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Werken aan de Ring wordt stilaan
een begrip. Met dit document
willen we duiden wat het inhoudt,
vanwaar het komt en vooral waar
we ermee naartoe willen. Met
Werken aan de Ring bedoelen
we veel meer dan de Ring rond
Brussel, de R0 zelf. Het programma
Werken aan de Ring zet in op
de mobiliteit en de leefbaarheid
in de omgeving van de Ring
rond Brussel: de Vlaamse Rand
en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Een bereikbare regio
met zowel een vlottere Ring als
een verbetering voor andere
vervoersmodi en combimobiliteit,
die ambitie houden we voor ogen.
Tegelijkertijd werken we ook aan
een leefbare regio, bijvoorbeeld via
het verminderen van sluipverkeer
en het verbeteren van groenblauwe
netwerken. En als derde ambitie
zien we een welvarende regio
gebaseerd op leefkwaliteit en een
groeiende en bloeiende economie.
Binnen dat brede kader bouwen
we op en aan visies en initiatieven
in de regio. Vanuit de sterke
verwevenheid van het programma
met zovele andere lopende en
toekomstige plannen en processen,
nodigen we de lezer graag uit om
volop mee te denken.
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In de Inleiding, Hoofdstuk 1,
duiden we het ontstaan en
de bestaansredenen van het
programma Werken aan de Ring en
haar voogd, De Werkvennootschap.
We beschrijven de verschillende
uitdagingen die de regio kenmerken
en leggen de link met het
programma dat op deze uitdagingen
een antwoord wil bieden. We
laten de lezer kennismaken
met De Werkvennootschap,
sinds 2017 de nieuwe thuis van
een aantal grote en complexe
mobiliteitsinfrastructuurprojecten.
Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de
bredere beleidscontext waarin de
Werken aan de Ring plaatsvinden.
We kijken naar het ruimtelijk
beleid en het mobiliteitsbeleid
in de regio. We zoomen in op
samenwerkingsverbanden die
(kunnen) worden aangegaan
wanneer we het programma
Werken aan de Ring in een bredere
context bekijken.
Hoofdstuk 3 gaat verder in op de
doelstellingen van het programma
Werken aan de Ring. We werken
aan het verbeteren van de
mobiliteit en het verhogen van de
leefbaarheid. Zowel mobiliteit als
leefbaarheid dragen vele aspecten
in zich. Om er slechts een paar te
noemen: het versterken van de
multimodale bereikbaarheid, het

Leeswijzer

verhogen van de verkeersveiligheid,
het verbeteren van de kwaliteit van
de woonomgeving, het versterken
van het groenblauw netwerk,
enz. Dat vertaalt zich in een
multidisciplinaire benaderingswijze
vanuit een grondige gebiedsanalyse
op zowel ruimtelijk – historisch
– vlak, als op vlak van mobiliteit.
De exploratie en realisatie van
ruimtelijke ontwikkelingskansen
lopen parallel met het verbeteren
van de multimodale bereikbaarheid
ervan.
Dat Werken aan de Ring een
verhaal is dat een groot draagvlak
en veel samenwerkingen vraagt,
spreekt voor zich. Het belang
daarvan kan niet onderschat
worden. Hoofdstuk 4 beschrijft
hoe we ‘Samen-Werken aan de
Ring’ en welke overlegstructuren
bestaan en opgezet worden. We
hechten veel belang aan overleg,
participatie en communicatie met
alle stakeholders omdat we ervan
overtuigd zijn dat daar de sleutel
tot een succesvol programma
ligt. Tegengestelde belangen en
verschillende visies zullen er
altijd zijn. We zoeken naar en
werken aan een programma
waar alle partijen hun schouders
onder willen zetten. Weerstand
is een natuurlijk fenomeen in
dit proces en daar moeten we
constructief mee omgaan. “Grote

infrastructuurprojecten zouden
wervend moeten zijn, met trotse
politici en tevreden burgers”.1 Zo’n
programma willen we realiseren.
De concrete bouwstenen van
het programma Werken aan
de Ring worden beschreven in
hoofdstuk 5. We vertrekken van
een zestal grote ‘projecten’ die op
zichzelf in meer of mindere mate
multimodaal zijn. Ze dragen zowel
leefbaarheids- als mobiliteitsen bereikbaarheidsaspecten in
zich: fietssnelwegen, Brabantnet,
R0 – deel noord, R0 – deel oost,
R0 – deel west-zuid en mobipunten
/ Park & Rides. Aanvullend
wordt er ook actief ingezet op
sensibilisering en werken we aan
strategieën om de hinder tijdens
de werken te minimaliseren. Naast
de infrastructurele aanpassingen
moeten we ook samen een
mentale omslag maken naar een
duurzamer goederentransport en
werknemersverkeer. Niet alleen in
functie van de werken die eraan
komen, maar ook omdat het in
de toekomst sowieso anders zal
moeten dan vandaag.
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Inleiding

1.1
Uitdagingen
‘De Ring rond Brussel’ heeft voor velen de bijklank van een
verkeersinfarct, een onleefbare en te vermijden plek in het centrum
van België. Maar toch passeren we er allemaal, omringt de Ring
het centrum van Europa en herbergt - of eerder ‘verbergt’ - de
regio meer mooie gebieden dan je op het eerste zicht zou denken.

De Ring (R0) zelf is in verschillende fases aangelegd tussen 65
en 40 jaar geleden, in een tijdsgeest die qua mobiliteit vooral
plaats gaf aan de auto. In die periode was de druk op beschikbare
ruimte bovendien niet zo hoog als vandaag. Bij de realisatie van
weginfrastructuur werd in het verleden weinig aandacht besteed
aan ruimte voor zachte weggebruikers en openbaar vervoer, noch
aan bestaande ruimtelijke, functionele en ecologische relaties. En
dat werkte barrièrewerking in open ruimte- en groengebieden, maar
ook in en tussen woongebieden in de hand. Het netwerk voor zachte
weggebruikers werd verwaarloosd en is onvoldoende fijnmazig.
Door de jaren heen groeide de bevolking aan, wat druk zet op
de schaarse ruimte. Ook de economie groeide, en ruimtelijke
ontwikkelingen en verkeersdruk in de regio namen sterk toe. Een
en ander heeft geleid tot een situatie waarbij de infrastructuur niet
langer aangepast is aan de huidige mobiliteitsbehoeften en vooral
unimodaal blijft. En nieuwe ontwikkelingen staan nog op til: er zijn
plannen om zowel residentiële als tewerkstellingsgebieden verder te
ontwikkelen.
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Er zijn weinig alternatieven voor de auto in de regio rond de Ring.
Een gebrek aan veilige oversteekplaatsen en dito fietspaden remt het
aantal fietsers in de regio af en ook het openbaar vervoer heeft last
van de files. De weginfrastructuur is oud en verouderd en voldoet niet
meer aan de huidige normen. De complexiteit van de
weginfrastructuur in combinatie met hoge intensiteiten leidt tot
verkeersonveilige situaties, incidenten en files. Deze problemen
spreiden zich ook verder uit in de regio, automobilisten zoeken
immers een doorgang parallel aan de Ring. Zo tast het sluipverkeer in
de woonkernen er de leefbaarheid aan. Terzelfdertijd wegen de
structurele files in en rond Brussel
en de Vlaamse Rand op de
Zo tast het sluipverkeer
aantrekkingskracht voor bedrijven
in de woonkernen er
en de leefbaarheid voor bewoners.
de leefbaarheid aan.
Met de vele geplande
infrastructuurwerven dreigt de
bereikbaarheid verder in het
gedrang te komen en kan men zich ernstige vragen stellen bij de
geplande (her)ontwikkeling van bedrijvenzones.
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De mobiliteits- en bereikbaarheidsproblematiek, maar evengoed
de leefbaarheidsproblematiek heeft een grote economische kost.
In de eerste plaats kosten de steeds toenemende reistijdverliezen
en bijhorende files op autowegen handenvol geld2. Niet alleen op de
autosnelwegen maar zeker ook op het onderliggende wegennet. Naast
de kost van het tijdsverlies in de files, zijn er ook nog de schedule
delay kosten: mensen komen te vroeg of te laat aan. En er zijn de
matching kosten op de arbeidsmarkt. Vacatures raken moeilijker
ingevuld omdat de transactiekosten van de verplaatsing te hoog zijn3.
Bijgevolg is het essentieel voor de ontwikkeling van de regio rond de
Ring dat de mobiliteitsproblematiek aangepakt wordt zodat de regio
haar locatievoordeel en bijhorende economische aantrekkingskracht
niet verliest. Op die manier willen we met de Werken aan de Ring
bijdragen tot het stimuleren van economische groei. Want de
economie is de motor van onze samenleving. Transportinfrastructuur
is nodig voor de handel tussen verschillende regio’s en landen, en
die handel zorgt op zijn beurt voor economische groei en hogere
inkomens4.
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De kosten van de leefbaarheidsproblematiek situeren zich o.a. op
vlak van externe effecten op de omgeving en de omwonenden. Het
zijn effecten waarvoor er geen compensatie is maar waarvoor de
maatschappij als geheel wel betaalt. Zo zijn er bijvoorbeeld de externe
effecten van de vervoersstromen zoals emissies (luchtkwaliteit en
klimaatverandering), geluid- en trillinghinder, en verkeersveiligheid,
met gezondheidsproblemen en andere welvaartsverliezen tot gevolg.
Daarnaast zijn er nog andere leefbaarheidskosten, zoals het gebrek
aan vrijheid om met de fiets of te voet op ontdekking te gaan. Het
evenwicht tussen bereikbaarheid en leefbaarheid in (grote) steden
vormt bijgevolg een belangrijke uitdaging.
Er is nood aan een verbetering van de infrastructuur voor alle modi,
op een integrale manier, rekening houdend met de ruime context:
het stedelijk weefsel, de natuur, sociale en economische evoluties,
technologische ontwikkelingen, de toekomst, enz. Vandaar dat als
we spreken over Werken aan de Ring, we veel verder moeten kijken
dan de Ring, naar de regio van de Vlaamse Rand en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en ook daar voorbij. Zo kunnen we de hoger
beschreven uitdagingen op de juiste manier aanpakken.
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Onveilige en/of onaangepaste
infrastructuur voor auto’s
Op deze ‘heatmap’ zien we dat de meeste ongevallen gebeuren op de
R0 – deel noord.

A12

R0

E19

E40
E40

R0
R0

Figuur 1 Heatmap ongevallen,

12

bron: https://fedpolbelgium.github.io/verkeersstatistieken2016-OTN/assets/stats/
wetenschapstudie/index.html
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Wanneer we op deze kaart voor het noordelijke deel aanduiden
waar de infrastructuur niet voldoet aan het Vademecum voor
Weginfrastructuur (VWI), krijgen we onderstaand beeld. De rode
lijnen geven aan waar de turbulentielengte5 niet voldoet aan de
richtlijnen. De rode bollen geven aan waar de dimensionering niet
voldoet.

A12

R0

R0

E19

E40

E40

Turbulentielengte voldoet

Turbulentielengte voldoet niet

Dimensionering VWI voldoet

Dimensionering VWI voldoet niet

Figuur 2 Heatmap gelinkt aan knelpuntanalyse bestaande infrastructuur
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Onveilige en/of
onaangepaste infrastructuur
voor openbaar vervoer
In de omgeving van de R0 rijdt er op veel assen openbaar vervoer,
maar dat wordt gehinderd door druk verkeer en slechte doorstroming.
De afwikkeling van kruispunten is vaak ontoereikend en
verschillende kruispunten liggen te dicht bij elkaar.
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Zaventem
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Tram
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WatermaalBosvoorde

Slechte afwikkelingskwaliteit
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Beersel

Trambus

Slechte doorstroming t.g.v druk verkeer

Onderbenutte busbaan
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Drukke schoolomgeving

Halle
Bus en autoverkeer gemengd
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Slechte afwikkelingskwaliteit
kort op elkaar gelegen
kruispunten/rotonde

Smal wegprofiel

R0

Figuur 3 Knelpunten in het netwerk voor openbaar vervoer – R0 - deel noord en oost

Wezembeek-Oppem
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Onveilige en/of 
onaangepaste infrastructuur
voor zachte weggebruikers
Fietsers en andere zachte weggebruikers worden geconfronteerd
met onaangepaste, onveilige of onbestaande infrastructuur.
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Infrastructuur niet
conform fietsvademecum
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Knelpunten fietssnelwegen
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Beersel
Infrastructuur niet aanwezig
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Infrastructuur niet
conform fietsvademecum

Fietssnelwegen niet
conform fietsvademecum
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Figuur 4 Knelpunten in het netwerk voor de zachte weggebruikers
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De paradox van
de metropool en
het unimodale karakter
van de rand rond Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 19 randgemeenten in
Vlaanderen vormen een belangrijke aantrekkingspool in ons land.
Figuur 5 visualiseert per gemeente het percentage inwoners dat per
dag een verplaatsing maakt naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
of de 19 randgemeenten6. Daarbij worden alle motieven (woon-werk,
woon-school, woon-winkel, recreatief verkeer en overig) en alle modi
(auto, openbaar vervoer, fiets, te voet) in ogenschouw genomen.
Hoe donkerder de kleur van de gemeente, hoe groter het aandeel
pendelaars binnen die gemeente dat naar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest en de randgemeenten pendelt.
Wanneer we vertrekken van de totale pendel en bekijken met welke
modus (auto, openbaar vervoer of fiets) deze pendel gebeurt, wordt
duidelijk dat dit gebied een zeer auto-gericht mobiliteitspatroon
vertoont. Figuur 6 geeft het
aandeel van verplaatsingen met de
auto naar Brussel weer. Het
Hoe dichter bij Brussel,
aandeel van de modus “auto” van
en dus hoe korter
bijvoorbeeld 64% betekent dat 64%
de afstand van de
van de verplaatsingen vanuit die
verplaatsing naar
regio naar Brussel met de auto
Brussel, hoe groter
gebeuren.

het procentueel
autogebruik voor
die verplaatsingen.
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Het gebrek aan alternatieven
voor de auto van en naar Brussel
is een groot probleem in de
Vlaamse Rand. De paradox van
de metropool stelt dat ook scherp.
De paradox bestaat eruit dat het marktaandeel van het openbaar
vervoer binnen de verplaatsingen naar Brussel groter is vanuit
steden verder van Brussel gelegen, dan vanuit de randgemeenten
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rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hoe dichter bij Brussel, en
dus hoe korter de afstand van de verplaatsing naar Brussel, hoe groter
het procentueel autogebruik voor die verplaatsingen. De verklaring is
dat de commerciële snelheid van het interstedelijk openbaar vervoer
in relatie met Brussel hoger is dan de commerciële snelheid van het
openbaar vervoer vanuit de randgemeenten naar Brussel.

Autogericht mobiliteitspatroon
De Vlaamse Rand vertoont dus een zeer auto-gericht mobiliteits
patroon en dat duidt op een gebrek aan alternatieven zoals
betrouwbaar openbaar vervoer en veilige fietsvoorzieningen. Daar
willen we met het programma Werken aan de Ring iets aan
veranderen. Het wegwerken van missing links en het optimaliseren
en verder faciliteren van bestaande
verbindingen moet ervoor zorgen
dat de bereikbaarheid van woon-,
Het grote aandeel van
tewerkstellings- en andere functies
korte verplaatsingen
globaal verbetert.

binnen de totale
pendel onderschrijft
het potentieel van
een groot aandeel
fietsverplaatsingen.

