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EDITORIAAL

Sedert 1 januari 2021 is het Brussels Hoofdstedelijke Gewest een Stad 30 geworden. Een ware (r)evolutie op het vlak van 
mobiliteit, autoluwe stad en vooral verkeersveiligheid. De maatregel laat uiteraard niemand onberoerd. Nu eens onderstreept 
men de durf en de ambitie; dan heeft men weer kritiek omwille van de gevolgen voor de beroepschauffeurs… maar niemand 
kan ontkennen dat er op het vlak van verkeersveiligheid wel degelijk uitdagingen zijn. Om de criticasters te doen zwijgen, 
zal het daarom nodig zijn om goed te meten welk effect de maatregel heeft op de dalende gemiddelde snelheid en, meer 
in het algemeen, op de verkeersveiligheid. Aangezien de maatregel in de eerste plaats vooral steunt op een verandering 
van gewoontes - waarvoor minstens maanden nodig zal zijn - zal het tijd vragen om een definitiever zicht te krijgen op hoe 
doeltreffend de maatregel is. De Gids van de mobiliteit en de verkeersveiligheid komt op dit project terug en presenteert na 
3 maanden invoering van Stad 30 de eerste vastgestelde trends. Ze zijn vrij positief en lijken een dalende gemiddelde snelheid 
te bevestigen. Bemoedigende signalen dus die de komende maanden om bevestiging vragen.

Laten we niet vergeten dat het Stad 30-project niet uit de lucht is komen vallen. Het resulteert uit het Good Move-plan 2020-
2030 dat in maart 2020 na een hele overlegronde en meerdere raadplegingen goedgekeurd werd. Wij laten zien hoe dit plan 
vordert. Welke grote mobiliteitsvraagstukken vonden in 2020 (naast Stad 30) uitwerking en welke ontwikkelingen mogen we 
in 2021 verwachten?

Gemeentelijke en gewestelijke teams staan in voor de uitwerking van deze projecten. Zij zijn dagelijks in de weer om oplossingen 
te vinden om de mobiliteit en veiligheid van alle gebruikers te verhelpen, te verzorgen of te vernieuwen. De Gids nodigt u uit 
kennis te maken met een nieuw gereorganiseerde gewestelijke dienst die hiervoor instaat: de dienst “Maintain” van Brussel 
Mobiliteit. Met meer dan 400 kilometer gewestwegen, vier miljoen vierkante meter asfalt, meer dan dertienduizend bomen, 
veertigduizend verkeersborden en vijfentwintigduizend lichtmasten langs de wegen... wordt iedere dag onnoemelijk veel werk 
in de schaduw verricht. De directeur-diensthoofd presenteert het nieuwe organigram en het actieplan van deze essentiële 
dienst voor een goed functionerende Brusselse mobiliteit.

U heeft het begrepen. Trouw aan zijn reputatie biedt de Gids u opnieuw een kijkje achter de schermen van de Brusselse 
mobiliteit en verkeersveiligheid... en daarbij vergeten we niet om terloops Brusselse of buitenlandse innovatieve projecten mee 
te geven. Zoals de langverwachte Brupass of de gids voor de inrichting van wegen voor de vlotte doorgang van hulpvoertuigen 
in Brussel of een Frans onderzoek over middelen voor de begeleiding naar een ander mobiliteitsgedrag.

Veel leesplezier!

De redactie
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1. De eerste lokale mobiliteitscontracten 
(2020) zijn: de Vijfhoek, Dielegem, 
Kuregem, Sint-Gillis, Flagey-Vijvers 
van Elsene en Colignon-Josaphat.

DE GEZONDHEIDSTOESTAND  
2020-2021 VAN HET GOOD MOVE-PLAN
Het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030 - Good Move staat nu al iets meer dan een jaar op de 
rails� Het werd op 5 maart 2020 in tweede lezing goedgekeurd� We geven een overzicht van de 
grootste Brusselse mobiliteitsdossiers van het afgelopen jaar en vertellen wat we in 2021 mogen 
verwachten��

 > Annabel Monneaux, eerste ingenieur, Bruno Van Loveren, attaché  
en Delphine Bauchau, attaché - Dir. organiserende mobiliteitsautoriteit dienst Planificatie

GOOD NEIGHBOURHOOD
Een van de grote ambities  uit het Good Move-plan 
werd op 1 januari 2021 concreet met de invoering 
van Stad 30 (stad30.brussels). In het artikel op 
pagina 15 van deze Gids overlopen we wat in 
2020 allemaal is gebeurd en maken we een eerste 
tussentijdse balans op.

Voorts heeft Brussel Mobiliteit 448 ongevalgevoelige 
zones (ZACA’s) geïdentificeerd en onderzocht. 
Deze zwarte punten voor de verkeersveiligheid 
wegwerken is een van de prioriteiten voor Brussel 
Mobiliteit en stuurt de verdere aanpassing van het 
wegennet.

Autoluwe wijken zijn een andere hoeksteen van 
het Good Move-plan. 50 geïdentificeerde mazen 
moeten van Brussel een aangename stad op 
mensenmaat maken met voor de inwoners meer 
kwalitatieve openbare ruimte en minder doorgaand 
verkeer. Jaarlijks worden er vijf mazen aangepakt. 
De procedure bestaat uit twee fasen: eerst een 
multimodale mobiliteitsstudie gevolgd door de 

implementatie van interventies op het terrein. 
Hiervoor sluiten het Gewest en de gemeenten 
speciaal een partnerschap af via het lokaal 
mobiliteitscontract1.

