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ontwerp uitvoering

Eind 2008 besluiten drie bureaus - OMgEVINg uit Berchem, SBE uit Sint-Niklaas en D+a uit Halle - een langdurige 
samenwerking op touw te zetten voor de uitvoering van middelgrote en grote studieopdrachten in Vlaanderen. De 
activiteiten van deze drie bureaus vullen elkaar perfect aan zodat ze samen een uitgebreid en compleet dienstenpakket 
kunnen aanbieden.

In de tijdelijke vereniging THV Zoniën Mobiel bundelen de vier ontwerp- en studiebureaus hun krachten: OMgEVINg 
staat in voor de visievorming en het ruimtelijk en landschappelijk ontwerp, SBE verzorgt het deel burgerlijke bouwkunde, 
Ney&partners staat in voor de kunstwerken en de architectuur, en D+a staat in voor de projectleiding en de technische 
uitwerking. Het team wordt nog verder versterkt met het studiebureau Mint uit Mechelen. Mint zal instaan voor de 
verkeerskundige onderzoeken en visie. Daarnaast wordt er voor ecologisch advies beroep gedaan op de expertise van 
Hesselteer.

De Werkvennootschap werd opgericht door de Vlaamse Regering om de inspanningen van verschillende 
mobiliteitsspelers te coördineren. Op die manier kunnen grote infrastructuurwerken versneld en geïntegreerd worden 
aangepakt. De Werkvennootschap is een doorstart van Via-Invest en bundelt kennis en expertise die groeide binnen de 
participatiemaatschappij Vlaanderen (pMV) en het agentschap Wegen en Verkeer (aWV). Bij De Werkvennootschap 
zetten financiële, juridische en technische profielen samen hun schouders onder omvangrijke mobiliteitsprojecten.

De Werkvennootschap is een kleine en wendbare organisatie. Naargelang de noden van de projecten worden de beste 
experten in huis gehaald. Door die nauwe samenwerking met onder meer ingenieurs, architecten en landschapsarchitecten 
op de werkvloer, ontstaan nieuwe inzichten en worden oplossingen gevonden voor de meest complexe problemen.
De Werkvennootschap hecht veel belang aan overleg, participatie en communicatie met alle stakeholders. Open en 
constructieve dialoog wordt hoog in het vaandel gedragen.
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1 SITUERINg VaN DE OpDRacHT 

WERKEN aaN DE RINg 

De studie rond R0 Oost kadert in het bredere programma van Werken aan de 
Ring door De Werkvennootschap. Met ‘Werken aan de Ring’, bedoelen we veel 
meer dan de Ring rond Brussel, de R0, zelf. Het is een programma dat inzet op 
het verbeteren van de mobiliteit en de leefbaarheid in de omgeving van de Ring: 
de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het uitgangspunt van 
het programma ‘Werken aan de Ring’ is een aanpak die veel meer is dan een 
verzameling prioritaire infrastructuurwerken. Het programma zet enerzijds in op het 
verhogen van de multimodale bereikbaarheid van de regio en dit door te investeren 
in de verschillende infrastructuurnetwerken en eveneens in knooppunten, om zo 
snel te kunnen schakelen tussen die netwerken. Meer dan ooit wordt ingezet op 
meer duurzame verplaatsingen in deze congestiegevoelige regio. Tegelijkertijd 
willen we de leefbaarheid in de regio verhogen en zetten we in op verschillende 
aspecten van leefkwaliteit zoals geluid, gezondheid, en biodiversiteit, en nemen we 
acties om functionele, ruimtelijke en landschappelijke barrières weg te werken en zo 
bij te dragen tot het herstel en de versterking van het groene, ecologische netwerk, 
en van de waterlopen (het blauwe netwerk). Het programma ‘Werken aan de Ring’ 
is een geïntegreerd en samenhangend geheel dat infrastructuur-, mobiliteits- en 
leefbaarheidsmaatregelen bevat en meewerkt richting een ambitieuze ‘modal shift’. 
Het is een verhaal met veel dimensies. 

R0 OOST 

Dit projectboek is de finale versie van het schetsboek dat werd rondgestuurd 
in december en februari. Het heeft betrekking op het uitwerken van 4 grote 
verkeersknooppunten langsheen de R0 en de a4/E411, dit in relatie tot en met 
respect voor de landschappelijk waardevolle omgeving waarin ze zich bevinden. 

Het gaat om:

 - Vierarmentunnel – en kruispunt (R0 x N3);

 - Leonardtunnels – en kruispunt (R0 x a4/E411);

 - groenendaaltunnel – en kruispunt (R0 x N275);

 - complex Brabandtlaan (a4/E411 x N4).

De bedoeling is om tot uitgewerkte oplossingen te komen, via een gefaseerde 
aanpak. Het vertrekpunt van voorliggende opdracht is de streefbeeldstudie R0-
E411-N4 zoals opgemaakt in 2005/2006.
 
In een eerste fase wordt deze streefbeeldstudie geactualiseerd en wordt een eerste 
gewenste structuur uitgewerkt. Deze uitwerking (projectboek R0-OOST) bestaat 
uit een eerste aanzet van een hele reeks projecten met varianten die vervolgens 
verder onderzocht en gerealiseerd worden. In deze fase wordt ook bekeken welke 
projecten op korte termijn soelaas kunnen bieden voor de mobiliteitsproblematiek in 
de regio (‘quick wins’). Deze eerste fase wordt afgerond eind mei 2019.

Hierna volgen nog een tweede en derde fase. De tweede fase heeft een 
vooropgestelde duur van 3 jaar en betreft het uitwerken van het eerste voorontwerp 
tot een volwaardig geïntegreerd voorontwerp. Hierbij behoren eveneens eventuele 
bestemmingswijzigingen en het voorbereiden van de uitvoeringstechnische 
dossiers voor de quick wins. De derde en laatste fase heeft een vooropgestelde 
termijn van 2,5 jaar. Deze fase houdt de concrete uitwerking van (een deel van) 
de geselecteerde knooppunten in. In deze fase worden ook de noodzakelijke 
omgevingsvergunningen aangevraagd, worden de opdrachtdocumenten opgemaakt 
en wordt de plaatsingsprocedure begeleid.

STaTUUT 

Tijdens het afgelopen proces is “Het grote Schetsboek” ingezet als een  
werkinstrument om meer inzicht te krijgen in de pro’s en de con’s van elk (deel)
project, de complexe onderlinge samenhang van verschillende voorstellen beter 
in beeld te krijgen, en al een eerste keer te polsen naar mogelijke trekkers. Een 
eerste versie werd doorgestuurd in december 2018, een update volgde in februari. 
Deze versie is de laatste versie van het Schetsboek en wordt daarom herdoopt tot 
‘projectboek’. 

De voorbije versies bevatten, naast de input van de ambtelijke werksessies ook de 
concrete opmerkingen van een aantal stakeholders. Er is ook rekening gehouden 
met de input vanuit de bevolking door middel van de online bevragingen en 
verschillende gespreksavonden. Het Schetsboek brengt de verschillende (deel)
projecten die in de invloedzone van de verschillende knopen in beeld maar heeft 
zeker geen bindend karakter. De verschillende versies van het Schetsboek speelden 
een samenvattende en opbouwende rol binnen de inventarisatie van de knelpunten 
en kansen. Het eindproduct, dit projectboek, geeft een visie op wat mogelijk is in de 
ruime omgeving van de knooppunten. Ze legt de potentie van een zeer interessante 
regio bloot. 

Betekent dit dat al deze projecten morgen worden uitgevoerd? Of dat deze allemaal 
betaald worden door De Werkvennootschap? Dat niet. 
We willen in de eerste plaats zoeken naar ingrepen die op korte termijn een (deel 
van de) oplossing bieden, zonder de grotere oplossing te hypothekeren. Daarnaast 
willen we actief zoeken naar (financiële) partnerschappen en naar een goesting om 
samen dingen in beweging te zetten, ook op langere termijn.

Het projectboek moet dus niet gezien worden als een document dat de projecten tot 
op uitvoeringsniveau uitwerkt, maar eerder als een actiegerichte verzameling van 
projecten die de mobiliteit en leefbaarheid in het projectgebied kunnen verbeteren. 
Vele projecten die in het boek staan vereisen nog verdere uitwerking in de vorm van 
een tracéstudies, start- of projectnota’s. 
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WERKWIjZE

Voor het programma ‘Werken aan de Ring’ startte De Werkvennootschap reeds in 
september 2017 met een intensief proces van overleg met de verschillende betrokken 
bestuurlijke partners (Vlaamse en Brusselse gemeenten en administraties) om de 
mobiliteit en leefbaarheid in de Vlaamse rand en Brussel te bekijken. In 2017 was 
het onderwerp nog enkel het noordelijk gedeelte, vanaf 2018 ving ook de studie 
naar R0 oost aan.

Om het overleg met de verschillende betrokken partners te stroomlijnen, werd 
een algemene overlegstructuur opgezet die voor alle projectonderdelen van het 
programma ‘Werken aan de Ring’ wordt ingezet. Het betreft vooral werksessies 
en werkateliers met als doel om via een intensief overlegproces en studietraject 
een breed gedragen programma uit te werken. Het lopende proces zoekt aldus 
een programmadefinitie en verfijning waarin de actoren zich kunnen vinden en 
waaronder ze mee hun schouders kunnen zetten.

Het ontwerpproces van R0 Oost gebaseerd is op de streefbeeldstudie uit 
2005/2006, maar werd gecombineerd met een intensief participatietraject waarbij 
de stakeholders werden opgedeeld in 3 groepen: bestuurlijke actoren, bedrijven en 
belangengroepen, bewoners en gebruikers. Met elk van deze groepen wordt een 
andere aanpak gevolgd. De vier samenwerkingsvormen zijn, van minder intensief 
naar meest intensief, informeren, communiceren, ad hoc betrekken en advies 
verlenen en participatie. 

Op de volgende pagina’s wordt het participatietraject meer in detail toegelicht. In deel 
I van het projectboek worden de algemene doelstellingen van het totaalontwerp uit 
te doeken gedaan op conceptniveau. In deel II wordt er voor verschillende thema’s 
een uitwerking geformuleerd op de schaal van het hele projectgebied. Deze thema’s 
zijn:

mobiliteit 

1. fiets

2. Openbaar vervoer en p+R

3. automobiliteit

Leefbaarheid:

4. groenblauw netwerk

5. Leefbaarheid (wonen werken)

6. Recreatie

Vervolgens worden in deel III de afzonderlijke projecten verduidelijkt. Hierbij 
wordt steeds verwezen naar het thema waarin het project thuis hoort en in welke 
begeleidende nota’s het project wordt behandeld. Tot slot wordt in deel IV verder 
ingegaan op de volgende stappen, de fasering van de projecten en de quick-wins.

BEgELEIDENDE NOTa’S

Om het projectboek overzichtelijk te houden is zoveel mogelijk van de kaderende 
informatie verwerkt in afzonderlijke nota’s. Dit zorgt ervoor dat de leesbaarheid 
maximaal is en dat met een enkele oogopslag kan worden gezien wat elk project 
precies inhoudt.

Het multidisciplinair team THV Zoniën Mobiel maakte volgende nota’s op ter 
ondersteuning van het projectboek:

 - Ecologische situering
Een overzicht van de beleidscontext op vlak van groenbeheer en de impact van de 
verschillende ecologische projectvoorstellen.

 - Microsimulaties verkeersmodellen
Van de knooppunten groenendaal en Vierarmen wordt een gedetailleerd 
simulatiemodel gemaakt om de verkeersafwikkeling in detail te analyseren.

 - Verkeerstellingen
Een overzicht wordt gegeven van de uitgevoerde verkeerstellingen.

 - Macrodoorrekening
Aan de hand van het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant worden de effecten 
op mobiliteit van de verschillende maatregelen op ruimere schaal in kaart gebracht.

 - juridische context

Elk project wordt besproken per fiche op vlak van de planologische context. 

 - geotechnische randvoorwaarden
Dit document geeft een overzicht van de verschillende grondlagen in de ondergrond 
van het projectgebied, hun ligging en opbouw, gekaderd door de relevante 
geologische geschiedenis.

 - atlas
De geschiedenis, de ruimtelijke context en de beleidscontext worden besproken. Dit 
is een evoluerend document dat verder wordt aangevuld in de volgende fases. De 
atlas is aangevuld met een 

 - planningscontext (mobiliteit)
De verschillende mobiliteitsplannen en hun relevante voor het projectgebied worden 
hierin omschreven.

 - analyse van de online bevraging
De resultaten van het eerste en het tweede deel van de online bevraging voor de 
bevolking wordt gedetailleerd weergegeven met enkele conclusies. 
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2 paRTIcIpaTIE

2.0.1 BESTUURLIjKE acTOREN

De bestuurlijke actoren worden vanaf het begin van het proces op de hoogte 
gebracht.  Dit zijn de verschillende gemeenten (Hoeilaart, Overijse, Tervuren, Sint-
genesius-Rode, Oudergem, Wezembeek-Oppem, Terhulpen, Sint-pieters-Woluwe, 
Watermaal-Bosvoorde), de relevante agentschappen (Natuur en Bos, Wegen en 
Verkeer, Onroerend Erfgoed), de departementen (Mobiliteit en Openbare Werken, 
Omgeving, Landbouw en visserij), de federale overheidsdiensten (Binnenlandse 
zaken, financiën),  beleidspartijen van het Vlaamse en het Waalse gewest, de 
vervoersmaatschappijen (De Lijn, NMBS, TEc, MIVB), de kabinetten (Vlaams, 
Waals en Brussels), de provinciale Ontwikkelingsmaatschappij. 

Op 24/10/2018 werd de opdracht bekend gemaakt aan deze bestuurlijke actoren.
gelijk met de bekendmaking werd ook een uitnodiging gestuurd om deel te 
nemen aan de kick-off sessie op 08/11/2019, twee werksessies (rond het thema 
leefbaarheid op 20/11/2019 en rond mobiliteit op 22/11/2019) en een terugkoppeling 
van de eerste bevindingen op 06/12/2019. 

Op de kick-off sessie werd de scope, de aanleiding en de doelstelling van het 
project R0 Oost uit de doeken gedaan. Daarnaast werd ook het projectteam en hun 
expertise voorgesteld. Er werd rond twee tafels een eerste keer gediscussieerd over 
de twee centrale thema’s mobiliteit en leefbaarheid. Deze korte discussie diende om 
het project te situeren en om deelnemers warm te maken voor de vervolgsessies. 
Er werd de bestuurlijke actoren gevraagd mee te delen indien er relevante projecten 
lopende zijn in het projectgebied. 

De twee werksessies werden opgebouwd rond de thema’s mobiliteit en leefbaarheid.
De bedoeling van de werksessie was meteen een duidelijk beeld krijgen van wat er 
leeft in het gebied door middel van interactie en discussie. Zo kreeg het projectteam 
een beter beeld van de knelpunten en kansen in de omgeving. Daarnaast vormden 
de werksessies ook een kans om de te betrekken belangengroepen en bedrijven 
af te bakenen.   

De werksessie leefbaarheid lokte 19 deelnemers. aanwezig waren: 

 - Brussel Leefmilieu

 - Brussel Mobiliteit

 - aWV

 - aNB

 - MOW

 - Department omgeving

 - provincie Vlaams-Brabant

 - gemeente Tervuren

 - gemeente Hoeilaart

 - gemeente Sint-pieters-Woluwe

 - gemeente Kraainem

 - gemeente Overijse

De werksessie mobiliteit had 15 deelnemers. Volgende instanties werden 
vertegenwoordigd:

 - Brussel Leefmilieu

 - Brussel Mobiliteit

 - Brussel perspectief

 - aWV

 - aNB

 - MOW

 - gemeente Overijse

 - gemeente Kraainem

 - gemeente Tervuren

 - gemeente Hoeilaart

Twee weken na deze werksessies werd een terugkoppelingsmoment georganiseerd.
Op het terugkoppelingsmoment werd het concept van het schetsboek geïntroduceerd. 
Dit is een evoluerend document waarin alle projecten en ideeën worden opgelijst per 
zone. De projecten in het schetsboek zijn deels gebaseerd op de streefbeeldstudie 
van aWV uit 2005-2006 dat het uitgangspunt is voor deze studie, aangevuld met 
nieuwe inzichten, een grotere focus op fietsgerelateerde projecten en met integratie 
van wat op de werksessies werd verwoord. Dit schetsboek werd op 21/12/2018 
rondgestuurd naar alle voorgenoemde bestuurlijke actoren met de uitnodiging de 
eerste voorstellen te evalueren, opmerkingen aan te brengen en draagvlak weer te 
geven. Het geheel werd ‘Het grote Schetsboek versie december 2018’ genoemd. 

In de maanden erna werd het schetsboek gepresenteerd aan de colleges van 
Tervuren, Sint-genesius-Rode, Overijse, Hoeilaart, Kraainem, Sint-pieters-
Woluwe, en Oudergem met speciale aandacht voor het ontwerp van de kruispunten 
Vierarmen, Leonard, groenendaal en Brabandtlaan. Daarnaast werd ook bilateraal 
overleg gevoerd met de kabinetten Smet en Weyts, met Brussel perspectief, aNB, 
en met SpW Wallonië. Een update van het schetboek werd verspreid in februari 
2019. Voort werd ook bilateraal overleg gevoerd met Team MOW.

Het slotmoment op 22 mei 2019 vormt het afsluitend moment voor de eerste fase van 
de studie rond R0 oost. In een volgend traject worden de ideeën uit het schetsboek 
verder geconcretiseerd en uitgediept. De projecten die geselecteerd zijn als quick-
wins worden zo snel mogelijk richting uitvoering gebracht. Op het slotmoment wordt 
ook de meest recente versie van het Schetsboek verdeeld, dat nu hernoemd is tot 
‘projectboek’.

Werksessie mobiliteit op 22/11/2018
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BELaNgENgROEpEN EN BEDRIjVEN

In eerste instantie werd met de projectgroep van Horizon+ en plusoffice architecten 
gesproken gezien het intensieve voortraject dat zij reeds liepen binnen het 
projectgebied. Zij presenteerden de plannen en toekomstbeelden voor de 
toeristische poort groenendaal en jezus-Eik. 

Twee onderzoekers van de VUB presenteerden hun uitgebreid onderzoek naar 
pendelbewegingen in en naar Brussel. Door middel van een multicriteria analyse 
ontwikkelde de VUB een tool om te achterhalen hoe en waarom bepaalde projecten 
met betrekking tot infrastructuur worden geselecteerd voor uitvoering. 

De Brusselse en de Vlaamse Bouwmeester werden op de hoogte gebracht en 
evalueerden de verschillende projecten van het Schetsboek. 

VOKa werd betrokken om de bedrijven in het projectgebied op de hoogte te 
stellen. Dit gebeurde door middel van een aankondiging in het nieuwsblad van 
VOKa dat in januari werd verspreid. Hierin stond ook de uitnodiging deel te nemen 
aan de online bevraging (zie bewoners en gebruikers). Ook in de franstalige 
werknemersorganisatie BEcI werd de aankondiging en uitnodiging verspreid via 
hun nieuwsblad in februari.

Natuurpunt Zaventem en actiegroep Sterrebeek2000 werden betrokken en op de 
hoogte gebracht van de verschillende voorstellen. 

Bilateraal overleg werd gevoerd met de TEc en De Lijn met betrekking tot de 
projecten die een impact hebben de haltes en doorstroming van het busverkeer. 

De fietsmanagers van Brussel en provincie Vlaams-Brabant werden uitgenodigd om 
de verschillende fietsgerelateerde projecten te bediscussiëren. De projecten werden 
ook voorgelegd aan het fiets-GEN. Tot slot werden de projecten geëvalueerd door 
de fietsersbond en de gRacQ.

BEWONERS EN gEBRUIKERS

Op 6 december 2018 werd een online bevraging gelanceerd op ringoost.be. Op die 
manier kon de bevolking op een laagdrempelige en rechtsreekse manier worden 
betrokken bij het ontwerpproces. In het eerste deel van de bevraging dat liep tot 
8 maart 2019 werd gepolst naar het verplaatsingsgedrag van de omwonenden en 
gebruikers van de ring. Daarnaast kon men door middel van verschillende kaarten 
aanduiden op welke plaatsen men last had van sluipverkeer en waar gevaarlijke 
punten voor fietsers, voetgangers of automobilisten zich bevonden. De online 
bevraging werd veelvuldig opgepikt door kranten en magazines zoals het Laatste 
Nieuws, het Nieuwsblad, Bruzz, Rondom, bx1 en La capitale. 

Het eerste deel van de bevraging werd ingevuld door 1341 personen. Er werd 
een goede gendersplit bereikt en het merendeel van de deelnemers is tussen 25 
en 64 jaar en werkt in Brussel. Er werd dus een goede representatie bereikt. Een 
zeshonderdtal mensen liet een emailadres na om op de hoogte gehouden te worden 
met betrekking tot verdere ontwikkelingen. 

De belangrijkste conclusies uit het eerste gedeelte waren:

Representatieve steekproef
In totaal vulden meer dan 1200 mensen de enquête in op minder dan twee maand 
tijd. Dit is een erg positief resultaat. Drie kwart van de deelnemers is tussen 30 en 60 
jaar, wat wijst op een goede representatie van de werkende bevolking. Net de helft 
van hen werkt in Brussel. De meeste deelnemers zijn afkomstig van de gemeente 
Overijse en Hoeilaart, maar ook de gemeenten Tervuren en Sint-genesius-Rode 
waren goed vertegenwoordigd. Hieruit kan worden afgeleid dat het merendeel van 
de participanten dagelijks of bijna dagelijks de ring gebruikt.