Volgende analyses en figuren 5-8
tonen aan dat de auto veruit op
1 staat voor verplaatsingen in de
regio van de Ring rond Brussel.
Figuur 7 toont het aandeel van
verplaatsingen uit een bepaalde
regio naar Brussel dat met het
openbaar vervoer gebeurt. Die percentages liggen beduidend lager
dan het aandeel auto. Ook hier zien we de paradox: hoe verder van de
grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hoe hoger het aandeel
openbaar vervoer. En hoe dichter bij Brussel, hoe minder kans dat het
openbaar vervoer gebruikt wordt voor verplaatsingen naar Brussel en
de Rand.
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Het grote aandeel van korte verplaatsingen binnen de totale pendel
tussen de Vlaamse Rand en Brussel (zie Figuur 5, waaruit blijkt dat het
merendeel van de verplaatsingen naar Brussel en de Rand ook vanuit
Brussel en die Rand vertrekt), onderschrijft het potentieel voor een
groot aandeel fietsverplaatsingen. Het huidige lage aandeel geeft aan
dat er ruimte is voor een enorme toename. Figuur 8 toont het aandeel
van verplaatsingen uit een bepaalde regio naar Brussel dat met de
fiets gebeurt. Die percentages liggen lager dan die van het openbaar
vervoer en veel lager dan die van de auto.
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Figuur 5 Herkomst totale pendel naar het Brussels

Figuur 6 Herkomst totale pendel naar het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest en de 19 randgemeenten, op

Hoofdstedelijk Gewest en de 19 randgemeenten,

dagbasis en voor alle motieven en alle modi – uitgedrukt
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Provinciaal Verkeersmodel Vlaams-Brabant, MOW – Team

Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) – Team

Verkeersmodellen, oktober 2018)
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Figuur 8 Herkomst totale pendel naar het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest en de 19 randgemeenten, op

Hoofdstedelijk Gewest en de 19 randgemeenten, op dagbasis

dagbasis – uitgedrukt in procentueel aandeel openbaar

– uitgedrukt in procentueel aandeel fietsverplaatsingen naar

vervoerverplaatsingen naar Brussel per gemeente (bron:

Brussel per gemeente (bron: Provinciaal Verkeersmodel Vlaams-

Provinciaal Verkeersmodel Vlaams-Brabant, MOW – Team

Brabant, MOW – Team Verkeersmodellen, oktober 2018)

Provincies

Verkeersmodellen, oktober 2018)
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Groenblauw netwerk –
barrières
De infrastructuur in de regio is niet alleen een barrière voor de
mens, maar ook voor fauna en flora. Zo vormt de Ring bijvoorbeeld
een harde grens ten noorden van het Laarbeekbos en ten zuiden
van het Tangebeekbos, en snijden de R0 en de E411 dwars door het
Zoniënwoud. Ook de A12 vormt een harde oost-westbarrière door
Vlaams-Brabant en verderop. 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. Ook in de ruimere omgeving in en rond Brussel
en de Vlaamse Rand bevinden zich een aantal grote recreatieve
groenpolen en waardevolle open ruimtegebieden die onderling
niet verbonden zijn door middel van ecologische en recreatieve
verbindingen waardoor ze elk afzonderlijk functioneren.
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1.2
Het programma
Werken
aan de Ring
Het programma Werken aan de Ring is meer dan de R0
alleen. Het zet in op het verbeteren van de mobiliteit en
het verhogen van de leefbaarheid in de Vlaamse Rand en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het uitgangspunt is een
aanpak die veel meer omvat dan een verzameling prioritaire
infrastructuurwerken.
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Het programma zet enerzijds in op het verhogen van de
multimodale bereikbaarheid van de regio door te investeren in de
infrastructuurnetwerken voor de verschillende modi. En anderzijds
in multimodale knooppunten om 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,
verkeersveiligheid en biodiversiteit. We nemen acties om functionele,
ruimtelijke en landschappelijke barrières weg te werken en zo bij
te dragen tot de verbetering van het stedelijk weefsel en het herstel
en de versterking van het groene, ecologische netwerk en van de
waterlopen (het blauwe netwerk).

Inleiding

Het programma Werken aan de Ring is een geïntegreerd en samen
hangend geheel dat infrastructuur-, mobiliteits- en leefbaarheids
maatregelen bevat en meewerkt aan een ambitieuze ‘modal shift’. Het
is geen doel op zich, maar een hefboom om veel meer te doen dan de
herinrichting van bestaande infrastructuur. Met het programma
Werken aan de Ring willen we een leefbaarheidssprong maken, de
sprong in gang zetten daar waar leefbaarheidsverbeteringen bezig zijn,
volop meegaan in de richting die is ingezet. Het is een verhaal met
veel dimensies. De Werk
vennootschap heeft de eer de pen
Het multimodale karakter vast te houden, en beoogt neer te
schrijven en uit te voeren wat
van het programma is
breed gedragen wordt door alle
zeer belangrijk. En om
stakeholders in deze complexe
een modale verschuiving
kroniek.

te bekomen, moet er ook
ingezet worden op een
‘mental shift’.

Het multimodale karakter van
het programma is zeer belangrijk.
En om een modale verschuiving
te bekomen, moet er ook ingezet
worden op een ‘mental shift’. Verplaatsingen moeten duurzamer
worden en dienen kritisch te worden geëvalueerd en eventueel
aangepast of verminderd. De (evolutie van de) ruimtelijke ordening
is hierin ook heel belangrijk, zowel wat wonen betreft, als werken en
recreatie. In de ruime omgeving van de Ring klinkt een grote vraag
om de mobiliteit te verbeteren en de leefbaarheid te verhogen.
Met het programma Werken aan de Ring willen we op die urgente
vragen een antwoord bieden door op een integrale manier wegenis-,
fiets-, en openbaar vervoersprojecten aan te vatten, in te zetten
op combimobiliteit en tegelijkertijd de leefbaarheid in haar vele
dimensies in het programmagebied te verbeteren. Op onze weg hier
naar toe voeren we een ver doorgedreven stakeholdermanagement.
We werken intensief samen met bestuurlijke actoren, het
middenveld7, de brede bevolking, bedrijven en gebruikers om de
cruciale verbinding te kunnen maken tussen de belangen van alle
betrokkenen en de doelstellingen van het programma.
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1.3
De Werk
vennootschap
Met De Werkvennootschap zetten we onze schouders
onder grote en complexe mobiliteitsprojecten. Gelet op de
veelzijdigheid van de projecten is er nood aan een actor die
kan instaan voor de centrale coördinatie en aansturing ervan.

De Werkvennootschap werkt samen met een gespecialiseerd en
multidisciplinair team dat, vertrekkend vanuit gebiedsgerichte
mobiliteitsnoden, streeft naar het verbeteren van de multimodale
bereikbaarheid en de leefbaarheid in het programmagebied. Daarbij
werken we aan een integrale strategie rond de te realiseren
mobiliteitsinfrastructuur. We hebben oog voor de coördinatie met
het beleid van andere bestuurlijke actoren. En we werken aan
draagvlakcreatie door een intensieve samenwerking en voldoende
overleg met alle betrokken stakeholders.
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Inleiding

De missie van De Werkvennootschap

infrastructuur. De Werkvennootschap

is vastgelegd in het oprichtings

heeft eveneens als opdracht om daarbij

decreet van 23/12/2016 (hoofdstuk 3,

overleg, participatie en communicatie

Maatschappelijk doel):

met de burgers en het middenveld te
organiseren. De Werkvennootschap

“De Werkvennootschap heeft als

faciliteert het flankerend beleid.”

opdracht binnen de bevoegdheden
van het Vlaamse Gewest complexe

Met die missie werd De

mobiliteitsinfrastructuur van strategisch

Werkvennootschap in 2017 door de

belang te realiseren en faciliteren

Vlaamse Regering opgericht. De

voor het Vlaamse Gewest en

Werkvennootschap is een NV van

publiekrechtelijke rechtspersonen, met

publiek recht, in handen van de Vlaamse

inbegrip van het ontwerpen, financieren,

Overheid en aangestuurd door een

bouwen en, in voorkomend geval,

raad van bestuur.

het onderhouden of beheren van die

Als doorstart van Via-Invest

de aanleg van de A11 verbeterde de

en Lijninvest, bundelt De

leefbaarheid en de woonkwaliteit in de

Werkvennootschap de kennis en

regio, het lokaal verkeer kreeg nieuwe

expertise die groeide binnen het

verbindingswegen, er kwamen veilige

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV),

fietsroutes van en naar de haven en

De Vlaamse Vervoersmaatschappij De

tussen de polderdorpen. De A11 werd

Lijn en de ParticipatieMaatschappij

gebouwd met respect voor de openheid

Vlaanderen (PMV) om grote

van het landschap en er kwamen

infrastructuurwerken versneld en

verschillende ecoverbindingen bij. Er

geïntegreerd aan te pakken. Zo

werd met vele partners samengewerkt.

bracht bijvoorbeeld het tussen 2014

Zo werd bijvoorbeeld met de VLM

en 2017 gerealiseerde project ‘A11’

samengewerkt om via een grondenbank

een oplossing voor het vrachtverkeer

en een gebruiksruilproject grondverlies

van en naar de haven van Zeebrugge

voor landbouwers te compenseren. We

dat voorheen over niet geschikte

willen deze integrale en multimodale

wegen reed, wat leidde tot gevaarlijke

aanpak verderzetten en samenwerken

verkeerssituaties en minder vlot verkeer

met alle betrokkenen in de ruime

tussen de haven en het binnenland. Met

omgeving.
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Voor het programma Werken aan de Ring brengt De Werkvennootschap de eerdere inspanningen van de verschillende Vlaamse
mobiliteitsspelers11 samen, breidt ze uit en bouwt er op verder, samen
met experten en de burgermaatschappij. De Werkvennootschap
coördineert op die manier de Werken aan de Ring en doet dat in nauw
overleg met andere actoren. Al snel is duidelijk dat voor grootschalige
gebiedsgerichte projecten elke geografische afbakening artificieel is.
Daar waar raakvlakken optreden met projecten van andere stakeholders, of waar binnen Werken aan de Ring kan bijgedragen worden aan
reeds lopende of in de steigers staande initiatieven, streven we naar
maximale samenwerking en synergieën. Het programma Werken aan
de Ring kan dan ook niet los gezien worden van wat er in de regio
gebeurt.
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Inleiding
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Visienota Programma Werken aan de Ring

2 Werken aan
de regio – ambities
op regionaal niveau

30

Ambities op regionaal niveau

2.1
Inleiding
Het programma Werken aan de Ring kadert in een breder
verhaal in de regio, zowel geografisch als qua visie. We
vatten de studies en projecten aan vanuit een grondige
gebiedsanalyse op zowel ruimtelijk als mobiliteitsvlak en
houden rekening met de uitdagingen van de regio.
Die uitdagingen liggen op het vlak van mobiliteit, maar evenzeer op vlak
van ruimtelijke ordening, bevolkingsgroei, werkgelegenheid, economie,
ecologie, het bewaren, herstellen en versterken van groenblauwe ver
bindingen en open ruimte enz. Omdat het programma Werken aan de
Ring niet los gezien kan worden van wat er in de regio gebeurt, gaan we
dieper in op deze ruimere context.
De werken in de regio spelen zich af op een schaal van de functionele
stedelijke regio van Brussel en de Vlaamse Rand. De functionele
stedelijke regio is een gebied waar de bewoners dagelijks gebruik maken
van de beschikbare programma’s om te wonen, te werken en te ont
spannen. De functionele verwevenheid tussen die locaties is dusdanig
groot dat ze niet meer als aparte entiteiten beschreven kunnen worden
en hun problemen ook niet eenzijdig aangepakt kunnen worden. De
functionele stedelijke regio reikt minstens tot Mechelen, Leuven, Waver,
Ottignies, Louvain-La-Neuve, Nijvel, Waterloo, Halle, Ninove, Aalst
en Dendermonde. De schaal bevat een gebied met onderdelen van het
Brussels Hoofdstedelijke Gewest, het Vlaams Gewest en het Waals
Gewest. Het concept is per definitie intergewestelijk. Verkeer, mensen
en groenblauwe netwerken gaan over grenzen heen. Figuur 10 situeert
het programma Werken aan de Ring geografisch.

31

Visienota Programma Werken aan de Ring

Figuur 11 visualiseert de plaats van het programma Werken aan de
Ring binnen het breder kader van de Werken aan de Regio. De twee
belangrijkste speerpunten van het programma, inzetten op het
verbeteren van mobiliteit en verhogen van de leefbaarheid, worden
hier gevisualiseerd als twee beleidsdomeinen: Mobiliteit en Ruimte. In
2.3 zoomen we in op het mobiliteitsbeleid in de regio. In Vlaanderen
zullen de Vervoerregio’s12, met de
(in opmaak zijnde) regionale
mobiliteitsplannen, een belangrijke
rol spelen.

De twee belangrijkste
speerpunten van
Werken aan de
Ring zijn inzetten op
het verbeteren van
mobiliteit en verhogen
van de leefbaarheid

Het multimodale programma
Werken aan de Ring zal steunen
op deze beleidsplannen en voor
de verschillende modi nauw
samenwerken met verschillende
actoren. In Brussel wordt
ook gewerkt aan een nieuw
mobiliteitsplan Good Move13.
In 2.4 kijken we in meer detail
naar een aantal aspecten van het ruimtelijk beleid. Ook hier geeft
het programma Werken aan de Ring mee uitvoering aan dit beleid en
wordt er nauw samengewerkt met tal van actoren.
Het verbeteren van de mobiliteit gaat hand in hand met het voeren
van een ambitieus ruimtelijk beleid. Een duurzame modal shift
steunt bijvoorbeeld op concepten zoals het verhogen van ruimtelijk
rendement en dat is alleen mogelijk als ook de omgevingskwaliteit
hoog is. Gezien het belang en de urgente noodzaak van die modal
shift, gaan we daar eerst op in 2.2.

32

Ambities op regionaal niveau

Vlaanderen
Vervoerregio Mechelen

Figuur 10 Werken aan de
Ring als een deelverzameling
van de Werken aan de regio:
geografische weergave
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2.2
Modal shift
Vlaanderen wordt de volgende jaren geconfronteerd met
ingrijpende evoluties op maatschappelijk, economisch en
technologisch gebied. Al die ontwikkelingen hebben een
impact op de mobiliteit. Door de groei van de economie
en de wereldhandel zal het volume aan-, af- en door te
voeren goederen verder stijgen. Indien de huidige gewoonten
ongewijzigd blijven, zal alleen al ten gevolge van de
demografische ontwikkeling ook het aantal vrijetijds- en
werkgerelateerde verplaatsingen verder toenemen.

Zonder gerichte ingrepen zal de groei van de personenmobiliteit
én het goederenvervoer leiden tot meer congestie, zowel op het
hoofdwegennet als op de onderliggende wegen. Daardoor komt
de bereikbaarheid steeds meer onder druk te staan, met negatieve
gevolgen voor verkeersveiligheid, leefbaarheid, economische groei,
luchtkwaliteit en klimaat.
Het antwoord vanuit de Vlaamse overheid bestaat uit een sterk
investeringsbeleid gericht op combimobiliteit dat burgers en
bedrijven in staat stelt om vlot te schakelen tussen verschillende
vervoermiddelen. Dat vergt investeringen in het volledige
mobiliteitssysteem, zowel in de weg als in de alternatieven voor de
wagen. Combimobiliteit maakt ons minder afhankelijk van de (vracht)
wagen. We zullen in de toekomst nog steeds met z’n allen gebruik
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maken van een eigen (of een gedeelde) wagen, onder meer omdat we
ook eerder perifere bestemmingen willen bereiken of op erg vroege
of erg late uren de auto nodig hebben voor diverse taken. Daarnaast
moeten duurzame alternatieven verder ontwikkeld en verbeterd
worden. De focus van het investeringsbeleid ligt op het woon-werken woon-schoolverkeer. We streven naar een ambitieuze ‘modal
shift’. Het aandeel duurzame
modi (te voet, per fiets, bus,
trein, tram of metro) moet in het
De focus van het
woon-werkverkeer toenemen tot
investeringsbeleid ligt
minstens 40%. Binnen de stedelijke
op het woon-werkgebieden van Brussel/Vlaamse
en woon-schoolverkeer.
Rand, Antwerpen en Gent
We streven naar een
streven we naar een toename van
ambitieuze ‘modal shift’.
duurzame modi tot minstens 50%.
Om die ambitieuze modal
shift te bereiken, is een set
van maatregelen nodig voor een meer duurzaam en multimodaal
verplaatsingsgedrag. In die zin zijn niet alleen maatregelen nodig die
het globale vervoersaanbod op een multimodale manier versterken,
maar zullen ook ruimtelijk structurerende en sturende ingrepen
noodzakelijk zijn. Ook technologische ontwikkelingen spelen daarin
een rol.
Het modal shift-verhaal is dus een ‘en-en-verhaal’. Wat niet wil
zeggen dat alles aan elkaar gekoppeld moet worden. Het programma
Werken aan de Ring heeft een plaats in dit bredere verhaal, maakt
er ook zelf deel van uit en geeft het dus mee vorm. We houden bij
de uitwerking van de verschillende deelprojecten rekening met
de veranderende context, o.a. op vlak van mobiliteit, ruimtelijke
ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen enz.
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2.3
Mobiliteitsbeleid
Met het decreet over de basisbereikbaarheid heeft de Vlaamse
Regering de regelgeving inzake mobiliteit en openbaar
personenvervoer geactualiseerd en gemoderniseerd en de bakens
gezet voor een nieuw toekomstgericht mobiliteitsbeleid. Het
kunnen bereiken van belangrijke maatschappelijke en economische
locaties vormt een sterk uitgangspunt van het mobiliteitsbeleid.