Verder nodigt de projectoproep “Vooruit met de wijk” 
(https://vooruitmetdewijk.brussels) de Brusselaar 
elk jaar uit om een duurzaam wijkprojectvoorstel 
in te dienen dat hij graag wil uitwerken. Leefmilieu 
Brussel lanceert deze oproep al vijf jaar. Brussel 
Mobiliteit sluit nu aan. Burgercollectieven kunnen 
mobiliteitprojecten indienen en projecten voorstellen 
om zich de openbare ruimte opnieuw toe te 
eigenen, zoals de inrichting van ontmoetingsruimtes, 
speelstraten in de openbare ruimte, de organisatie 
van fietsherstelwerkplaatsen, projecten rond 
gedeelde vervoersmiddelen, het uitstippelen van een 
pedagogisch parcours rond “mobiliteit”, enz.

Op het vlak van projecten in de lokale openbare 
ruimte werd 2020 vooral getekend door het beheer 
van de gezondheidscrisis en haar gevolgen (zie 
kader op pagina 7).

 > Voetgangersbrug onder de Koninginnelaan
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GOOD NETWORK
Hoewel de gezondheidssituatie heel wat 
werken heeft gedwarsboomd, is er voort 
ingericht en heraangelegd geweest. We 
vermelden:

• de heropening van de Fraiteurbrug in 
december 2020. De brug verbindt de 
Pleincampus met de begraafplaats van 
Elsene. De Deltawijk kreeg een nieuw 
circulatieplan ten voordele van actieve modi 
(3.500 studenten verplaatsen zich per dag 
tussen  de twee universiteitscampussen) en 
het openbaar vervoer;

• de ingebruikname begin februari 2021 van 
de nieuwe Gosselies voetgangersbrug, 
die het Brussels Kanaal (Gosseliesstraat - 
Prinsstraat) overspant in Molenbeek. Daarbij 
krijgen fietsers en voetgangers via een 
innovatief systeem toegang tot de brug, zelfs 
wanneer de brug opgeheven is;

• de ambitieuze renovatie van metrostation De 
Brouckère. De renovatie werd begin februari 
2021 voltooid. Gebruikers genieten nu van 
een prachtige, veilige, toegankelijke en 
aangename intermodale pool;

• de verlenging van tramlijn 9 tussen Simonis 
en het Heizelplateau, waarbij de openbare 
ruimte op het traject werd hertekend. De 
ingebruikname van de lijn is voorzien voor 
2021;

• de bouw van het toekomstige metrostation 
Toots Thielemans, die eind 2020 van start is 
gegaan (metrolijn 3);

• de aanleg langs de Kleine Ring van 
aangename ontmoetingsruimtes met aparte 
fietspaden en brede trottoirs.

In 2021 wordt de openbare ruimte op 
meerdere plaatsen verder heringericht en 
worden projecten concreet:

• de heraanleg van de Vilvoordsesteenweg, 
die de aanleg van een brede 
voetgangerspromenade en drie fietsbruggen 

bij de kanaalbruggen omvat (uitgevoerd 
in het kader van het EFRO-programma 
2014-2020); 

• de bouw van een nieuwe brug over 
het Kanaal Brussel-Schelde: de 
Suzan Danielbrug (Simon Bolivarlaan - 
Picardstraat), voor voetgangers, fietsers 
en het openbaar vervoer. Dit project is erg 
belangrijk voor de verdere ontwikkeling van 
de site Thurn & Taxis, maar ook voor het 
recreatiegebied van de Haven van Brussel 
en past in het kader van de nieuwe tramlijn 
tussen het Noordstation en Thurn en Taxis;

• een ander uitzicht voor het Schumanplein. 
Het plein wordt een autoluwe zone waar 
Brusselaar, de mensen van de Europese 
instellingen en toeristen elkaar ontmoeten;

• de volledige herinrichting van de openbare 
ruimte langs de Guldenvlieslaan en 
de Waterloolaan (Rotonde Louiza - 
Naamsepoort) tot een plek waar het goed 
toeven is;

• de heraanleg van de Havenlaan en de 
Claessensstraat tot een comfortabele en 
veilige weg voor alle verplaatsingsmodi.

Voorts rolt de MIVB haar busplan verder 
uit. Dat plan beoogt tegen 2022 30% meer 
aanbod. Men volgt daarbij het principe waarbij 
ontbrekende netwerkschakels opgevuld 
worden. Ofwel wordt een rechtstreekse 
verbinding aangelegd tussen verschillende 
wijken, ofwel worden bepaalde trajecten 
vereenvoudigd.

Een preventief beheer en het regelmatig 
onderhoud van openbare ruimtes en 
infrastructuur, evenals projecten om de 
openbare ruimte te demineraliseren, krijgen 
ook een prominente plaats in het Good Move-
plan. Meer over het onderhoud van de wegen 
in het artikel op pagina 10 van deze Gids. We 
vermelden hier enkel de belangrijke renovatie 
van de Leopold II-tunnel om in orde te zijn 
met de veiligheidsnormen. De tunnel werd in 
september 2020 heropend.

Nog altijd met betrekking tot een goed 
infrastructuuronderhoud werd er in 2020 
vooruitgang geboekt in het dossier van 
de vernieuwing van de tramsporen (zoals 
de vernieuwing van de sporen langs de 
Delleurlaan). Het project loopt verder in 2021 
(bijv. de vernieuwing van de tramsporen van 
lijn 39 tussen de haltes Stokkel en Ban-Eik).