Autoafhankelijkheid
De auto werd genoemd als veruit het meest gebruikte vervoersmiddel. Bijna drie 
kwart van de deelnemers gaf aan meestal de auto te gebruiken, ten opzichte van 
9% het openbaar vervoer en 8% de fiets. Tegelijk kreeg de vlotheid van de ring maar 
een gemiddelde score van 2 op 5, een serieuze buis. De grote afhankelijkheid van 
de auto ondanks de ontevredenheid over het verkeer wijst op een onderliggend 
probleem, namelijk op een tekort aan alternatieven.

Alternatieve vervoersmodi
De bus, tram of fiets komen niets als populaire vervoersmiddelen uit de bevraging. 
De redenen hiervoor zijn volgens deelnemers erg divers. Zo geeft het merendeel 
van hen aan dat ze vaker hun auto thuis zouden laten indien het openbaar vervoer 
goedkoper, sneller en meer frequent zou rijden. Voor de fiets geldt dat men verlangt 
naar meer en veiligere fietsinfrastructuur.

Grafische stijl voor de communicatie naar bewoners en gebruikers

R0 OOST.  THV ZONIËN MOBIEL . mei 2019
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Sluipverkeer
Omwille van de moeizame vlotheid op de ring, gaan velen op zoek naar manieren 
om de overvolle kruispunten te vermijden. Dit leidt tot sluipverkeer in de omliggende 
wijken. In het eerste deel van de bevraging werd deelnemers gevraagd de 
plaatsen aan te duiden waar sluipverkeer plaatsvindt. De Welriekendedreef, de 
Brusselsesteenweg (zowel die in Hoeilaart als in Kraainem/Tervuren), de frans 
Verbeekstraat en de Hoeilaartse steenweg werden veelvuldig aangeduid. Daarnaast 
rapporteerde men ook veel overlast in het centrum van Hoeilaart, jezus-Eik en 
Tervuren.

Gevaarlijk fietsen
In de online bevraging werd deelnemers gevraagd aan te duiden op een map waar 
onveilige situaties voor fietsers zijn. Die map gaf duidelijk aan dat de kruispunten 
groenendaal, Vierarmen en het op- en afritten complex aan jezus-Eik erg 
gevaarlijke plaatsen zijn voor zachte weggebruikers. Daarnaast vallen ook de frans 
Verbeekstraat, de Mechelsesteenweg, de Brusselsesteenweg in Hoeilaart en de N4 
op als onveilige assen. Deze kruispunten en assen veiliger maken is een belangrijk 
deel van onze voorstellen in het tweede gedeelte van de bevraging. 

Zoniënwoud
Het Zoniënwoud vormt een belangrijke ecologische context voor de ring en de 
kruispunten groenendaal, Leonard en Vierarmen. Uit de online bevraging bleek 
dan ook dat de meeste deelnemers al erg tevreden zijn met het woud zoals het 
is, zonder grote nood aan verbeteringen. Sommige gaven echter aan dat er 
ruimte is voor verbetering in de bereikbaarheid van het woud, met name met het 
openbaar vervoer. andere mogelijke verbeterpunten zijn het realiseren van meer 
verbindingen zoals bruggen of tunnels die de natuur versterken en het introduceren 
van geluidswerende maatregelen.

Daarnaast werden er offline contact met de omwonenden georganiseerd. Begin 
februari werden 5 publieksmomenten georganiseerd waarop de eerste voorstellen, 
bijgestuurd door de bestuurlijke actoren, werden voorgesteld door middel van een 
presentatie en enkele panelen. Men werd ook uitgenodigd om deel te nemen aan 
het eerste deel van de online bevraging. 

Online bevraging deel I: verdeling van de talen

Online bevraging deel I: waar ondervindt u sluipverkeer?Online bevraging deel I: waar zijn gevaarlijke punten voor fietsers?
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Vanaf 12 maart 2019 werd het tweede deel van de bevraging online gezet. In dit 
tweede gedeelte werden alle projecten op een overzichtelijke manier getoond en 
kon men deze becommentariëren en evalueren. Op dezelfde pagina kon men ook 
de belangrijkste bevindingen uit het eerste gedeelte nalezen. Degenen die hun 
e-mailadres hadden nagelaten na het eerste deel, werden op de hoogte gebracht 
van het tweede deel. Voorts werd ook dit tweede deel opgepikt in de kranten: Het 
Laatste Nieuws, het Nieuwsblad, bruzz. Dit tweede deel bereikte ook veel nieuwe 
respondenten: meer dan 40% van de deelnemers van het tweede deel gaf aan het 
eerste deel niet te hebben ingevuld. Uiteindelijk telde het tweede gedeelte 1755 
deelnemers.

De belangrijkste conclusie uit het tweede gedeelte waren:

Vierarmenkruispunt leeft
Het Vierarmenkruispunt (39% vulde hiervoor de evaluatie in) is meest besproken 
kruispunt, gevolgd door het Leonardkruispunt (27%) en het Brabandtlaan complex 
(19%). groenendaal werd het minst vaak geëvalueerd (16%). 

Evaluaties per kruispunt
De verschillende voorstellen voor het Leonardkruispunt worden van alle kruispunten 
het vaakst positief beoordeeld. Vooral het ondergronds brengen van het kruispunt 
om zo de verschillende delen van het Zoniënwoud te connecteren wordt enorm 
positief onthaald (88% geeft aan tevreden te zijn met dit voorstel). Het omvormen 
van de E411 tot stadsboulevard met verminderde capaciteit was het minst populaire 
voorstel voor dit kruispunt maar kan nog steeds op een meerderheid rekenen 
(57,21% is hier mee tevreden).

Voor het complex Brabandtlaan werd vooral de integratie van geluidswerende 
middelen erg positief ontvangen (85%). Het minst populaire voorstel is het knippen 
van enkele straten om sluipverkeer te voorkomen (35% is hier mee tevreden). 

Voor Groenendaal was het meest populaire voorstel het verbreden van de fietsbrug 
aan de gravendreef om ook plaatst te bieden aan groen en voetgangers (81%). 
Het voorstel om de Duboislaan te knippen om sluipverkeer te voorkomen en om het 
Zoniënwoud te ontsnipperen kan maar rekenen op 36% tevredenheid.

De voorstellen voor het Vierarmenkruispunt werden over het algemeen het minst 
positief geëvalueerd. Het meest positieve voorstel was het verwezenlijken van een 
fietsbrug over het kruispunt (80%). Het minst positieve was het omvormen van 
de noordelijke as van de Tervurenlaan in een stadsboulevard met verminderde 
capaciteit (25% tevredenheid). 

Meer gedetailleerde informatie over de evaluaties van de kruispunten, de voorstellen 
voor het openbaar vervoersnetwerk, fietsnetwerk en ecologie zijn te vinden in de 
nota over participatie. 

Eind juni wordt nog een finaal slotmoment georganiseerd waarbij het vervolgtraject, 
de quick-wins en de resultaten van de online bevraging zullen worden 
gecommuniceerd. De datum, het tijdstip, en de locatie van de evenement moeten 
nog worden vast gelegd. Er wordt veel volk verwacht op dit evenement gezien de 
uitnodiging zal worden verstuurd via de database met e-mailadressen afkomstig 
van de online bevraging deel I en II.

R0 OOST.  THV ZONIËN MOBIEL . mei 2019
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1 DOELSTELLINgEN WERKEN aaN DE RINg 

‘Werken aan de Ring’ zet niet alleen in op de ring zelf maar is ook gericht op het verbeteren van de leefbaarheid en multimodale bereikbaarheid van de regio. Dit vertaalt zich 
in verschillende doelstellingen naar leef- en woonkwaliteit, versterken van het groen-blauwe netwerk en het bevorderen van de multimodale mobiliteit. Verder worden ook 
ontwikkelingen in de regio gefaciliteerd, in gang gezet, of er wordt verder gebouwd op lopende projecten en ontwikkelingen.

Voor een volledige uiteenzetting van deze doelstellingen verwijzen we naar de “Werken aan de Ring programmavisie”. Hierna volgt een beknopte samenvatting voor de twee 
belangrijkste thema’s in het projectgebied R0 oost: mobiliteit en leefbaarheid. 
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1.1 MOBILITEIT

Zowel de modal shift als het verbeteren van het netwerk per modus vindt plaats in een 
context van een steeds groeiende mobiliteitsvraag. Voor de R0 is het uitgangspunt 
dat er niet vraagvolgend zal worden ontworpen. Een ambitieuze modal shift is 
noodzakelijk. Verbeteren kan verschillende betekenissen hebben: vernieuwen, 
sociale of verkeersveiligheid verhogen, logischer maken, uitbreiden, inkrimpen 
of knips doorvoeren, meer leesbaar maken, doorstromingsmaatregelen nemen 
voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, etc. Voor de duurzame vervoerswijzen omvat 
verbeteren van het netwerk sowieso een uitbreiding teneinde een verschuiving in 
vervoerswijzekeuze te bekomen.

1.1.1 NETWERKLOgIca

Het verbeteren van de netwerklogica veronderstelt een meer rationele structuur in het 
netwerk voor auto- en vrachtverkeer, en daarnaast een voldoende fijnmazig netwerk 
voor openbaar vervoer, fiets- en voetgangersverkeer. Fijnmazigheid en directheid 
zijn voor duurzame modi namelijk voorwaarden om een volwaardig alternatief te 
vormen voor het auto- en vrachtverkeer. Een eenduidige ontsluitingsstructuur zal 
het oneigenlijk gebruik van wegen beperken of elimineren. Het belangrijkste gevolg 
hiervan is dan ook om ongewenst of doorgaand verkeer uit de woonkernen te weren. 
In functie van het stimuleren van  de meer duurzame modi zijn omrijdfactoren voor 
auto- en vrachtverkeer tot op een bepaald niveau te verantwoorden. Omrijdfactoren 
voor openbaar vervoer en fietsverkeer daarentegen moeten tot een minimum 
beperkt worden.

1.1.2 NETWERKEN VERBETEREN

Auto- en vrachtverkeer 
Wat het auto- en vrachtverkeer betreft, zijn er verschillende doelstellingen uitgezet in 
het kader van de ‘Werken aan de Ring’, nl. het vernieuwen van oude infrastructuur, 
het verhogen van de veiligheid, en het verbeteren van de leesbaarheid van het 
autosnelwegennetwerk. 

De vele op- en afritten, die te dicht op elkaar liggen, veroorzaken gevaarlijke 
weefbewegingen en die zorgen dan weer voor files en ongevallen. Op andere plaatsen 
op de Ring is de doorstroming slecht omwille van slecht ingerichte kruispunten op de 
ring. Het aanpassen van de infrastructuur opdat die aan veiligheidsvoorschriften en 
gangbare normen voldoet, is dan ook noodzakelijk. Voorgaande zal de doorstroming 
al ten goede komen. Ook een dynamische verlaging van de snelheid verhoogt de 
capaciteit en komt doorstroming en verkeersveiligheid ten goede uit. 

Bij de herinrichting van de weginfrastructuur zal ook rekening gehouden worden met 
het beleid vanuit het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De verbindingen tussen de 
R0 en de binnenstad zijn op de meeste plaatsen ingericht met de capaciteit van een 
snelweg. Met het oog op een modal shift wordt de toevoer voor autoverkeer naar 
Brussel evenredig verminderd en worden de snelwegen binnen de R0 omgevormd 
tot boulevards.

Openbaar vervoer
Uit noodzaak om na te denken over hoe we in de toekomst openbaar vervoer willen 
ontwikkelen, stelde De Lijn in 2009 haar ‘Mobiliteitsvisie 2020’ voor. De Lijn voorziet 
hierin het aanbieden van een hoogwaardig net van openbaar vervoer. Het is een 
ambitieuze visie die Vlaanderen in staat moet stellen om in de toekomst om te 
kunnen gaan met aspecten zoals congestie, verkeers(on)veiligheid, bereikbaarheid 
en ontsluiting. 

Een belangrijke conclusie voor R0 oost uit die visie is de aanpak van het 
interregionaal vervoer. Het interregionaal vervoer ligt tussen beide niveaus en biedt 
momenteel geen antwoord op de vraag voor middellange afstandsreizigers. Dit 
niveau moet complementair zijn aan het nationaal openbaar vervoer.

Fiets 
Ook voor de fiets, zoals voor het openbaar vervoer, zal de aanleg van verleidelijke, 
meer efficiënte en veilige fietsinfrastructuur, de overstap naar de fiets bevorderen. 
Dit past tevens binnen de beleidsvisie van zowel de Vlaamse als de Brusselse 
overheid. Binnen het programma ‘Werken aan de Ring’ bouwen we verder op 
Vlaams en Brussels beleid en studiewerk zoals het fiets-GEN.

Voetgangers
Wat het voetgangersnetwerk betreft, worden we in het projectgebied ook 
geconfronteerd met een versnippering van het mobiliteitsnetwerk. De kruisingen 
met de ring voor voetgangers worden verbeterd, of aangelegd indien ze niet 
aanwezig zijn. De dorpskernen spelen een grote rol in het zacht recreatief netwerk; 
de onderlinge relaties moeten worden versterkt, evenals de relaties tussen de 
kernen en de groene gebieden, zoals het Zoniënwoud. 

1.1.3 MOBIpUNTEN / paRK & RIDES UITBOUWEN

Naast de nood aan het verbeteren van de netwerken van de verschillende modi, is 
er nood aan het combineren van modi op een vlotte en directe manier. Daartoe wordt 
volop ingezet op de realisatie van mobipunten, fysieke plaatsen waar verschillende 
(voornamelijk mobiliteits-) functies elkaar ontmoeten, en waar een overstap van de 
ene modus op de andere gefaciliteerd wordt. 

Een mobipunt wordt ruim gedefinieerd: een punt waar overstap tussen verschillende 
modi mogelijk is (bijvoorbeeld fiets – openbaar vervoer) maar ook binnen één modus 
(bijvoorbeeld carpoolparkings). Een mobipunt kan zowel een internationale knoop 
zijn als een buurthub. 

Een mogelijke uitwerking van mobipunten zijn de park & Rides, waarvan er binnen 
het programma ‘Werken aan de Ring’ een aantal voorzien zijn in de Vlaamse 
Rand. Deze park & Rides zijn essentieel in het weren van autoverkeer uit de 
stad. afhankelijk van de ruimere context rondom de park & Ride en afhankelijk 
van de plaatselijke noden, worden deze park & Rides voorzien van de nodige 
fietsstalinfrastructuur (fietsenstalling – fietskluis – fietstrommel) en deelsystemen 
(deelfietsen – deelauto’s). 
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1.2 LEEfBaaRHEID

1.2.1 BEBOUWDE RUIMTE LEEfBaaRDER MaKEN   
(WONEN REcREaTIE EN WERKEN)

Sluipverkeer bannen
Het is een vaststelling vandaag de dag dat steden en gemeenten in de buurt van 
de ring rond Brussel kreunen onder de lokale verkeersdruk, en dat is het geval voor 
het projectgebied van R0 oost, van Wezembeek-Oppem tot Hoeilaart, maar ook 
ruimer. Door die verkeersdruk, staat ook het openbaar vervoer mee in de file, en al 
het verkeer draagt bij tot een grotere onveiligheid voor zachte weggebruikers in die 
gemeenten. 

Verminderen geluidsimpact
geluidsoverlast is een veel geciteerd probleem vanuit de bevolking, niet alleen ter 
hoogte van de woonkernen, maar ook op de ruime omgeving (in groengebieden, 
enz.). Het is dan ook een doelstelling om geluidsoverlast te verminderen door 
middel van geluidwerende ingrepen, maar ook het reduceren van de snelheid leidt 
tot verbeteringen.

Verbeteren van de luchtkwaliteit
Dat de luchtkwaliteit rond drukke verkeersassen slecht is, hoeft geen verdere uitleg. 
Hoe ze te verbeteren is minder evident. Wat vaststaat is dat een multimodale aanpak 
nodig is om een gedragsverandering naar het gebruik van meer duurzame modi 
te bewerkstelligen. Het verminderen van de maximumsnelheid, maar eveneens 
het verbeteren van doorstroming en verminderen van files draagt hiertoe bij. Het 
plaatsen van schermen, bermen of groenbuffers heeft een beperkt effect, maar kan 
lokaal wel een positieve impact hebben. 

1.2.2 gROENBLaUWE, EcOLOgIScHE VERBINDINgEN

Herstel, versterking, ontsnippering en verdere ontwikkeling van groenblauw 
netwerk
De infrastructuur in de regio is niet alleen een barrière in het stedelijk weefsel, maar 
is ook voor fauna en flora een barrière. Zonder respect voor het onderliggende 
landschap, werden de R0 en de aansluitende snelwegen zo gebouwd dat de 
doorsneden groengebieden geen link meer hebben met de overzijde. Er ontstonden 
barrières in het ecologisch systeem en het leefgebied voor flora en fauna werd 
opgedeeld in geïsoleerde natuurfragmenten. We beogen met de ‘Werken aan de 
Ring’ het groenblauwe netwerk opnieuw te verbinden, te versterken en uit te breiden. 

De verbindingen kunnen worden gerealiseerd via het herstel of de verbetering 
van bestaande of de creatie van nieuwe onderdoorgangen en/of bruggen op 
strategisch gekozen locaties, afhankelijk van de topografie en de bestaande 
groenblauwstructuren. Voor het grootste deel van zijn tracé plakt de Ring aan het 
landschap: valleien zijn een beetje opgevuld en heuvels een beetje ingegraven. Met 
meer respect voor de continuïteit van de omgeving zou het reliëf beeldbepalend 
moeten zijn en aan de basis moeten liggen van nieuwe ingrepen.

Milieu-impact bewaken
Bij dit alles waken we eveneens over de milieu-impact van de nieuwe infrastructuren 
zelf. Voor de meeste projecten binnen het programma worden uitgebreide 
effectenboordelingen opgemaakt. 

Ruimtebeslag beperken
De vrijwaring van natuur en landschap, en de vrijwaring van de mens, door het 
direct ruimtebeslag te beperken en de verstoring van relaties tot een minimum te 
herleiden, krijgt veel aandacht. 
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1.3 DOELSTELLINgEN Op MaaT VaN R0 OOST

De doelstellingen van het overkoepeld programma Werken aan de Ring worden 
opgenomen in het ontwerp van de studie van R0 oost. Voor mobiliteit wordt per 
modus een verbetering van het netwerk vooropgesteld, gekoppeld met de selectie 
van uit te bouwen mobipunten. Voor leefbaarheid wordt gezocht naar win-wins 
tussen het landschappelijk integreren van de infrastructuur en het opkrikken van de 
omgevingskwaliteit.  

1.3.1 aUTO- EN VRacHTVERKEER

Een goede verknoping van het hoofdwegennet met minder maar geoptimaliseerde 
knooppunten geven een betere doorstroming en een verhoogde verkeersveiligheid. 
Ook sluipverkeer moet hierdoor aan banden worden gelegd, dit zal steeds moeten 
ondersteund worden door lokale ingrepen. De toegangen richting Brussel tussen 
centrum en R0 worden gedoseerd. De ruimte die vrijkomt wordt ter beschikking 
gesteld van andere vervoersmodi om de modal shift te bewerkstelligen. 

1.3.2 OpENBaaR VERVOER EN MOBIpUNTEN

Er zijn naar de toekomst toe nog enkele belangrijke verbindingen te realiseren. Het 
gEN netwerk wordt de komende jaren aangelegd op de radiaal Brussel - Hoeilaart. 
Deze worden opgenomen bij verdere ontwikkelingen.
Ook in het noorden van het projectgebied kan de Ringtram Brussels airport 
-Tervuren de OV verbinding naar Brussel versterken. Deze wordt gecombineerd 
met de haltes van de metro. 
Het optimaal benutten van de vrije busbedding door middel van een HOV-verbinding 
(hoogwaardig openbaar vervoer) op de E411 kan een waardig en kwalitatief 
alternatief bieden op de auto voor de centrale zone aan jezus-Eik en Maleizen.  
Deze hoogwaardige verbinding biedt een snelle verbinding tussen de Vlaamse rand 
en de metrohalte Herrmann-Debroux. De aanvulling met mobipunten is essentieel 
om de autogebruiker vlot te laten overstappen naar collectief vervoer of de fiets. 
Deze mobipunten zijn vooral gericht om goede alternatieven aan te bieden voor het 
autogebruik van inwoners in de rand.



21

1.3.3 fIETSNETWERK

De fietsnelwegen worden uitgebouwd met ongelijkvloerse kruisingen waar nodig 
voor een maximale efficiëntie en veiligheid van het fietsverkeer. Een nieuwe noord-
zuid verbinding met een aanvullend fijnmazig netwerk moet de lokale kernen een 
vlotte fietstoegankelijkheid bieden naar de noordrand en centrum Brussel. De 
dorpskernen spelen een grote rol in het zacht recreatief netwerk; de onderlinge 
relaties moeten worden versterkt, evenals de relaties tussen de kernen en het 
Zoniënwoud. 

1.3.4  LEEfBaaRHEID EN LaNDScHappELIjKE INTEgRaTIE

Het Zoniënwoud is een trekpleister waar jaarlijks meerdere miljoenen recreanten 
op afkomen. Het Zoniënwoud wordt sinds de jaren ‘60 doorsneden door 2 drukke 
verkeersassen (de R0 en de E411) die het woud in vier verdelen. Bovendien zijn 
het Zoniënwoud en de snelwegen vandaag ruimtelijk versmolten. De verschillende 
ingrepen die wij voorstellen staan steeds in het kader om zowel infrastructuur en 
landschap terug van elkaar los te krijgen als het woud te herverbinden. Dit betekent 
dat de ring op sommige plekken hetzij omhoog hetzij omlaag wordt gebracht. Door 
de ondergrond en de ring van elkaar los te koppelen, kunnen beide systemen 
onafhankelijk verder evolueren en verhoogt de verkeersveiligheid op de ring. Een 
belangrijke uitdaging is het Zoniënwoud in zijn ruimer context te plaatsen en deel te 
laten uitmaken van het regionaal park de Brabantse wouden. 