Van basismobiliteit
naar basisbereikbaarheid
Daarbij wordt niet vertrokken vanuit het aanbod maar vanuit de
effectieve vervoersvraag. Door een optimale en gerichte inzet van
middelen wordt een performanter vervoersysteem uitgebouwd. Een
systeem dat beter en efficiënter de bereikbaarheid vergroot en daardoor
de reiziger en verlader overtuigt tot het gebruik van meer duurzame
vervoerswijzen.
Basisbereikbaarheid gaat uit van combimobiliteit, waarbij vervoers
wijzen niet langer gezien worden als concurrenten van elkaar maar
elkaar aanvullen. We verplaatsen ons niet uitsluitend met één
vervoermiddel maar combineren verschillende vormen van mobiliteit.
Zo rijden we bijvoorbeeld met de fiets naar het station en nemen we
vervolgens de trein. Of rijden we met de auto tot aan een Park&Ride
en nemen we daar de tram of deelfiets naar het stadscentrum. Vlot
overstappen wordt daartoe gefaciliteerd.
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De beschikbaarheid van op elkaar afgestemde vervoersmogelijkheden
en goed uitgeruste knooppunten maken het mogelijk vlot te
schakelen tussen verschillende vervoermiddelen. Ter hoogte van de
knooppunten kan je vlot schakelen tussen verschillende netwerken
en eventueel gebruik maken van deelsystemen. Digitale tools helpen
bij het aanwijzen van een goed en veilig alternatief.
Het mobiliteitsbeleid voert ook het Europese klimaatakkoord uit en
stelt concrete doelstellingen en maatregelen voor om de vergroening
en verduurzaming in de mobiliteit en de verbetering van de lucht
kwaliteit ten gevolge van het transport te realiseren en de schade aan
milieu en natuur terug te dringen.
Verder zet de visie ook in op het terugdringen van de verkeers
onveiligheid met het oog op een wezenlijke vermindering van het
aantal verkeersslachtoffers.
In het mobiliteitsbeleid wordt eveneens de link gelegd met het
ruimtelijk beleid: “Basisbereikbaarheid gaat hand in hand met een
duurzaam ruimtelijk kader door middel van een geïntegreerde aanpak
van vervoer, infrastructuur en ruimtelijke ontwikkelingen, op het
gebied van planvorming, financiering, investeringen, onderhoud en
exploitatie.” Hiervoor verwijzen we naar 2.4.
Het concreet uitwerken van de benodigde set van maatregelen
zal gebeuren in de schoot van de recent opgerichte vervoerregio’s
Vlaamse Rand en Leuven (zie verder). De vervoerregio werkt vanuit
het hoger beschreven principe van basisbereikbaarheid.

Vervoerregio’s & regionale mobiliteitsplannen
Het Vlaamse Gewest werd ingedeeld in 15 vervoerregio’s, die het
volledige grondgebied van het Vlaamse Gewest bedekken. Het gebied
waarin het programma Werken aan de Ring actief is, betreft vooral de
vervoerregio’s Vlaamse Rand14 en Leuven15.
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De vervoerregio’s moeten de basisbereikbaarheid faciliteren a.d.h.v.
het uitwerken van een totaal mobiliteitsnetwerk en het opstellen van
een regionaal mobiliteitsplan. Binnen de vervoerregio’s, bestaande uit
meerdere gemeenten en entiteiten van het beleidsdomein Mobiliteit
en Openbare Werken, wordt de afstemming op de regionale
vervoersvraag bewaakt op basis van de reële en potentiële
vervoersstromen.

Antwerpen

Kempen

Brugge

Oostende

Waasland

Gent

Limburg

Mechelen

Roeselare

Aalst

Westhoek
Kortrijk

afbakening van de
vervoerregio’s. Vastgelegd

Leuven

Vlaamse
Rand

Vlaamse
Ardennen

Figuur 12 Territoriale

door de Vlaamse Regering
op 20/07/2018.

centrumstad

Buggenhout
Keerbergen

Londerzeel

Meise

Opwijk
Merchtem

Begijnendijk
Tremelo

Kampenhout

Grimbergen

Liedekerke

Haacht

Lennik
SintPietersLeeuw

Gooik
Galmaarden
Herne

Brussels
Hoofdstedelijk
Gewest
Drogenbos

Pepingen
Halle

SintGenesiusRode

Hoeilaart

Zoutleeuw

Boutersem

Overijse

Geetbets

Glabbeek

Bierbeek
Oud-Heverlee

Tervuren
Huldenberg

Linkebeek

Lubbeek

Leuven
Bertem

WezembeekOppem

Vlaamse Rand en Leuven

Kortenaken

Kortenberg

Kraainem

Beersel

Figuur 13 Vervoerregio

Tielt-Winge

Herent

Machelen
Zaventem

Roosdaal

Diest

Bekkevoort
Holsbeek

Steenokkerzeel

Ternat
Dilbeek

ScherpenheuvelZichem

Rotselaar

Vilvoorde
Wemmel

Asse

Affligem

Aarschot

Zemst

Linter
Tienen

Hoegaarden
Landen

Bever

Uiteraard worden ook de gewestgrensoverschrijdende
vervoersassen meegenomen met extra aandacht voor de
afstemming en samenwerking tussen de Vlaamse en Brusselse
vervoersoperatoren, De Lijn en MIVB. Ook mogelijke synergieën met
het Waals Gewest worden bekeken. Hiertoe is terugkoppeling met
de vervoerregio Leuven belangrijk, in casu het deelgebied Overijse –
Tervuren – Hoeilaart – Huldenberg.
Ook participatie is belangrijk. Aan de burgers moet tijdig en doel
treffend inspraak worden verleend bij het voorbereiden, vaststellen,
uitvoeren, volgen en evalueren van het mobiliteitsbeleid.
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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 voorwaarden om een volwaardig alternatief te
vormen voor het auto- en vrachtverkeer.

Good Move,
het Brussels mobiliteitsplan
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt momenteel aan het
gewestelijk mobiliteitsplan ‘Good Move’, de opvolger van het
IRIS 2-plan. Het plan streeft naar minder individuele gemotoriseerde
verplaatsingen en zet in op meer actieve verplaatsingen en lokaal
openbaar vervoer. Tegelijk duidt het plan op een trapsgewijze
verschuiving van gemotoriseerde verkeersstromen uit de wijken naar
de Plus-wegen in het Gewest. Een deel van het verkeer dat momenteel
over deze gewestelijke wegen rijdt, wordt verwezen naar de R0. De
opmaak van dit plan biedt de opportuniteit om grensoverschrijdende
mobiliteitskwesties samen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
af te stemmen en gezamenlijke doelstellingen te formuleren voor de
modal shift.
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Beleid - Fiets
Om meer mensen op de fiets te krijgen, moet er meer en vooral
veiligere fietsinfrastructuur gerealiseerd worden. Voor de regio in de
rand rond Brussel zijn er verschillende fietsnetwerken geselecteerd
voor belangrijke of zeer belangrijke fietsrelaties. Zo zijn er naast
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Vlaams-Brabant
(MOW) ook het fiets-GEN, zijnde de gewestgrensoverschrijdende
fietssnelwegen (2012, Brussel Mobiliteit, MOW, Provincie).

Figuur 14 Bestaande situatie fiets-GEN (rood)
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Figuur 15 Wensbeeld fiets-GEN (rood)
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Wat duidelijk opvalt, is dat de rode lijnen van het wensbeeld momen
teel op het terrein zo goed als afwezig zijn in de omgeving van de R0.
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5. Noord-Zuid 3 (HST - spoor L124)

13. Kleine Ring

6. Luchthavenroute (L26 - A201)

14. Westtangent (spoor L28)

Figuur 16 Fiets-GEN 2012 hoofdroutes

7. E40 route

15. Westradiaal (parallel N8)

(Grensoverschrijdende fietssnelwegen

8. Oost-West radiaal (Tervuren - Zellik)

Brussel binnen een straal van 15 km)
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Figuur 17 Fietssnelwegen
(bron: fietssnelwegen.be)

Beleid - Openbaar vervoer /
collectief vervoer
Met zicht op de toekomst, stelde De Lijn in 2009 haar ‘Mobiliteitsvisie
2020’ voor waarmee ze in Vlaanderen een belangrijke modal shift
wenst te realiseren. De Lijn voorziet daarin 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.
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Figuur 18 Vervoerregio – Kernnet en aanvullend net 2020/2021

Ambities op regionaal niveau

Vanuit deze Mobiliteitsvisie 2020 is het Brabantnet ontstaan. De
3 tram(-bus)lijnen van het Brabantnet werden opgenomen binnen het
programma Werken aan de Ring (zie 5.2.).
Het openbaar vervoer-netwerk voor de Vlaamse Rand voor de nabije
toekomst wordt binnen de vervoerregio’s Vlaamse Rand en Leuven
vormgegeven.

De 3 tram(-bus)lijnen
van het Brabantnet
werden opgenomen
binnen het programma
Werken aan de Ring

Het nieuwe openbaarvervoernet
bestaat uit vier lagen. Elke laag
binnen het openbaar vervoer
heeft een specifieke rol en de
vervoerlagen worden optimaal op
elkaar afgestemd.

Treinnet
Het treinnet is de ruggengraat van het openbaar vervoer in
Vlaanderen. Het GEN-netwerk dient verder te worden uitgebouwd.

Kernnet
Het kernnet is de vervoerslaag die inspeelt op de hoge vervoersvraag
op grote assen. De bussen en trams van het kernnet rijden tussen de
grote woonkernen en centraal gelegen attractiepolen zoals scholen,
sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra. Het kernnet
wordt afgestemd op het treinnet.
De Lijn bereidt hiervoor per vervoerregio een voorstel voor. De Lijn
baseert zich daarvoor op de aangetoonde vervoersvraag, gekende
plannen en vragen maar ook op het huidig net en tellingen. Die
voorstellen worden in de vervoerregioraden voorgelegd en besproken.
De Vlaamse Regering beslist over het netwerk en de minimaal
te bedienen attractiepolen van het kernnet, na het advies van de
vervoerregioraad.
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Aanvullend net
Het aanvullend net bestaat uit de bussen tussen kleinere steden
en gemeenten. Het zorgt voor de aanvoer naar het kernnet en het
treinnet. Ook het woon-werkverkeer en het woon-schoolvervoer die
alleen tijdens de spitsuren bestaan, kunnen deel uitmaken van dit net.
Ook voor het aanvullend net bereidt De Lijn een voorstel voor.
De Lijn legt dat voor aan de vervoerregioraad die finaal bepaalt
hoe het netwerk er zal uitzien en welke de minimaal te bedienen
attractiepolen zijn.

Vervoer op maat
Het vervoer op maat is de vervoerslaag die inspeelt op specifieke
individuele mobiliteitsvragen van personen die geen toegang hebben
tot de andere vervoerslagen wegens doelgroep, locatie of tijdstip.
Concreet gaat het om een buurtbus of een collectieve taxi die reizigers
vervoert op afroep. Ook het aanbod aan verschillende deelsystemen
(deelfietsen, deelauto’s) maakt deel uit van het vervoer op maat.
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Europees beleid - autowegen
Ook met het Europese beleid houden we rekening. De Europese
commissie geeft de R0 een centrale plaats in haar ‘corridor’-netwerk.
Drie16 van de negen corridors die Europa verbinden lopen over de
R0. Vanuit het Europees beleid is het garanderen van een goede
doorstroming op deze corridors een belangrijke doelstelling.

Eindhoven
Antwerpen

Brugge
Gent

Maastricht

Brussel
Rijsel
Bergen

Namen

Luik

Charleroi

Rijn - Alpen

Noordzee - Middellandse Zee

Noordzee - Baltische Zee

Figuur 19 North Sea – Baltic, Rhine – Alpine en North Sea – Mediterranean.
Bron: http://ec.europa.eu/transport/infrastructure/tentec/tentec-portal/map/maps.html
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2.4
Ruimte
Een ambitieuze modal shift vraagt om een ambitieus
ruimtelijk beleid met een daaraan gekoppeld locatieen vergunningenbeleid, waarbij ontwikkelingen gepland
worden op specifieke locaties, i.f.v. een optimale
afstemming op de vervoernetwerken.

Het naoorlogse ruimtelijke ontwikkelingsmodel van België zette in op
een horizontale verstedelijking van monofunctionele verkavelingen
in het groen. Dat leidde, naast een groot beslag op open ruimte, tot
een grote verplaatsingsnood, een sterke auto-afhankelijkheid, een
energieafhankelijkheid en de creatie van alomtegenwoordige files.
Slimme verdichtingen in stedelijke kernen en dorpen en op plaatsen
die goed multimodaal ontsloten zijn, kunnen een omslag betekenen
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Beleidsplan
Ruimte Vlaanderen (BRV)
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van
het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)17 goed. De strategische visie
omvat een toekomstbeeld en een overzicht van beleidsopties op
lange termijn, met name de strategische doelstellingen.
Het Vlaams ruimtelijk beleid zet in op de relatie met Brussel, met
respect voor ieders identiteit. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
kent een ontwikkeling die tot ver in Vlaanderen reikt. De migratie uit
Brussel is het sterkst voelbaar in de directe omgeving.
Grensoverschrijdende samenwerking met een ruime betrokkenheid
van onder andere overheden,
maatschappelijke organisaties,
De ruimtelijke
investeerders, ondernemers en
ontwikkeling moet
burgers kan bijdragen tot een
de mobiliteitsuitdaging
evenwichtige en kwalitatieve
beheersbaar maken.
ontwikkeling in de Rand rond
Brussel. Daarbij wordt een
evenwicht gezocht tussen
enerzijds de ontwikkeling zelf en anderzijds het behoud van
voldoende kwalitatieve open ruimte met zowel oog voor landbouw,
natuur en bos, landschap, hernieuwbare energie als recreatie.
De ruimtelijke ontwikkeling moet de mobiliteitsuitdaging beheersbaar
maken. De (her)ontwikkelingskansen rond knooppunten in de
Vlaamse Rand, net zoals in de rest van Vlaanderen, zijn prioritair.
Het verhogen van het ruimtelijk rendement en een bijzondere zorg
voor open ruimte, groenblauwe dooradering, hernieuwbare energie en
leefk waliteit zijn noodzakelijke randvoorwaarden waarbinnen kansen
ontstaan vanuit economische dynamiek en bevolkingsgroei. Het relatief
groot aantal investeringen in de uitbouw van het collectieve vervoers
systeem biedt ook kansen voor ontwikkeling. Als voorwaarde geldt
dat de huidige verkeersproblematiek ten gevolge van onvoldoende
uitgeruste wegen kan worden opgelost. Het Vlaams ruimtelijk beleid
zet dan ook in op een samenhangende en evenwichtige ontwikkeling
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van woongelegenheden, werkplekken en voorzieningen door ze
zoveel mogelijk te koppelen aan collectieve vervoersstromen, aan
fietsinfrastructuur en bestaande concentraties van voorzieningen.
Samenhangende ontwikkeling heeft als doel de multimodale
toegankelijkheid en nabijheid van werkplekken en voorzieningen
te bevorderen en zo de ruimtelijke voorwaarden te scheppen voor
mobiliteitsbeheersing en basisbereikbaarheid (zie §2.3). Zo wordt er
ook gewerkt aan emissiereductie, het verminderen van geluidsoverlast,
klimaatadaptatie en logistieke en energie-efficiëntie.

Vlaams
klimaatbeleidsplan
In Vlaanderen doet het klimaatbeleidsplan uitspraken over de
ambities voor een modal shift. In het hoofdstuk 4.1 ‘Sectorale
bespreking / Transport en mobiliteit’ is de derde doelstelling Sturen
van de mobiliteitsontwikkeling:

• Er wordt een daling gerealiseerd van het

verschuiving van 6,3 miljard tonkilometers

miljard gereden voertuigkilometers in 2030.

van de weg naar alternatieve

Dat betekent een daling van -12% t.o.v. 2015

vervoersmodi (via waterweg of

voor personenwagens en bestelwagens en

spoorwegnet) gerealiseerd. Het aandeel

een beperking van de toename tot maximaal

spoor en binnenvaart in de modale

14% voor vrachtwagens.
• Een multimodaal vervoersysteem uitbouwen:
–– In het woon-werkverkeer neemt het

verdeling neemt toe tot 30%.
–– In de verschillende zeehavens wordt sterk
ingezet op het gebruik van duurzame

aandeel duurzame modi toe tot minstens

modi. Het aandeel van deze modi (spoor,

40% (het autogebruik bedraagt maximaal

binnenvaart en estuaire vaart) neemt ten

60%).

opzichte van het totaal toe met 5 tot 10%

–– In de sterk verstedelijkte vervoerregio’s
Antwerpen, Gent en Vlaamse Rand
bedraagt het aandeel duurzame modi
minstens 50%.
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–– In het goederenvervoer wordt een

aantal kilometers over de weg tot max. 51,6

(t.o.v. 2013).
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• Een duurzaam verplaatsings- en vervoers

de bestaande kilometerheffing voor

gedrag stimuleren:

vrachtwagens en onderzoeken we hoe die

–– We voeren voor alle lichte voertuigen een

gedifferentieerd kan worden op basis van

budgetneutrale slimme kilometerheffing

het tijdstip waarop en de plaats waar er

in waarbij we de vaste belastingen

wordt gereden.