GOOD SERVICE
De ontwikkeling van het MaaS-systeem 
(Mobility as a Service) gaat snel vooruit. Twee 
grote projecten lopen als een trein:

• de bepaling van een specifiek 
regelgevingskader voor de verdere 
ontwikkeling van de MaaS-oplossing met 
de hulp van de Europese Commissie via 
het Steunprogramma voor structurele 
hervormingen en de deskundigheid van het 
International Transport Forum (ITF) van de 
OESO; 

• de oprichting van een openbaar en 
gewestelijk technologisch platform, waar 
alle publieke en private mobiliteitsactoren 
en hun diensten bij betrokken worden. 
Brussel Mobiliteit en de MIVB werken hierbij 
nauw samen. In 2020 lanceerde de MIVB 
de pilootversie van de app move.brussels. 
De testpersonen kunnen met de app hun 
verplaatsingen binnen Brussel uitstippelen. 
Ze krijgen daarbij de eenvoudigste en 
meest optimale combinaties. Dit project 
heeft tot doel de impact van MaaS op het 
gebruikersgedrag en de intermodaliteit te 
analyseren. De app voor het grote publiek is 
gepland voor 2022.

 > Project Guldenvlieslaan en Waterloolaan
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Brussel Mobiliteit heeft ook Cairgo Bike 
(cairgobike.brussels) uitgewerkt. Dat project 
is in juli 2020 van start gegaan en wil van de 
bakfiets een betrouwbaar alternatief voor de 
auto en de bestelwagen maken. Cairgo Bike 
richt zich zowel op het goederentransport 
(met inbegrip van de bouwsector) als op 
particulieren voor het vervoer van goederen en 
kinderen. Dit project wordt medegefinancierd 
door het EFRO via het Urban Innovative 
Actions-programma.

Tot slot keurde de Brusselse regering begin 
februari het Masterplan Fietsparkeren goed. 
Binnen tien jaar moeten er in het hele Gewest 
aanzienlijk meer nieuwe plaatsen bijkomen.

GOOD CHOICE
Het Gewest voert meerdere keren per jaar 
campagnes en sensibiliseringsacties om 
het bewustzijn rond verkeersveiligheid te 
vergroten en aan te zetten tot een andere 
mobiliteit.

Bovendien kende de 8e editie van het 
Mobility Salon voor de Brusselse bedrijven 
met een bedrijfsvervoerplan, dat dit jaar eind 
januari 2021 online plaatsvond, een groot 
succes. Het salon ging over het nieuwe 
beheerplatform van Leefmilieu Brussel voor 
bedrijfsvervoerplannen, de mogelijkheid om 
gebruik te maken van een facilitator “Mobility 
and Fleet” of nog over de werken aan en de 
inrichting van de Ring.

De Brusselse regering heeft een 
hervorming van de autobelasting 
goedgekeurd. De verkeersbelasting en de 
inverkeerstellingsbelasting worden vervangen 
door een belasting op het autogebruik. Het 
ontwerp, met de naam SmartMove, ligt 
momenteel op tafel en werd voorgelegd aan 
de Gewestelijke Mobiliteitscommissie (zie het 
advies van deze commissie op de website 
van Brussel Mobiliteit onder GMC 2021). 
Momenteel wordt er volop overlegd met de 
andere gewesten.

Op het vlak van parkeren komt er een 
wijziging van de ordonnantie houdende de 
organisatie van het parkeerbeleid en de 
oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Parkeeragentschap van 22 januari 2009. De 
wijziging wil minder parking in de openbare 
ruimte en het parkeren buiten de wegenis 
aanmoedigen, en wil aan de andere kant 
het statuut, de werking en de opdrachten 
van Parking.brussels versterken. De eerste 
lezing in de Brusselse regering vond plaats 
in december 2020. Momenteel wordt druk 
overlegd met de betrokken stakeholders.

GOOD PARTNER
Sinds 1  februari 2021 is er dankzij 
de nieuwe BRUPASS- en BRUPASS 
XL-vervoersbewijzen eindelijk een eengemaakt 
tarief voor het openbaar vervoer in Brussel. 
Het artikel op pagina 13 van deze Gids gaat 
er dieper op in.

Voorts werden de Staten-Generaal van de 
Verkeersveiligheid uitgesteld tot 2021. De 
Staten-Generaal hebben de ambitie om te 
komen tot een nieuw verkeersveiligheidsplan 
waarin voor de komende 10 jaar acties staan 
die ervoor moeten zorgen dat er tegen dan 
op onze wegen geen doden of gewonden 
meer te betreuren vallen (Vision Zero). Net 
zoals bij de uitwerking van het Good Move-
plan is het hier ook de bedoeling om bij de 
uitwerking van het actieplan participatief, in 
overleg en in co-constructie te werk te gaan 
met al wie bij verkeersveiligheid betrokken 
is, zoals de politiezones, het parket, burgers, 
administraties, gemeenten... 

Brussel Mobiliteit werkt ook aan de 
hervorming van de ordonnantie van 26 juli 
2013 tot vaststelling van een kader inzake 
mobiliteitsplanning om te komen tot 
makkelijkere procedures, een eenvoudigere 
coördinatie en een makkelijkere implementatie 
van de in de gemeentelijke mobiliteitsplannen 
(GemMP) opgenomen maatregelen. De 
regering werkt ook aan een ordonnantie 
openbare weg met een regeling voor de 
leefbaarheid van de openbare weg.