De impact van de snelweg op de natuur en recreanten maar zeker ook op de 
bewoners in de dichtbevolkte randgemeenten moet teruggedrongen worden tot een 
aanvaardbaar niveau. We zetten in op verschillende aspecten van leefkwaliteit zoals 
geluid, gezondheid, en biodiversiteit, en nemen acties om functionele, ruimtelijke en 
landschappelijke barrières weg te werken en zo bij te dragen tot het herstel en de 
versterking van het groene, ecologische netwerk, en van de waterlopen (het blauwe 
netwerk).
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II uItwerkIng



verbeterde doorgang

fietsverbinding

fietssnelweg 

lokale fietsverbinding
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1 VOORSTEL fIETSNETWERK

aLgEMEEN

Er dient maximaal ingezet te worden op het ontwikkelen en verbeteren van het 
fietsnetwerk indien men de beoogde modal split wilt halen en de verschillende 
woonkernen leefbaar wilt maken. Hierbij worden kruisingen zoveel mogelijk 
ongelijkgrondse uitgevoerd om de verkeersveiligheid zo hoog mogelijk te houden. 
fietspaden worden waar nodig afgeschermd van voorbijkomend snel verkeer. De 
norm van een minimum breedte van 4,5 meter wordt op zoveel mogelijk plekken 
gehandhaafd. Daarnaast is er oog voor de befietsbaarheid van de paden: de 
paden worden best zo vlak mogelijk gehouden. Met deze afwegingscriteria in het 
achterhoofd worden de bestaande verbindingen in het projectgebied verbeterd en 
worden nieuwe connecties voorgesteld. 

f29 BRUSSEL - TERVUREN  

(FietsGEN 8, Tervuren - Zellik) 
De Tervurenlaan tussen het Vierarmenkruispunt en Tervuren is recent opnieuw 
ingericht met verlichte enkelrichtingsfietspaden van 2.00m breed. Het kruispunt 
Vierarmen is een barrière die best ongelijkvloers opgeheven wordt. Vanaf het 
kruispunt richting Brussel is reeds een project opgestart voor de realisatie van 3.00m 
breed en niet verlicht fietspad. Hier stelt zich een opportuniteit om de Tervurenlaan 
te herinrichten naar een stadsboulevard waardoor het fietspad verbreed en verlicht 
kan worden en zodoende kan beantwoorden aan de richtlijnen van een fietssnelweg. 
 

f204 BRUSSEL - TERVUREN (jEZUS-EIK)  WaVER 

(FietsGEN 11, Jezus-eik - Anderlecht)
Met de herinrichting van de E411 tussen het Leonardkruispunt en metrostation 
Herrmann-Debroux in een stadsboulevard kan deze fietsnelweg sterk verbeterd 
worden. Ook bij de herinrichting van de knoop Leonard krijgt de fietser op maaiveld 
opnieuw ruimte om ongelijkvloers en op een comfortabele manier de verschillende 
verkeerstromen te kruisen. 
Verder langsheen de E411 wordt de fietssnelweg F204 vervolledigd en maakt zo 
een veilige en vlotte fietsverbinding tussen Waver en Brussel. Overijse en Maleizen 
krijgen vlot toegang tot de fietssnelweg F204 dankzij goede verbindingen met de  
Brusselsesteenweg (N4) en veilige kruisingen over of onder de E411. 

f205  BRUSSEL - HOEILaaRT

(FietsGEN 1, Wemmel - Groenendaal)
Momenteel is langs De Terhulpsesteenweg geen infrastructuur aanwezig. 
Door de bestaande rijbanen te versmallen kan binnen het huidig gabariet een 
afgeschermd fietspad van ongeveer 3 meter worden gerealiseerd. Door een nieuwe 
onderdoorgang aan het station kan een vlotte en conflictvrije verbinding richting 
Terhulpen gemaakt worden.

TaNgENT fIETSRINg

Het ringfietspad rond Brussel heeft een totale lengte van +/- 50km. In het oostelijk 
segment is dit vooral de verbinding tussen Sint-genesius-Rode - Hoeilaart - 
jezus-eik en Wezembeek-Oppem. Het is een belangrijke verbinding tussen de 
randgemeenten rond Brussel. In het ruimere netwerk is dit de eerste verdeelring 
tussen de verschillende radiale fietssnelwegen. Het traject bestaat voor het grootste 
deel uit reeds voorziene verharde paden welke geoptimaliseerd moeten worden. 
Meer centraal in het studiegebied van R0 oost kan door het aanpakken van het 
sluipverkeer (Vlaktedreef en Welriekendedreef) ruimte gemaakt worden voor een 
kwalitatieve fietsverbinding.  

impressie ringfietspad Brusselse rand

theoretisch fietspotentieel 2025 (Fietspotentieel R0 Oost 20 maart 2019)
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P+R

tramverbinding 

treinverbinding

DE Lijn

TEc 

MIVB

bushalte

Metrostation

Mobipunt

verbeteren doorstroming

nieuwe tramverbinding

nieuwe halteinfrastructuur
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2 VOORSTEL OpENBaaR VERVOER NETWERK

OpENBaaR VERVOER

Er wordt de komende jaren een gelaagd vervoersmodel uitgewerkt voor een optimaal 
mobiliteitsnetwerk, het kernnet. Om de basisbereikbaarheid verder te ontwikkelen, 
worden de middelen specifiek ingezet op de vraag. Dit wordt verder uitgewerkt in 
verschillende lagen. Het kernnet zal door De Lijn voorgesteld worden in de nieuwe 
vervoerregio’s en vormt de kapstok voor het openbaar vervoer. Net als de lijnen uit 
het kernnet, zal ook voor het aanvullende net De Lijn voor de exploitatie zorgen. De 
verschillende gemeenten en steden binnen de vervoerregio’s bepalen de manier 
waarop het aanvullend net vorm krijgt. Zij zullen onderling beslissen waar de focus 
van de bediening dient gelegd te worden. Naast het kernnet en het aanvullende 
net, zal vervoer op maat de verdere gelaagdheid vervolledigen. Binnen dit kern- of 
aanvullend net kan de nieuwe trambusverbinding plaats krijgen.

Naast het aanpassen van het netwerk, zal er de komende jaren ook meer aandacht 
zijn voor de doorstroming van het busverkeer. Ook de halte-infrastructuur dient 
meer gericht te worden om het comfort van de gebruikers te verhogen. Op die 
manier kunnen aangepaste voertuigen ook werkelijk een alternatief vormen voor 
het autoverkeer.

BUSVERBINDINg E411

Een snelle busverbinding op E411 kan een waardig en kwalitatief alternatief bieden 
op de auto. De busbaan is reeds aanwezig, nieuwe haltes kunnen gekopped worden 
aan de uit te bouwen park&rides van jezus-Eik en Maleizen. De halte-infrastructuur 
kan gekoppeld worden aan de snelweg om een zo efficiënt mogelijke openbaar 
vervoersverbinding te realiseren. 

mobi punt

geoptimaliseerde  p+R jezus-Eik + OV halte aan snelweg

RINgTRaM TUSSEN BRUSSELS aIRpORT EN TERVUREN

De tramverbinding die deel uitmaakt van het Brabantnet tussen Tervuren en de 
luchthaven van Brussel behaalde een positief resultaat uit de MKBa-analyse van 
de tracéstudie van De Lijn (2013). Dit voornamelijk vanwege het hoge potentieel en 
de complementariteit met de bestaande lijnen. Deze verbinding kan aansluiten op 
de geplande p+R aan Tervuren.  

p+R

De p+R, en bij uitbreiding de verschillende mobipunten, dienen ervoor te zorgen dat 
gebruikers gemakkelijk van de ene modus op de andere kunnen overstappen. Een 
klassieke P+R focust op de overstap van auto of fiets naar het openbaar vervoer.  
Om de overstap comfortabel te maken worden de voertuigen aangepast, de halte-
infrastructuur geoptimaliseerd en dient de frequentie voldoende hoog te zijn. Er dient 
ook verder gekeken te worden dan enkel de overstap naar het openbaar vervoer.

In mobipunten wordt het comfort voor de gebruikers nog verder verhoogd. Door 
naast koppelingen tussen privévoertuigen (auto of fiets) en het openbaar vervoer 
ook deelmobiliteit te faciliteren wordt de Mobiliteit as a Service (MaaS) werkelijkheid. 
Hierdoor wordt het bezit van een privévoertuig steeds minder noodzakelijk. 
De mobipunten kunnen we uitbreiden als hubs voor bijkomende functies zoals een 
broodautomaat, lockers voor pakketjes of een leuke ontmoetingsplek. afhankelijk 
van de buurt kan een mobipunt andere accenten krijgen. Zo kan een mobipunt 
ingericht worden als bedrijvencluster, zuivere p+R, een winkelbuurt of woonbuurt. 
Het mobipunt zal indirect de ruimtelijke ordening verder optimaliseren.

Zowel voor de zuivere p+R als de uitgebreidere mobipunten is het standpunt dat ze 
voorzien worden op locaties dicht bij de woonkernen. Het idee hierachter is dat deze 
locaties uitgekozen worden om dicht bij de herkomst van reizigers de mogelijkheid 
aan te bieden om op een alternatieve wijze naar hun bestemming te reizen. Door 
de afstand bewust klein te houden, worden reizigers aangemoedigd om niet eerst 
de wagen te nemen, maar bijvoorbeeld de fiets. Verschillende mobipunten op korte 
afstand van elkaar vormen op die manier een netwerk om vlot van herkomst naar 
bestemming te reizen.



R0 OOST.  THV ZONIËN MOBIEL . mei 2019

28



 

dynamische snelheidsbeperking spits (bijvoorbeeld tot 70 km/u)

optimalisatie / nieuw snelwegcomplex

schrappen oprit/afrit

knip in lokaal wegennet

stadsboulevard
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3 VOORSTEL gEMOTORISEERD NETWERK

HOOfDWEgEN

Zowel de R0 als de E411 zijn beide Europese hoofdwegen (deels van het TEN-T 
netwerk). Het Leonardknooppunt vormt de schakel tussen beide snelwegen, de 
inrichting van de huidige knoop moet meer gericht worden op een goede verknoping 
van beide snelwegen voor een goed functionerend netwerk. De beweging R0-noord  
E411 moet beter gefaciliteerd worden. De huidige typeprofielen van de snelwegen 
blijven behouden. E411 op 2x3 en R0 op 2x2 met vanaf Leonard richting noorden in 
en uitvoegers bijgerekend tot 2X3.

BOULEVaRDS paRKWayS

De verbindingen tussen R0 en de binnenstad zijn op de meeste plaatsen ingericht 
als en met de capaciteit van een snelweg. Met oog op een modal shift wordt de 
toevoer voor autoverkeer naar Brussel evenredig verminderd en omgevormd naar 
stadsboulevards met meer plaats voor stedelijkheid en aandacht voor andere 
vervoersmodi. 

KNIpS

De vele op- en afritten, (jezus-Eik / Hoeilaart) die te dicht bij andere knooppunten  
liggen, veroorzaken gevaarlijke weefbewegingen en die zorgen dan weer voor 
files en ongevallen. De onvolledige verkeerscomplexen en op -en afritten worden 
vervolledigd en geoptimaliseerd naar verwerkingscapaciteit. De op- en afritten die 
sluipverkeer door woonkernen generen worden afgesloten.  Het aantal aansluitingen 
wordt hierdoor beperkt met een betere doorstroming, de verhoogde veiligheid en  
een robuuster verkeersysteem tot gevolg.  

SNELHEID

De ontwerpsnelheid voor de hoofdwegen wordt ontworpen voor een snelheid van  
120km/uur. De complexen worden ingericht afhankelijk van de ruimtelijke impact 
op 50km/u  en 70km/u. Ook de capaciteit/intensiteit van het hoofdwegennet vraagt 
zeker tijdens spitsmomenten voor een lagere verkeerssnelheid om incidenten te 
voorkomen. Mede vanuit de leefbaarheid en impact op ecologie (verder in deze nota 
besproken) wordt voorgesteld om de snelheid in het Zoniënwoud tijdens de spits 
dynamisch te beperken. 

VERKEERSSIMULaTIES

De verschilende maatregelen zijn in de eerste plaats doorgerekend op macroniveau. 
Hiervoor werden doorrekeningen aangevraagd van het provinciaal verkeersmodel 
Vlaams-Brabant bij het team Verkeersmodellen van de afdeling Beleid van het 
departement MOW. Op dit niveau worden de verkeerskundige effecten geëvalueerd 
met betrekking tot de infrastructuuraanpassingen en OV-maatregelen. Voor alle 
doorgerekende scenario’s worden zowel de ochtendspits (8u-9u) als de avondspits 
(17u-18u) bestudeerd. 

De optimalisaties aan de knooppunten, die vanaf scenario 3 in dit rapport voorkomen, 
kunnen echter niet volledig in detail behandeld worden met een macroscopisch 
model. Dat model is geschikt om grootteordes van verkeersstromen in te schatten, 
maar niet om de afwikkeling op kruispuntniveau te analyseren. Om deze reden 
worden van de knooppunten Vierarmen en groenendaal microsimulaties met 
het software-pakket VISSIM opgemaakt. Dit pakket is specifiek ontwikkeld voor 
simulaties van stedelijke verkeerssituaties en complexe in- en uitvoegbewegingen. 
De resultaten van beide doorrekeningen kan u terugvinden in de begeleidende nota. 

Voor de uitwerking van de verschillende deelontwerpen en snelwegontwerp werden 
cROW en Het Vademecum weginfrastructuur VWI deel autosnelwegen (mei 2018) 
gehanteerd als handboek.



R0 OOST.  THV ZONIËN MOBIEL . mei 2019

30

flossendelle *****
Recreatief medegebruik

Mezendreef ***
Recreatief medegebruik

Leonard **
Recreatief medegebruik

Bosuildreef ****
Tijdelijk recreatief medegebruik

Brabandtlaan **
Recreatief medegebruik

Ijsevallei ****
Recreatief medegebruik

Meibloemendreef *****
geen recreatief medegebruik

Welriekende *****
gedeeltelijk recreatief medegebruik

gravendreef **
Recreatief medegebruik

Raafeikweg ***
Recreatief medegebruik

Drij Borren (Drie fonteinen)*****
Recreatief medegebruik



algemene bepalingen diervriendelijke verlichting:
aangepaste diervriendelijke verlichting beantwoordt aan de volgende kenmerken: 

 - amberkleurig LED-lampen, geen UV in het spectrum

 - lichttemperatuur 1700°K tot max. 3000°K,  

 - aangepaste armaturen voor scherp gerichte straling 

 - lichtmasten niet hoger dan 6m;

Aanvullend voor noodzakelijke verlichting langs fietssnelwegen:

 - lichtmasten lager dan 3m

 - toepassen van dynamische verlichting: de verlichting schakelt aan bij de 

passage van fietsers om daarna terug te doven

 - Een astronomische klok bepaalt vanaf welk tijdstip de verlichting in- en 

uitschakelt (kan in de zomerperiode dan bv helemaal worden uitgeschakeld)
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De aanpassing van de verlichting in het Zoniënwoud (de snelweg en de aansluitende 
wegen) moet bekeken worden als een totaalconcept, waarbij aanpassing van de 
verlichting vooropgesteld wordt in functie van de ecologische vereisten (gebruik 
van aangepaste lampen (hoogte, lichtkleur) en armaturen, dan wel gedeeltelijke 
uitschakeling).

Volgende uitgangspunten worden daarbij gehanteerd: 

 -  geen verlichting aanleggen/in stand houden langs wegen, andere dan 

snelwegen, die het woud doorsnijden en die belangrijk zijn voor het behoud/

herstel van een donkere kern of van een natuurverbinding, en/of waar nu geen 

verlichting aanwezig is, en/of langs snelwegtrajecten waar dit conform de 

lichtvisies van de wegbeheerders mogelijk is;

 -  bij voorkeur geen, of maximaal enkel aangepaste diervriendelijke verlichting in 

zones die lokaal belangrijk zijn voor ecologische passages;

 -  aangepaste diervriendelijke verlichting langs wegen door, of aan de rand van het 

woud waar verlichting noodzakelijk is.  

 -  aan de randen van het woud kan, op plaatsen met dichte bebouwing en/of veel 

verkeer, strikt gerichte verlichting (beperkt tot het minimaal noodzakelijke) al 

tot een hele verbetering leiden. Langs de snelweg E411 kan dat dynamische 

verlichting zijn, met strikt gerichte armaturen.

4 VOORSTEL gROENBLaUW NETWERK

VERSTERKEN KERNgEBIED

Het Zoniënwoud is een van de oudste wouden in Europa en heeft een uitzonderlijk 
divers ecosysteem. Botanisten konden ongeveer 400 verschillende soorten planten 
determineren, waarvan enkele zeer zeldzame. Het kerngebied, het ecologisch 
meest waardevolle gebied van het woud, moet zo goed mogelijk beschermd en 
versterkt worden. De afbakening van het gebied is gebaseerd op vier ecologische 
kenmerken:

 - Vegetatietype en habitattype

 - Hotspots van zeldzame soorten

 - Open en halfopen terreinen

 - Beschermingsstatuten

Er worden 11 nieuwe verbindingen voorgesteld die het kerngebied versterken 
of die de ecologische samenhang bestendigen. Deze bestaan uit een mix van 
verbindingen over de autoinfrastructuur (ecoduct) of onderdoor de autoinfrastructuur 
(ecoviaduct). Door de ligging van de R0 op sommige plaatsen op hoogte te brengen 
en op andere plaatsen naar beneden, kan het natuurlijke reliëf van het Zoniënwoud 
worden hersteld. 

Niet alle verbindingen hebben dezelfde ecologische meerwaarde. Die wordt 
geïmpacteerd door geluid- en lichtvervuiling, menselijke activiteit, de grootte van 
de verbinding, en de positie ten opzichte van het kerngebied. Elke verbinding kreeg 
een eigen score op 5 om de ecologische meerwaarde aan te duiden. 

ONTSNIppERINg

Door het autovrij maken van enkele wegen die door het woud lopen, wordt ook aan 
ontsnippering gedaan. Deze wegen kunnen ook gedeeltelijk onthard worden zodat 
de versnipperende werking geminimaliseerd wordt. 

VERLIcHTINg

Het zo veel mogelijk niet verlichten van gebieden is ecologisch gezien de meest 
wenselijke en effectiefste methode, en bovendien ook de goedkoopste.
Met betrekking tot het concept van dynamische verlichting geeft de Richtlijn Licht 
op Natuur (2017) aan dat het effect ervan op dieren onvoldoende gekend is, en 
mogelijk slechts gering.

In ecologisch bijzonder waardevolle zones waar verlichting noodzakelijk is, dient 
beter steeds gekozen te worden voor een aangepaste diervriendelijke verlichting 
(amberkleurig, lichttemperatuur maximaal 3000°K (geen UV), aangepaste 
armaturen voor gerichte straling).

ecoductecoduct ecoviaduct

 

bestaande doorsteek R0

ecoviaduct

ecoduct

ontharding

hoofdstructuur

 

ecologische verbinding

geen verlichting

aangepaste verlichting

aangepaste fietsverlichting

dynamische verlichting
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5 VOORSTEL LEEfBaaRHEID (WONEN WERKEN)

aLgEMEEN

Verbeteringen in de leefbaarheid hebben positieve resultaten voor zowel de 
mensen die rondom de snelweg wonen als de dieren uit de omgeving. Verminderen 
van verstorende factoren zoals emissies en geluid betekent dat de algemene 
gezondheid en waardering van het gebied er op vooruit gaat. Verminderen van 
sluipverkeer maakt de omliggende woonwijken rustiger en zorgt voor een hogere 
verkeersveiligheid voor zowel mens als dier. 

EMISSIES

Brongerichte maatregelen om de impact van emissies op de natuurlijke habitats aan 
te pakken kunnen gericht zijn op enerzijds de vermindering van het doorgaande 
verkeer in absolute aantallen, en anderzijds op een verminderde uitstoot door het 
verkeer. Een vermindering van het aantal doorgaande voertuigen wordt nagestreefd 
via de modal shift.

Een verminderde uitstoot kan bekomen worden door een snelheidsreductie op de 
trajecten die door het woud gaan. Een algemene dynamische snelheidsbeperking 
afhankelijk van de congestie, bijvoorbeeld tot 70 km/u tijdens de spits, wordt 
voorgesteld. Deze snelheidsbeperking is bovendien gunstig voor de vlotte 
doorstroming op de kruispunten. 

gELUID

De eenvoudigste en zeer efficiënte manier van geluidsbeperking is het opleggen 
van een snelheidsbeperking. Een snelheidsbeperking komt ook de doorstroming, 
de veiligheid en de uitstoot van emissies ten goede. 

Bijkomend kan ook bij de materiaalkeuze (bij herstel of heraanleg) van de snelweg 
winst geboekt worden op het gebied van geluidsbelasting door het type asfalt. 