(Belasting in Verkeersstelling en Jaarlijkse
Verkeersbelasting) afschaffen, om
volgende doelstellingen te bereiken: het

–– Daarnaast zetten we ook sterk in op
beïnvloeding van het “niet-rationele
keuzegedrag”.

verminderen van de voertuigkilometers,

–– Het bovenlokaal functioneel fietsroute

het reduceren van de congestie op de

netwerk wordt ingericht conform het

wegen, de toepassing van het principe ‘de

Vademecum.

gebruiker betaalt’ en het internaliseren

• Een regionale en integrale aanpak van

van externe kosten. Bij de tariefstelling

basisbereikbaarheid:

houden we rekening met de milieuprestatie

–– De basisbereikbaarheid vergt

van de voertuigen. We realiseren goede

samenwerking. Een geïntegreerde

(mobiliteits)alternatieven zodat de burger

aanpak van vervoer, infrastructuur en

zijn gedrag kan aanpassen.

ruimtelijke ontwikkelingen is noodzakelijk,

–– Tegelijk evalueren we op het moment

zowel op het gebied van de planning

dat de slimme kilometerheffing voor

en investeringen als op het vlak van

lichte voertuigen wordt ingevoerd ook

exploitatie en service.

Gebiedsprogramma voor
de Rand rond Brussel
Op 18 mei 2018, naar aanleiding van de opstart van het geïntegreerd
planningsproces18 voor de ruimtelijke herinrichting van de Ring
rond Brussel - deel noord, besliste de Vlaamse Regering19 om ook
een flankerend programma voor de regio verder uit te werken. Meer
nog, vanuit allerlei stakeholders lopen er momenteel al projecten en
processen in de omgeving van de R0 die veel breder gaan dan een
flankerend programma voor de herinrichting van de R020. Er is dan
ook nood aan een gecoördineerde aanpak om een gebiedsprogramma
voor deze regio verder uit te werken.

51

Aangezien geïntegreerde gebiedsgerichte ontwikkeling een
duidelijke opdracht is van het Departement Omgeving zal zij de
rol van gebiedsregisseur op zich nemen. Het gebiedsprogramma
zal vertrekken van het inventariseren van de lopende en geplande
projecten (in de brede zin) van de Vlaamse overheidspartners in het
gebied. De afstemming van die projecten en het aanduiden van de
meerwaarde voor het oplossen van knelpunten in het gebied is daarbij
de doelstelling. Als regisseur kan het Departement Omgeving ook
lacunes in kaart brengen en waar nodig nieuwe projecten initiëren of
trekken. Het oplossen van het mobiliteitsvraagstuk in het gebied gaat
samen met een programma voor het verhogen van de leefbaarheid.
Dat laatste is de kern van de opdracht van het gebiedsprogramma.
Gezien delen van de Vlaamse Rand rond Brussel morfologisch één
geheel vormen met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is het evident
dat het gebiedsprogramma voor bepaalde deelzones of thema’s
gewestgrensoverschrijdend bekeken wordt. Er is daarom een
nauwe samenwerking en afstemming met partners uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
Vertrekkend vanuit de beleidsvisies van de verschillende
departementen en agentschappen, streeft het Departement Omgeving
maximaal naar synergie en gaat ze voor een gemeenschappelijk
project waarin de eigenstandige doelstellingen van de individuele
departementen en agentschappen (maar ook van gemeenten en nietbestuurlijke actoren) elkaar versterken om tot een globaal programma
te komen voor de Rand rond Brussel.
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Visienota Ruimte
Vlaams-Brabant
De Visienota Ruimte Vlaams-Brabant bevat nieuwe basisprincipes,
ruimtelijke strategieën en prioriteiten voor het provinciale ruimtelijke
beleid. De visienota ruimte wenst de volgende grote inhoudelijke
uitdagingen aan te pakken:
• Demografie. De stijging van het aantal inwoners en de trend van
gezinsverdunning resulteren in een grotere vraag naar kleinere,
aangepaste en goedgelegen woningen.
• Ecosystemen. Biodiversiteit en open ruimte zijn noodzakelijk
om de ecosysteemdiensten in stand te houden. Dat betekent de
productie van zuiver water, het reguleren van de luchtkwaliteit, de
bescherming tegen overstromingen en ruimte voor sport, recreatie
en ontspanning.
• Klimaatverandering en energiebehoefte. De provincie
engageert zich om te evolueren naar een klimaatneutrale en
klimaatbestendige provincie tegen 2040. Concreet betekent dat een
kleinere energiebehoefte en een omslag naar hernieuwbare energie.
• Mobiliteit. Er worden steeds meer verplaatsingen gemaakt. De
oorzaak van die verplaatsingen moet aangepakt worden, maar ook
de manier waarop ze gebeuren. Er is een modal shift nodig van de
wagen naar een mix van verschillende vervoermiddelen.
• Economische ontwikkeling. Ruimte voor bedrijvigheid en handel
is nodig. Maar het ruimtegebruik voor die functies moet efficiënter.
Het toekomstige ruimtelijk beleid streeft naar een organisatie volgens
een optimaal ruimtelijk rendement. Dat betekent compacter bouwen,
functies verweven, meervoudig ruimtegebruik, tijdelijk ruimtegebruik
en de open ruimte vrijwaren. De nabijheid en de bereikbaarheid
moeten de ruimtelijke ontwikkelingen sturen. Door ze te bundelen in
goed bereikbare kernen, neemt de verplaatsingsbehoefte af en is er
geen verdere versnippering van de open ruimte.
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Binnen het thema mobiliteit is het streven naar een duurzame
mobiliteit het uitgangspunt. Dat betekent minder verkeersdrukte,
autoafhankelijkheid, geluidshinder en uitstoot van fijn stof en
broeikasgassen. Een locatiebeleid waarbij het juiste programma op
de juiste plaats wordt voorzien, leidt tot minder verplaatsingen. Er
moet meer infrastructuur voor voetgangers en fietsers komen. Het
openbaar vervoer moet performanter worden door de knooppunten
te versterken, de doorstroming te garanderen en een flexibeler
vervoersnetwerk uit te bouwen. De stads- en woonkernen moeten
verkeersluw worden. Het wegennet wordt geoptimaliseerd door de
beschikbare infrastructuur efficiënt te benutten. Multimodale knopen
moeten verder ontwikkeld worden.
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2.5
Technologische
innovatie en
andere
ontwikkelingen
Gezien de lange looptijd van het project van de herinrichting
van de R0, is het van belang dat het gekozen concept robuust
genoeg is om te blijven functioneren in de verschillende
toekomstscenario’s.

Futureproof ontwerpen betekent het ontwerp voldoende robuust of
veerkrachtig maken om ook in een veranderende toekomst optimaal
te functioneren. In de toekomst kan er zich een hele waaier aan eco
nomische, politieke, sociale, fiscale, milieukundige en technologische
veranderingen ontwikkelen. Kenmerkend daarvoor is de grote on
zekerheid over hoe die zich zullen voordoen. Voorbeelden zijn:
• Wijzigingen in
weersomstandigheden
• Bevolkingstoename
• Capaciteitsbeperkingen
• Beperkte ruimte
• Beperkte financiële middelen

• Nieuwe technologieën
• Herbestemmen weg
infrastructuur voor andere
vervoerswijzen
• Wijziging reizigersgedrag
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Het is een zekerheid dat de heringerichte R0 tijdens zijn levensduur
zal functioneren als een AHS (automated highway system) waar
zelfrijdende voertuigen rijden. Het snelwegennet zal ook het eerste
net zijn waar zelfrijdende voertuigen zullen rijden omdat zowel
het verkeers- als het wegbeeld veel eenvoudiger is dan dat van het
onderliggende wegennet. Maar dat zijn slechts enkele elementen van
de veranderende toekomst.
Het vergt verder onderzoek om na te gaan of en in welke vorm met
(de effecten van) die ontwikkelingen rekening gehouden kan worden.
Het gaat dan ook over een mogelijke overgangsperiode, bijvoorbeeld
gemengd gebruik van zelfrijdende, niet-zelfrijdende wagens en shuttles.
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Visienota Programma Werken aan de Ring

3 Doelstellingen
programma
Werken aan de Ring
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Doelstellingen programma

3.1
Doelstellingen
Het programma Werken aan de Ring wil de mobiliteit
en leefbaarheid verbeteren in de regio rond de R0:
de Vlaamse Rand en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
We volgen een multimodale mobiliteitsvisie. We zetten in
op verschillende modi door de respectievelijke netwerken
te verbeteren en knooppunten uit te bouwen en zo de
multimodale bereikbaarheid van de regio te verbeteren.

Zo dragen we bij tot de ‘Ambitieuze Modal Shift’ doelstelling zoals
vooropgesteld in de beleidskaders in Vlaanderen en Brussel (zie p. 35).
Alleen zo kunnen we de files en de verliesuren verminderen. Zowel
de modal shift als het verbeteren van het netwerk per modus vindt
plaats in een context van een steeds groeiende mobiliteitsvraag, wat
een extra uitdaging betekent. Sowieso zal rekening gehouden moeten
worden met tal van aspecten van een veranderende toekomst en is
het futureproof ontwerpen een doelstelling die we blijvend voor ogen
stellen (zie p. 55).
‘Verbeteren van netwerken’ kan verschillende betekenissen hebben:
vernieuwen, sociale of verkeersveiligheid verhogen, logischer maken,
uitbreiden, inkrimpen of knips doorvoeren, beter leesbaar maken,
doorstromingsmaatregelen nemen voor bijvoorbeeld openbaar
vervoer enz. Voor de duurzame vervoerswijzen omvat verbeteren van
het netwerk sowieso een uitbreiding en een verhoging van
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veiligheid, kwaliteit en comfort om een verschuiving in vervoers
wijzekeuze te bekomen. De leefbaarheid willen we verhogen in zowel
de woon- als tewerkstellingsgebieden, o.a. door de bovenstaande
mobiliteitsdoelstellingen na te streven. Omgevingskwaliteit heeft vele
aspecten: geluidsimpact, luchtkwaliteit, sluipverkeer, architecturale
en stedenbouwkundige kwaliteit,
biodiversiteit enz. De leef- en
woonkwaliteit zal ook verbeteren
Mobiliteit
wanneer we volop inzetten op de
versterking van het groenblauwe
netwerk. Onderstaand schema vat de
Infrastructuur
verschillende assen samen, al lopen ze
door elkaar. Dit hoofdstuk gaat verder in
op de verfijning van die doelstellingen
Fiets
OV
P+R
binnen het programma Werken aan de
Ring.
P+R

Auto

Leefbaarheid
Bebouwde ruimte

Wonen
Recreatie

Werken

Figuur 20 Doelstellingen van het
programma Werken aan de Ring.
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Zonder te willen vooruitlopen op de
verschillende deelprojecten, geeft de
kaart hiernaast het programmagebied
Groenblauw netwerk
weer. De R0 zelf wordt heringericht;
de lijnen van het Brabantnet
zijn aangeduid in het groen, de
Groen
Blauw
fietssnelwegen en fietsverbindingen in
het oranje, en de Park & Rides zijn als
vlaggetjes ingeplant op onderstaande
kaart. Gezien de multimodale aanpak en
de aandacht voor de vele aspecten van
leefbaarheid, kunnen we momenteel
geen harde geografische grens uitzetten voor het programmagebied.
De verdere uitwerking van de verschillende deelprojecten zal die
grenzen verder verfijnen. Daarbij wordt er maximaal aangetakt op en
afgestemd met alles wat er in de regio gebeurt en op til staat, en zullen
er ook samenwerkingsverbanden worden afgesloten met partners.
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Figuur 21 Programma Werken aan de Ring – overzicht
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3.2
Mobiliteit
verbeteren
Met de Werken aan de Ring zullen we de R0 en het aansluitend
onderliggend wegennet opnieuw in lijn brengen met de
wegencategorisering en brengen we het verkeer op de wegen
waar het thuishoort. Die verschuivingen moeten geëvalueerd
worden in functie van wenselijkheid, belasting van verschillende
wegen, omrijdfactoren, leefbaarheid enz.

Het doel is om een meer sturend netwerk te realiseren, waarbij
auto- en vrachtverkeer die routes gebruiken die daarvoor het meest
geschikt en/of gewenst zijn. Een eenduidige ontsluitingsstructuur
zal het oneigenlijk gebruik van wegen beperken of elimineren. Het
belangrijkste gevolg daarvan is om waar mogelijk ongewenst of
doorgaand verkeer uit de woonkernen te weren.
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Netwerklogica
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 willen we tot een minimum beperken.
Het beperken van de mogelijkheden voor auto- en vrachtverkeer –
bijvoorbeeld door het downgraden van de functie van een weg of
zelfs het knippen van een verbinding – kan opportuniteiten scheppen
om de maaswijdte van de netwerken van openbaar vervoer, fiets- en
voetgangersverkeer te verkleinen.
De Werken aan de Ring moeten op die manier de bereikbaarheid van
groeipolen en tewerkstellingszones faciliteren en de bereikbaarheid
en leefbaarheid van woonkernen garanderen en verbeteren.
Wat openbaar vervoer- en fietsnetwerken betreft, wordt er ingezet
op maasverkleining door de uitbreiding van en/of het herstel of het
verbeteren van bestaande netwerken. Daarbij moet aandacht besteed
worden aan verknopingsmogelijkheden. Wanneer uitwisseling
tussen individueel en collectief vervoer mogelijk is, zal dat bijdragen
tot de verhoging van het reizigerspotentieel van het openbaar vervoer.
Voor de uitbreiding van de netwerken zelf, moet er gefocust worden
op de nabijheid van bewoning en andere attractoren om zoveel
mogelijk reizigers en fietsers aan te trekken.
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Netwerk
per modus verbeteren
De multimodale aanpak zet in op de verbetering van de infrastructuur
voor de zachte weggebruikers (voetgangers, fietsers), het openbaar
vervoer en de auto.

Voetgangers
Wat het voetgangersnetwerk betreft, worden we in het
programmagebied geconfronteerd met een versnippering van het
netwerk. Ook het verbeteren daarvan behoort tot de doelstellingen
van het programma Werken aan de Ring. Zoals voor de fiets en het
openbaar vervoer (zie verder), zullen ook de kruisingen met de Ring
voor voetgangers worden verbeterd of aangelegd. Veiligheid van de
zachte weggebruiker is een belangrijke doelstelling.
De woonkernen spelen een grote rol in het zacht recreatief netwerk.
De onderlinge relaties moeten worden versterkt, net als de relaties
tussen de kernen en de groene gebieden. Zo wordt er bijvoorbeeld
ingezet op een voetgangersnetwerk om de toegang tot het
Zoniënwoud voor wandelaars te bevorderen.

Fiets
De fiets is de nieuwe auto, de vrijheid van weleer. Net als voor het
openbaar vervoer, zal de aanleg van verleidelijke, meer efficiënte en
veilige infrastructuur de overstap naar de fiets bevorderen. Binnen
het programma Werken aan de Ring bouwen we verder op Vlaams
en Brussels beleid en studiewerk zoals het fiets-GEN (zie p. 37). De
ambitie is het realiseren van een samenhangend netwerk, zowel
recreatief als functioneel.
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Zo werken we aan fietssnelwegen, cruciale dragers van het
fietsnetwerk die toelaten zich snel en efficiënt te verplaatsen op
rechtstreekse verbindingen. De fietssnelwegen worden uitgebouwd
met ongelijkvloerse kruisingen waar nodig, zodat we een maximale
efficiëntie en veiligheid van het fietsverkeer garanderen. We voor
zien comfortabele, brede fietssnelwegen van vier meter breed. Naast
de reeds geïdentificeerde radiale assen tussen de Vlaamse Rand en
het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (zie p. 41), is een
tangentiële verbinding langsheen
de R0 noodzakelijk. De FR0 komt
Net als voor het
in de buurt van die tangentiële
openbaar vervoer
route, maar ligt ter hoogte van
zal de aanleg van
Jette, Wemmel en Vilvoorde te ver
kwaliteitsvolle
van de R0. En ook ten zuiden van
infrastructuur
Zaventem stopt de FR0. Op het
de overstap naar
oostelijk deel van de R0 is er nood
de fiets bevorderen.
aan een noord-zuidverbinding die
de lokale kernen (WezembeekOppem, Tervuren, Hoeilaart) een
vlotte fietstoegankelijkheid biedt
naar de noordrand van Brussel.
We bestuderen daarom een ‘Ringfietspad’ dat aan bovenstaande
doelstellingen voldoet en nemen de uitbouw ervan mee in de
verschillende deelprojecten van het programma.
Bij alle fietsinfrastructuur besteden we aandacht aan verkeers
veiligheid en sociale veiligheid en hechten we ook belang aan
de belevingswaarde van de fietsers door een groene inpassing
of een mooie inpassing binnen de bestaande publieke ruimte. Zo
zullen een aantal fietssnelwegen vrijliggend zijn, losgekoppeld van
auto-infrastructuur. Anderzijds kan gebundelde infrastructuur ook
ruimtebesparend zijn en versnippering van open ruimte tegengaan,
wat er toe leidt dat de geprefereerde locatie van een fietssnelweg soms
parallel aan autowegen loopt. De integratie van het fietsnetwerk met
andere netwerken, bijvoorbeeld openbaar vervoer, is ook belangrijk.
Daarop gaan we dieper in het volgende hoofdstuk.
67

Onderstaande figuur vat de doelstellingen samen die worden
nagestreefd bij de aanleg van de fietssnelwegen binnen het
programma Werken aan de Ring.