GOOD KNOWLEDGE
Eind 2020 startte Brussel Mobiliteit met de 
herteking van zijn website. Onder de tab 
“Good Move” kunnen burgers sinds maart 
2021 een samenvatting vinden van het 
gewestelijk mobiliteitsplan. Via een nieuwe 
nieuwsbrief blijft u voortaan op de hoogte van 
Good Move (zie kader). De eerste nieuwsbrief 
werd in februari 2021 verstuurd.

 > Project Schumanplein

 > Campagne Brussel Mobiliteit
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Het Vianova-project van een Franse start-up is in 
2020 van start gegaan. Het verzamelt en analyseert 
specifieke gegevens van micromobiliteitsactoren 
en bepaalde andere actoren. Dankzij het project 
hebben we een zicht op hoe deze praktijk in het 
BHG evolueert.

De hier besproken projecten zijn slechts een paar 
voorbeelden ter illustratie van de implementatie 

van het Good Move-plan. Brussel Mobiliteit, de 
MIVB, Parking.brussels, de Haven van Brussel, de 
gemeenten en andere mobiliteitsactoren dragen 
dagelijks bij aan de realisatie van de acties die in het 
Gewestelijk Mobiliteitsplan staan. Afspraak in 2022 
voor een nieuwe stand van zaken.

2. Zie de inrichtingen langs de 
Lambermontlaan, de Reyerslaan, 
de Louis Schmidtlaan, de Generaal 
Jacqueslaan, Delleurlaan en de De 
Broquevillelaan, de Waterloosesteenweg...

DE CORONACRISIS
Het jaar 2020 werd ook gekenmerkt door de gezondheidscrisis met haar lockdowns/verscherpte maatregelen en exitstrategieën/versoepelingen� 
Brussel kende tijdens de eerste lockdown aanzienlijk minder autoverkeer, omdat mensen zich minder verplaatsten, omdat ze telewerkten of omdat ze 
economisch werkloos waren� Dit patroon is momenteel minder nadrukkelijk zichtbaar�

Nog tijdens de eerste lockdown hebben minder mensen gebruik gemaakt van het openbaar vervoer� Momenteel liggen de cijfers nog ver onder het 
gebruikelijke, vooral tijdens de ochtendspits� Als we de Brusselse situatie vergelijken met andere landen, dan zien we dezelfde daling in het gebruik 
van openbaar vervoer� De score op het gebied van veiligheid en vertrouwen in het openbaar vervoer is voor de MIVB vrij hoog in vergelijking met 
vervoersbedrijven in andere landen�

Voorts zagen we tijdens deze coronacrisis een geheel nieuw fenomeen opduiken; het privéleven speelde zich ook buiten in de openbare ruimte af� Voor 
mensen die in een appartement wonen en geen terras of tuin hebben, werd de openbare ruimte het verlengde van hun eigen privatief� Gemeenten 
en vertegenwoordigende buurtverenigingen sloegen snel de handen in elkaar en zetten alles in het werk om, met respect voor de social distancing, 
tegemoet te komen aan de behoefte van de mensen aan voldoende buitenlucht� Verschillende projecten zagen het daglicht langs de Gentse steenweg, 
in het Josaphatpark��� Momenteel wordt bekeken of sommige plekken kunnen behouden blijven� Dit fenomeen is een illustratie van het concept 
“tactisch urbanisme”� Dat komt overeen met een tijdelijk interveniëren in de openbare ruimte, als een andere manier om toe-eigening van een plaats te 
testen�

De fiets is als sterkste vervoersmiddel uit deze crisis gekomen� In 2020 zagen we 60% meer fietsers in vergelijking met 2019� Het is nog te vroeg om 
te weten of het om een definitieve trend gaat, maar het is zeker dat het Gewest er alles aan zal doen om deze nieuwe fietsers te behouden� Voor 
de mensen die niet meer met het openbaar vervoer willen reizen of niet meer met de auto willen rijden, werd er sinds het voorjaar van 2020 ook 
nog eens 40 km fietspaden aangelegd� Tot op vandaag zijn er 18 nieuwe inrichtingen aangelegd� Er wordt bekeken of sommige van die inrichtingen 
blijvend kunnen worden2� De minister van Mobiliteit, mevrouw Elke Van Den Brandt, wijst één belangrijk minpuntje aan, nl� het gebrek aan overleg 
gelet op de urgentie van de gezondheidscrisis� Er werd afgesproken om in 2021 beter te communiceren, inclusief beter samen te werken met alle 
belanghebbenden zodat mobiliteitsprojecten een breder draagvlak krijgen� 

Daarnaast heeft Brussel Mobiliteit ook campagnes ingezet om mensen aan te moedigen te bewegen 
en te fietsen�

In de zomer van 2020 werd er ook een reeks initiatieven genomen om Brussel levendiger te maken� 
We vermelden: Brussel in vakantie� In dat verband financierde Brussel Mobiliteit originele projecten 
die de openbare ruimte heruitvonden� Deze projecten hadden een onverwachte impact, omdat ze 
voor verbinding zorgden tussen de bewoners terwijl ze het hadden over hun babysitplannen of elkaar 
hielpen met de boodschappen� We stelden met veel interesse vast dat de inrichting van de openbare 
ruimte - en het reflectie- en participatieproces dat ermee gepaard gaat – veel meer was dan louter 
een zaak van mobiliteit en openbare ruimte� Aan deze component werd ook een sociale component 
toegevoegd� Mobiliteit en openbare ruimte werden aldus een echte factor van verbinding�
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1. Ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende 
de bouwplaatsen op de openbare 
weg en het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 4 april 
2019 tot uitvoering van de ordonnantie 
van 3 mei 2018 betreffende de 
bouwplaatsen op de openbare weg.