Tot slot kan worden ingezet op het plaatsen van geluidsschermen. Voor een 
maximale landschappelijke integratie worden binnen het reliëf van het Zoniënwoud 
naar oplossingen gezocht. De optimale hellingshoek voor geluidschermen ligt op 
+/-80°. Waar de snelweg verdiept ligt ten opzichte van het omliggende landschap 
wordt het hoogteverschil opgevangen door gewapende grondtaluds van 70°. Waar 
de snelweg hoger ligt dan het omliggende landschap (bijvoorbeeld op viaducten) 
worden geluidsschermen geplaatst. 

 SLUIpVERKEER

Door onvolledige aansluitingscomplexen en de filegevoelligheid van het 
hoofdwegennet is er in de omgeving een hoge druk van sluipverkeer. Naast de 
optimalisaties op het hoofdwegennet zijn er ook lokale ingrepen nodig. De ruimte die 
vrijkomt door het sluipverkeer uit de kernen te houden kan dan worden teruggegeven 
aan de zachte weggebruiker, de buurt of in functie van het ecologische recreatieve 
netwerk. 

OVERKappINg

gELUIDSBERMEN

gELUIDSScHERMEN
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dynamische snelheidsbeperking spits (bijvoorbeeld tot 70 km/u)

viaduct met geluidschermen

overkapping

geluidschermen / geluidsbermen

knip sluipweg



bestaande doorsteek 

nieuwe verbinding

opgewaardeerde verbinding

recreatieve poort Zoniënwoud
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poort jezus-Eik

poort groenendaal



6 VOORSTEL REcREaTIE 

Het Zoniënwoud vormt voor velen een ideale plek om tijdens het weekend te 
wandelen en ontspannen. Maar ook voor de recreanten werkt R0 versnipperend. 
aan de andere kant is het niet de bedoeling dat men tot in de diepste kernen van 
het woud doordringt. Recreatie kan dus verder gestuurd en verbeterd worden 
door de ontwikkeling van poorten, de realisatie van bijkomende verbindingen en 
opwaardering van bestaande.

OpWaaRDEREN VERBINDINgEN

Er zijn reeds verschillende onderdoorgangen onder de R0 en de E411 die de delen 
van het woud met elkaar verbinden. Deze zijn voornamelijk gericht op mensen en 
dieren maken er maar in geringe mate gebruik van. Deze verbindingen opwaarderen 
zodat ook flora en fauna er gebruik van maken, is ook bevorderlijk voor de ervaring 
van de verbinding door mensen. Daarnaast kunnen de bestaande verbindingen ook 
worden verbeterd door de fietstoegankelijkheid te faciliteren. 

ONTWIKKELEN pOORTEN

In het masterplan voor het Zoniënwoud zijn zes attractieve toegangspoorten 
uitgetekend, waarvan de site van groenendaal (Hoeilaart) de belangrijkste is. Met 
het toeristisch hefboomproject Mysterieus & Majestueus wil aNB de toegangspoort 
groenendaal uitbouwen tot dé centrale hub waar toeristen hun bezoek aan het 
Zoniënwoud beginnen en beëindigen. De toevoeging van een extra voet- en 
fietsdoorgang aan de perrons zorgt ervoor dat bezoekers die met de trein komen 
op een directe en intuïtieve manier aan de juiste kant van het spoor raken. Een 
bijkomende verbinding over de R0 zorgt ervoor dat voetgangers, fietsers, én fauna 
op een veilige en aangename manier de ring kunnen kruisen.

Ook jezus-Eik moet evolueren tot toeristisch-recreatieve uitvalsbasis voor dit deel 
van het Zoniënwoud. Wegens het drukke gebruik van de brug over de snelweg ter 
hoogte van jezus-Eik ligt een robuuste verbinding voor zachte weggebruikers daar 
niet voor de hand. De verbinding kan, gekoppeld aan de poort, opgewaardeerd 
worden door de op-en afrit te verplaatsen. Een veilige verbinding over de E411 is 
een belangrijke hefboom en het centrum van jezus-Eik verder te ontwikkelen als 
poort. 

NIEUWE VERBINDINgEN

Naast de twee nieuwe connecties aan de poort groenendaal en robuuste verbinding 
aan de poort jezus-Eik worden nog een aantal nieuwe verbindingen voorgesteld. 
Deze nieuwe verbindingen streven steeds een win-win na tussen ecologie en 
recreatie. Er wordt gekozen voor enerzijds het herstellen van historische verbindingen 
(ter hoogte van de Mezendreef) en anderzijds voor het volledig wegwerken van de 
ring voor de beleving van de recreanten.   

35

Referentie: The camp adventure Tower in DenemarkenReferentie: landbridge in Vancouver

Inspiratie voor project ontwikkeling van poort groenendaal
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III proJecten
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P+R

*****

+

Situering project in een bepaald thema (zie hoofdstuk Uitwerking’)

Ecologische waardering (score 1 - 5)

Opgenomen in verkeerssimulatie

KaDERINg pER pROjEcT
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aanduiding van de zone 

titel project 

kadering project

inhoud van het project 

ontwerpvoorstellen, 
onderzoek, varianten ...

situering op kaart 

Voorbeeld van een spread voor een deelproject

1 DUIDINg

LEESWIjZER

Elke zone begint steeds met een spread die een weergave is van het ambitieuze 
eindbeeld voor deze zone. Dit eindbeeld is op te splitsen in verschillende 
deelprojecten, deze staan opgesomd in de lijst op de spread. Voor elk van de 
deelprojecten volgt daarna een afzonderlijke spread. 

Bij de titel van het project staan enkele symbolen. Naast de titel staat een plus 
in een rode cirkel. Deze geeft aan of het project wel of niet is opgenomen in de 
verkeerssimulaties. Onder de titel staan verschillende kleurrijke cirkels. Deze 
verwijzen naar welk het thema waarbinnen het project kan worden gesitueerd uit 
het vorige hoofdstuk. 

Daarna staat steeds de tabel met een beschrijving van het deelproject, de voor- 
of nadelen op vlak van mobiliteit (fiets, ov en auto), leefbaarheid en groenblauw 
netwerk. De verwezenlijking van een bepaald deelproject kan verbonden zijn aan 
de wel/niet realisatie van een ander deelproject. Deze afhankelijkheid kan worden 
aangegeven in het volgende vakje. Daarna is er ruimte voor het opsommen 
van enkele aandachtspunten zoals lopende studies, discussiepunten, kritische 
bedenkingen, etc. De vergunbaarheid en het vervolgtraject worden weergegeven 
per traject. Tot slot is het draagvlak vanuit de bevolking af te lezen uit de tabel. Deze 
wordt gedestilleerd uit de online bevraging. 

Onder de tabel staat de situering van het project op de kaart. Op de rechterkant 
van de spread staan de ontwerpvoorstellen, de visualisaties, de varianten, het 
ontwerpend onderzoek, etc. 
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2 OVERZIcHT

In onderstaande tabel staan de verschillende deelprojecten per zone opgesomd. alle deelprojecten tezamen zijn gelijk aan het totaalontwerp voor deze zone. 

ZONE VIERARMEN  43
fietspad Baron albert d’Huartlaan 48
fietsverbinding oost - west   (Wezembeeklaan / TRam 39) 50
OverKapping thv Wezembeek-Oppem 52
fietspad Mechelsesteenweg (N227) 54
Tram Brabantnet 56
Overzicht: Kruispunt Vierarmen 58
compact kruispunt 62
F29 fietsoversteek 64
f 29 Tervurenlaan (west) 66
Verbreden Tunnel Vierarmen 68
aansluiting Baron albert d’Huartlaan 70
Knippen Brusselsesteenweg 72
Knippen jagerslaan 74
Ecoviaduct flossendelle 76

ZONE LEONARD 79
Overzicht: Kruispunt Leonard 84
Niveau +1 88
Niveau 0 en -1 92
Stadsboulevard Herrmann-Debroux 98
Ecoviaduct Drij Borren 100
Ecoviaduct Mezendreef 102
Verwijderen Op- en afrit Hoeilaart (welriekendedreef) 104
fietshelling welriekendedreef 106
Overkapping thv Kapel van de Welriekende  108

ZONE BRABANDTLAAN 111
Vlaktedreef autovrij 116
Welriekendedreef deels autovrij 118
fietsverbinding Hoeilaart centrum  120
Overzicht: complex Brabandtlaan 122
complex Brabandtlaan 126
centrum jezus-Eik  faSE 1 / faSE 2  130
Nieuwe busverbinding E411 134
Ecoduct Bosuildreef  136
Zachte verbinding jesus-Eik 138
fietssnelweg f204 (E411) 140
Knip oprit frans Verbeekstraat   142
Ecoviaduct Ijsevallei 144
Bushalte en p+R Maleizen  146

ZONE GROENENDAAL 149
Overzicht: Kruispunt groenendaal 154
passage spoorwegperron 158
Eco- en recreaduct gravendreef 160
Tunnel Terhulpsesteenweg 162
parking station groenendaal 164
parking Tumulidreef 166
Knip Duboislaan 168
Ecoduct Meibloemenpad 170
fietssnelweg f205  172
optimaliseren fietsconnectie Bundersdreef/Hendrikxdreef 174
Ecoviaduct Raafeikweg 176
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VIER ARMEN

LEONARD

GROENENDAAL

BRABANDTLAAN



ZONE VIERARMEN 
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ZONE VIERARMEN 
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ZONE viErArMEN 

ZONE VIERARMEN  43
fietspad Baron albert d’Huartlaan 48
fietsverbinding oost - west   (Wezembeeklaan / TRam 39) 50
OverKapping thv Wezembeek-Oppem 52
fietspad Mechelsesteenweg (N227) 54
Tram Brabantnet 56
Overzicht: Kruispunt Vierarmen 58
compact kruispunt 62
F29 fietsoversteek 64
f 29 Tervurenlaan (west) 66
Verbreden Tunnel Vierarmen 68
aansluiting Baron albert d’Huartlaan 70
Knippen Brusselsesteenweg 72
Knippen jagerslaan 74
Ecoviaduct flossendelle 76
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ZONE viErArMEN 

fIETSpaD BaRON aLBERT D’HUaRTLaaN

Projectvoorstel De Albert d'Huartlaan is een brede laan met een groene berm in het midden. Op de laan is geen fietsinfrastructuur aangebracht. In dit projectvoorstel worden drie 
mogelijkheden naar voor geschoven: een tweerichtingsfietspad op de middenberm,  eenrichtingsfietspaden aan buitenste randen van de laan, of eenrichtingsfietspaden aan 
de binnenste randen van de laan. 

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

( + ) Veilige fietsverbinding op grote as
( + ) Onderdeel noord-zuid fietsverbinding

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

( + ) Bij sluiten doorsteken: optimalisatie doorstroming OV

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

( - ) verdwijnen doorsteken indien op middenberm

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties . Mogelijke quick-win

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

. Aandacht voor infiltratie van regenwater bij aanleg infrastructuur (VMM)

. Als op middenberm: aanleg en inkleding mee te bekijken ifv ecosysteemdiensten in de stad (opp./structuur berm/ te gebruiken soorten enz.)

.  Indien bijkomend verlicht: impact op stadsnatuur om wille van vleermuizen ed. moet worden nagegaan

. Optie Goevernementsweg loopt gedeeltelijk door natuurgebied: verlichting en verharding zijn niet mogelijk

. MOW: voorkeur gaat uit naar enkelrichtingsfietspaden op de huidige gemarkeerde parkeerstrook, het parkeren verschuift naar links van de rijstrook. Zo blijft de groene 
centrale as behouden.
. Tracé-studie is noodzakelijk
. Veilige oversteek richting de N227 realiseren
. Generatie bijkomend sluipverkeer in omliggende wijken vermijden
. Doorstroming bus te bekijken

Vergunning- en vervolgtraject . Variant zonder bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').
. Variant met bijkomend ruimtebeslag: Omgevingsvergunning noodzakelijk (zonder voorafgaand RUP).

Kostprijs en duiding 1 tot 5 miljoen euro
Draagvlak bij de bevolking Niet in de bevraging
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enkelrichting op middenberm

enkelrichting op middenberm

enkelrichting rechts

profielen verschillende varianten 



fIETSVERBINDINg OOST - WEST (WEZEMBEEKLaaN / TRaM 39)
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ZONE viErArMEN 

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De fietsverbinding tussen de Wezembeek-Oppem en Kraainem links en rechts van de R0 kan veiliger worden ingericht. Twee alternatieven moeten hier verder worden 
onderzocht. Een eerste optie is het realiseren van veilige fietspaden langsheen de Wezenbeeklaan. Een tweede optie bestaat uit het voorzien van een fietspad langsheen de 
sporen van tram 39, de R0 kruisend via de trambrug. 

( + ) Veilige oost-west fietsverbinding

( + ) Indien optie tram: koppeling fiets- en openbaar vervoer infrastructuur

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

. Mogelijke quick-win

. Afhankelijk van realisatie N226: akkoord moet worden verkregen met BHG over heraanleg

. Invloed op organisatie oversteken

. Koppelen aan voorziene parking Kraainem. P+R Kraainem wordt uitgebreid. Een overstap op het metronet is daar mogelijk.

. MKBA tracé-studie is noodzakelijk

. De infrastructuur van tram 39 wordt binnenkort opnieuw aangelegd, hierin schuilt een opportuniteit om ruimte te creëren voor een nieuw fietspad. Deze optie valt nader 
te onderzoeken ikv gewenste breedte fietspad, knelpunten aan haltes, ... 
. Aandacht voor belang van bestaande/te ontwikkelen groene infrastructuur als ecologische verbinding, als alternatief voor ringbermen thv Wezembeek-Oppem (bij 
overkapping)
. Aandacht voor busdoorstroming, zeker vanaf kruispunt Koningin Astridlaan tot en met de grens BHG
. Betere fietsverbinding langsheen de N226 is sowieso aangewezen, ongeacht verwezenlijking van alternatieve route

. Variant zonder bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').
. Variant met bijkomend ruimtebeslag (trambedding): Omgevingsvergunning nodig.
Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  handelingen van algemeen 
belang).
. mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

kan niet geraamd worden
Niet in de bevraging
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Optie 1: fietspad Wezembeeklaan

Bestaand fietspad Wezembeeklaan

Optie 2: fietspad tram 39
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ZONE viErArMEN 

OVERKappINg THV WEZEMBEEK-OppEM

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De R0 ligt ter hoogte van Wezembeek-Oppem verdiept ten opzichte van het maaiveld. De leefbaarheid in deze buurt kan significant verbeterd worden door een aantal 
kappen te voorzien die de negatieve gevolgen van de R0 verzachten. 

( + ) Nieuwe zachte verbindingen mogelijk

( + ) Invloed op weefgedrag onder overkapping
( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Wegnemen geluidsoverlast
( + ) Toevoegen nieuw stadsdeel
( + ) Wegnemen barrière werking R0

 ( + ) Impact op ecosysteemdiensten, ecologische verbinding
 ( - ) verlies aan groen langs bermen van R0; compensatie op overkapping

. Budget: indien niet haalbaar kan worden gekeken naar rationalisatie huidige kunstwerken over R0, zoeken naar locaties voor (fiets)bruggen

. Breed draagvlak

. Technische mogelijkheid?

. Impact op verkeer tijdens werken

. Luchtvervuiling wordt verplaatst naar de tunnelmonden

. Geen bebouwing mag voorzien worden op het brugdek

. Gedeeltelijke overkapping geniet de voorkeur omwille van onderhoud, veiligheid en beheer

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk RUP noodzakelijk (parkgebied)

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

meer dan 50 miljoen euro
Niet in de bevraging

streefbeeld 2005



studiegroep omgeving - november 2005 - P110-175-k11

stadsduct wezembeek-oppem/kraainem

awv vlaams brabant- streefbeeld R0-E411-N4 - kaart 11

huidige bruggen

verbindend plateau

woon- en groenfuncties boven R0

0           200         400m

wegen

bos

bebouwing

open ruimte

stadsduct

parkachtige groenbermen

ecologische en recratieve verbinding

zichten vanaf de hoofdweg

knooppunt N226

knooppunt 4-armen

knooppunt leonardkruispunt

wezembeek-oppem

kraainem

kasteelparken ‘dennehuis’ 

en ‘les bouleaux’ 

ruimtelijke structuur deelgebied 1

awv vlaams-brabant - streefbeeld R0-E411-N4 - kaart 10

studiegroep omgeving - november 2005 - R455-175-k10
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voorbeeld Ringlandstreefbeeld 2005

streefbeeld 2005
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ZONE viErArMEN 

fIETSpaD MEcHELSESTEENWEg (N227)

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Mechelsesteenweg werd in de online bevraging meerdere keren aangeduid als een gevaarlijke plek voor zachte weggebruikers. Om deze autobaan fietsvriendelijker te 
maken worden drie opties verder onderzocht. Het veiliger maken van de Mechelsesteenweg is ook een belangrijke stap in het vervolledigen van een comfortabele en veilige 
noord-zuid verbinding voor fietsers.

( + ) Onderdeel noord-zuid fietsverbinding
( + ) Vlotte en veilige verbinding realiseren

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

. Mogelijke quick-win

. Mogelijkheden naar infiltratie van regenwater bij aanleg infrastructuur (VMM)

. Afhankelijk van kruispuntoplossing aan Vierarmen wordt gekozen voor twee- of eenrichtingsfietspaden

. In de online bevraging werd de straat meerdere keren als onveilig gemarkeerd

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

1 tot 5 miljoen euro
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optie 1: 2 x enkelrichtingsfietspad

voorkeursoplossing: 2 x enkelrichtingsfietspad

bovenstaand huidige situatie Vierarmentunnel

optie 3: dubbelrichting fietspad westkant

optie 2: dubbelrichting fietspad oostkant
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ZONE viErArMEN 

TRaM BRaBaNTNET

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Plan MER voor de ringtram werd goedgekeurd. Hierbij is ook het segment Brussels Airport-Tervuren opgenomen. De MKBA toonde aan dat voor deeltracé E3 de baten 
groter zijn dan de kosten (beoordeling van 1,70). Hoewel de reistijd van dit tracé hoger is dan de andere (1, 2, en 4) is het vervoerpotentieel hoger: bedrijvenzones, 
woonkernen én metro worden bediend. Dit weerhouden voorkeurstracé wordt in deze studie geïmplementeerd.

( + ) Kan worden gekoppeld aan nieuwe fietsverbinding

( + ) Overstapmogelijkheden op metro, tram en bus van MIVB en NMBS via Diegem station en Brussels Airport
( + ) Doorkoppeling van tramlijn 39 en 44 mogelijk.
( + ) Bereikbaarheid Zaventem, Diegem vergroot

( - ) Afname van capaciteit op bepaalde segmenten. (Een groot gedeelte van de het tracé kan op eigen bedding, buiten de zones voor autoverkeer gerealiseerd worden.)

. De uitwerking van P+R Tervuren dient afgestemd te worden op een mogelijke terminus van de ringtram.

. Er kan geen gebruik gemaakt worden van een trambus. Het tracé volgt het tracé van tramlijn 39 (MIVB). Dit tracé loopt over het grondgebied van Wezembeek-Oppem over 
een aparte trambedding.

-

extern
Niet in de bevraging
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E3

E1

E2

E4

evaluatie E3 (bron: Einrapport tracéstudie Brabantnet)
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ZONE viErArMEN 

OVERZIcHT: KRUISpUNT VIERaRMEN

Het Vierarmenkruispunt staat reeds lang bekend wegens de grote file-opbouw die er plaatsvindt tijdens de spitsuren. Een van de oorzaken voor deze structurele files is de 
complexiteit van het kruispunt. Doordat de Tervurenlaan opgesplitst is in een noordelijke en zuidelijke as, bestaat het geheel in feite uit een uiteengelegd kruispunt. Hierdoor rijdt 
het kruispunt zichzelf vast op de drukke momenten. Bovendien maakt de aantakking van de Brusselsesteenweg en de jagerslaan het geheel nog meer ingewikkeld. 
Voor fietsers en voetgangers is het alles behalve vanzelfsprekend om het kruispunt op een vlotte en veilige manier te kruisen. Op veel plaatsen zijn geen fietspaden en de 
gepland fietssnelweg F29 komende van Tervuren loopt voorbij het kruispunt richting Brussel niet meer verder. 

Het ontwerp voor het kruispunt is gebaseerd op de volgende speerpunten. Het laat de verkeersstromen vlotter ontwikkelen door het kruispunt compacter in te richten. Het zorgt 
dat het kruispunt niet langer een obstakel is voor fietsverkeer richting Brussel. De herinrichting van het kruispunt geeft ook aanleiding tot de vervollediging van de F29.

Het ontwerp voor het kruispunt wordt opgesplitst in de volgende deelprojecten:

 - De fietsoversteek van de F29 veilig inrichten 

 - De f29 vervolledigen over de Tervurenlaan

 - De Vierarmentunnel uitbreiden

 - De Mechelsesteenweg en de d’Huartlaan loskoppelen van het kruispunt

 - De Brusselsesteenweg en de jagerslaan knippen voor gemotoriseerd verkeer
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Uiteengelegd kruispunt

Onveilige oversteek voor fietsers

onderaan simultatie compact kruispunt en fietsbrugbovenstaand huidige situatie Vierarmen
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Tervurenlaan (zuidelijk) wordt fietsnelweg

Tervurenlaan (noordelijk) wordt dubbelrichting 2x1
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nieuwe fietsbrug als onderdeel van F29

knip Brusselsesteenweg ?

compact kruispunt Vierarmen

knip jagerslaan ?

 rechts-in, rechts-uit

terugkeerbeweging

behoud tankstation? 

behoud tankstation? 

dubbelrichting fietspad 
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ZONE viErArMEN 

cOMpacT KRUISpUNT

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Het kruispunt wordt opnieuw aangelegd om de aansluiting met de Tervurenlaan (west) te maken.