Comfort

Veiligheid

- breed fietspad met ruime
bochten en een vlak
parcours
- aangepaste verlichting

- verkeer scheiden van elkaar
- vrijliggende fietspaden
- ongelijkgrondse kruispunten

Continuïteit
- constant kwaliteitsniveau
- goede signalisatie
- conflictvrij

Aantrekkelijkheid
- aandacht voor luchtkwaliteit,
lawaaihinder en publieke ruimte
- inpassing in de omgeving
- samenhangende groenstructuur

Integratie
- aansluiting met openbaar vervoer
- veilig overstappen op tram of bus
- aangepaste fietsstallingen

Figuur 22 Doelstellingen bij
aanleg fietssnelwegen

Naast de aanleg van fietssnelwegen, past het ook in de multimodale
visie van ons programma om overal aandacht te besteden aan de
fietser en dus fietsvoorzieningen aan te leggen bij de herinrichting
van de wegen. Bijvoorbeeld op plekken waar vrije busbanen voor
openbaar vervoer worden aangelegd, waar een tramlijn voorzien
wordt of waar er kruisingen met de R0 worden heraangelegd. Het
gaat dan niet over vier meter brede fietssnelwegen maar over veilige,
functionele fietsinfrastructuur.
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Openbaar vervoer
Binnen het programma Werken aan de Ring worden drie
Hoogwaardige Openbaar Vervoerlijnen gerealiseerd:
• de radiale lijn Boom-Brussel;
• de tangentiële lijn rond Brussel van het UZ Brussel in Jette naar de
luchthaven in Zaventem;
• de verlenging van de tramlijn die momenteel van Brussel-Centrum
naar de NAVO rijdt, tot aan de luchthaven in Zaventem.
De keuze voor een tram was een uitgangspunt, gezien de nood
aan voldoende snelheid, capaciteit, reiscomfort, stiptheid en
attractiviteit. De tangentiële verbinding zal in eerste instantie als
een trambuslijn gerealiseerd worden, voor tweederde van het traject
op eigen bedding. Enkel kwalitatief openbaar vervoer kan immers
een écht alternatief vormen voor de auto en op die manier bijdragen
tot meer levenskwaliteit, meer leefbare steden en gemeenten,
verbeterde mobiliteit, een alternatief voor de files, minder tijdverlies
en economische groei.
Zo wil de Ringtrambus in de Vlaamse Rand rond Brussel voor een
substantiële modal shift zorgen. Met het Ringtrambus-project willen
we dagelijks bijkomend 10.000 mensen overtuigen om het openbaar
vervoer te gebruiken en 5.000 mensen overtuigen om de fiets te
nemen. We willen de mobiliteit verbeteren, verduurzamen en het
gebruik van de auto afremmen om de leefbaarheid in de Rand rond
Brussel te verbeteren.
Naast het wegwerken van bovenstaande missing links in het
openbaar vervoer netwerk, zet het programma Werken aan de
Ring in op het optimaliseren en verder faciliteren van bestaande
verbindingen door het aanpakken van doorstromingsproblemen
van het openbaar vervoer. Op een heel aantal assen onder en over
de R0, van Dilbeek tot Groenendaal, rijden er bussen. Vooral in
de buurt van op- en afritten van autosnelwegen zijn er nogal wat
doorstromingsproblemen voor het openbaar vervoer. Alleen door het
verbeteren van die problemen, bijvoorbeeld door het voorzien van
eigen beddingen voor het openbaar vervoer of het optimaliseren van
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de verkeerslichtenregelingen, kan de commerciële snelheid en de
betrouwbaarheid van het openbaar vervoer verbeteren. Daarom zal
er op die plaatsen waar het onderliggend wegennet de Ring kruist,
ingezet worden op doorstromingsmaatregelen.

Auto- en vrachtverkeer
Wat het auto- en vrachtverkeer betreft, zijn er verschillende
doelstellingen uitgezet in het kader van de Werken aan de Ring. Er
wordt gewerkt aan het vernieuwen van oude infrastructuur, het
verhogen van de leesbaarheid en de logica ervan en het verhogen
van verkeersveiligheid om zo het aantal incidenten te verminderen
en de doorstroming te verbeteren.
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Vernieuwen van oude infrastructuur is voor bepaalde locaties
noodzakelijk aangezien een aantal stukken van de R0 dateren van de
jaren ’50 van de vorige eeuw. Daarnaast is het verhogen van de
veiligheid een belangrijke doelstelling. De vele op- en afritten die te
dicht op elkaar liggen, veroorzaken gevaarlijke weefbewegingen, met
files en ongevallen tot gevolg. We bekijken hoe verkeersstromen
eventueel gescheiden kunnen
worden en of het aantal
aansluitingscomplexen op de R0
verminderd kan worden. Zo wordt
De vele op- en afritten
doorgaand verkeer minder
die te dicht op elkaar
gehinderd door lokale
liggen, veroorzaken
verkeersstromen. Op andere
gevaarlijke
plaatsen op de Ring is er een
weefbewegingen die
moeilijke doorstroming omwille
files en ongevallen
van slecht ingerichte kruispunten
veroorzaken.
en ontbrekende rechtstreekse
verbindingen tussen de Ring en de
aansluitende autosnelwegen. Het
aanpassen van de infrastructuur is
noodzakelijk, zodat er aan de
veiligheidsvoorschriften en gangbare normen kan voldaan worden. De
doorstroming kan verder verhoogd worden door
uitwisselingscomplexen onder handen te nemen en/of te
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vervolledigen en door kruispuntconfiguraties te verbeteren. De logica
en leesbaarheid van het autosnelwegennetwerk is niet overal even
goed en voor veel verbetering vatbaar. Voor de R0 zelf is het
uitgangspunt dat er niet vraagvolgend zal worden ontworpen maar
wordt ingezet op een betere doorstroming en verkeersveiligheid. Zoals
in §2.2 besproken, is een ambitieuze modal shift noodzakelijk en een
verdere groei van het autoverkeer niet wenselijk.
De herinrichting van de weginfrastructuur zal ook afgestemd worden
met het beleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Waar de snelheid op de R0 nu bijna overal 120 km per uur bedraagt,
gaan we voor de herinrichting uit van een ontwerpsnelheid van 100
km per uur21 op de autosnelwegen en tot 70 km per uur op eventuele
parallelle of laterale wegen die aangelegd zullen worden in het kader
van de herinrichting van de infrastructuur.

Mobipunten / Park & Rides
Naast het verbeteren van de netwerken van de verschillende modi,
zetten we binnen het programma Werken aan de Ring ook in op het
combineren van modi op een betrouwbare 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. Combimobiliteit vereist afstemming tussen alle
mobiliteitsnetwerken en dat op alle niveaus, van het internationaal
niveau tot het buurtniveau.
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 dus zowel een internationale knoop zijn als een
buurthub.
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Een mogelijke uitwerking van mobipunten zijn de Park & Rides,
waarvan er binnen het programma Werken aan de Ring 9 voorzien
zijn in de Vlaamse Rand. Die Park & Rides zijn essentieel in het
weren van autoverkeer uit de stad. Afhankelijk van de ruimere
context rondom de Park & Ride en van de plaatselijke noden, worden
de Park & Rides voorzien van de nodige fietsstalinfrastructuur
(fietsenstalling – fietskluis – fietstrommel) en deelsystemen
(deelfietsen – deelauto’s). Zo willen we meewerken aan de trend om
mobiliteit veel meer als een dienst te zien, ‘Mobility as a Service’.
Ook treinstations zijn mobipunten, het zijn namelijk plekken waar er
geschakeld wordt tussen verschillende vervoersmodi. In het kader van
de combimobiliteit, heeft De Werkvennootschap een samenwerking
opgezet met de NMBS. Concreet zal De Werkvennootschap onder
andere in een aantal treinstations in de Vlaamse Rand werk
maken van een heraanleg en/of uitbreiding van de fiets- en/of
autoparkeerinfrastructuur.
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3.3
Leefbaarheid
verhogen
Bebouwde ruimte:
wonen, recreatie
en werken
Verminderen van de barrièrewerking van
de autosnelwegen en verbeteren van de
leefkwaliteit in de woonkernen
De autosnelwegen in ons programmagebied (R0, E40, A12, E19,
E411) hebben een grote barrièrewerking in het stedelijk weefsel.
Al van bij de aanleg ervan werd weinig rekening gehouden met de
stedelijke context. Historische woonkernen werden doorsneden
en bestaande verbindingen werden opgeheven. Door de bruuske
inplanting decennia geleden, hebben er zich sindsdien allerhande
ontwikkelingen ontsponnen. Het milderen van de barrière kan
daarom geen doel op zich zijn, maar moet bekeken worden vanuit de
context en de geëvolueerde realiteit.
Rekening houdend met de situatie op het terrein en de
opportuniteiten vanuit verschillende invalshoeken (topografie en
landschappelijke-morfologische structuur, stedenbouwkundige
context, groenblauw netwerk, ecologie en biodiversiteit,
multimodaliteit enz.) willen we de functionele barrièrewerking van de
autosnelwegen verminderen of opheffen door het herstellen of
verbeteren van lokale verbindingen. We doen dat vanuit een
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grondige historische lezing van de context, gecombineerd met de
huidige stedenbouwkundige context zoals de vele woonkernen rond de
Ring, de bedrijventerreinen, commerciële en recreatieve bestemmingen
enz. Ook de topografie en de groenblauwe netwerken spelen in die
analyse een belangrijke rol, daarop
komen we terug verder in dit
Het milderen van de
hoofdstuk. De integrale studie zal
barrièrewerking
leiden tot een verdere uitwerking van
kan geen doel op
de verbindingen als onderdoorgangen,
zich zijn, maar moet
(verbrede) (landschaps)bruggen,
bekeken worden
ecoducten enz. op strategisch gekozen
vanuit de context
locaties. Niet alleen over en onder de
en de geëvolueerde
Ring, maar ook in de omliggende
realiteit.
woonkernen willen we verbeteringen
genereren.

Sluipverkeer terugdringen
en woonkernen opwaarderen
Steden en gemeenten in de buurt van de Ring rond Brussel kreunen
vandaag onder de lokale verkeersdruk. Dat is het geval voor ons
programmagebied, maar ook ruimer. Door die verkeersdruk staat ook
het openbaar vervoer mee in de file en al dat verkeer draagt bij tot een
grotere onveiligheid voor zachte weggebruikers, geluidsoverlast en
luchtverontreiniging in die steden en gemeenten. Technologieën die
de automobilisten de laatste vrije plekken op de smalste wegen aan
duiden, dragen hier verder toe bij.

74

De oplossing voor lokale verkeersdruk en sluipverkeer bevindt zich op
verschillende vlakken. We bespraken al de algemene verbetering van
de netwerkstructuur en de aanpak van de verschillende netwerken
(zie p. 63) om een modale verschuiving te bevorderen. Om het
sluipverkeer, dat zich nu een weg baant doorheen verschillende kleine
lokale straten, uit de stads- en woonkernen te houden, zijn daarnaast
ook lokale ingrepen nodig. Anders blijven lokale wegen autoverkeer
aantrekken zoals ook water de gemakkelijkste weg zoekt. Bovendien
is het noodzakelijk om een multimodaal aanbod te voorzien
dat aangepast is aan de verplaatsingsbehoeften. Zoals eerder

Doelstellingen programma

beschreven, draagt het programma Werken aan de Ring hiertoe bij,
maar zullen extra inspanningen van verschillende actoren nodig zijn
om een ambitieuze modal shift te realiseren.
Ingrepen die het sluipverkeer ontraden, kunnen op hun beurt ook
ruimtewinst genereren. Die ruimte kan teruggegeven worden aan
de zachte weggebruiker en de buurt. Zo kan bijvoorbeeld door
het versmallen van het gabariet van de rijweg vrijgekomen ruimte
ingevuld worden met nieuwe of bredere fietspaden of kwalitatief
hoogwaardige voetpaden. En door het knippen van een weg kan
bijvoorbeeld een groenverbinding gerealiseerd worden.

Geluidsimpact
Geluidsoverlast is een veel geciteerd probleem vanuit de bevolking.
Niet alleen ter hoogte van de woonkernen, maar ook in de
ruime omgeving en groengebieden zoals het Laarbeekbos en het
Zoniënwoud wordt er over geluidsoverlast gesproken. We willen
geluidsoverlast verminderen door geluidwerende ingrepen, zoals
bijvoorbeeld een betere integratie van de infrastructuur in de
omgeving. Dat geldt voor autoinfrastructuur, maar evenzeer voor
traminfrastructuur waarvan de geluidsimpact beperkt kan worden
door de landschappelijke inpassing.
Afhankelijk van de beschikbare vrije ruimte, de stedenbouwkundige
context, de mogelijkheid om te spelen met het lengteprofiel van de
infrastructuur enz. kunnen geluidsverminderende maatregelen
worden voorgesteld. In een landschappelijke context waar voldoende
ruimte langs de wegzate beschikbaar is, kan geopteerd worden voor
brede, beplante taluds die fungeren als geluidsmilderende bermen.
In een dichte stedelijke context waar onvoldoende ruimte langs de
wegzate of tramzate beschikbaar is, zal eerder geopteerd worden voor
geluidsschermen. Voor verkeerswisselaars kan voor een combinatie
van beide geopteerd worden. Dan kunnen bijvoorbeeld geluidsbermen
langsheen de gelijkgrondse verbindingen gecombineerd worden
met geluidsschermen op de fly-overs. Daarnaast zijn er ook nog
bronmaatregelen te treffen. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe soorten
asfalt ontwikkeld. Die toekomstontwikkelingen zullen opgevolgd
worden bij de verdere uitwerking en realisatie van het programma.
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Luchtkwaliteit
Dat de luchtkwaliteit rond drukke verkeersassen slecht is, hoeft geen
verdere uitleg. Hoe ze te verbeteren valt, is minder evident. Enerzijds
is er de automatische vernieuwing van het wagenpark, wat tot een
schoner autopark zal leiden. Anderzijds is er de technologische en
maatschappelijke evolutie naar elektrische en waterstofaangedreven
voertuigen.
Studies van VITO wijzen naar verschillende maatregelen die we
kunnen nemen als maatschappij en als initiatiefnemer van het
programma Werken aan de Ring.
Binnen het programma Werken aan de Ring dragen we enerzijds bij
door de multimodale aanpak, en anderzijds door de sensibilisering
van stakeholders richting mental shift, nl. een gedragsverandering
naar het gebruik van meer duurzame modi.
Ruimtelijke maatregelen zijn bijvoorbeeld: het breken van street
canyons, open bouwblokken realiseren enz. Zo wordt de circulatie van
de lucht bevorderd en de verdunning van de schadelijke stoffen in de
hand gewerkt. Het plaatsen van schermen, bermen of groenbuffers
heeft een beperkt effect maar kan lokaal wel een positieve impact
hebben. De buffer kan bijvoorbeeld ook door industrie opgenomen
worden. Een viaduct blijkt voor luchtvervuiling zeer efficiënt omwille
van het luchtcirculatie-effect. Tunnels daarentegen verplaatsen het
probleem. Lokaal kan er wel een positieve impact zijn, maar aan de
tunnelmonden verslechtert de luchtkwaliteit.
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Integratie van de infrastructuur in
de omgeving, stedenbouwkundig
en architecturaal
We begonnen deze paragraaf met de functionele barrièrewerking van
infrastructuur. De Werken aan de Ring zijn in die zin geen doel op
zich, maar een middel om infrastructuur in te zetten als verbindend
element en niet als barrière. De landschappelijke integratie van alles
wat we doen, is dan ook een doelstelling. Het stedenbouwkundig
verhaal heeft zich door de jaren heen verder ontsponnen rond de
infrastructuur, dus er moet
onderzocht worden hoe nieuwe
ingrepen geïntegreerd kunnen
De visuele relatie
worden in de omgeving. De integratie
met de omgeving
van de mobiliteitsnetwerken met de
verhoogt de
groenblauwe netwerken verdient
herkenbaarheid
eveneens veel aandacht. Daarop gaan
van de plek en de
we dieper in de volgende paragraaf.

betrokkenheid van
de weggebruiker.