HET PLAATSEN VAN WERFSIGNALISATIE IN HET 
BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST
Sinds de laatste Staatshervorming van 2014 zijn de plaatsingsvoorwaarden van signalisatie 
een bevoegdheid van de gewesten geworden� Gezien de stedelijke context van het Brusselse 
hoofdstedelijke Gewest was er al voor de Staatshervorming nood aan specifieke bepalingen, 
vooral om actieve verplaatsingsmodi aan te moedigen� Deze reglementering werd opgenomen 
in verschillende besluiten van de Regering van de Brusselse Hoofdstedelijke Gewest1� Een aantal 
voorstellen om de code van de wegbeheer aan te passen werden recent overgemaakt aan de 
bevoegde Brusselse minister� Nadat deze voorstellen goedgekeurd zijn, en in een besluit zijn 
gegoten, zal een werkgroep zich ook buigen over de wetgeving over tijdelijke signalisatie en 
werfsignalisatie� In afwachting van deze herziening blijven het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 
en de aanvullende Brusselse bepalingen van kracht� Hieronder wordt een opsomming gegeven 
van de huidige maatregelen die verschillen van Vlaanderen en Wallonië�

 > Erik Caelen, Secretaris van de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer – Brulocalis

MAATREGELEN DIE GENOMEN 
MOETEN WORDEN VOORDAT 
DE WERKEN BEGINNEN

Wanneer een werf meer dan vijftien dagen een 
invloed heeft op de mobiliteit wordt vóór de aanvang 
van de werken een informatiebrochure aan de 
betrokken buurtbewoners bezorgd.

Deze brochure geeft informatie over het beheer 
en het verloop van de werken, en vermeldt met 
name de reden en het belang van de werken, 
de omvang, aard en duur ervan, de naam, het 
adres en telefoonnummer van de ondernemingen 
die de werken uitvoeren, alsook die van de 
signalisatieverantwoordelijke en de opdrachtgever.

Bepaalde opdrachtgevers hebben bijkomende 
maatregelen uitgewerkt om de weggebruikers 

beter te informeren rond bijzonder storende 
werkzaamheden. Enkele voorbeelden:

• verdelen van informatieblaadjes op kruispunten 
enkele dagen voor de werken;

• creatie van een website, radiospot;

• ombudsman.

TIJDENS DE WERKEN
De beheerder van een werf dient deze zo te 
organiseren, dat in de eerste plaats het verkeer van 
de actieve gebruikers mogelijk blijft. Daarna volgen 
openbaar vervoer, vervolgens hulpdiensten en ten 
slotte andere gemotoriseerde voertuigen.

Werven die langer dan een week duren, 
moeten worden afgesloten met hekken van het 
volgende type. Deze hekken zijn niet bedoeld als 
werfsignalisatie.

 > Omheining barrière
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2. De algemene en specifieke eisen 
waaraan doorgangen dienen te 
voldoen zijn opgenomen in Bijlage 
4 van het Besluit van de Brusselse 
Hoofdstedelijke Regering van 4 april 
2019 tot uitvoering van de ordonnantie 
van 3 mei 2018 betreffende de 
bouwplaatsen op de openbare weg.

OMGELEIDE DOORGANGEN
Zodra een voet- of fietspad door een bouwplaats 
wordt ingenomen, dient verplicht een omgeleide 
doorgang te worden voorzien. Via deze doorgang 
dienen de actieve gebruikers te kunnen passeren, 
beschut tegen de risico’s van de bouwplaats en 
het autoverkeer dankzij de omheining en het naar 
behoren aangegeven fysiek obstakel aan iedere 
ingang.

De omgeleide doorgangen die 
bestemd zijn voor het verkeer van de 
actieve gebruikers voldoen aan de 
volgende algemene voorschriften2 :

• Ze vormen een onderdeel van het terrein van de 
bouwplaats;

• Ze worden aangebracht vóór de opstart van de 
respectieve fase van de bouwplaats;

• Ze zijn gevrijwaard van elk obstakel over een 
minimale hoogte van 2,50 meter en over de 
volledige breedte;

• Ze worden beschermd voor het autoverkeer door 
afsluitingen die over de gehele lengte worden 
geplaatst en door een naar behoren aangegeven 
fysieke hindernis die bij de in- en uitgang ervan 
wordt geplaatst;

• Als ze geïnstalleerd zijn onder een stelling of 
platform, zijn ze beschermd tegen eventuele 
vallende materialen door een voldoende stevige 
inrichting (minimaal op 2,50 m hoogte) en 
waarvan de palen en dwarsliggers aan de in- en 
uitgang van de doorgang bedekt zijn met een 
schokabsorberend materiaal;

• Ze maken de toegang mogelijk van de verzoekers 
tot hun installaties, van de omwonenden tot hun 
gebouw en van de actieve gebruikers tot hun 
plaats van bestemming;

• Ze zijn ononderbroken van de ingang tot de 
uitgang ervan, met inbegrip van hun aansluiting op 
de bestaande openbare weg;

• Wanneer lasten worden verplaatst boven de 
omgeleide doorgangen of wanneer veel in- en 
uitrijdmanoeuvres van de bouwplaatsvoertuigen 
plaatsvinden, is de aanwezigheid van door 
de bouwplaatsbeheerder aangegeven 
signaleerinrichtingen verplicht;

• Ze zijn ontworpen en aangelegd om sociale 
controle mogelijk te maken.