( + ) Kruispunt wordt compacter gemaakt waardoor het vlotter afloopt en veiliger is

. N3 west: aandachtssoort groene wespenorchis (Epipactis phyllanthes)

. bijkomend ruimtebeslag thv aansluiting Tervurenlaan: Omgevingsvergunning nodig.
Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  handelingen van algemeen 
belang).
. mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

1 tot 5 miljoen euro

+
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fietsbrug

2x1 Tervurenlaan

knip Brusselsesteenweg

knip jagerslaan
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ZONE viErArMEN 

f29 fIETSOVERSTEEK

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De F29 kruist op een veilige manier het drukke kruispunt. Hiervoor bestaan twee opties. In de eerste optie gebeurt de kruising door middel van een brug. Om de brug niet te 
steil omhoog te laten lopen, dient in deze optie de rijbaan verlaagd te worden. In een tweede optie kruist de fietssnelweg het kruispunt gelijkgronds en wordt het zoveel 
mogelijk gekoppeld aan de autoinfrastructuur. Dit is een minder veilige kruising maar vraagt minder investering en zorgt voor ontsnippering.

( + ) Veiligere oversteken
( + ) Betere doorstroming (fietssnelwegwaardig)
( + ) Ruimte voor voetgangers op de fietsbrug
( + ) Vlotter verkeer door meer effectieve groentijd

( + ) Deelconflicten in groentijden worden overbodig, dat betekent meer effectieve groentijd voor auto's

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

 ( + ) deels ontsnippering (gelijkgrondse variant)

. Kruispuntoplossing Vierarmen

. Grond voor het kruispunt zal lager moeten gebracht worden zodat de fietsbrug niet te steil en te lang omhoog gaat komende uit Tervuren 

. Variant gelijkgronds: bijkomend ruimtebeslag in natuurgebied en cultuurhistorisch landschap. Omgevingsvergunning nodig.
Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  handelingen van algemeen 
belang).
mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)
. Variant fietsbrug: op tracé bestaande wegzate. Indien zonder bijkomend ruimtebeslag: waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden 
voldaan is - zie BVR 'vrijstellingenbesluit').

5 tot 10 miljoen euro



bovenstaand optie 1  met fietsbrug

bovenstaand optie 2 gelijkgrondse oversteek 

65

verlagen rijbaan aan weerszijden van vierarmentunnel

gelijkgrondse oversteek 

fietsbrug

ontsnippering
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ZONE viErArMEN 

f29 TERVURENLaaN (WEST)

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De fietssnelweg F29 wordt vervolledigd op de zuidelijke Tervurenlaan tot aan de rand van Brussel. De Tervurenlaan vervult in dit projectvoorstel de rol van 'stadsboulevard'. 
Drie varianten worden verder onderzocht. 

( + ) Creëert ruimte voor aanleg van kwalitatieve fietssnelweg

( - ) Verminderde capaciteit voor autoverkeer treft ook bussen

( - ) Verminderde capaciteit 

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

( + ) Belet verdere versnippering door geplande extra fietssnelweg op betonnen fietspad
( + ) Ontsnippert door verkleinen barrière 2 x2 naar 2x1 
( + ) Ontharding door verwijderen huidig fietspad
( + ) geen risico op impact op populatie groene wespenorchis

. Kruispuntoplossing Vierarmen

. Vanuit ecologisch oogpunt wordt bundeling van infrastructuur nagestreefd

. Verlichting aanpassen naar diervriendelijkheid

. Ecologische verbindingen (kleine dieren) mee opnemen

. Sociale veiligheid op het fietspad is een niet te onderschatten punt

. Verlichting aanpassen naar vleermuisvriendelijke variant

. Noordelijke arm is beter gepositioneerd ten opzichte van oostelijk deel van de Tervurenlaan om de verkeerstroom op te vangen

. Profiel van de Tervurenlaan verder Brussel inwaarts verduidelijken

. Er was reeds een andere tracé voorgesteld; er dient snel duidelijkheid te zijn over het gewenste tracé (op korte en lange termijn)

Op tracé bestaande wegzate. Indien zonder bijkomend ruimtebeslag: waarschijnlijk vrijstelling vergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is van regelgeving BHG).

0 tot 1 miljoen euro

+
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locatie a

a a 

a a 

B B 

B B 

c c 

c c 

autoverkeer op 2x1

autoverkeer op 2x1

ontharden

locatie B

locatie c

ontharden

combi auto fiets 

ontharden
bestaand fietspad optimaliseren

ontharden

HUIDIgE SITUaTIE VaRIaNT 1
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ZONE viErArMEN 

0 1 5m2
SCHAAL 1.100

KRUISPUNT VIERARMEN VARIANT 1 . 18095_PL_004 - Schetsontwerp - Vierarmenkruispunt_tunnelvarianten.dwg . april 19

0 1 5m2
SCHAAL 1.100

KRUISPUNT VIERARMEN VARIANT 1 . 18095_PL_004 - Schetsontwerp - Vierarmenkruispunt_tunnelvarianten.dwg . april 19

VERBREDEN TUNNEL VIERaRMEN

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Vierarmentunnel vormt momenteel een bottleneck op de R0. Dit is duidelijk te zien aan de verkeersopbouw tijdens de spits. Om het verkeer hier vlotter te laten stromen 
dient de tunnel worden verbreed van 2x2 naar 2x3. 

( + ) Doorstroming bussen verloopt vlotter

( + ) Vlotter verkeer op R0
( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( - ) Aanzuigeffect verkeer op R0
( + ) Minder sluipverkeer

 ( - ) risico op katalysatoreffect tot verbreden R0 tussen Vierarmen en Leonard

. Hangt samen met R0 noord: als noord vlotter loopt, kan dit leiden tot meer verkeer hier en dus terugslag

. Hangt samen met andere kruispunten

. Budget

. Impact op het verkeer tijdens werken

. Gedeelte van R0 tussen Vierarmen en Leonard kan worden aangepast naar 3x2 binnen huidig gabarit door gebruik te maken van de rijstroken voor de afslag

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk RUP noodzakelijk (natuurgebied)

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

meer dan 50 miljoen euro
Niet in de bevraging

+



bovenstaand huidige situatie Vierarmentunnel

variant 3 nieuwe tunnel 

variant 3 nieuwe tunnel 

variant 2 uitbreiding aan beide zijden

variant 2 uitbreiding aan beide zijden

variant 1 uitbreiding oostkant

variant 1 uitbreiding oostkant

bestaande tunnel

bestaande tunnel
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ZONE viErArMEN 

aaNSLUITINg BaRON aLBERT D’HUaRTLaaN

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Om sluipverkeer op de Baron d'Huartlaan te ontmoedigen, wordt het inrijden van de laan komende vanuit het zuiden ontmoedigd. Verkeer dat de laan wilt inrijden, moet 
verder doorrijden en keren ter hoogte van de Mechelse steenweg. Op deze manier wordt het kruispunt ook veiliger gemaakt. 

( + ) Veiligheid voor fietsers op Baron d'Huartlaan en N227
( + ) Veiliger maken van kruisende noord-zuid fietsverbinding noord - zuid

( - ) Inrit door openbaar vervoer bemoeilijkt

( - ) Meer verkeer ter hoogte van complex Wezembeek-Oppem

( + ) Minder sluipverkeer door Tervuren, Kraainem en Wezembeek-Oppem
( - ) Verschuiven verkeer richting complex Wezembeek-Oppem

 ( + ) gebruik maken van brede bermen voor versterken groene infrastructuur

. Nagaan op welke manier toegang van openbaar vervoer vlot blijft.

. Doorstroming naar het Vierarmenkruispunt vanuit de d'Huartlaan moet vlotter kunnen

. Veilige oversteek richting de N227 realiseren. Hier is reeds een PVC-dossier over gestart in 2010 dat niet verder werd uitgewerkt, er werd ook een studie hiervoor voorzien 
bij AWV maar die is nooit gestart

. Bijkomend ruimtebeslag. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

1 tot 5 miljoen euro
Niet in de bevraging

+



huidige situatie

hinder doorstroming bus 

geen fietsvoorziening

gevaarlijke kruising

gevaarlijke kruising

Baron albert d’Huartlaan

afsluiten Brusselsesteenweg

compact kruispunt

afsluiten jagerslaan

fietspad Mechelsesteenweg
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voorstel bovenstaand huidige situatie
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ZONE viErArMEN 

KNIppEN BRUSSELSESTEENWEg

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Om het kruispunt leesbaar en veiliger te maken en ook de capaciteit te verhogen, wordt de Brusselsesteenweg geknipt. Hierbij blijft de discussie bestaan of het openbaar 
vervoer de toegangsweg nog kan gebruiken. Indien de doorgang vrij blijft voor bussen, moet worden gezocht naar een principe dat auto's verhinderd de doorgang te blijven 
gebruiken en het voordeel voor dwarsende fietsers voldoende groot te houden. Voorbeelden hiervan zijn de carterrammer, een verzinkbaar paaltje, ANPR-controle of een 
bussluis.
( + ) Opportuniteit om de Brusselsesteenweg om te vormen tot fiets-as
( + ) Het dubbelrichtingfietspad richting  Mechelsesteenweg kan op een veilige manier de Brusselsesteenweg kruisen

( - ) knip in OV-route
( - ) haltes komt iets verder te liggen voor inwoners van de wijk rondom
( + ) Indien de knip open blijft voor OV: vlottere doorstroming

( - ) Verplicht omrijden
( + ) Vereenvouding kruispunt
( + ) Compacter en dus vlotter kruispunt 
( + ) Zachte knip door recht-in-rechts-uit?

( + ) Minder sluipverkeer vanuit Tervuren

( + ) Impact op ESD en stadsnatuur

. Kruispuntoplossing Vierarmen

. Ontsluiting achterliggende wijken te onderzoeken

. Kan gekoppeld worden aan ontharding en kwalitatieve groenvoorziening

. MOW:  Reeds meermaals besproken bij ontwerp Tervurenlaan. komt overeen met wegencategoriseringsplaatje, maar niet evident. Het extra verkeer in de 
Brusselsesteenweg richting Brussel slaat 's morgens vooral rechtsaf en gaat via N227 naar R0 Noord. Als dat verkeer via de Vierarmen moet gaan wegens knip van de 
Brusselsesteenweg, zal het Vierarmenkruispunt moeten aangepast worden om honderden voertuigen extra via Vierarmen in de rechtsaf af te wikkelen. Dit is 
capaciteitsgewijs zeer moeilijk. Een winst is misschien te vinden in het supprimeren van de noordelijke fietsoversteek op het Vierarmen. Dat veronderstelt dat er een 
fietsoversteek nodig is aan de Baron D'Huartlaan, wellicht met lichten. Het betekent ook dat de fietssnelweg zuidelijk van de vierarmen de R0/N227 moet kruisen, zoals ook 
altijd de bedoeling is geweest.
. De Lijn heeft grote bezwaren vanwege de omrijdfactor en het weghalen van een halte
. Grote bezwaren vanuit de bevolking

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

-

+



bovenstaand knip Brusselsesteenweg

bovenstaand huidige situatie 
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kernnet bus door woonstraat
geen fietsinfrastructuur

Optie 1: bussen rijden om Optie 2: doorgang blijft vrij voor bussen

bussluis

Optie 3: rechts in rechts uit voor bewoners  

Variant1: Het volledig knippen voor verkeer. 

Dit impliceert dat het kernnet van de bus verplaats wordt naar Tervurenlaan. 
De bus kan dan mede gebruik maken van de trambaan richting Brussel.  
Behalve de middelste halte in de woonwijk is de impact zeer beperkt. De 
halte op de koppen kunnen behouden blijven +/- 150m verschil. Enkel de 
halte aan de oostkant van de Brusselsesteenweg wordt frequent gebruikt 
voor de omliggende scholen. De nieuwe halte komt dan nog gunstiger te 
liggen. Het autoverkeer voor bewoners moet omrijden naar Tervurenlaan of 
Mechelsesteenweg.

Variant 2: knip voor autoverkeer. OV toegankelijk. 

autoverkeer moet omrijden naar Tervurenlaan of Mechelsesteenweg. Het 
kernnet blijft door de woonstraat rijden wat de schaal van deze straat duidelijk 
overschrijd. De gevaarlijkste beweging (bus komende uit D’Huartlaan kruist 
fietser komende van noorden) blijft behouden. 

Variant 3  het rechts-in, rechts-uit

Brusselsesteenweg blijft toegankelijk voor bewoners volgens het rechts-in, 
rechts-uit principe. Eventueel komt er verder in de wijk een knip die ervoor 
zorgt dat verkeer komende uit Tervuren niet de Brusselsesteenweg als 
alternatief neemt voor de Tervurenlaan. Een goede conflictpresentatie met 
het fietspad is een aandachtspunt. Openbaar vervoer volgt hier hetzelfde 
tracé als variant 1. 
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ZONE viErArMEN 

KNIppEN jagERSLaaN

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Om het kruispunt leesbaar en veiliger te maken en ook de capaciteit te verhogen, wordt de Jagerslaan geknipt. 

( + ) Het dubbelrichtingfietspad richting  Mechelsesteenweg kan op een veilige manier de Jagerslaan kruisen

( + ) Minder conflicten
( + ) Vereenvouding kruispunt 
( + ) Overzichtelijker wegbeeld

( + ) Minder sluipverkeer

. Ontsluiting achterliggende wijken te onderzoeken

. Rechts-in rechts-uit onderzoeken

. Logische ingreep vanuit verkeersveiligheid

. MOW: nuttig maar beperkt effect

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

-

+
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aansluiting jagerslaan

knippen jagerslaan ? 

Veilige fietsoversteek

dubbelrichting fietsverbinding
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ZONE viErArMEN 

EcOVIaDUcT fLOSSENDELLE

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Dit projectvoorstel volgt het concept voor landschappelijke integratie. Met een brede ecologische verbinding ter hoogte van het beekje Flossendelle willen we de natuur 
opnieuw verbinden en versterken. Als de Ring los wordt gemaakt van de grond en op hoogte gebracht, kan het dal herstellen en komt er ruimte vrij voor natuur, maar ook 
voor fietsers en wandelaars. 

( + ) Gekoppeld aan nieuwe fietsverbinding

( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Recreatieve ontsnippering

( + ) Belangrijk onderdeel van structurele ontsnippering (Flossendelle/Rood Klooster/Hoeilaart)
( + ) Zeer grote impact, sterke ecologische verbinding (onderdoorgang) mogelijk in combinatie met recreatieve verbindingen.
( + ) Herstel van het oorspronkelijk reliëf en ecologische samenhang

. Belangrijke zone voor aanpassen verlichting op snelweg

. Geluidschermen dienen op viaduct voorzien te worden

. Belangrijke zone voor amfibieën: opportuniteit aanleg leefgebied aan weerszijden mee bekijken

. Budget

. Fasering met andere werken

. Belangrijke ecologische zone (kamsalamander, reeën en andere zoogdieren)

. Mogelijkheid tot scheiden recreatie en ecologie?

. Oplossingen voor afspoelwater integreren

. Vanuit ecologisch standpunt is deze verbinding prioritair

. Geen verbreding van het snelweggabarit

. Herinrichting i.f.v. natuur in kwetsbaar gebied. Aanzienlijke reliefwijziging. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie en werfbreedte)

10 tot 20 miljoen euro
Zie nota 'Analyse online bevraging'

*****



snelweg verhogen (brugconstructie)

herstel van het reliëf

snelweg vormt een barrière

langsprofiel  Flossendelle

bestaande situatie

projectvoorstel

dwarsprofiel  Flossendellesfeerbeeld Ecoviaduct met geluidschermen
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ZONE LEONARD

;

ZONE LEONARD 79
Overzicht: Kruispunt Leonard 84
Niveau +1 88
Niveau 0 en -1 92
Stadsboulevard Herrmann-Debroux 98
Ecoviaduct Drij Borren 100
Ecoviaduct Mezendreef 102
Verwijderen Op- en afrit Hoeilaart (welriekendedreef) 104
fietshelling welriekendedreef 106
Overkapping thv Kapel van de Welriekende  108
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ZONE LEONARD

OVERZIcHT: KRUISpUNT LEONaRD

Sinds eind jaren 90, toen omwille van veiligheidsredenen enkele gelijkgrondse linksafslaande richtingen werden afgesloten, is het kruispunt niet volledig. Zij die vanuit Brussel 
richting Zaventem moeten en zij die vanop de E411 richting Waterloo moeten, zien zich verplicht om te rijden via Vierarmen, groenendaal of jezus-Eik. Tijdens de spits zorgen 
deze bijkomende bewegingen voor nog meer druk op de kruispunten. Om de structurele files aan het Leonardkruispunt, zoekt men andere wegen doorheen de woonwijken van 
Overijse en Hoeilaart. Het vervolledigen van het kruispunt wordt dus gezien als een noodzaak om het sluipverkeer uit de woonwijken te halen. 

Een andere problematiek aan het Leonard kruispunt, is de inrichting van het kruispunt zelf. De huidige inrichting van het kruispunt is gericht op een vlotte doorgang richting 
het centrum van Brussel, maar in realiteit wikkelt de hoofdbeweging van het verkeer zich af tussen de E411 en de R0 richting Zaventem. Deze beweging is momenteel echter 
te hoekig en niet breed genoeg. Deze inrichting bemoeilijkt de weefbeweging en de scherpe hoek in combinatie met te hoge snelheden veroorzaakt regelmatig gekantelde 
voertuigen. 

Ook de ligging van het kruispunt ten opzichte van het Zoniënwoud errond vormt een uitdaging. Doordat het kruispunt vrijwel midden in het woud ligt, verdeelt het het woud in 
vier delen. Deze harde grens is niet alleen nadelig voor fauna, maar vormt ook een barrière voor recreanten. 

Een vierde uitdaging vormt het fietsverkeer. Het fietspad dat voorbij het kruispunt Leonard loopt is geselecteerd als fietssnelweg (F204) maar voldoet niet aan de voorwaarden.  
De ervaring voor fietsers is bovendien ondermaats omdat het fietspad te dicht langs het autoverkeer loopt en omdat het oversteken van het kruispunt ongelijkgronds verloopt. 
Indien volwaardige alternatieven moeten worden geboden op het nemen van de auto, moet bijzondere aandacht gaan naar het creëren van kwalitatieve fietspaden.

De doelstellingen voor het ontwerp van dit kruispunt zijn dus het vervolledigen van het kruispunt, het faciliteren van de hoofdbeweging, het verenigen van de quadranten van 
het Zoniënwoud en het opwaarderen van het bestaande fietspad tot fietssnelweg. Met het oog op uitvoering wordt het ontwerp opgesplitst in de volgende deelprojecten:

 - afslag E411 - R0 (richting Waterloo) en afslag Herrmann-Debrouw - R0 (richting Zaventem)

 - Tunnels voor hoofd- en andere bewegingen + fietssnelweg F204



gewenst eindbeeld  Leonardkruispunt: vervollediging knoop met behoud van  tunnel -2. tunnel -1 wordt vervangen door aansluiting E411 - R0 

85

Huidige situatie Leonardkruispunt



andere bewegingen E411/R0 op niveau -1 (2 x 1)

Eco- en recreatieve verbinding op niveau -0.5

Stedelijke boulevard op niveau 0
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;

fietssnelweg op niveau 0

Hoofdbeweging E411/R0 op niveau -1 (2 x 2)

R0 op niveau -2 (2 x 2)

JEZUS-EIK
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eindbeeld
vervollediging knoop met behoud van 

tunnel -2. E411 - R0 ongelijkvloers
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ZONE LEONARD

NIVEaU +1

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De linksaf beweging E411 – R0 en Herrmann-Debrouw – R0 moeten gelijktijdig worden gerealiseerd. De realisatie van beide verbindingen zorgt ervoor dat verkeer niet meer 
moet doorrijden tot Jezus-Eik en Vierarmen om de linksaf beweging te maken. Dit project wordt aanschouwd als hefboomproject aangezien de ingreep een effect zal 
hebben op het sluipverkeer in de regio en de vlotheid van het kruispunt. De slanke bruggen kunnen bovendien worden gerealiseerd bovenop de bestaande situatie, zodat de 
herinrichting van het kruispunt gefaseerd kan verlopen.

( + ) Ontbrekende linksaffers worden hersteld
( + ) Minder overbodig verkeer naar Jezus-Eik, Groenendaal en Vierarmen
( + ) Vlottere doorstroming van hoofdbeweging

( + ) Minder sluipverkeer in omliggende residentiële wijken en gemeenten

( + ) Installatie geluidswerende maatregelen op linksaffers

. Mogelijke quick-win

. Groot draagvlak

. Kan aangelegd worden bovenop huidige toestand

. Project wordt beschouwd als hefboomproject voor vele andere fiets- en infrastructuur gerelateerde voorstellen gezien de verwachte grote positieve invloed op 
doorstroming van het autoverkeer en wegwerken van sluipverkeer

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk RUP noodzakelijk (natuurgebied, beschermd landschap, waarschijnlijk geen beperkte impact)

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

20 tot 50 miljoen euro

+
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linksafbeweging E411      R0 jezus-Eik - groenendaal

linksafbeweging Herrmann-Debroux      R0 
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ZONE LEONARD

NIVEaU 0 EN -1

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Nadat de linksaf bewegingen voltooid zijn, kunnen  de verbindingen tussen de vier richtingen onderling   op -1 worden geplaatst. De hoofdrichting vanuit Waver richting 
Antwerpen wordt gefaciliteerd door ze breder en minder scherp te maken. De rechtdoor beweging richting Brussel wordt gerealiseerd op maaiveld en gekoppeld aan een 
kwalitatieve fietssnelweg. Het grondoppervlak er onder wordt lichtjes naar beneden gehaald zodat de kwadranten van het Zoniënwoud herenigd kunnen worden. 