Ook vanuit het standpunt van de
gebruikers is landschappelijke
integratie waardevol. De visuele
relatie met de omgeving verhoogt de herkenbaarheid van de
plek en de betrokkenheid van de weggebruiker. Daarbij stellen
we een hoge ambitie wat betreft architecturale kwaliteit van
de infrastructuurwerken, tramhaltes enz. om het imago en de
attractiviteit van de Vlaamse Rand en Brussel te verbeteren.
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Het groenblauw,
ecologisch netwerk
Herstel, versterking, ontsnippering en
verdere ontwikkeling van het
groenblauw netwerk
Door de bestaande groenpolen te verbinden over of onder de
infrastructuur willen we de samenhang herstellen, de versnippering
van het groenblauw ecologisch netwerk tegengaan, en grote(re)
groengebieden creëren die mens en dier ten goede komen. De R0
als lineaire infrastructuur en de toeleidende autosnelwegen bieden
eveneens een belangrijke opportuniteit om de connectiviteit te
verbeteren door alle groengebieden in de Rand rond Brussel te
verbinden. Door in te zetten op hoogwaardige verbindingen langsheen
autosnelwegen, doorheen stadskernen of langs stadsboulevards,
kunnen deze domeinen in contact staan met elkaar. Daarnaast dient
ingezet te worden op het verbinden van grotere open ruimtes tot
een intergewestelijke/regionale open ruimtestructuur. Binnen het
programmagebied bevinden zich verschillende van die verbindingen.
Het is een doelstelling van het programma Werken aan de Ring om de
transformatie van de infrastructuur binnen het programmagebied in te
zetten om het open ruimte netwerk te versterken. Dat kan o.a. door
een compacter ontwerp van op- en afritten, uitwisselingscomplexen,
een gepaste integratie van het wegprofiel in de omgeving, eventueel
knippen in het lokale netwerk en door op strategische plaatsen
groenblauwe verbindingen te bestendigen of nieuwe te realiseren.
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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 groenblauwe structuren. Voor het grootste
deel van het tracé van de Ro zijn de infrastructuur en het
landschap versmolten. 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. De weg en het reliëf raken elkaar
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maar blijven onafhankelijk. De combinatie van weg en reliëf zorgt
voor meer uitgesproken insnijdingen en onderdoorgangen. Zo worden
de groene en ecologische gehelen
behouden en lopen ze door, boven of
onder de infrastructuur.

Met meer respect
voor de continuïteit
van de omgeving
zal het reliëf
beeldbepalend zijn
en aan de basis
liggen van nieuwe
ingrepen.

Ook voor de blauwe verbindingen
is de infrastructuuraanleg niet mals
geweest. Zo werd bijvoorbeeld de R0,
voor het stuk tussen de E19 en de E40
richting Leuven, in de Woluwevallei
gelegd, en werd de rivier zelf
ingebuisd onder de autosnelweg.
De A12 ligt dwars op de vallei van
de Maalbeek. Ook bij een dergelijke
problematiek wordt vanuit de
historische, landschappelijke, stedenbouwkundige en topografische
context bekeken waar het logisch is om de valleien te herstellen over
of onder de infrastructuren of om de infrastructuur zelf aan te passen.
Met het oog op die doelstelling wordt er ook nauw samengewerkt met
onder meer de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM).
Het verbeteren van het ecologisch netwerk gebeurt in verschillende
stappen en op verschillende vlakken. Deze doelstellingen staan voorop:
• Het ecologisch herstel – natuurfragmenten in de directe
omgeving van de R0 die onderhevig zijn aan vervuiling van het
oppervlaktewatersysteem of verdroging van het grondwater
systeem dienen in hun natuurlijke condities te worden hersteld.
• Het verbeteren van de bestaande natuurfragmenten – dat kan
gebeuren door verkeerswisselaars en op- en afritten compacter
vorm te geven zodat ruimte ontstaat om bestaande geïsoleerde
fragmenten op te schalen. Daardoor wordt de robuustheid van het
fragment vergroot. Zo krijgen dieren in de omgeving meer ruimte
en krijgen ook fietsers en wandelaars meer mogelijkheden om te
genieten van de omgeving.
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• Daarnaast beogen we het ontwikkelen van bijkomende
ecologische stapstenen en corridors. Stapstenen zijn
nieuwe vlakvormige ecotopen tussen bestaande geïsoleerde
natuurfragmenten zoals bosjes, vijvers en natte weilanden.
Corridors zijn nieuwe lijnvormige structuren die de uitwisseling
tussen twee fragmenten bevorderen zoals houtwallen, bermen,
slootoevers, lanen en dreven. Voor de ontwikkeling van ecologische
corridors kunnen we lokale bruggen en onderdoorgangen
verbreden i.f.v. ecopassages en op strategisch gekozen locaties
nieuwe ecoducten of ecotunnels realiseren voor het verbeteren
van de ecologische kwaliteit van de nu eng ingebuisde waterlopen.
Denk vandaag bijvoorbeeld aan de Maalbeek onder de A12 en de
Woluwe en haar relatie tot de R0.
• Nog een stap verder gaan we met de aanleg van nieuwe
ontsnipperende ecopassages (bruggen/tunnels).
Op die manier beogen we met de Werken aan de Ring het groenblauw
netwerk te herstellen, te versterken en uit te breiden.
In het kader van eventuele boscompensaties zal er gewerkt worden
aan een overkoepelend boscompensatieprogramma voor alle
projecten binnen het programma Werken aan de Ring samen. Zo
kan er kwalitatief en kwantitatief meer bereikt worden dan wanneer
verschillende deelprojecten die problematiek apart benaderen. Dat
wordt in nauwe samenwerking met het Agentschap voor Natuur en
Bos (ANB) verder uitgewerkt.

Milieu-impact bewaken
Bij dit alles waken we eveneens over de milieu-impact van de nieuwe
infrastructuren zelf. Zo werd voor de nieuwe tram(bus)lijnen van
het Brabantnet de milieu-impact als criterium gebruikt voor het
afwegen van alternatieve tracés. Voor de meeste projecten binnen
het programma worden uitgebreide effectenboordelingen (plan-MER,
project-MER) opgemaakt.
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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. Zo
wordt bij de studie voor de herinrichting van de R0 - deel noord het
potentiële ruimtebeslag in kaart gebracht. Momenteel is dat ‘work
in progress’ gezien er op planniveau nog verschillende alternatieven
worden onderzocht die elk een verschillende ruimtelijke impact
hebben. Via een ‘open/groene ruimte indicator’ wordt de impact
van de projecten op open ruimte zowel kwantitatief als kwalitatief
onderzocht. Ook een ‘verhardingsbalans’ wordt opgemaakt.

Waterbeheer
Gelet op de stijgende verhardingsgraad in Vlaanderen en Brussel
en de verwachte impact van klimaatverandering, wordt in overleg
met de waterbeheerders een afdoende infiltratie en buffering van
afstromend hemelwater uitgewerkt. Bestaande knelpunten met
betrekking tot de waterhuishouding worden maximaal opgelost of
gemilderd. Er wordt ook gewerkt aan open waterlopen in uitvoering
van de doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid.
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4 Aanpak:
Samen-Werken
aan de Ring
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4.1
Vijfsporenbeleid
Voor het programma Werken aan de Ring startte
De Werkvennootschap al in september 2017 met een intensief
proces van overleg. Om dat overleg met de verschillende
betrokken partners te stroomlijnen, werd een algemene
overlegstructuur opgezet die voor alle onderdelen van het
programma Werken aan de Ring wordt ingezet.

Er wordt maximaal aangetakt op en afgestemd met alles wat er in de
regio gebeurt en op til staat. We volgen een vijfsporenbeleid voor het
stakeholdermanagement.
1. Bestuurlijke actoren: gemeenten van de Vlaamse Rand en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gewestelijke administraties
(Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals Gewest),
provincies Vlaams-Brabant en Waals-Brabant
2. Middenveld - belangengroepen
3. Brede bevolking
4. Bedrijven
5. Gebruikers
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Afhankelijk van de stakeholders, is er een andere vorm van samen
werking. Onderstaand schema geeft weer via welke werkvormen er
met stakeholders wordt overlegd, hoe ze worden geïnformeerd, hoe er
wordt gecocreëerd.

Bestuurlijke actoren

Middenveld

Werksessies

MinderHinderplatform

Info- &
participatiesessies
Brede bevolking

BereikbaarheidsAdviseur
Werkgerelateerd

New Mobility
Network
Coachingstraject
Workshops

Bedrijven

Netwerkevent
Participatiesessies

MBM – Voka
Impact management

Infosessies

Gebruikers

Mobicoaches
Mobiliteitsmanagement

Figuur 23 Vijfsporenbeleid – Stakeholdermanagement Werken aan de Ring

Bestuurlijke actoren
Met bestuurlijke actoren werken we in werksessies en werkateliers
via een intensief overlegproces en studietraject een breed gedragen
programma uit. Het lopende proces zoekt zo een programmadefinitie
en verfijning waarin de actoren zich kunnen vinden en hun schouders
onder willen zetten. Ook worden er samenwerkingsovereenkomsten
afgesloten met administraties.
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Zoals beschreven in hoofdstuk 2, Werken aan de Regio, past het
programma Werken aan de Ring binnen een breder kader. Dat wordt
schematisch voorgesteld in onderstaande figuur. De bestaande
samenwerkingsstructuren worden ten volle benut als input voor het
programma Werken aan de Ring.

BHG
Kabinet,
BXL Mobiliteit,
Leefmilieu Brussel,
Beliris

Stuurgroep
Fiets-GEN

Vlaams Gewest
Kabinet,
Provincie VlaamsBrabant, MOW, AWV,
DWV, DVW
Vlaams Gewest
Provincie Vlaams-Brabant, MOW, AWV,
DWV, Omgeving,
ANB, VLM, VMM, De Lijn, Gemeentes

BHG
Brussel Mobiliteit,
MIVB

Stuurgroep
Brabantnet
Vlaams Gewest
Kabinet MOW,
Provincie Vlaams-Brabant,
De Lijn, DWV, MOW, AWV

Programma
Werken aan
de Ring

Overlegorgaan
Werken aan
de Ring

Gen-stuurgroep

BHG
Waals Gewest
Federale overheid

SP Groene
Noordrand

TOP Noordrand

Vlaams Gewest
Kabinetten Leefmilieu en MOW, DWV,
AWV, MOW, Omgeving,
VLM, VMM, ANB, Erfgoed, team Vl
BWMSTR, L&V, De Lijn

Vlaams Gewest
Kabinet Leefmilieu, Omgeving,
deputatie Vlaams-Brabant, OVAM,
De Rand, Toekomstforum Halle-Vilvoorde,
MOW, De Lijn, ANB, VLM, Wonen Vlaanderen,
TVB, POM Vlaams-Brabant, VLAIO

Figuur 24 Samenwerkingsstructuren – Werken aan de regio
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Momenteel wordt de samenwerkingsstructuur voor de vervoerregio’s
verder uitgewerkt. Het is de bedoeling om de bestaande samen
werkingsverbanden en overlegplatformen effectief te benutten en te
integreren binnen de vervoerregio’s.

Ook voor het gebiedsprogramma voor de Rand rond Brussel wil
men het overleg zoveel mogelijk bundelen. Dankzij de bestaande
overlegplatformen kan een collectieve visie en draagvlak ontstaan
door de verschillende projecten en standpunten op elkaar af te
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stemmen. Het gebiedsprogramma zal ook geagendeerd worden op
het intergewestelijk forum dat sinds 2012 bestaat en werd opgericht
om een samenwerking na te streven met betrekking tot ruimtelijke
ordening tussen de verschillende gewesten voor kwesties die meer
dan één gewest aanbelangen, om aan kennisuitwisseling te doen en
meer diepgaande samenwerking na te streven. Een rapportering van
het gebiedsprogramma aan de Vlaamse Regering zal gebeuren via het
coördinatieplatform ‘Stand van de Rand’ en bij reguliere procedures
zoals het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Ruimtelijke her
inrichting van de Ring rond Brussel (R0) – deel noord’, land
inrichtingsprojecten …
Dat het programma Werken aan de Ring intergewestelijke samen
werking behoeft, spreekt voor zich. Onderstaande samenwerkings
structuur wordt voorgesteld.

Samenwerkingscomité (politiek niveau BXL + VL)

Technische Kernteams
(DWV & studiebureaus
+ BXL Mobiliteit,
Leefmilieu BXL,
BSL Urbanisme)

Coördinatie / Informatie
Feedback
kabinetten (VL + BHG)

Werksessies, werkateliers
Leefbaarheid & mobiliteit

R0
Oost

R0
Noord

Stuurgroep
Brabantnet

Mobipunten
Park & Rides

Stuurgroep
Fiets-GEN

Brabantnet

Figuur 25 Samenwerkingsstructuur
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Middenveld
De Werkvennootschap kiest er zeer bewust voor om open en breed
te communiceren naar en in dialoog te treden met alle actoren. Naast
bestuurlijke actoren wordt dan ook uitgebreid overleg gevoerd met
georganiseerde actoren van het middenveld, belangenorganisaties
enz. Dat doen we via bilaterale overlegmomenten en ook in
werkgroepen.

Brede bevolking - gebruikers
We proberen de brede bevolking te bereiken via een uitgebreid
overleg- en participatieproces dat midden 2017 startte met de eerste
overlegmomenten over de Werken aan de Ring en de herinrichting
van de R0. In de lente van 2018 en eveneens in 2019 werd deze ‘tour
van de gemeenten’ herhaald. Infomarkten en gespreksavonden
werden georganiseerd in alle
omliggende gemeenten en die events
werden ondersteund door diverse
Infomarkten en
communicatievormen. Er is een
gespreksavonden
halfjaarlijkse krant, een mobiele
werden
infokiosk voor gemeentehuizen of
georganiseerd in alle
bibliotheken, een website
steden en gemeenten.
(werkenaandering.be)22, informatieve
filmpjes, enquêtes, een
Facebookpagina, gerichte
advertenties enz.
Met bewoners die actief en constructief deelnamen aan gesprekstafels
en/of input leverden binnen de juridische procedures, werd een
burgerpanel opgericht. Met dat panel worden discussieavonden
georganiseerd over diverse thema’s van het programma.
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Bedrijven – gebruikers
Met bedrijven willen we nu reeds nadenken over de mobiliteit van
de toekomst. In dat kader werd in 2018 het New Mobility Network
(NMN – www.newmobilitynetwork.be) opgericht. Het New Mobility
Network wil bedrijven wakker schudden en hen helpen om de
eerste stappen te zetten richting een toekomstgerichte mobiliteit door:
•
•
•
•

hen een nieuwe kijk te bieden op mobiliteit;
concrete voorbeelden te tonen en delen van hoe het anders kan;
samenwerkingen te stimuleren;
aan te zetten tot concrete actie.

Die omslag naar een nieuwe mobiliteit vraagt tijd en inspanning.
Daarom willen we met het New Mobility Network meteen in actie
schieten. We moeten durven inzetten op multimodaal transport,
combimobiliteit en nieuwe vervoersmodellen, zowel voor de
transportsector als voor de werknemersmobiliteit.
De Werkvennootschap wil de bereikbaarheid en leefbaarheid
van verschillende Vlaamse regio’s verbeteren. Maar naast
de infrastructurele aanpassingen moeten we ook samen een
omslag maken naar een duurzamer goederentransport en
werknemersverkeer. Niet alleen in functie van de werken die eraan
komen, maar ook omdat het in de toekomst sowieso anders zal
moeten dan vandaag.
We organiseren daarom ook workshops rond vb. fietsbeleid of
logistiek. Verder organiseren we ook summits voor bedrijven, bv. rond
watergebonden logistiek en dat doen we samen met Voka, De Vlaamse
Waterweg, Multimodaal.Vlaanderen en de Haven van Brussel. Een
ander thema voor een summit voor bedrijven zal woon-werkverkeer
zijn. We gaan daarop verder in hoofdstuk 5.8.
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5 Het programma
concreet gemaakt
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5.1
Inleiding
In dit laatste hoofdstuk gaan we concreet in op de
verschillende deelprojecten van het programma Werken
aan de Ring. Zoals hierboven uiteengezet beogen we met
het programma veel meer dan het louter groeperen van
projecten in dezelfde regio.