Kenmerken en aanlegvoorschriften 
van de omgeleide doorgangen 
bestemd voor de actieve gebruikers

Afhankelijk van het type weggebruiker waarvoor 
de omgeleide doorgangen zijn bedoeld, gelden er 
nog bijkomende voorschriften. Deze aanvullende 
bepalingen gaan dikwijls over:

• Het vermijden van obstakels;

• Het vermijden van opstaande randen van meer 
dan 2 cm. Indien deze toch voorkomen (vb. 
aansluiting op een voetpad) dient er een helling 
te worden voorzien (extra bepalingen indien 
de omgeleide doorgang ook bedoeld is voor 
rolstoelgebruikers);

• Richtingsveranderingen dienen te gebeuren 
onder een hoek van 45°. Indien de omgeleide 
doorgang ook bedoeld is voor fietsers, moeten 
deze ook vlot kunnen draaien;

• Het loopvlak (of fietsvlak) dient van goede 
kwaliteit te zijn;

• Voldoende breedte;

• Afschermen van de steunen van 
afsluitvoorzieningen onderaan zodat personen 
die gebruik maken van de omgeleide doorgang 
hier niet over kunnen struikelen;

• Afhankelijk van de gebruikers wordt de 
omgeleide doorgang aangegeven door een 
geschikte signalisatie (enkele voorbeelden 
hieronder). Deze borden dienen te worden 
geplaatst bij de ingang van de omgeleide 
doorgang en bij elke richtingverandering.

VOORBEHOUDEN PARKEERPLAATSEN
De bouwplaats mag geen parkeerplaatsen 
voor taxi’s innemen of parkeerplaatsen die 
zijn voorbehouden voor het laden en lossen 
van goederen, voor de politie of diplomaten 
of parkeerplaatsen of installaties (vb. helling of 
toegang tot een halte voor het openbaar vervoer) 
voor personen met een beperkte mobiliteit. Als de 
de parkeerplaats toch moet worden verplaatst, 
moet daarover op de oude parkeerplaats een 
informatiebord worden geplaatst.
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MAINTAIN, BRUSSEL MOBILITEIT
Meer dan 400 kilometer gewestwegen, vier miljoen vierkante meter asfaltbedekking, meer dan 
dertigduizend bomen langs de wegen, veertuigduizend verkeersborden en vijfentwintigduizend 
verlichtingspalen… Dat moet natuurlijk professioneel onderhouden worden! Een volledig 
vernieuwde directie en een nieuw organigram: sinds 2020 waait er een nieuwe wind door Maintain, 
de dienst van Brussel Mobiliteit verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de wegen�

 > Dimitri Strobbe, Directeur-diensthoofd Maintain en Inge Paemen, Woordvoerder Brussel - Mobiliteit

2020 IN HET TEKEN VAN DE EFFICIËNTIE
Tijdens de coronacrisis werd het administratief deel 
van het werk zeer snel volledig gedigitaliseerd. 
De dienst Maintain draait nu volledig op Microsoft 
Teams en werkt vandaag zo goed als 100% 
paperless. 

Tijdens de moeilijke coronaperiode werd zoveel 
mogelijk verder gewerkt op het terrein en werden 
tientallen km’s “coronafietspaden” aangelegd, 
in samenwerking met de dienst Build. Maintain 
bezorgde signalisatie aan de gemeenten en 
plaatste bloembakken om het straatbeeld op te 
vrolijken.  Als enige stad ter wereld, voerde Brussel 
ook een specifieke corona-verkeerslichtenregeling 
in. Door de lagere verkeersdrukte kon men 
de verkeerslichten, via de centrale computer 
aangestuurd, in snellere cycli laten draaien, 
waardoor de wachttijden voor fietsers verminderde.

Wat betreft de klassieke wegenwerken, werd 
het ritme van plaatselijke herstellingen van asfalt, 

fietspaden en stoepen grondig opgevoerd. 
Daarnaast werd een meerjarenprogramma 
uitgewerkt, met de huidige staat van de wegen 
als startbasis. 2020 vormde slechts het begin van 
een grote asfalteringscampagne die de volgende 
jaren verder gezet wordt. In 2020 werd alvast een 
nieuwe asfaltlaag aangebracht op 50.000 vierkant 
meter gewestweg: de Aa-kaai, het Baraplein, 
de Brugmannlaan, de Sylvain Dupuislaan, 
de Haachtsesteenweg, de Koningsstraat, de 
Lambermontlaan, de Leuvensesteenweg, het 
Solvayplein, de Veeweydekaai, de Vrijheidslaan…

Er werden ook een aantal verbeteringen ingevoerd, 
meer bepaald stelselmatige proefboringen na 
asfaltwerken en een striktere opvolging van 
de werkzaamheden. Putdeksels worden nu 
ook systematisch op de juiste hoogte gelegd. 
Door meer dergelijke lineaire asfalteringen uit te 
voeren, zal de toestand van het gewestwegennet 
merkbaar verbeteren waardoor het aantal punctuele 
herstellingen de komende jaren teruggeschroefd kan 
worden. 