( + ) Fietssnelweg F204 kruist R0 op maaiveld
( + ) Verbeteren van fietservaring
( + ) Uitbouw potentieel verbinding
( + ) Vlottere weefbeweging OV op E411

( + ) Minder conflicten mbt weefbewegingen voor de hoofdbeweging 
( + ) Oplossen te scherp hoek tussen E411 en R0
( + ) Omrijden om ontbrekende linksaf te nemen niet meer nodig
( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Recreatieve ontsnippering

( + ) Ecologische ontsnippering

. Linkaffers op +1 zijn de eerste noodzakelijke stap

. In te nemen oppervlakte strikt beperken (habitat/bos compensatie)

. Impact van bemaling mee in rekening brengen?

. Bodembedekking op dak tunnel voldoende dik om uitdroging te vermijden

. Heraangelegde oppervlakte groen invullen met streekeigen aangepaste struiken/vegetatie: te bekijken ifv natuurcompensatie en gebruik als passage (primeert?)

. Ligging wandel/fietspaden bekijken.

. Ecoraster door te trekken aan noordzijde fietssnelweg (geeft mogelijk mindere belevingswaarde, alternatief is ecoraster aan boszijde bufferberm te plaatsen zodat 
fietssnelweg mee in raster zit, maar is ecologisch slechter)
. Ecoraster op kruispunt door te trekken aan zuidzijde tegen snelweg/boulevard, zodat te gebruiken ruimte zo groot mogelijk is
. Tunnelmond mee in te rasteren
. Gebruik van nieuw ontstane passage zo goed mogelijk optimaliseren door impact van geluid en licht zo veel mogelijk in te perken (doelsoorten: grotere zoogdieren)
. Diervriendelijke verlichting gebruiken, ook voor fietssnelweg
. Heraangelegde oppervlakte groen invullen met streekeigen aangepaste struiken/vegetatie: te bekijken ifv natuurcompensatie en gebruik als passage 
. Omgevingsvergunning noodzakelijk.
. Mogelijk RUP noodzakelijk (natuurgebied, beschermd landschap, waarschijnlijk geen beperkte impact)
. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

meer dan 50 miljoen euro

+
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Ondertunneling E411/R0 op -1

Richting Brussel wordt stadsboulevard
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ZONE LEONARD

STaDSBOULEVaRD HERRMaNN-DEBROUX

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Het gedeelte van de E411 tussen het Leonardkruispunt en metrohalte Herrmann-Debroux wordt ingericht als 'stadsboulevard'. Het bestaande profiel (3 rijvakken uit, 2 
rijvakken in + busbaan) wordt omgevormd tot 2x1 + een busbaan in elke richting. Hierdoor komt er ruimte vrij om binnen het bestaande gabarit  meer groen en  
fietssnelweg F204 te realiseren. De aparte busbaan zorgt voor een snelle verbinding met het openbaar vervoer van Waver tot Brussel. 

( + ) Meer plaats voor fietsinfrastructuur
( + ) Kwalitatieve fietssnelweg parallel met de weg

( + ) Aparte busbaan van Waver tot Brussel in beide richtingen

( - ) Verminderde capaciteit 
( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

( + ) De rij bomen in de middenberm is  nuttig als hop-over voor fauna en ifv connectie langs boomkruinen (goedkopere boombruggen)

. Overeenstemming met PAD Herrmann-Debroux moet nog worden gezocht

. Voor aanleg van fietssnelweg geen extra ruimte bos innemen.

. Gabarit zo smal mogelijk maken zodat kleine ecoverbindingen (over/onder de weg) kunnen worden gerealiseerd 

. Indien er ruimte vrijkomt aan de zijden: gebruiken voor ofwel habitatherstel (compensatie?) ofwel visuele en geluidsbuffering (berm), die ook een natuurinvulling kan 
krijgen aan zijde bos
. Bestaande afrastering te bekijken ifv mogelijke verplaatsing of behoud
. Geen verlichting, tenzij aangepaste diervriendelijke (amberkleurig, max. 2700.3000°K)

. Op tracé bestaande wegzate. Indien zonder bijkomend ruimtebeslag: waarschijnlijk vrijstelling vergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is van regelgeving BHG).

1 tot 5 miljoen euro

+



99

BUS

BUS

8.003.35 3.25 0.75 0.75 3.25 3.350.75 0.75 3.50 4.50

BUS

X
X

X
X

X
X

X
X

BUS

BUS

3.003.35 3.25 3.350.75 0.75 3.50 4.50

X
X

X
X

3.25 3.25 3.25

BUS

BUS

8.003.35 3.25 0.75 0.75 3.25 3.350.75 0.75 3.50 4.50

BUS

X
X

X
X

X
X

X
X

BUS

BUS

3.003.35 3.25 3.350.75 0.75 3.50 4.50

X
X

X
X

3.25 3.25 3.25

BUS

BUS

8.003.35 3.25 0.75 0.75 3.25 3.350.75 0.75 3.50 4.50

BUS

X
X

X
X

X
X

X
X

BUS

BUS

3.003.35 3.25 3.350.75 0.75 3.50 4.50

X
X

X
X

3.25 3.25 3.25

bestaande profiel 2x3 waarvan 1 busbaan

huidige situatie 2x3 
waarvan 1 busbaan.

f204 langs pechstrook

variant 1
2x1 + busbanen 

50 km/u 
f204 vrijliggend 
boomstructuur 

variant 2
2x2 + busbanen 

50 km/u 
f204 vrijliggend 
boomstructuur 

nieuw profiel 2x1 + busbaan

huidige situatie

ontworpen situatie



R0 OOST.  THV ZONIËN MOBIEL . mei 2019

100

ZONE LEONARD

EcOVIaDUcT DRIj BORREN

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De ruimte onder het viaduct Drij Borren is momenteel ingericht als parkeerplaats. Hoewel deze locatie ideaal is voor fauna om op een veilige manier de ring te kruisen, 
gebeurt dit vandaag amper. Door de fietssnelweg boven op het viaduct te realiseren en de parking weg te halen kan de ruimte onthard worden en heringericht op een 
ecologische manier. 

( + ) Recreatief medegebruik mogelijk

( + ) Verbinding kan gerealiseerd worden zonder impact op auto mobiliteit
( - ) Verdwijnen parkeerplaatsen

( + ) Aangename recreatieve verbinding

( + ) Belangrijk onderdeel van structurele ontsnippering (Flossendelle/Rood Klooster/Hoeilaart)

. Kan pas wanneer de F204 wordt gerealiseerd bovenop het viaduct (deel van project 'Herrmann-Debroux')

. Strenge scheiding tussen natuur en recreatie nodig om ecologisch functioneel te maken

. Noodzaak bijkomend voorgestelde ecoduct (Leefmilieu Brussel) ter discussie

. Verdere optimalisatie ifv natte natuur is gewenst

. Herinrichting i.f.v. natuur in kwetsbaar gebied. Aanzienlijke reliefwijziging. Vergunning noodzakelijk.

1 tot 5 miljoen euro

*****
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busbaanrijstrook f204 op viaduct

f204 aan viaduct

dubbelrichting fietssnelweg aan viaduct

stobbenwal

recreatieve verbinding 

natte verbinding

huidige situatie op viaduct

huidige fietssnelweg F204

huidig reliëf hersteld reliëf
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ZONE LEONARD

EcOVIaDUcT MEZENDREEf

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

In navolging van het concept 'landschappelijke integratie' wordt hier hetzelfde principe als Flossendelle toegepast. De snelweg wordt losgekoppeld van de ondergrond ter 
hoogte van de Mezendreef. Dit voorstel herstelt de ecologische connectie die hier bestond voor de aanleg van de snelweg.

( + ) Bijkomende veilige kruising van de R0

( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Recreatieve ontsnippering

( + ) Landschappelijk goede ecologische verbinding, te versterken 
( + ) Herstel van het oorspronkelijk reliëf en ecologische samenhang

. Verlichting op snelweg uit of aangepast

. Geluidsscherm voorzien

. Fasering met andere werken

. Inrichting i.f.v. natuur in kwetsbaar gebied. Aanzienlijke reliefwijziging. Vergunning noodzakelijk.

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie en werfbreedte)

10 tot 20 miljoen euro
Zie nota 'Analyse online bevraging'

***
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Mezendreef

Snelweg verhogen (brugconstructie)

Herstel van reliëf

onder simulatie ecoviaduct

typepeprofiel ecoviaduct

boven huidige situatie
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ZONE LEONARD

VERWIjDEREN Op- EN afRIT HOEILaaRT (WELRIEKENDEDREEf)

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De op- en afrit aan de Welriekende dreef zorgt voor  veel sluipverkeer in de wijken errond. Wanneer het Leonard-kruispunt vervolledigd is met de linksaffers, kan deze op- 
en afrit worden geknipt. 

( + ) Onderdeel noord-zuid fietsverbinding
( + ) Doorsteek (tunnel) onder R0 veiliger bereikbaar

( - ) Knip route OV

( + ) Veiligere verkeerssituatie door vermijden van in- en uitvoegen

( + ) Minder sluipverkeer door Hoeilaart

( + ) Positief voor verbinding tussen Zoniënwoud en omgeving (aansluiting Ijsevallei)

. Knip OV enkel indien Welriekende dreef en Blokstraat onderling geknipt worden

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

0 tot 1 miljoen euro
Niet in de bevraging

+
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Welriekendedreef

Welriekendedreef

huidige situatie

ontharding door schrappen van infrastructuurhuidige situatie van de op en afrit Hoeilaart ter hoogte van de Welriekendedreef. 
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ZONE LEONARD

fIETSHELLINg WELRIEKENDEDREEf

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De tunnel voor voetgangers onder de R0 aan het eind van de Welriekende dreef wordt uitgebreid met een helling waardoor fietsers vlot de onderdoorgang kunnen 
gebruiken. 

( + ) Onderdeel noord-zuid verbinding
( + ) Oplossen knelpunt

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split

. Combineren met afknippen op- en afrit Welriekende dreef

. Inrit van de tunnel aan de kant van Hoeilaart heeft zowel helling als trap. Aan de kant van de kapel gebruiken voetgangers en fietsers dezelfde helling

. Bijkomend ruimtebeslag en aanzienlijke reliefwijziging. Omgevingsvergunning nodig.
Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  handelingen van algemeen 
belang).
. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

1 tot 5 miljoen euro
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optimalisatie voor fietstoegankelijkheid in bestaande voetgangerstunnel 

trap ligt in andere richting

fietshelling start in Welriekendedreef
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ZONE LEONARD

OVERKappINg THV KapEL VaN DE WELRIEKENDE 

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

In lijn met het concept 'landschappelijke integratie' wordt de oorspronkelijke heuvelrug gerestaureerd waardoor het landschap hersteld wordt. Dit maakt ruimte vrij 
bovenop de R0 voor vlottere en veilige fietsverbindingen.

( + ) Nieuwe zachte verbindingen mogelijk
( + ) Onderdeel noord-zuid fietsverbinding

( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Wegnemen geluidsoverlast
( + ) Recreatieve ontsnippering

( + ) Onderdeel van structurele ontsnippering (Flossendelle/Rood Klooster/Hoeilaart)
( + ) Toevoegen nieuw bosdeel
( + ) Herstel van het oorspronkelijk reliëf en ecologische samenhang

. Groot draagvlak

. Overeenkomsten met Silva Terra idee

. Exacte situering afstemmen op ecologische nood

. Een gedeelte wordt voorbehouden voor ecologie, het andere gedeelte voor recreatie: overkapping moet voldoende breed zijn voor goede scheiding recreatie/ecologie, en 
in samenhang zijn met landschapsopbouw
. Impact op verkeer tijdens werken
. Fasering met andere werken: werk met werk maken
. Vanuit ecologisch standpunt is deze verbinding prioritair

. Bijkomend ruimtebeslag en aanzienlijke reliefwijziging. Omgevingsvergunning nodig.
Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  handelingen van algemeen 
belang).
. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

meer dan 50 miljoen euro
Zie nota 'Analyse online bevraging'

*****
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Noord-zuid fietsverbinding

Herstel van reliëf

Recreatief deel

Ecologisch deel

simulatie overkapping 

variant 1 fasering  met behoud van capaciteit

l langsprofiel
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ZONE brabaNdtlaaN

ZONE BRABANDTLAAN 111
Vlaktedreef autovrij 116
Welriekendedreef deels autovrij 118
fietsverbinding Hoeilaart centrum  120
Overzicht: complex Brabandtlaan 122
complex Brabandtlaan 126
centrum jezus-Eik  faSE 1 / faSE 2  130
Nieuwe busverbinding E411 134
Ecoduct Bosuildreef  136
Zachte verbinding jesus-Eik 138
fietssnelweg f204 (E411) 140
Knip oprit frans Verbeekstraat   142
Ecoviaduct Ijsevallei 144
Bushalte en p+R Maleizen  146
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ZONE brabaNdtlaaN

VLaKTEDREEf aUTOVRIj

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Vlaktedreef is, net als de Welriekende dreef, een belangrijke sluipweg. Met het vervolledigen van het Leonardkruispunt zal sluipverkeer hier afnemen, waardoor de dreef 
te knippen valt. Daarna kan de dreef ingericht worden als deel van de noord-zuid verbinding.

( + ) Onderdeel noord-zuid fietsverbinding
( + ) Veiliger voor fietsers/voetgangers op Vlaktedreef

( - ) Minder autoconnecties tussen Tervuren en Jezus-Eik

( + ) Minder sluipverkeer
( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

( + ) Minimaliseren van versnippering
( + ) Oversteek van dieren op de dreef wordt significant minder gevaarlijk

. De dreef kan enkel worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer indien het Leonardkruispunt vervolledigd is. Het realiseren van de linksaffers zal overbodige 
keerbewegingen weghalen uit de omliggende wijken.

. Deels ontharden

. Geen verlichting mogelijk wegens ecologische context

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

0 tot 1 miljoen euro

+
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knip autoverkeer ?

fietsverbinding noord-zuid

simulatie Vlaktedreef als fietsverbinding 

huidige situatie Vlaktedreef met enkelrichting autoverkeer
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ZONE brabaNdtlaaN

WELRIEKENDEDREEf DEELS aUTOVRIj

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Nadat de op- en afrit aan de Welriekende dreef is afgesloten kan de rest van de dreef worden ingericht als fietsverbinding zodat het deel kan uitmaken van de noord-zuid 
verbinding. De randen van het fietspad worden ingericht op een ecologische manier om de het versnipperende effect van de weg te minimaliseren. 

( + ) Onderdeel noord-zuid fietsverbinding

( - ) Knip in OV-route

( + ) Huizen langsheen de Welriekende dreef blijven bereikbaar met de auto

( + ) Minder sluipverkeer
( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

( + ) Wegwerken van ontsnippering
( + ) Oversteek van dieren op de dreef wordt significant minder gevaarlijk

. De dreef kan enkel worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer indien het Leonardkruispunt vervolledigd is. Het realiseren van de linksaffers zal overbodige 
keerbewegingen weghalen uit de omliggende wijken.

. Alternatief/aanvullend net:  via Steenbergstraat naar Hoeilaart-centrum

. In de online bevraging werd de dreef meerdere keren als onveilig gemarkeerd

. De locatie of de vorm van de knip is nog verder te onderzoeken

. Deels ontharden

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

0 tot 1 miljoen euro

+

Welriekendedreef
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fietsverbinding noord-zuidextra aandacht fauna passage

huidige situatie Welriekendedreef Welriekendedreef plaatselijk geknipt voor autoverkeer
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ZONE brabaNdtlaaN

fIETSVERBINDINg HOEILaaRT cENTRUM 

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Tussen centrum Hoeilaart  en centrum Jezus-Eik wordt een veilige fietsverbinding voorgesteld. Twee opties komen daarvoor in aanmerking: langs de Steenbergstraat of langs 
de Dekleermaekerstraat.

( + ) Onderdeel noord-zuid fietsverbinding

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

. Mogelijke quick-win

. Tracé vergelijking wordt gevoerd in vervolgstudie

. Subsidiedossier over optie 2 is lopende

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').
. Indien bijkomend ruimtebeslag: omgevingsvergunning nodig
Afhankelijk van bestemming: onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  
handelingen van algemeen belang). Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

0 tot 1 miljoen euro
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centrum Hoeilaart

Optie 1: Steenbergstraat

1a 

1a 2a

2b

2c

1b

1b

1c

1c

Optie 2: Dekleermaekerstraat

centrum jezus-Eik

2a

2b

2c
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ZONE brabaNdtlaaN

OVERZIcHT: BRaBaNDTLaaN EN jEZUS-EIK

De realisatie van Brabandtlaan en de herontwikkeling van het dorpscentrum van jezus-Eik zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De grote transformatie vindt plaats 
wanneer de huidige op- en afrit jezus-Eik gesloten wordt verplaatst ter hoogte van de huidige Brabandtlaan. gezien het complexe planningsproces ter realisatie van dit 
complex kan alvast gestart worden met jezus-Eik fase 1. In deze fase krijgt het eerste mobipunt vorm waardoor de mogelijkheid wordt gecreëerd om de busbaan van de E411 
maximaal te benutten. De parkeerplaatsen uit het centrum worden verplaatst parallel met de snelweg en gekoppeld aan de halte infrastructuur. Dit geeft het centrum meer 
ademruimte en geeft plaats aan fietsers en horeca. Ook de fietssnelweg F204 loopt langs het mobipunt en verder parallel met de E411 naar Brussel. Daarnaast wordt ook een 
nieuwe ecologische verbinding voorgesteld die de versnipperende werking van de E411 tegengaat. Zolang het complex Brabandtlaan nog niet is geopend, kan deze ecoduct 
gecombineerd worden met een zachte verbinding gezien de brug aan de Kersenbomenlaan niet voldoende veilig is voor fietsers en recreanten.

Na de opening van Brabandtlaan kan het dorpscentrum vat jezus-Eik fase 2 aan. De op- en afrit infrastructuur die dan overbodig is wordt geschrapt of hergebruikt als 
fietsinfrastructuur. De brug aan de Kersenbomenlaan kan opnieuw worden ingericht zodat fietsers en recreanten de oversteek veilig en comfortabel kunnen maken. Zo kan 
jezus-Eik zich verder ontplooien als 1 van de 6 recreatieve poorten tot het Zoniënwoud. Tot slot kan ook de brug aan de Brabandtlaan worden omgevormd tot groene verbinding.

De gezamelijke aanpak van Brabandtlaan en jezus-Eik wordt opgesplitst in verschillende deelprojecten:

 - Realisatie van het complex Brabandtlaan

 - centrum jezus-Eik fase 1 en 2

 - Een nieuwe busverbinding langsheen de E411

 - Een ecoduct ter hoogte van de Bosuildreef

 - Zachte verbinding jezus-Eik

 - fietssnelweg f204

P+R
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centrum jezus-Eik

Brabandtlaan

centrum jezus-Eik

afrit Hoeilaart



Herinrichting centrum jezus-Eik



Nieuw op-en afritcomplex Brabandtlaan

groene verbinding aan brug Brabandtlaan
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ZONE brabaNdtlaaN

cOMpLEX BRaBaNDTLaaN

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Om een snelle busverbinding tussen metrohalte Herrmann-Debroux en Waver te realiseren wordt een busverbinding voorgesteld met haltes in Jezus-Eik en Maleizen. De 
halte wordt op een veilige manier voorzien op de snelweg zelf zodat geen tijd wordt verloren met op- en afrijden. De bus heeft een aparte busbaan in beide richtingen over 
het hele traject. 

( + ) Fietssnelweg F204 kruist het complex ongelijkgronds dmv een brug
( + ) Esdoornenlaan wordt geknipt voor gemotoriseerd verkeer om sluipverkeer te voorkomen

( + ) Vlottere doorstroming voor OV op (deel van) N4

( + ) In- en uitvoegbewegingen op E411 meer gespreid waardoor de snelweg veiliger wordt
( + ) N4 ontlast

( + ) Minder verkeer Centrum Jezus-eik
( + ) Geluidsschermen worden gekoppeld aan nieuw complex om omliggende huizen te vrijwaren
( + ) Minder sluipverkeer

( + ) Brug aan Brabandtlaan wordt ecologische verbinding (Horizon+)
( - ) Bijkomende verharding in parkgebied

. Verwezenlijking van Brabandtlaan zorgt ervoor dat het centrum van Jezus-Eik op een leefbare manier kan worden heringericht. Dit zorgt voor bijkomende zachte 
verbindingen, recreatieve ontsnippering, het opwaarderen van Jezus-Eik tot poort van het Zoniënwoud, etc. 
. Bijzondere aandacht voor doorstroming N4 naar het complex, zeker mbt grotere voertuigen
. Hellingspercentage van op- en afrit mogen maximum 4% zijn, hiervoor zal de snelwegbrug over de Esdoornenlaan worden verbreed
. Opletten voor nieuwe sluipverkeerstromen

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. RUP noodzakelijk (parkgebied, geen beperkte impact)

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

5 tot 10 miljoen euro

+
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Vier opties

1

2

3

4

fietssnelweg f203

Eco-recreaduct brug Brabandtlaan

Brug van Brabandtlaan wordt groene corridor

aansluiting op N4

Knip tegen sluipverkeer

f204
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ZONE brabaNdtlaaN



129
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ZONE brabaNdtlaaN

cENTRUM jEZUS-EIK  faSE 1 / faSE 2 

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Wanneer het nieuwe complex aan de Brabandtlaan verwezenlijkt is, kan de huidige op- en afrit aan het centrum van Jezus-Eik worden afgesloten. Op die manier kan het 
plein opnieuw worden aangelegd als leefbaar dorpsplein. De fietssnelweg loopt langsheen het centrum verder naar Brussel, parallel met de E411. Het centrum wordt 
opnieuw aangelegd in twee fases.