Met grote investeringen in infrastructuur voor de auto, fietser,
wandelaar en openbaar vervoer wil het programma de modal
shift in Brussel en de Vlaamse Rand bevorderen en daarbij zet het
programma ook in op een mental shift. De opportuniteiten om met
het programma ook de leefbaarheid in zijn vele aspecten te verbeteren
in de regio worden ten volle gegrepen.
De projecten zijn onderling verweven, ze passen allemaal binnen
het brede verhaal van Werken aan de Ring en hebben dezelfde
doelstellingen. In uitvoering zijn ze niet aan elkaar gekoppeld, ze
worden gefaseerd uitgevoerd in functie van de maturiteit van elk
project. Zo zijn bijvoorbeeld al enkele fietssnelwegen en mobipunten
in uitvoering, lopen de procedures voor de drie tram(bus)verbindingen
onafhankelijk van elkaar en kunnen er binnen de herinrichting van
de R0 zelf ook delen vervroegd aangepakt worden. Het afbakenen
van (deel)projecten is noodzakelijk om daadkrachtig te kunnen
optreden en niet alles aan elkaar te hangen met een onuitvoerbaar
monsterproject als resultaat. Door samenwerking tussen
De Werkvennootschap, de studiebureaus waarmee ze zich omringt
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en de stakeholders zullen de projecten verder vorm krijgen terwijl het
draagvlak groeit.
De verschillende deelprojecten van het programma, worden hieronder
verder toegelicht (zie p. 63 voor een overzichtskaart van al deze
projecten):
• Fietssnelwegen (oranje verbindingen op de kaart), zie 5.2;
• Brabantnet (groene verbindingen op de kaart), zie 5.3;
• De herinrichting van de R0 – deel noord (de R0 van knooppunt
E40 richting Gent tot en met knooppunt E40 richting Leuven),
zie 5.4;
• De R0 – deel oost (de R0 van het Vierarmenkruispunt
tot en met het kruispunt Groenendaal), zie 5.5;
• De R0 – deel west-zuid, zie 5.6;
• Mobipunten, zie 5.7.
Tot slot zal in 5.8 verder ingegaan worden op de mental shift en de
sensibiliseringsprojecten binnen het programma Werken aan de Ring.
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5.2
Fietssnelwegen
(quick wins)
Binnen het programma ‘Werken aan de Ring’
investeren we in een heel aantal fietssnelwegen die
de Rand rond Brussel met de hoofdstad verbinden.
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De F28 is de fietssnelweg die op termijn
Willebroek met Brussel zal verbinden. De
Werkvennootschap legt het eerste deel
van het tracé aan vanaf de N211 in Meise
tot de Ring en later tot het Heizelcomplex.
Het nieuwe traject vormt een groene
fietsverbinding tussen Meise, de
Koninklijke Plantentuin en de Koninklijke
Serres van Laken. Fietsers zullen in de
toekomst veilig kunnen overstappen op de
Sneltram.
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F23
Fietssnelweg
Kanaalroute Noord

Verbrande brug

De Kanaalroute Noord (F23) moet in de
toekomst Boom met Brussel verbinden.
Het deeltraject binnen de Werken aan
de Ring loopt langs de N260 en verbindt
de Verbrande Brug in Grimbergen via
Vilvoorde met het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Op verschillende plaatsen takken
andere fietsroutes aan. Langs de route
zijn bushaltes en wordt aansluiting op de
Ringtrambus mogelijk. Waar conflicten
met vrachtverkeer kunnen opduiken,
wordt de fietssnelweg zo ingericht
dat fietsers hun route veilig kunnen
verderzetten.

Jachthaven
Grimbergen

We

stva

artd

ijk

23

Bo

rgh

tst

Vilvoorde

raa

t

Grimbergsesteenweg

ise

kru

ur
Vu

n

a
nla

Steenkaai

Bruss
elsesteenweg

N211

N1

Domein
Drie Fonteinen

Machelen

99

F3
Fietssnelweg
HST-route
Langs de HST-spoorlijn tussen Leuven en Brussel loopt de HSTfietsroute (F3). We maken die fietssnelweg volledig, o.a. door een
nieuwe fietsbrug over de R0.
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F202
Fietssnelweg
langs de R22
Langs de oostelijke zijde van de R22 leggen we de F202 aan, die
Zaventem met de regio van Kraainem verbindt. De fietssnelweg sluit
aan op de F203 naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de HSTfietsroute. Via een fietstunnel kunnen fietsers de Leuvensesteenweg
op een snelle en veilige manier kruisen.
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Foto boven Concept voor fietsbrug over de R0 (F3)
Foto onder Concept voor fietstunnel onder de Leuvensesteenweg (F202)
Foto rechts Concept voor fietssnelweg F23 in Grimbergen
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Meer fietssnelwegen
Recent werden er nog nieuwe fietssnelwegen toegevoegd aan het
programma Werken aan de Ring (delen van de F203, F2 en FR0). Ook
binnen het project R0-Oost zal er gewerkt worden aan fietssnelwegen
(delen van F29, F204 en F205).

F203
Fietssnelweg langs de E40
De fietssnelweg langs de E40 (F203) zorgt voor een vlotte, groene
verbinding tussen Brussel, Zaventem en Kraainem. Hij verbindt de
fietssnelweg langs de R22 in Zaventem met het toekomstige fietspad
langs de E40 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FR0 x F201
Fietsverbinding die
de Leopold III-laan (A201) kruist
De fietsverbinding ter hoogte van de gewestgrens tussen Vlaanderen
en Brussel maakt een veilige verbinding van de FR0 (Fietssnelweg
Kraainem-Machelen) over de Leopold III-laan (A201) mogelijk en
zorgt bovendien voor een verknoping met de F201 naar Zaventem.
Dankzij de nabijheid van de haltes van de Luchthaventram kan er
makkelijk multimodaal worden geschakeld.

F2
Fietssnelweg Gent-Brussel
Langs de spoorlijn L50 wordt vanaf Sint-Martens-Bodegem een
nieuwe fietsverbinding aangelegd in de richting van Brussel. Het
traject maakt deel uit van de F2.
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5.3
Brabantnet
De drie tram(bus)verbindingen van het Brabantnet vullen de hiaten
in het huidige spoornetwerk én het toekomstige GEN-netwerk: dit
ontsluit Brussel met negen radiale spoorverbindingen
en vijf buslijnen die de zones bedienen waar de trein niet langskomt.
De verbindingen van het Brabantnet sluiten ook aan op het sporennet
van de MIVB. Het zijn drie lijnen die bijdragen tot de optimalisatie
van het streekvervoer.

A12
P+R

E19

P+R

P+R
P+R
P+R

P+R
E40

E40

P+R

concept

Brabantnet

Bestaand
treinstation

Bestaande
Tram- en Metronet

Bestaande
Treinnet

Park and Ride
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Figuur 26 Brabantnet: tracés Sneltram, Ringtrambus, Luchthaventram

Ringtrambus
Op 25 november 2016 besliste de Vlaamse Regering om het tracé van
de Ringtram versneld op te starten met de inzet van een trambus.
Trambussen combineren de grotere capaciteit en het comfort van
een tram met de flexibiliteit van een bus. De tangentiële verbinding
in de Rand rond Brussel is een uitgesproken voorbeeld van het
optimaliseren van het streekvervoer. Bij die verbinding wordt
expliciet aandacht besteed aan:
• De ontsluiting van de tewerkstellingszones rond Vilvoorde,
Machelen en Zaventem;
• De ontsluiting van specifieke attractiepolen (het UZ Brussel in
Jette, het Heizel-plateau, Brussels Airport Zaventem);
• Het opvangen van de stedelijke verplaatsingsdynamiek die
onafhankelijk van de stromen naar Brussel verloopt;
• De verknoping in de Vlaamse Rand met interregionale radiale
verbindingen naar Brussel.
De Ringtrambus is een hoogwaardige openbaarvervoerverbinding.
Langsheen het tracé worden doorstromingsmaatregelen genomen
voor een voldoende snelle en betrouwbare dienstverlening. Zo krijgt
de trambus, waar dat noodzakelijk is, een aparte bedding en worden
de verkeerslichtenregelingen geoptimaliseerd. Daarnaast worden alle
haltes aangelegd met aandacht voor integrale toegankelijkheid en een
hoge mate van comfort voor de reizigers.
In elke straat die wordt aangelegd binnen het project van de Ring
trambus wordt ook telkens de fietsinfrastructuur vernieuwd. Op die
manier wordt gelijktijdig een veilige en comfortabele fietsverbinding
gerealiseerd tussen de verschillende deelkernen. De nieuwe
fietsinfrastructuur zorgt er ook voor dat de haltes van de Ringtrambus
goed en comfortabel bereikbaar worden voor de fietsers. Aan alle
haltes worden fietsenstallingen voorzien die worden overdekt door
een luifel.
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Dankzij de infrastructuurwerken in het kader van de
Ringtrambus worden heel wat straten en pleinen vernieuwd
met aandacht voor architecturale kwaliteit, het creëren van
aangename verblijfsruimten, de inpassing van groen en het
verhogen van de verkeersveiligheid en de leefbaarheid.

Grimbergen
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Machelen

R0
Gevangenis Haren
M

Brussels
Airport

Heizel

UZ Brussel

R0

Zaventem

Brussel-Noord

Tracé lijn 820

Toekomstige tracé
van de Ringtrambus
na aanleg busbanen
en werken Woluwelaan/Ring
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De Sneltram zal naast de A12 van Willebroek
naar Brussel-Noord rijden. De sporen komen zo
dicht mogelijk tegen de autosnelweg aan. Tussen
Willebroek en Londerzeel is dat aan de oostkant,
tussen Londerzeel en Brussel is dat aan de
westkant van de A12. In Brussel sluit de sneltram
aan op het tramnetwerk van de MIVB.

• De ontsluiting van de tewerkstellingszones in
de bedrijvenzones langs de A12;
• De ontsluiting van specifieke attractiepolen
zoals het Fort van Breendonk, de Plantentuin
van Meise en het Heizel-plateau;
• Het opvangen van de stedelijke
verplaatsingsdynamiek die onafhankelijk van
de stromen naar Brussel verloopt;
• De verknoping in de Vlaamse Rand met
interregionale radiale verbindingen naar
Brussel.
De tram wordt optimaal ingepast in de omgeving
door zo dicht mogelijk tegen de A12 te blijven
en in een groene bedding te rijden. Kruisingen
met andere wegen worden conflictvrij aangelegd
om de verkeersveiligheid en de doorstroming te
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bevorderen. De haltes bevinden zich ter hoogte van de woonkernen
om een zo groot mogelijk reizigerspotentieel aan te spreken. De
halteomgevingen worden uitgewerkt tot aangename verblijfsruimtes
en multimodale knooppunten. Ze bieden de mogelijkheid om over te
stappen op de bus, trein, fiets of wagen (Park & Rides).

De Luchthaventram
De Luchthaventram verbindt Brussel-Noord met Brussels Airport
en is een verlenging van de bestaande tramlijn 62 van de MIVB die
momenteel rijdt tot aan de NAVO-site. Het tracé loopt grotendeels
parallel aan de as Leopold III-laan/A201 en gaat via een nieuwe
brug over de Ring naar de kantorenzone Da Vinci en verder naar de
nationale luchthaven in Zaventem.

Grimbergen

Vilvoorde

R0

Machelen
Brussels
Airport

R0

Luchthaventram

Bedrijvenzone

Zaventem

Bordet

Bedrijvenzone
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Meiser
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Bij deze verbinding wordt expliciet aandacht besteed aan:
• De ontsluiting van de tewerkstellingszones langs het tracé;
• De verknoping met het netwerk van de MIVB;
• De verknoping via het treinstation van de NMBS in Brussels
Airport.
Samen met de traminfrastructuur wordt eveneens nieuwe
fietsinfrastructuur voorzien waardoor in het projectgebied
verschillende fietssnelwegen worden verknoopt.
Dankzij die nieuwe infrastructuren wordt het projectgebied op een
meer fijnmazige structuur ontsloten dan vandaag de dag het geval
is en worden reële vervoersalternatieven aangeboden. In die autogerichte zone ontstaan werkelijke opportuniteiten die tot een modal
shift kunnen leiden.
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5.4
Herinrichting
van de R0 –
deel noord
De Ring rond Brussel (R0) is oude en verouderde infrastructuur.
De eerste delen dateren van ruim 60 jaar geleden en de
infrastructuur is als een harde barrière voor mens en dier
in de omgeving ingeplant.

De vele op- en afritten liggen te dicht bij elkaar en de structuur is
vaak onleesbaar en onlogisch. Over, onder en naast de R0 is er
weinig ruimte voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Het
verkeersvolume van vandaag is een veelvoud van toen. De vele
weefbewegingen en gevaarlijke knelpunten leiden tot dagelijkse
incidenten, ongevallen en files. En dat zorgt voor sluipverkeer
in de gemeenten rond de Ring, waardoor de leefbaarheid erop
achteruit gaat.
De ruimtelijke herinrichting van de Ring rond Brussel – deel noord
(het gebied tussen, en met inbegrip van, de verkeerswisselaars R0/
E40 Groot-Bijgaarden en R0/E40 Sint-Stevens-Woluwe), wil de
infrastructuur leesbaarder, logischer en verkeersveiliger maken en zo
de doorstroming verbeteren en het sluipverkeer terug naar de Ring
halen. Dat zal de woonkernen in de omgeving meer leefbaar maken.
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De leefbaarheid in de omgeving zal verder verhoogd worden door de
barrièrewerking van de Ring te verminderen. Door meer ruimte te
maken onder, boven en langs de R0
voor fietsers, voetgangers en
openbaar vervoer vermindert de
De Ring mag
barrière en verhoogt de multimodale
niet langer een
bereikbaarheid van de regio.
barrière zijn, maar
Groenblauwe verbindingen onder,
moet zorgen voor
boven en langs de R0 verminderen
verbinding.
eveneens de barrièrewerking van de
Ring voor fauna en flora en verhogen
opnieuw de leefbaarheid. Met andere
woorden, de Ring mag niet langer een barrière zijn, maar moet zorgen
voor verbindingen.

Plandoelstellingen
Voor de herinrichting van de R0-deel noord, werden vier plandoel
stellingen vooropgesteld bij de aanvang van het Geïntegreerd
planningsproces23:
• Het herinrichten van oude en verouderde infrastructuur volgens
het principe van het scheiden van doorgaand en lokaal verkeer om
op die manier te komen tot een beter leesbare, meer logische, en
verkeersveiligere infrastructuur met minder incidenten en een
verbeterde doorstroming.
• Het verhogen van de leefbaarheid rond de R0 door rekening
te houden met aspecten van leefkwaliteit in de omgeving zoals
geluid, lucht, gezondheid, klimaat, biodiversiteit, water, etc. In de
nabijgelegen dorpskernen streven we o.a. naar de vermindering
van het sluipverkeer dankzij de herinrichting van de R0.

112

• Bij de herinrichting van de R0 worden over, onder en langs de
R0 bepaalde potenties voor fietsverkeer en openbaar vervoer
mee ontwikkeld. Oversteken en onderdoorgangen worden veiliger
en multimodaal gemaakt, en bijkomende verbindingen en/of
doorstromingsmaatregelen voor zachte weggebruikers en openbaar
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vervoer worden voorzien. De barrièrewerking van de Ring voor
voetgangers, fietsers, en openbaar vervoer wordt verminderd om
op die manier de multimodale bereikbaarheid van de regio te
verhogen.
• Over het hele plangebied wordt ingezet op de landschappelijke
inpassing van de infrastructuur in de omgeving (zowel R0 als
onderliggende wegenis) om de ruimtelijke en landschappelijke
barrièrewerking van de Ring te verminderen en zo de leefbaarheid
in de onmiddellijke omgeving te verbeteren en bij te dragen tot het
herstel en de versterking van de groene, blauwe en ecologische
verbindingen. Zo zal de barrièrewerking van de Ring niet alleen
voor de mens, maar ook voor de natuur en de dieren verminderen..
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5.5
R0 – deel oost
Vanuit de streefbeeldstudie R0-E411-N4 van 2006 (AWV)
wordt gezocht naar mobiliteitsoplossingen met een sterke
focus op de vier grote verkeersknooppunten en dat in
relatie tot en met respect voor de landschappelijke
waardevolle omgeving waarin ze zich bevinden.
Daarnaast wordt gekeken hoe de algemene leefbaarheid
in het gebied kan worden verbeterd via quick wins.

