlijk is. Rekening houdend met 
het feit dat een op drie voertuigen tijdens onze observatieperiode een fiets was, 
dient een oplossing gezocht in een eerlijkere verdeling van de beschikbare ruimte 
tussen voetgangers, fietsers (gewone en speedelecs) en auto’s/vrachtwagens. 

De oplossing bestaat erin het voetpad terug aan de voetgangers te geven en 
een 3 meter breed, gescheiden dubbelrichtingsfietspad aan te leggen, ofwel op 
hetgeen nu ofwel een van de rijbanen is (en dus de straat enkelrichting te maken), 
ofwel op hetgeen nu de parkeerstrook is. 