( + ) Veiliger voor fietsers/voetgangers op Welriekende dreef
( + ) Oplossen van knelpunt in noord-zuid verbinding
( + ) Veilig doortrekken van de F204 richting Brussel
( - ) Knip in OV-route: bussen rijden om via nieuw complex Brabandtlaan
( - ) Halte J. De Meeusstraat aan Jezus-Eik verliest relevantie
( + ) Opportuniteit om halte voor snelle busverbinding op de snelweg te realiseren

( - ) Auto's komende vanuit Hoeilaart moeten omrijden om de E411 te bereiken
( + ) Beter ingerichte aansluiting tussen N4 en E411

( + ) Minder sluipverkeer
( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 
( + ) Ontwikkelen van Jezus-Eik als poort voor het Zoniënwoud
( + ) Meer plaats voor recreatieve faciliteiten
( + ) Hogere verkeersveiligheid door vermindert verkeer

( + ) Positief voor verbinding tussen Zoniënwoud en omgeving (aansluiting Ijsevallei)

. Op- en afrit kan pas worden afgesloten wanneer Brabandtlaan complex verwezenlijkt is

. Impact op bedrijvigheid in de kern van Jezus-Eik dat afhankelijk is van doorgaand verkeer moet worden onderzocht

. Bestaande brug aan de Kersenbomenlaan staat op de prioriteitenlijst van AWV en is dringend toe aan vernieuwing

. Het net van De Lijn - zowel via N4 als via Vuurgatstraat - dient onderzocht te worden in een volgende fase

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk RUP noodzakelijk (parkgebied)

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

5 tot 10 miljoen euro

P+R
+
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Weghalen parkeerplaatsen

centrum jezus-Eik fase 1: 
voor complex Brabandtlaan

centrum jezus-Eik fase 2: 
na complex Brabandtlaan

Ecoverbinding Bosuildreef

Omvormen Smart-gebouw
Herinrichten f204
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Nieuwe p+R 

Weghalen parkeerplaatsen

Snelle busverbinding richting Brussel

fietsenstalling

Herinrichten dorpsplein

Brug veilig voor alle weggebruikers

Omvormen citroën garage

Extra parkeerplaatsen

Doortrekken fietssnelweg F204

bovenaan faSE 1 zonder afsluiten op-en afrit, onderaan fase 2 met afsluiten op-en afrit



NIEUWE BUSVERBINDINg E411

+
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ZONE brabaNdtlaaN

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Om een snelle busverbinding tussen metrohalte Herrmann-Debroux en Waver te realiseren wordt een busverbinding voorgesteld met haltes in Jezus-Eik en Maleizen. De 
halte wordt op een veilige manier voorzien op de snelweg zelf zodat geen tijd wordt verloren met op- en afrijden. De bus heeft een aparte busbaan in beide richtingen over 
het hele traject. 

( + ) Koppelen aan fietssnelweg F204

( + ) Bijkomende lijn met veel potentie
( + ) Volledig filevrij traject
( + ) Snel en efficiënt alternatief op de auto

( + ) Koppelen haltes Maleizen en Jezus-Eik aan uitgebreide P+R's

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split

. Mogelijke quick-win

. Groot draagvlak

. Snelle toegankelijkheid tot op de bushalte is noodzakelijk om een goed alternatief te bieden

. Bushalte moet plaats krijgen naast de snelweg (onder de brug) om zo vlot mogelijk te kunnen rijden

. Ontwerp moet voldoen aan ontwerpeisen voor snelwegen

. Veiligheid van wachtenden op perron

. Uitbater moet nog worden gevonden

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

. Indien bijkomend ruimtebeslag: omgevingsvergunning nodig.
Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  handelingen van algemeen 
belang). 
mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)
kosten mee opgenomen in herinrichting centrum Jezus-Eik

P+R
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Belo Horizonte, Brazilië

curitiba, Brazilië

Halte afgeschermd van de snelweg

Briis-sous-forges, frankrijk chengdu, china
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ZONE brabaNdtlaaN

EcODUcT BOSUILDREEf 

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Om het versnipperende effect van de E411 tegen te gaan, wordt ter hoogte van de Bosuildreef een ecoduct voorgesteld. De verbinding houdt een hoge ecologische 
meerwaarde in, recreatief medegebruik wordt enkel toegelaten zolang de op- en afrit aan Jezus-Eik nog in stand is. 

( + ) Op korte termijn (in afwachting van loskoppelen Jezus-Eik van E411) in te schakelen als dubbel gebruik met zachte weggebruikers

( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Symbolische verbinding tussen Vlaanderen en BHG
( + ) Recreatieve ontsnippering (indien medegebruik)

( + ) Belangrijke ecologische verbinding IJsevallei (Koedal)

. (Tijdelijke) combinatie met recreatie moet onderzocht worden 

. Fasering met andere werken: werk met werk maken

. Inrichting i.f.v. natuur in kwetsbaar gebied. Aanzienlijke reliefwijziging. Vergunning noodzakelijk.

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie en werfbreedte)

10 tot 20 miljoen euro
Zie nota 'Analyse online bevraging'

****
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huidige situatie

simulatie ecoduct

geluidswerende wand
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ZONE brabaNdtlaaN

ZacHTE VERBINDINg jESUS-EIK

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De brug aan de Kersenbomenlaan is momenteel een erg gevaarlijk punt voor fietsers. Met het afsluiten van de op- en afrit zal veel minder verkeer van de brug gebruik 
maken en kan plaats gemaakt worden voor groen en zachte weggebruikers.

( + ) Onderdeel noord-zuid fietsverbinding

( + ) Missing link voor fietsers en voetgangers

( - ) Beperktere doorstroming

( + ) Aaneen koppelen woongebieden

. Brug kan pas verkeersveilig voor zachte weggebruikers worden gemaakt na realisatie Brabandtlaan complex

. Beperktere doorstroming auto indien over bestaande brug

. Bestaande brug aan de Kersenbomenlaan staat op de prioriteitenlijst van AWV en is dringend toe aan vernieuwing 

. Variant via ecoduct: inrichting i.f.v. pad voor zwakke weggebruiker in kwetsbaar gebied. Vergunning noodzakelijk.
 Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie en werfbreedte).
. Variant via brug Jezus-Eik: indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden 
voldaan is - zie BVR 'vrijstellingenbesluit').

nvt
Niet in de bevraging
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fase 1: via ecoverbinding Bosuildreef

fase 2: via brug Kersenbomenlaan

Brug Kersenbomenlaan in fase 2
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ZONE brabaNdtlaaN

fIETSSNELWEg f204 (E411)

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De fietssnelweg F204 wordt vervolledigd langsheen de E411 en maakt zo een veilige en vlotte fietsverbinding tussen Waver en Brussel. De fietssnelweg wordt gescheiden 
van de E411 aangelegd en zo goed mogelijk geïntegreerd in het ontwerp voor de geluidsschermen (MOW). 

( + ) Koppeling tussen fiets, P+R en OV mogelijk
( + ) Veilige en vlotte verbinding richting Brussel

( + ) Koppeling tussen fiets, P+R en OV mogelijk

( + ) Wegprofiel op N4 blijft behouden

( + ) Koppelen met geluidsreducerende maatregelen

. Segment tussen Jezus-Eik en Brussel pas te vervolledigen na afwerking volledige oplossing voor Leonard-kruispunt

. Verhoogd potentieel fietsers vanuit Hoeilaart (tov. N4) mits verbindingen over E411

. Bijkomende ecologische versnippering vermijden

. Akkoord met Waals Gewest over de koppeling van de F204 met de E411 moet nog worden verkregen

. Omgevingsvergunning nodig.

. Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  handelingen van algemeen 
belang).
. mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

1 tot 5 miljoen euro



p&R Maleizen

p&R jezus-Eik

Esdoornlaan

gesloopte brug

nieuwe locatie brug ?

aansluiting oprit frans Verbeeck

doorsteek frans Verbeeck

bestaande doorsteek

brug Ijsevallei

brug Brabandtknoop

bestaande doorsteek

richting Tombeek
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ZONE brabaNdtlaaN

KNIp OpRIT fRaNS VERBEEKSTRaaT  

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De oprit aan de Frans Verbeekstraat is een populaire oprit voor sluipverkeer. Met het realiseren van de Brabandtlaan, kan deze oprit worden afgesloten. Op die manier 
wordt ook een veiligere situatie gemaakt voor fietsers in de Frans Verbeekstraat en komt ruimte vrij voor de fietssnelweg F204.

( + ) Veiligere situatie voor fietsers

( + ) Ruimte vrij voor OV

( + ) Minder invoegbewegingen
( - ) Omrijden lokaal verkeer

( + ) Minder sluipverkeer

( + ) Ontharding

. Pas na verwezenlijking van complex Brabandtlaan

. Draagvlak?

. De effecten op vlak van mobiliteit worden nog nagegaan

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

0 tot 1 miljoen euro
Niet in de bevraging
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Voorgestelde knip

Korte en steile oprit

huidige situatie oprit frans Verbeeck
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ZONE brabaNdtlaaN

EcOVIaDUcT IjSEVaLLEI

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De IJsevallei is een belangrijke ecologisch geheel in het projectgebied. Het viaduct van de E411 doorsnijdt het systeem. Met dit project wordt voorgesteld de Ijsevallei te 
herstellen via een ecoviaduct.

( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Vrijwaren van open ruimte ifv ecologische verbindingen, en lokale verbeteringen

. Programma Horizon+

. Aandachtspunt VMM: op de helling wordt op KT een waterbuffer/zuivering voorzien, te combineren met openmaken onderdoorgang?

. Impact op verkeer tijdens werken

. Budget

. Fasering met andere werken

. Inrichting i.f.v. natuur in kwetsbaar gebied. Aanzienlijke reliefwijziging. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie en werfbreedte)

5 tot 10 miljoen euro
Zie nota 'Analyse online bevraging'

****
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eco viaduct

aandacht voor fietspad E411

huidige situatie

simulatie
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ZONE brabaNdtlaaN

BUSHaLTE EN p+R MaLEIZEN 

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De snelle busverbinding van Waver tot metrohalte Herrmann-Debroux heeft haltes in Maleizen en Jezus-Eik. Om de halte optimaal te laten functioneren, wordt de capaciteit 
aan de huidige P&R aan Maleizen vergroot. Daarnaast dient ook  een halte worden voorzien op de snelweg.

( + ) Koppeling van de bushalte aan de fietssnelweg F204

( + ) Stimuleert de uitbreiding van het OV-aanbod t.h.v. de P&R

( + ) Overstappunt

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

( - ) Verwijderen van groen

. Kan onafhankelijk van halte aan Jezus-Eik worden gebouwd

. Snelle toegankelijkheid tot op de bushalte is noodzakelijk om een goed alternatief te bieden

. Bushalte moet plaats krijgen naast de snelweg (onder de brug) om zo vlot mogelijk te kunnen rijden

. Boscompensatie in rekening brengen

. Veiligheid van wachtenden op perron

. Ontwerp moet voldoen aan ontwerpeisen voor snelwegen

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk RUP noodzakelijk (natuurgebied, agrarisch gebied)
Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  handelingen van algemeen 
belang).
. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

extern
Niet in de bevraging

P+R +



onder variant met fietstunnel onder N253boven variant met fietspad E411 langs halteplaatsen
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p&R 200 plaatsen

halte op snelweg en oprit

extra voetgangersbrug





ZONE GROENENDAAL
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150

ZONE grOENENdaal

ZONE GROENENDAAL 149
Overzicht: Kruispunt groenendaal 154
passage spoorwegperron 158
Eco- en recreaduct gravendreef 160
Tunnel Terhulpsesteenweg 162
parking station groenendaal 164
parking Tumulidreef 166
Knip Duboislaan 168
Ecoduct Meibloemenpad 170
fietssnelweg f205  172
optimaliseren fietsconnectie Bundersdreef/Hendrikxdreef 174
Ecoviaduct Raafeikweg 176









R0 OOST.  THV ZONIËN MOBIEL . mei 2019

154

154

ZONE grOENENdaal

OVERZIcHT: KRUISpUNT gROENENDaaL

Het kruispunt groenendaal ligt uiteen getrokken: de Terhulpsesteenweg sluit aan op de ring zowel aan noordelijke als aan zuidelijke zijde van het spoor. Door de verschillende 
verkeerslichten en het korte sas tussen de twee armen van de R0 rijdt het kruispunt zichzelf vast tijdens de spitsuren. Dit is voornamelijk het geval wanneer grote voertuigen 
niet volledig op de sas passen en zo het ander verkeer blokkeren. Ook hier geldt dat het kruispunt vlotter en veiliger kan worden gemaakt door het compacter in te richten. 
Zo wordt voorgesteld om de harde infrastructuur te bundelen aan de noordzijde van het spoor: de Terhulpsesteenweg wordt onder het spoor geleid via een tunnel. De plaats 
die daardoor vrijkomt aan de zuidzijde wordt ingezet ter versterking van het recreatief netwerk. De bestaande fietsbrug kan worden uitgebreid met een brede eco-recreaduct 
waardoor wandelaars, fietsers, flora en kleine fauna comfortabel de R0 kunnen kruisen. Zo kunnen recreanten het bosmuseum en het toekomstig project van Horizon+ op een 
veilige en aangename manier bereiken. 

De geplande werken aan het station groenendaal en de ambities vanuit het ontwikkelingsprogramma Horizon+ worden maximaal geïntegreerd in het voorgestelde ontwerp. 

Met het oog op uitvoering is de kruispuntoplossing voor groenendaal opgesplitst in verschillende deelprojecten:

 - Het realiseren van een bijkomende verbinding voor voetgangers en fietsers onder het spoor

 - Verbreden van de fietsbrug ter hoogte van de Gravendreef

 - Het plaatsen van een tunnel voor de Terhulpsesteenweg

 - Vervolledigen parking station groenendaal

 - Verplaatsen parking B&B Hippodroom

P+R
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zachte zuidkant

harde noordkant



eindbeeld ontwerpvoorstel

integratie station groenendaal

integratie ontwerp aWV
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ZONE grOENENdaal

paSSagE SpOORWEgpERRON

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Om het station van Groenendaal beter te verbinden met de attractiepolen aan de westelijke kant van de R0, wordt een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers 
voorgesteld. 

( + ) Koppeling tussen fiets, P+R en OV mogelijk
( + ) Doorsteek voor voetgangers 

( + ) Koppeling tussen fiets, P+R en OV mogelijk

( + ) Verbeterde bereikbaarheid van station

. Gelijktijdig met werken aan de stationsparking Groenendaal (NMBS)

. Mogelijke quick-win

. ANB: Doorsteek voor recreanten is prioritair

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk RUP noodzakelijk (bosgebied, GEN, beschermd erfgoed)
Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften voor bepaalde  handelingen van algemeen 
belang).

1 tot 5 miljoen euro
Niet in de bevraging



Nieuwe doorgang voor fietsers en voetgangers (oost)

Bestaande doorgang (west)



R0 OOST.  THV ZONIËN MOBIEL . mei 2019

160

160

ZONE grOENENdaal

EcO- EN REcREaDUcT gRaVENDREEf

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Momenteel moeten recreanten en bezoekers van de verschillende attractiepolen de R0 kruisen via een smalle brug voor fietsers of een gelijkgrondse kruising voor 
voetgangers. Met dit voorstel wordt de bestaande brug verbreed waardoor voldoende plaats is voor niet alleen wandelaars en fietsers, maar ook voor groen. Zo wordt een 
eco-recreaduct verwezenlijkt.

( + ) Verbrede verbinding voor zachte weggebruikers

( + ) Aangenamere en ononderbroken toegang tot bezoekerscentrum Zoniënwoud en bosmuseum
( + ) Veilige oversteekplaats voor voetgangers

( + ) Bijkomende ontsnippering voor kleinere dieren
( + ) Versterking ecologisch draagvlak bezoekers

. Mogelijke quick-win

. Aansluiting op beboste percelen ifv impact

. Gelijktijdige ecologische ontsnippering Terhulpsesteenweg mee bekijken

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk RUP noodzakelijk (bosgebied, GEN, beschermd erfgoed)
Inrichting i.f.v. natuur en trage verbinding. Onder bepaalde voorwaarden vergunbaar zonder opmaak RUP (afwijkingsmogelijkheden van stedenbouwkundige voorschriften 
voor bepaalde  handelingen van algemeen belang).
. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

5 tot 10 miljoen euro

**



onder variant met tunnel onder N253

simulatiebeeld van eco-recreaduct
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verbreden bestaande fietsbrug

vlotte toegang van het station tot het bosmuseum
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ZONE grOENENdaal

TUNNEL TERHULpSESTEENWEg

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Terhulpsesteenweg wordt, gelijkaardig aan de plannen van AWV, via een tunnel aan de andere zijde van het spoor gebracht. Zo wordt het kruispunt Groenendaal 
vereenvoudigd. Vanuit centrum Hoeilaart wordt een vlotte aansluiting gemaakt.

( + ) Mogelijkheid tot vernieuwen van de bushaltes

( + ) Vlotte aansluiting vanuit centrum Hoeilaart
( + ) Compacter kruispunt betekent vlotter verkeer

. Positie van bestaande bushaltes onderzoeken

. Bestaande RUP van AWV moet worden vervangen

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. RUP noodzakelijk (bosgebied, GEN, beschermd erfgoed, waarschijnlijk geen beperkte impact)

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

10 tot 20 miljoen euro

+
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verbreden bestaande fietsbrug

weghalen aansluiting in het zuiden

ontwerp aWV

nieuwe aansluiting in het noorden
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ZONE grOENENdaal

paRKINg STaTION gROENENDaaL

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

Volgens de plannen van NMBS wordt station Groenendaal uitgebreid om meer plaats te maken voor parking en bushaltes.

( + ) Station wordt gekoppeld aan fietssnelweg F205
( + ) Uitbreiding faciliteiten voor fietsers
( + ) Knooppunt met fietssnelweg en BFF
( + ) Overstapmogelijkheid
( + ) Aantrekkelijker maken van de trein als transportmodus

( + ) Alternatief voor autogebruik

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

. Gezien de werken hier binnenkort starten moet hier snel duidelijkheid over verkregen worden

. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk RUP noodzakelijk (bosgebied, GEN, beschermd erfgoed, waarschijnlijk geen beperkte impact)

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie)

extern
Niet in de bevraging

+



Inrichting parking groenendaal

STaTION gROENENDaaL

Ontwerp parking groenendaal van Horizon+
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ZONE grOENENdaal

paRKINg TUMULIDREEf

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De parking van B&B Hippo-Droom wordt samengevoegd met de parking van het station om een doorlopende en vlotte verbinding te maken voor wandelaars en fietsers. 

( + ) Veilig fietsen zonder kruising met weg voor parking

( - ) Bezoekers van de B&B en het bosmuseum leggen langere weg te voet af

( + ) Zuiden van het spoor kan volledig ontwikkeld worden tot volwaardige toegangspoort

( + ) Ontharding

. Na afwerking stationsparking Groenendaal 

. Toegankelijkheid bosmuseum en B&B voor rolstoelgebruikers, ouderen, en slecht-te-benen

. ANB: Het station aan Groenendaal heeft te weinig ruimte om de parkeerplaatsen aan de Hippodroom mee op te nemen

. Ontsluiting van de B&B voor oa veiligheidsdiensten is aandachtspunt

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

0 tot 1 miljoen euro
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Weghalen huidige parking

integreren in parking station

De huidige parking
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ZONE grOENENdaal

KNIp DUBOISLaaN

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Duboislaan is een bekende en druk gebruikte sluipweg. Jaarlijks sterven hier ook tientallen grote en kleine dieren ten gevolge van het autoverkeer. De aansluiting van 
deze relatief drukke weg op het Vierarmenkruispunt zorgt ervoor dat het kruispunt complexer is en minder vlot afwikkelt. Er wordt voorgesteld de Duboislaan voor de priorij 
van Groenendaal te knippen voor gemotoriseerd verkeer en de straat om te vormen tot fiets- en recreatieve verbinding. 

( + ) Mogelijkheid tot uitbouw fietsas langs huidige Duboislaan

( - ) Bereikbaarheid Sint-Genesius-Rode, Ukkel,… te onderzoeken

( + ) Geen sluipverkeer langs de laan meer mogelijk

( + ) Versterking ecologische samenhang Zoniënwoud
( + ) Bijna geen dierlijke verkeersslachtoffers meer
( + ) Geen impact van strooizout meer

. Alternatieven te onderzoeken: via R22, uitbouw op- en afrit aan chemin du Sanatorium 

. Mogelijkheid tot nieuwe openbaar vervoersas?

. Potentieel als fietsas te onderzoeken in volgende fase

. Weinig draagvlak vanuit gemeente Sint-Genesius-Rode. Alternatieven moeten eerst worden uitgebouwd.

. Indien geen bijkomend ruimtebeslag (tracé bestaande wegzate): waarschijnlijk vrijstelling omgevingsvergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is - zie BVR 
'vrijstellingenbesluit').

0 tot 1 miljoen euro

+
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deels ontharden

bosmuseum en priorij blijven bereikbaar

bestaande situatie

fietsverbinding

huidige situatie

na de knip
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ZONE grOENENdaal

EcODUcT MEIBLOEMENpaD

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Terhulpsesteenweg grenst aan bijzonder waardevol natuurgebied dat erkend is als werelderfgoed door UNESCO. Daardoor heeft de steenweg een erg versnipperende 
werking. Door het aanleggen van een ecoduct zonder recreatief medegebruik worden de verschillende delen van het erkend natuurlijk erfgoed met elkaar verbonden en 
krijgt ook de reeds bestaande ecoduct over de treinsporen bijkomende ecologische waarde. 

( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Essentiële ecologische verbinding bosreservaat en UNESCO-erfgoed

. Mogelijke quick-win

. Kan worden gekoppeld aan heraanleg van de N275 en knooppunt Groenendaal

. Exacte locatie te bepalen ifv reliëf

. Meest prioritaire ecoduct

. Geen recreatief medegebruik: dit zou de werking van het ecoduct te veel verstoren

. Inrichting i.f.v. natuur in kwetsbaar gebied. Aanzienlijke reliefwijziging. Vergunning noodzakelijk.

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie en werfbreedte)

1 tot 5 miljoen euro
Zie nota 'Analyse online bevraging'

*****
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locatie ifv reliëf

verbindt UNEScO-gebied

huidige situatie

integratie ecoverbinding
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ZONE grOENENdaal

fIETSSNELWEg f205 

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Terhulpsesteenweg is geselecteerd als fietssnelweg (F205). Momenteel is hier geen infrastructuur aanwezig. Door de bestaande rijbanen te versmallen kan binnen het 
huidig gabarit een afgeschermd fietspad van ongeveer 3 meter worden gerealiseerd.

( + ) Vervollediging F205

( - ) Impact op verkeer tijdens werken

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

. Koppelen aan herinrichten poort Groenendaal

. Fietssnelweg inpassen in huidig gabarit om ecologische impact van licht en bijkomende verharding te voorkomen

. Aan Vlaamse kant zou breedte voor uitzonderlijk vervoer nodig zijn, maar zou op Brussel niet voorbij eerste rond punt geraken

. Geen verlichting

. Impact op UNESCO-erfgoed te onderzoeken

. Onderzoek naar installeren van fietspaden langs de N275 richting Wallonië

Op tracé bestaande wegzate. Indien zonder bijkomend ruimtebeslag: waarschijnlijk vrijstelling vergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is van regelgeving BHG).

1 tot 5 miljoen euro

+
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10 m

2,8 m

fietspad

0,5 m 0,3 m 0,3 m3,05 m

rijbaan rijbaanhouten vangrail

3,05 m

(variabel)

huidige situatie

na realisatie f205

afgeschermd van de weg
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ZONE grOENENdaal

OpTIMaLISEREN fIETScONNEcTIE BUNDERSDREEf/HENDRIKXDREEf

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Bundersdreef maakt deel uit van de noord-zuid verbinding en wordt reeds momenteel veelvuldig gebruikt door fietsers en recreanten. Om de verbinding kwalitatief te 
verbeteren, wordt voorgesteld de bestaande connectie uit te voeren in effen materiaal. Omwille van de ecologische context moet worden gezocht naar een creatieve 
oplossing om het fietspad te verlichten. 

( + ) Onderdeel noord-zuid fietsverbinding
( + ) Fietsontsluiting Sint-Genesius-Rode

( + ) Bijdrage aan verbeterde modal split 

. Mogelijke quick-win

. Rekening houden met gevoelige ecologische context

. Kasseibanen zijn beschermd erfgoed

. Geen verlichting

. Potentieel als fietsas te onderzoeken: functioneel/recreatief karakter nagaan

. Op tracé bestaande wegzate. Indien zonder bijkomend ruimtebeslag: waarschijnlijk vrijstelling vergunning (als aan alle randvoorwarden voldaan is van regelgeving BHG - 
o.a. beperkingen verhardingsmogelijkheden).

0 tot 1 miljoen euro
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Bundersdreef

Hendrickxdreef

Kruising met Terhulpsesteenweg

verder ontwikkelen als fietspad

creatieve oplossing met verlichting

Veilig inrichten oversteek
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ZONE grOENENdaal

EcOVIaDUcT RaafEIKWEg

***

Projectvoorstel

Invloed op mobiliteit fiets
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit openbaar vervoer
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op mobiliteit auto
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op leefbaarheid
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Invloed op ecologie
voordelen ( + ) / nadelen ( - )

Afhankelijkheid t.o.v. andere realisaties

Aandachtspunten (Lopende 
discussiepunten, risico's, kritische 
uitvoeringsmethoden, …)

Vergunning- en vervolgtraject

Kostprijs en duiding
Draagvlak bij de bevolking

De Meutedreef, die ten oosten van de R0 op de grens van het Vlaamse en het Waalse Gewest loopt, kruist de R0 via de tunnel van de Raafeikweg (Vlaams grondgebied). De 
snelweg ligt hier ook op een verhoogde bedding, cfr. de situatie in Flossendelle, en snijdt eveneens de vallei waar ze overloopt af (bovenloop van de Argentine). Hier wordt 
een ecoduct vooropgesteld zoals ook in Flossendelle en Mezendreef wordt toegepast. 

( + ) Recreatief medegebruik

( + ) Landschappelijk goede ecologische verbinding, te versterken
( + ) Herstel van het oorspronkelijk reliëf en ecologische samenhang

. Verlichting op snelweg uit of aangepast

. Geluidsscherm voorzien

. De combinatie met recreatief gebruik dient goed te worden afgestemd

. De breedte van de valleibodem is ca. 40-50m ter hoogte van de snelweg

. Er is een lozingspunt van het snelwegwater, dat naar de vallei stroomt, en mee is aan te pakken.

. Habitats: aan weerszijden van de R0 is het bos gekarteerd als zuurminnend beukenbos (HT 9120). 

. Herinrichting i.f.v. natuur in kwetsbaar gebied. Aanzienlijke reliefwijziging. Omgevingsvergunning noodzakelijk.

. Mogelijk onteigening noodzakelijk (afhankelijk van eigendomsituatie en werfbreedte). 

. Passende beoordeling

5 tot 10 miljoen euro
Niet in de bevraging
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breedte valleibodem bedraagt 40 à 50 meter 

duikersysteem naast tunnel raafeikweg

zicht op tunnel vanuit het bos
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IV Verdere stAppen
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Variant
Maatregel 1 2 3 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 5 6 7

Zone Vierarmen P+R Kraainem N226 Pikdorenveld x x x x x x x x x x x x x
P+R Tervuren ter hoogte van tramhalte x x x x x x x x x x x x x

Verplaatsen zuidelijke tak N3 Tervurenlaan (vanuit 
Brussel) naar noordelijke + compact maken kruispunt

Reductie aantal rijstroken vanuit Brussel
Reductie aantal rijstroken naar Brussel

Aanpassen noordelijke tak kruispunt
Knippen Jagerslaan
Knippen Brusselsesteenweg
Keren Albert d'Huartlaan

Tunnel 4-armen uitbreiden: 2x 3rijstroken x
Zone Leonard P+R Hermann-Debroux x x x x x x x x x x x x x

Mogelijk maken linksaf
Linksaf vanuit E411 richting R0 Groenendaal
Linksaf vanuit E411 richting R0 Zaventem

Rijstrookconfiguratie nakijken op alle takken cfr. 
schetsboek
Downgraden E411 tot 2x1 rijstrook x x x x

Realisatie project Hermann-Debroux (afbreken viaduct)
x x x

 Knip op- en afrit Welriekende Dreef (enkel verbinding 
R0 afsluiten)

x x x x x

Zone Brabandtlaan P+R Maleizen x x x x x x x x x x x x x
P+R Jezus-Eik x x x x x x x x x x x x x
Snelbus op E411 vanuit centrum Overijse x x x x x x x x x x x x x
Knip Vlaktedreef x x x x x x x x x x x
Afknippen op- en afrit Jezus-Eik
Knip oprit Frans Verbeekstraat
Nieuwe knoop Brabandtlaan volgens Hollands Complex 
(schets Omgeving) x x x

Zone Groenendaal Parking Groenendaal x x x x x x x x x x x x x

Optimalisatie kruispunt:  N275 Terhulpsesteenweg 
verplaatsen naar noordzijde (onder spoor door)

x x x x x x x x x x x

Knippen Duboislaan x x x
Referentievariant REF 1 2 3 3 3 3 3 3 3 REF REF 6

x x

x x

x

x

x

x

x

x

x x

x x

x

xx

x x xx

x x x

x x x x

x

x

x

1 faSERINg pROjEcTEN 

Het projectboek bevat 44 projecten van verschillende groottes en complexiteit. De 
meeste van deze projecten staan niet los van elkaar en zullen elkaar beïnvloeden 
of volgen elkaar logischerwijs op. Door deze soms dwingende linken in kaart te 
brengen kan een volgorde worden bepaald. Daarnaast kunnen sommige projecten 
als compensatie voor andere aangeduid worden, dit betreft over het algemeen 
ecologische projecten ter compensatie van nieuwe infrastructuurprojecten. 

Naast de onderlinge volgordelijkheid moet rekening worden gehouden met de 
uitvoeringstermijn van de projecten. Daarin onderscheiden we drie groepen: 
projecten met een eenvoudig planningsproces, werken met een complex 
planningsproces, en werken die pas kunnen worden uitgevoerd indien de 50/50 modal 
split wordt behaald. projecten met een eenvoudig planningsproces zijn vrijgesteld 
van vergunning of kunnen met de normale omgevingsvergunningsprocedure 
bekomen worden. projecten met een “complex planningsproces” zijn de projecten 
waarvoor een complexe planningsprocedure (bv, bestemmingswijziging) voor moet 
doorgevoerd worden of eenvoudige planningsprojecten die enkel uitgevoerd kunnen 
worden nadat ander complex project is uitgevoerd. De uitvoeringstermijn van deze 
projecten vraagt ten minste 3 jaar. De laatste groep, de projecten na modal split 
50/50, zijn de meest ingrijpende werken op mobiliteitsniveau. Deze projecten krijgen 
geen specifieke uitvoeringstijd maar zijn afhankelijk van concrete beleidskeuzes.

Tot slot moet worden rekening gehouden met de wenselijkheid van de projecten. In 
eerste instantie moet werk gemaakt worden van alle mogelijke alternatieven voor 
het autoverkeer om zo de bestaande ringstructuur te kunnen ontlasten. De minder 
-hindermaatregelen tijdens de werken op de ring krijgen zo veel mogelijk een 
structureel en definitieve karakter. De verschillende fietsprojecten en de projecten 
ter verbetering van de doorstroming van openbaar vervoer moeten dus absolute 
prioriteit krijgen. Werk met werk maken is het basisuitgangspunt.

De verkeerssimulaties geven de meest wenselijke situatie voor het autoverkeer weer. 
Dit wordt gegenereerd door scenario 5 (zie aparte nota doorrekeningen Optimalisatie 

R0 Oost 13/05/2019). In dit scenario is de toekomstvisie voor de Brabandtlaan 
volledig uitgewerkt. Verder zijn het complex jezus-Eik, de oprit frans Verbeekstraat 
en de op- en afrit Welriekendedreef geknipt. Daarnaast is in dit scenario het nieuwe 
complex aan de Brabandtlaan gerealiseerd. Dit scenario haalt de pijnpunten naar 
veiligheid en doorstroming uit het snelweggennet binnen het bestaande gabariet en 
pakt het sluipverkeer aan. Het segment van de R0 tussen Vierarmen en Leonard 
kent daarnaast ook een kleine afname van de verkeersbelasting. 

In het schema op de volgende pagina is de mogelijke fasering van de voorgestelde 
projecten weergegeven. Het schema is opgebouwd volgens voorgaande principes 
en visualiseert de linken tussen de projecten en de drie groepen gerelateerd aan de 
uitvoeringstermijn. 

Verschillende scenario’s uit de aparte nota ‘Optimalisatie R0 oost’
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EENVOUDIg pLaNNINgSpROcES cOMpLEX pLaNNINgSpROcES

 aansluiting 
d’Huartlaan

E411 busbaan 

 knip 
jagerslaan

Tervurenlaan  
2x1 

 knip parking 
Hippo-Droom

 Welriekende
deels autovrij

 verwijderen op/
afrit Welriekende

Vlaktedreef
autovrij

Leonard 
niveau +1

compacte knoop 

optimalisatie 
aansluiting 
Maleizen

realisatie tunnel 

p&R Maleizen

jezus-eik
faSE 1 

p&R 
Tervurenlaan

p&R station

compact 
kruispunt

ecoviaduct 
Drij Borren

Ecoduct 
Bosuildreef

Ecoduct 
Meibloemlaan

eco-recreaduct 
gravendreef

fietspad Albert 
d’Huartlaan

ringfietspad
N227

f29 
Tervurenlaan 

(west) 
f29 

fietsoversteek
f29 

huidig fietspad

fietsverbinding 
oost - west

ringfietspad
Welriekende

ringfietspad
Vlaktedreef

fietshelling 
welriekende

f204 
uitbreiding 

viaduct

verbinding 
centrum 
Hoeilaart

zachte verbinding 
jezus-eik 
(ecoduct)

f204 
langs E411

f205 kruising 
spoorwegperron f205

Bundersdreef
Hendrickxdreef 
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DE MODaL SHIfT 50/50

verbreden tunnel 
Vierarmen

Bus op 
Trambaan 

Tervurenlaan

Tram 
Brabantnet

jezus-Eik 
faSE2

knip
Brusselse- 
steenweg

overkapping
Wezembeek 

Oppem

 knip oprit 
frans Verbeek 

stadsboulevard 
E411

afbraak viaduct 
Herrmann-
Debroux 

knip Duboislaan

complex
Brabandtlaan 

Leonard
niveau 0 en - 1 

Ecoviaduct 
flossendelle

overkapping
kapel van de 
welriekende 

ecoviaduct 
Mezendreef

Ecoviaduct 
ijsevallei

f204 
op viaduct

zachte verbinding 
jezus-eik 

(brug)
LEgENDE

projecten die elkaar beïnvloeden

projecten die (onlosmakelijk) verbonden zijn

projecten die elkaars alternatief zijn

projecten als compenserende maatregelen

P+R

cOMpLEX pLaNNINgSpROcES

finalisatie knoop
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Jezus-Eik fase 1. Door te starten met jezus-Eik fase 1 
krijgt het eerste mobipunt vorm. De mogelijkheid wordt 
gecreëerd om de busbaan van de E411 maximaal te gaan 
benutten. Na aanleg van de halteinfrastructuur kan op zeer 
korte termijn de TEc ook hier haltehouden. Na realisatie van 
Brabandtlaan worden de Lijnbussen ook langs het nieuwe 
complex omgeleid. parkeerplaatsen centreren rond deze 
halte geeft het centrum meer ademruimte en mogelijkheden 
om zich verder te onplooien als 1 van de 6 poorten tot het 
Zoniënwoud.

Niveau +1. Voor het snelwegverkeer is de toevoeging van 
de linksafbeweging op Leonard een quick-win. Door het 
vermijden van overbodige keerbewegingen wordt de druk 
beter verspreid op het hoofdweggennet. alsook is deze 
maatregel interessant tegen sluipbewegingen. De fly-overs 
kunnen als omleidingswegen ingezet worden bij de verdere 
aanpak van het Leonardksuispunt op niveau 0 en -1. 

Fietssnelweg F204. Voor de f204 tussen Leonard en Brussel is 
de keuze of 2x2 of 2x1 zeer bepalend voor het comfort maar ook 
op de kostprijs van deze fietssnelweg. Voor het gedeelte richting 
Wallonië moet via een tracéstudie de ideale ligging en mogelijke 
grondinname verder worden onderzocht. 

Ecoduct Drij Borren. De ecologische en 
ontsnipperingsprojecten worden gekoppeld aan 
de grotere infrastructuurprojecten. Dit project 
geldt ter compensatie van de werken aan het 
Leonardkruispunt.

Herinrichten Vierarmenkruispunt. Door het 
Vierarmenkruispunt compacter aan te leggen 
verbetert de doorstroming van het kruispunt 
significant. Dit leidt tot een vermindering van 
sluipverkeer in de onmiddellijke omgeving en laat toe 
de Tervurenlaan (west om te vormen tot 2x1.

Fietssnelweg F29 Tervurenlaan (west). De voorkeursoptie voor de fietssnelweg F29 hangt samen met 
2x1 op Tervurenlaan. In de verkeersmodellen is duidelijk dat deze downsizing weinig effect heeft gezien 
de intensiteit / capaciteitsverhouding op de 2x2 zeer beperkt is. Deze piste moet zeker verder onderzocht 
worden. Dit zal uitwijzen of deze piste kan verdergezet worden of hiervoor in de overgangsperiode nog 
herstellingswerken moeten uitgevoerd worden aan de huidige infrastructuur. De fietsbrug over het kruispunt 
is direct gelinkt aan de aanpassingen van het Vierarmenkruispunt en de daarbij horende niveauverlaging. 

Fietshelling Welriekendedreef. Naast de geplande 
fietssnelwegen, mag de fietsring niet uit het oog verloren 
worden. Deze is vandaag al deels aanwezig maar zal 
geleidelijk aan in kwaliteit winnen door het omvormen van 
bepaalde sluipwegen tot fietsassen. De fietsring betreft 
voornamelijk gemeentelijke infrastructuur waardoor 
de gemeente voor deze deelprojecten een belangrijke 
initiatiefnemer is. Een missing link zoals een fietshelling aan 
de Kapel van de Welriekende wordt alvast meegenomen. 

Onderdoorgang spoorweg. De trage verbinding onder de 
spoorweg linkt het station groenendaal met de f205 en de 
toegang tot het Zoniënwoud over de gravendreef. 

Fietssnelweg F205. De f205 wordt 
uitgevoerd langs Terhulpsesteenweg, 
binnen het huidige gabarit. 

Eco-recreaduct Gravendreef. aan de gravendreef wordt 
de toegang tot het Zoniënwoud verbreed en verbeterd ter 
ontwikkeling van de recreatieve poort aan het bosmuseum.



ZONE 
VIERaRMEN

ZONE 
LEONaRD

ZONE
 BRaBaNDTLaaN

ZONE
 gROENENDaaL

Herinrichten Vierarmenkruispunt

f29 Tervurenlaan (west)

Niveau +1

Ecoduct Drij Borren

fietshelling Welriekendedreef

jezus-Eik fase 1

fietssnelweg f204

Onderdoorgang spoorweg

Eco- recreaduct gravendreef

fietssnelweg f205

Aanleg fietspad, verplaatsen 
parking, aanleg mobipunt

fietssnelweg tot Waver langs de 
E411

Nieuwe verbinding tussen perron en 
zuidkant van de sporen

Verbreden van bestaande fietsbrug 
voor groen en wandelaars

Aanleggen fiettsnelweg langsheen 
Terhulpsesteenweg

Vervolledigen fietssnelweg F29 op 
zuidelijke as Tervurenlaan (west)

Linksafbeweging E411 en Debroux

Ruimte onder viaduct omvormen 
tot ecologische connectie

Bestaande onderdoorgang 
fietstoegankelijk maken 

Projectnaam

compact maken van het kruispunt. 
Deelprojecten:
. Verlagen kruispunt
. fietsbrug
. Loskoppelen N227 en d’Huartlaan
. Knippen Brusselsteenweg
. Knippen jagerslaan

Projectvoorstel

fiets/auto

fiets

fiets

fiets

fiets

fiets/
leefbaarheid

fiets/eco/
leefbaarheid

fiets/mobipunt/
 leefbaarheid

auto/
leefbaarheid

eco

Voor

VL

VL

VL

VL

VL

VL/BR

VL/BR

VL/BR

VL/BR

VL/BR

Grond

f29

f29

f204

f204

f205

f205

f205

FSW

2020-2023

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

2020-2021

Start

Omgevingsvergunning, 
beperkte 
bestemmingswijzigingen 
of afwijking

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Vergunningstraject
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2 RIcHTINg UITVOERINg

De onderlinge verhoudingen tussen de verschillende projecten is in voorgaand 
schema gevisualiseerd. De complexiteit en de samenhang van het geheel is 
duidelijk. Daarnaast zijn de projecten zeer verschillende van aard, eigenaar of 
exploitatie. Voor een heel aantal projecten zal het initiatief vanuit de gemeente 
of andere actoren moeten komen. Deze vallen niet binnen de scope van de 
Werkgemeenschap. 

Er zijn echter wel enkele projecten die kunnen worden beschouwd als essentieel 
in het gebied. Deze vallen niet altijd in de eerste groep projecten (eenvoudig 
planningsproces) maar leiden evenwel altijd tot grote verbeteringen in het 
projectgebied.

QUIcK-WINS DE WERKVENNOOTScHap

Op de kaart hiernaast en tabel hieronder worden de verschillende projecten 
weergegeven waar De Werkvennootschap zijn trekkersrol in zal opnemen en 
waaraan prioriteit wordt gegeven binnen het projectgebied R0 - Oost. aan deze 
projecten wordt verder gewerkt in volgende fases.

VOLgENDE faSES

Deze eerste fase hield de actualisatie van de streefbeeldstudie uit 2005/2006 in. 
De tweede fase zal het uitwerken van de geselecteerde quick-wins inhouden. 
De verkeerskundige impact, tracévarianten, en de nodige vergunningen en 
werkzaamheden worden verder uitgediept. Deze fase wordt zal 3 jaar duren. aan het 
eind van deze tweede fase, wordt in fase drie de concrete uitwerking van (een deel 
van) de geselecteerde projecten beoogd. In deze fase worden ook de noodzakelijke 
omgevingsvergunningen aangevraagd, worden de opdrachtdocumenten opgemaakt 
en wordt de plaatsingsprocedure begeleid. De derde fase zal 2,5 jaar duren.