De vier grote verkeersknooppunten zijn:
•
•
•
•

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)

Doelstellingen
Volgende doelstellingen werden geformuleerd
voor het gebied R0 – deel oost:
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Een goede verknoping van het hoofdwegennet met minder maar
geoptimaliseerde knooppunten om de doorstroming te verbeteren
en een verhoogde verkeersveiligheid te bekomen. Ook sluipverkeer
moet aan banden worden gelegd. Dat zal steeds moeten ondersteund
worden door lokale ingrepen. De toegangen richting Brussel tussen
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het centrum en de R0 worden gedoseerd. De ruimte die vrijkomt
wordt ter beschikking gesteld van andere vervoersmodi om de modal
shift te bewerkstelligen.
Er zijn nog enkele belangrijke (reeds geplande) verbindingen te
realiseren. Het GEN-netwerk wordt de komende jaren aangelegd op
de radiaal Brussel - Hoeilaart. Ook in het noorden van het project
gebied kan de Ringtrambus Brussels Airport - Tervuren de openbaar
vervoerverbinding naar Brussel versterken, gecombineerd met de
haltes van de metro. Het aanleggen van, en het optimaal benutten van
bestaande vrije busbeddingen door
middel van een HOV-verbinding
We zetten in op
(hoogwaardig openbaar vervoer),
verschillende
moet een waardig en kwalitatief
aspecten van
alternatief bieden voor de auto. De
leefkwaliteit zoals
aanvulling met mobipunten is
geluid, gezondheid
essentieel om de autogebruiker vlot
en biodiversiteit.
te laten overstappen naar collectief
vervoer of de fiets.
De fietssnelwegen worden uitgebouwd met ongelijkvloerse
kruisingen voor een maximale efficiëntie en veiligheid van het
fietsverkeer. Een nieuwe noord-zuidverbinding met een aanvullend
fijnmazig netwerk moet de lokale kernen een vlotte fiets
toegankelijkheid bieden naar de noordrand en het centrum van
Brussel. De woonkernen spelen een grote rol in het zacht recreatief
netwerk. Hun onderlinge relaties moeten worden versterkt, evenals de
relaties tussen de kernen en het Zoniënwoud.
Het Zoniënwoud is een trekpleister waar jaarlijks meerdere miljoenen
recreanten op afkomen. Het 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.
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Mogelijke ingrepen staan steeds in het kader van zowel
infrastructuur en landschap terug van elkaar los te krijgen als
het woud te herverbinden. Dat 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. Een belangrijke uitdaging
is het Zoniënwoud in zijn ruimere 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 terug
gedrongen worden tot een aanvaardbaar niveau. We zetten in op
verschillende aspecten van leefkwaliteit zoals geluid, gezondheid
en biodiversiteit. En we nemen acties om functionele, ruimtelijke en
landschappelijke barrières weg te werken en zo bij te dragen tot het
herstel en de versterking van het groen, ecologisch netwerk en van de
waterlopen (het blauwe netwerk).
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5.6
R0 - deel westzuid
Deze regio kampt met gelijkaardige mobiliteits- en leefbaarheids
problematieken als de noordelijke en oostelijke delen. Er zijn veel
op- en afritten op korte afstand en aansluitingen met de Ring die niet
vlot werken waardoor structurele files ontstaan. Bovendien zijn er te
weinig kwalitatieve en veilige
over- en onderdoorgangen voor
fietsers en te weinig fietsroutes van
De Werkvennootschap
en naar Brussel. Ook langs de Ring
zal in de eerste plaats
ontbreken verbindingen tussen de
een visie opmaken
verschillende woonkernen en
gericht op mobiliteitstewerkstellingsgebieden.
en leefbaarheids
Doorstroming van het openbaar
oplossingen, inclusief
vervoer in deze filegevoelige regio
het detecteren en
blijkt ook hier vaak een probleem
aanpakken van quick
en het blijft bijgevolg moeilijk om
wins.
een volwaardig alternatief voor de
wagen te kunnen vinden. Vanuit
verschillende stakeholders,
waaronder ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt gevraagd
ook het westelijk deel te bestuderen.
De Werkvennootschap zal in de eerste plaats een visie opmaken in
lijn met de visie van de R0 – deel noord en R0 – deel oost, gericht op
mobiliteits- en leefbaarheidsoplossingen, inclusief het detecteren en
aanpakken van quick wins.
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5.7
Mobipunten
park & rides
Binnen het programma Werken aan de Ring zijn er
14 locaties, waarvan 5 in het kader van de Sneltram, waar
verschillende vervoersnetwerken elkaar kruisen. Daar zullen
mobipunten gerealiseerd worden die de overstap
tussen die vervoersnetwerken faciliteren.

De mobipunten verbinden verschillende vervoersmodi. Bij de uitbouw
ervan hanteert De Werkvennootschap de ‘Vlaamse beleidsvisie
mobipunten’ als leidraad. Een aantal van de mobipunten binnen het
programma worden uitgewerkt als ‘Minder Hinder’-maatregel en zijn
dus tijdelijk van aard. De overige mobipunten binnen het programma
krijgen een definitieve inrichting.
Bijkomend worden in 12 stationsomgevingen in de ruimte omgeving
van Brussel extra fiets- en autoparkeerfaciliteiten voorzien om de
overstap naar de treinverbindingen richting Brussel te faciliteren.

118

Het programma concreet gemaakt

Willebroek
Londerzeel
Wolvertem

Meise

Weerde

Eppegem

Grimbergen

Haacht

Plantentuin

A12

Domein
Drie Fonteinen

Wemmel

R0

E19

Vilvoorde
Machelen

N1

Erps-Kwerps

N21
Brussels
Airport

Asse

R0

Parking C

N9
Laarbeekbos

Zellik

Herent

R22
R21

Kortenberg

Zaventem

Paleis
van Laken

Laken

E40

Burst

N2

R20

GrootBijgaarden

R20

Sint-MartensBodegem

E40
E40

R22

Kraainem
R21

Dilbeek

Brussel

R0

N8

Sint-Pieters-Woluwe

R0

Appelterre

Park van Vorst

WezembeekOppem

N3

A4

Tollembeek

WatermaalBosvoorde

N6

N4

Overijse

A4

Zoniënwoud

Lot
Herne

Hoeilaart

Beersel

R0
Sint-Genesius-Rode

Halle

R0

Mobipunten
Werken aan de Ring
Mobipunten 119
Spoorinvest
Mobipunten
Sneltram

5.8
Mental shift,
sensibilisering
Modal shift staat centraal in ons hele verhaal. Samen
met andere actoren werken we aan het bereiken van de
vooropgestelde doelstellingen in dat kader. Voor de sterk
verstedelijkte vervoerregio Vlaamse Rand werd in het
klimaatbeleidsplan een target van 50% voor het aandeel
duurzame modi vooropgesteld. Ook het Brusselse Good
Move wil fors snoeien in het autogebruik. Naast investeringen
in mobiliteitsnetwerken en het voeren van een ambitieus
ruimtelijk beleid, is er ook nood aan sensibilisering. Geen
modal shift zonder een mental shift.

Vanuit De Werkvennootschap werken we hieraan met alle stakeholders.
Hieronder geven we enkele voorbeelden van recente initiatieven voor
bedrijven en particulieren.

Bedrijven
120

Met de bedrijven in de regio rond de Ring werd een netwerk opgezet
om na te denken over de mobiliteit van de toekomst, het ‘New Mobility
Network’. In samenwerking met Voka regisseerde De Werkvennootschap
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in september 2018 al een eerste congres rond het thema ‘Are you futureproof?’, gericht op zowel logistiek transport als personenvervoer. De dag
werd afgesloten met een mobiliteitsmarkt waar bedrijven kennis maakten
met innovatieve mobiliteitsaanbieders. In
de toekomst zal dit netwerk themadagen
organiseren over logistiek vervoer en
Het New Mobility
werknemersvervoer. Zo werd er in het
Network wil bedrijven
najaar 2019 tijdens de week van de mobiliteit
inspireren over
een tweede summit georganiseerd rond
duurzame vormen
watergebonden logistiek in samenwerking
van mobiliteit via
met De Vlaamse Waterweg, Multimodaal
netwerkevents,
Vlaanderen, de Haven van Brussel en Voka.
coachingstrajecten

en verschillende
workshops.

Netwerkevents

Algemene inspiratie- en infomomenten
waarbij we aan de hand van best practices en interessante voorbeeldverhalen
bedrijven willen motiveren en inspireren om aan de slag te gaan.

Coachingstraject
Jaarlijks selecteren we een aantal bedrijven die we via een coachingstraject
op maat helpen om een belangrijke modal shift in werknemersmobiliteit
te realiseren. Met de aanstelling van mobiliteitscoaches speelt
De Werkvennootschap de rol van katalysator in dit proces. De
mobiliteitscoaches zullen het ontluikende en reeds aanwezige
enthousiasme van de bedrijven mee helpen ondersteunen. Zo kunnen
ze ingezet worden bij geïnteresseerde bedrijvenzones om, samen met de
bedrijven, een mobiliteitsanalyse op te maken.
Hoe kan een bedrijvenzone meer werknemers verleiden om de auto
te ruilen voor één van de alternatieven of een slimme combinatie van
alternatieven. En welke ingrepen kan een zone doen om die keuze
aantrekkelijker te maken voor de werknemers? De mobiliteitscoaches
begeleiden de bedrijvenzones hierbij van analyse tot uitvoeringsplan.
Momenteel richt het coachingstraject zich naar grote(re) bedrijven in de
Brusselse regio. Dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse
Overheid is dit beschikbaar aan een voordeeltarief.
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Workshops
Via interactieve sessies gaan we in kleinere groepen aan de slag met
mobiliteitscoördinatoren en HR-verantwoordelijken uit de regio. We
reiken concrete handvaten aan om de eerste stappen te zetten richting
duurzame werknemersmobiliteit. Met de eerste reeks van workshops
richten we ons op de Brusselse regio.

Particulieren
We spreken niet alleen bedrijven aan maar bereiken ook particulieren,
bv. via campagnes. De campagne ‘Fietshelden’ is ontwikkeld voor het
programma Werken aan de Ring maar de helden hebben alles in zich
om van daaruit heel Vlaanderen te veroveren.
De Fietshelden zijn in het leven geroepen om de aandacht te vestigen
op de zachte weggebruikers en hun belang in een duurzame mobiliteit
te beklemtonen. Met het beproefde recept van ‘ambassadeurs’ werken
we op een spontane en geleidelijke
manier aan gedragsverandering,
aan een modal en mental shift.

Met ambassadeurs
werken we op
een spontane
en geleidelijke
manier aan
gedragsverandering.

De geselecteerde fietshelden
engageren zich ertoe om tijdens de
campagne, die enkele weken tot
enkele maanden loopt, hun wagen
zoveel mogelijk thuis te laten en
hun woon-werktraject met de
fiets af te leggen. Gedurende de
volledige looptijd van de campagne
krijgen de fietshelden een
elektrische fiets ter beschikking. In ruil delen zij hun ervaringen met
hun en onze volgers op sociale media. Maar ook binnen het bedrijf
waar ze werken, trachten de fietshelden hun collega’s uit te dagen om
zelf ook op de fiets te stappen. De campagne draagt op die manier bij
aan een groter groepsgevoel en meer betrokkenheid.
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Met de campagne zetten we op een speelse manier in op het
creëren van bewustwording van de problematiek van ons huidig
mobiliteitsgedrag maar we belichten eveneens mogelijke alternatieven
en oplossingen. Voor de uitrol van de campagne wordt nauw
samengewerkt met verschillende stakeholders, zoals Bike to Work
en de gemeentelijke administraties om voor een zo ruim mogelijke
verspreiding te zorgen.
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Voetnoten
1 ”De waarde van weerstand”,
Eva Wolf en Wouter Van Dooren
2 Slimmer onderweg p. 14: de kosten voor de verloren
uren op de autosnelwegen lopen op tot 2,3 miljoen euro
op een gemiddelde werkdag.
3 Slimmer onderweg p. 14-16
4 Slimmer onderweg p. 175
5 Een turbulentielengte is de afstand rondom
discontinuïteiten waarover het rijgedrag en de
afwikkeling worden beïnvloed. Dit zorgt ervoor dat
discontinuïteiten op voldoende afstand van elkaar
moeten liggen met oog op de verkeersveiligheid
en doorstroming. Discontinuïteiten zijn invoegingen,
samenvoegingen, uitvoegingen, splitsingen,
rijstrookvermeerderingen en rijstrookbeëindigingen. Men
spreekt enkel van discontinuïteiten bij autosnelwegen
(Bron: VWI, 2018)
6 De 19 randgemeenten zijn Sint-Pieters-Leeuw,
Dilbeek, Asse, Merchtem, Wemmel, Meise, Grimbergen,
Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Kraainem, WezembeekOppem, Tervuren, Overijse, Hoeilaart, Sint-GenesiusRode, Linkebeek, Drogenbos en Beersel.
7 Het middenveld omvat zowel belangengroepen
rond mobiliteit als rond open ruimte en leefmilieu. Ook
ondernemers- en werknemersorganisaties worden
betrokken, alsook de MORA, SERV, Resoc HalleVilvoorde, enz.
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8 Via-Invest was een structureel samenwerkingsverband
tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de
ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) belast met
de realisatie van grote infrastructuurprojecten onder de
vorm van publiek-private samenwerkingscontracten. In
2017 hield Via-Invest op te bestaan, en ging over in “De
Werkvennootschap”.
9 Lijninvest was een volledige dochter van De
Lijn. Via Lijninvest participeerde De Lijn in de
projectvennootschappen die in het kader van de PPS-en
(DBFM-formule) werden opgericht.
10 De Werkvennootschap is een projectvennootschap,
gericht op de uitvoering van de projecten die haar door
de Vlaamse Regering worden toegewezen. Naast het
programma Werken aan de Ring, behoren volgende
projecten tot de portfolio van De Werkvennootschap:
R4 West en Oost, Rond Ronse (N60), Limburgse
Noord-Zuidverbinding, Verhoging bruggen over
het Albertkanaal, Spoorinvest ... (zie ook: www.
dewerkvennootschap.vlaanderen/#projecten)
11 Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het
departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW),
De Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en De
Vlaamse Waterweg (DVW).
12 www.basisbereikbaarheid.be
13 goodmove.brussels/nl
14 De Vervoerregio Vlaamse Rand omvat ca.
894.082 km2, ca. 592.971 inwoners en ca. 227.753
arbeidsplaatsen in 33 steden en gemeenten.

15 Vanuit de Vervoerregio Leuven zijn vooral de
gemeenten Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg
betrokken bij het programma Werken aan de Ring,
gezien hun ligging t.o.v. de R0 – deel oost.
16 North Sea - Baltic, Rhine - Alpine and North Sea –
Mediterranean.
17 www.ruimtevlaanderen.be/BRV
18 Een geïntegreerd planningsproces is een proces
waarbij de ruimtelijke uitvoeringsplanning, de
milieubeoordeling, de ruimtelijke veiligheidsrapportage,
de passende beoordeling, de watertoets en andere
effectenbeoordelingen geïntegreerd verlopen.
19 De beslissing van de Vlaamse Regering over de
startnota van het GRUP ‘Ruimtelijke herinrichting van de
Ring rond Brussel – deel noord’ (dd 18 mei 2018) luidde
als volgt: “... het uitwerken en uitvoeren van flankerende
maatregelen bij de betrokken departementen en
agentschappen van de Vlaamse Overheid in het kader
van het programma Werken aan de Ring.”
20 Een aantal voorbeelden van die projecten en
processen zijn: vanuit het Departement Omgeving:
TOP Noordrand, het begeleiden van VIP-projecten
(CAT-site ...), gesubsidieerd strategisch project
Groene Noordrand, gesubsidieerd strategisch project
Machelen-Vilvoorde, gesubsidieerd strategisch project
Horizon+. Vanuit de Vlaamse Landmaatschappij:
landinrichtingsproject “grote investeringsprojecten
flankeren” (planbegeleidingsgroep wordt binnenkort
opgestart), lopende landinrichtingsplannen in de

Vlaamse Rand: In uitvoering: LIR Hooghof (Asse),
LIR Maalbeekvallei (Grimbergen) en EUR G4G; In
planvorming: LIR Groene Noordrand (Asse, Merchtem,
Meise, Wemmel), LIR Noskoem (Zaventem), LIR Woluwe
Trawool Floordambos (Vilvoorde, Machelen).
21 Snelheidsverlaging maakt onderdeel uit van verder
onderzoek, o.a. in het plan-milieu-effectrapport (planMER).
22 www.werkenaandering.be Deze website wordt
regelmatig voorzien van updates en nieuws. Zo worden
voor concrete werven plannen, bewonersbrieven,
omleidingsroutes ... op de website geplaatst. Ook
de antwoorden op de vele vragen die gesteld
werden tijdens info- en gespreksavonden kregen hier
ondertussen een plek. De website blijft voor de burger
de eerste informatiebron voor alles over de Werken
aan de Ring.
23 Voor de herinrichting van de R0 zijn
bestemmingswijzigingen nodig. Hiertoe heeft
de Vlaamse Regering op 18 mei 2018 de starten procesnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ruimtelijke herinrichting van de
Ring rond Brussel (R0) – deel noord’ goedgekeurd.
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