 > Dimitri Strobbe

 > Asfalteringscampagne
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Maintain inspecteerde ook de waterputjes, inclusief 
de afwatering naar de riolering.

Maintain zet ook sterk in op het demineraliseren 
van onze stad. De groencel plant dit winterseizoen 
20-21 meer dan duizend bomen en er werden 
verschillende onthardingsprojecten uitgevoerd.  
In samenwerking met het kabinet van Elke Van 
den Brandt werd de visienota “Green Brussels” 
uitgewerkt om onze stad de volgende jaren verder 

te vergroenen! Een voorbeeld is het project op de 
Koning Albert II-laan (zie foto). 

De Regie der Wegen, verantwoordelijk voor de 
winterdiensten, kocht 14 nieuwe milieuvriendelijke 
voertuigen aan, onder andere kleine tractoren om 
fietspaden te kunnen bestrooien. Er werd ook een 
nieuw weerstation in gebruik genomen om de 
dienstverlening nog beter te kunnen inplannen. 
Daarnaast heeft de aankoop van een pekelinstallatie 
geleid tot minder zoutgebruik en minder transport 
naar de opslagplaatsen, twee pluspunten voor het 
milieu. 

Zoals gezegd, staan er zo’n veertigduizend 
verkeersbordenlangs de gewestwegen. Het gebruik 
van gekartelde ‘champagne’-kleurige palen wordt 
afgebouwd om over te schakelen naar een nieuw 
type signalisatiebord en -paal.  Dat type is niet alleen 
steviger, maar ook goedkoper, en past beter bij 
het overige straatmeubilair. De eerste exemplaren 
werden al geplaatst in het kader van het project 
“Stad30”. 

Maintain staat niet alleen in voor het onderhoud 
van civieltechnische infrastructuur. Zo heeft de cel 
elektromechanica kruispunten voorzien van nieuwe 
intelligente verkeerslichten zoals op de Kleine Ring 
en nieuwe fietstelpalen en elektrische laadpalen 
met open data geplaatst. Naast deze zichtbare 
verwezenlijkingen werden ook minder zichtbare 
werken uitgevoerd. Zo zorgde Maintain voor de 
kabelwerken voor het nieuwe mobiliteitscentrum, 

de verhuizing van de Gewestelijke Overheidsdienst 
Brussel naar de Iris-toren en het onderhoud en 
de uitbreiding van het Manbru-glasvezelnetwerk. 
In het kader van het project Stad 30 hebben de 
collega’s ook de plaatsing van snelheidscamera’s 
en preventieve radars voorbereid. Zo draagt ook 
Maintain haar steentje bij aan een verkeersveiligere 
stad. 

Wie onderhoud zegt, denkt natuurlijk meteen aan 
klachten. Dat hoort er nu eenmaal bij! Ook al wordt 
er hard gewerkt om onze wegen preventief zo goed 
mogelijk te onderhouden, punctuele herstellingen 
blijven steeds nodig, bijvoorbeeld na een ongeval 
of een bouwplaats van derden. Om de stroom 
incidenten in betere banen te leiden, wordt de 
applicatie “Fix My Street” in samenwerking met het 
CIBG en de gemeenten voortdurend verbeterd. 
Zo komen klachten op gewestwegen voortaan 
rechtstreeks bij het Gewest terecht, en worden 
regelmatig nieuwe categorieën toegevoegd. Zo 
werd vorig jaar sterk gefocust op fietsinfrastructuur. 
Achter de schermen wordt naarstig gewerkt aan de 
verbetering van de processen om interventies op het 
terrein sneller te kunnen uitvoeren. 

 > Demineraliseringsproject op Koning Albert II-laan

 > Aanplant en onderhoud van bomen langs de 
weg
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 > Riolering camera-inspectie

©
 D

im
itr

i S
tro

bb
e

11GIDS VAN DE MOBILITEIT EN DE VERKEERSVEILIGHEID 
NR 60 // LENTE 2021

NIEUWS VAN HET GEWEST

https://www.linkedin.com/posts/dimitristrobbe_de-dienst-maintain-van-brussel-mobiliteit-activity-6704740034496491521-e3uE
https://www.linkedin.com/posts/dimitristrobbe_de-dienst-maintain-van-brussel-mobiliteit-activity-6704740034496491521-e3uE
https://www.linkedin.com/posts/dimitristrobbe_urbanacupuncture-maintain-parking-activity-6681529233006755840-fmtE
https://www.linkedin.com/posts/dimitristrobbe_urbanacupuncture-maintain-parking-activity-6681529233006755840-fmtE


Maintain maakte ook een volledige inventaris 
van de geïnstalleerde reclameborden langs de 
gewestwegen. Er werd onderzocht welke borden 
zich al dan niet illegaal op de weg bevinden ter 
voorbereiding van volgende stappen. 

Deze activiteiten worden uiteraard parallel uitgevoerd 
aan het preventief en regulier onderhoud van al onze 
assets – wat nog steeds, vaak onzichtbaar, de grote 
massa van ons werk vertegenwoordigt.

2021: VERDERE OPTIMALISERINGEN
In 2021 zal Maintain een terreinanalyse uitvoeren 
om het aantal verkeersborden en -palen op 
gewestwegen te verminderen. Overbodige 
borden zullen verwijderd worden, waar mogelijk 
komen verschillende borden op één paal, gevel, 
verkeerslicht of verlichtingspaal. Minder visuele 
hinder in de praktijk!

Een andere geplande verbetering met betrekking 
tot signalisatie betreft de wegmarkeringen op het 
wegdek. Stelselmatig en waar opportuun wordt 
geverfde markering vervangen door meer slijtvast 
thermoplastiek. 

Vandaag bestaan langs de Brusselse gewestwegen 
’niet minder dan vijftig verschillende soorten paaltjes 
in beton, hout, inox, plastiek en staal! Door dit aantal 
te beperken, wordt een efficiënter beheer en een 
snellere herstelling mogelijk. Om herstellingen sneller 
te kunnen uitvoeren, willen we onze voorraden 
uitbreiden. Op basis van een analyse van het 
stockbeheer zullen optimalisaties doorgevoerd 
worden, onder meer door het verbeteren van de 
strategische voorraden.  

Om alles beter in het licht te zetten, letterlijk, 
zal de vernieuwde ploeg ‘openbare verlichting’ 
werk maken van een investeringsprogramma 
om de straatverlichting te verbeteren volgens het 
gewestelijk lichtplan. Zo zal in verhoogd tempo 

overgeschakeld worden naar meer duurzame 
ledverlichting.

Daarnaast wordt SmartMove voorbereid met de 
plaatsing van camera’s en signalisatie. 

De volgende jaren zullen we nog meer inzetten op 
meerjarenprogramma’s en een asset management 
systeem. Een lange termijnvisie op onderhoud is de 
enige (openbare) weg vooruit. De voorbereidingen 
zijn alvast volop bezig. 

En tot slot, het ligt voor de hand, zal Maintain ook dit 
jaar met plezier de gewestwegen voor u inspecteren 
en onderhouden – misschien wel de belangrijkste 
opdracht van al!

 > De tyraslaan nieuwe weerstation

 > Winterdiensten in volle actie achter de schermen van het controlecentrum
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 EÉN ENKEL TICKET VOOR OPENBAAR 
VERVOER IN EN ROND BRUSSEL
Sinds 1 februari kan men makkelijker en voordeliger in en rond de hoofdstad reizen met het openbaar 
vervoer� Met de geïntegreerde openbaarvervoertickets Brupass en Brupass XL kan men de vier 
openbaarvervoermaatschappijen combineren, wat de reiziger meer verplaatsingsmogelijkheden 
geeft� Alvast voor sommigen een stimulans om de auto thuis te laten wanneer men naar de stad 
komt�

 > Cindy Arents – Communication general management, Press and Stakeholderofficer – MIVB

Voortaan kan men dankzij de Brupass 
en de Brupass XL in en rond Brussel met 
één enkel ticket reizen met de MIVB, De 
Lijn, de TEC en de NMBS. Met deze twee 
formules kunnen de reizigers van en naar 
Brussel vanuit de randgemeenten makkelijk 
en tegen een voordelig tarief het aanbod 
van de 4 openbaarvervoermaatschappijen 
combineren. Men wacht al 20 jaar op een 
gemeenschappelijk tarief. Vandaag is dat 
realiteit geworden. Bedoeling is het gebruik 
van het openbaar vervoer in Brussel en de 
rand aan te moedigen.

BRUPASS? BRUPASS XL?
In de praktijk bestond de Brupass al 
in de vorm van het MTB-abonnement 
en het JUMP-ticket, zijn eengemaakte 
tegenhanger. Met deze tickets kon men al 
het volledige openbaarvervoeraanbod van 
de 4 maatschappijen in Brussel gebruiken. 
Met de Brupass blijft dit zo. Het geografische 
gebied dat door de vier maatschappijen 
wordt bestreken, blijft hetzelfde, namelijk 
de 19 gemeenten met een kleine zone 
rond de hoofdstad. De vervoersbewijzen 
worden in de vorm van ritten aangeboden: 
1 rit, 10-rittenkaart en een dagpas. Of als 
abonnement: Brupass 1 maand, Brupass 12 
maanden en de Brupass school.

De echte nieuwigheid is de Brupass 
XL. Hiermee kan men met de vier 

openbaarvervoermaatschappijen in een groter 
gebied rond Brussel reizen, nl. in een straal 
van 11,5 km vanaf de Grote Markt.

Het nieuwe ticket is het resultaat 
van de samenwerking tussen de vier 
openbaarvervoermaatschappijen in 
Brussel - MIVB, TEC, NMBS, De Lijn - en 
hun bevoegde ministers. Men wil met het 
eengemaakt ticket mensen de mogelijkheid 
geven om in een grotere zone met het 
openbaar vervoer te reizen ongeacht de 
maatschappij waarmee men zich verplaatst.

“De komst van het nieuwe Brupass XL-ticket 
is zeker goed nieuws voor alle gebruikers 
van het openbaar vervoer die zich in en rond 
Brussel willen verplaatsen! Dit is een nieuwe 
stap in het verbeteren van de interoperabiliteit 
binnen het GEN-gebied. Het faciliteert 
het openbaar vervoer en helpt om een 
geloofwaardig alternatief aan te bieden voor 
de wagen”, legt Valérie Haemers, Manager 

Network DATA en hoofd tarieven bij de MIVB, 
uit.

De perimeter van de Brupass XL omvat 
Brussel (met uitzondering van het traject van 
en naar de luchthaven) en de randgemeenten 
rond Brussel, gemeenten die bediend worden 
door de NMBS, TEC en De Lijn. De hele 
Brupass XL-zone omvat in totaal 53 stations 
en 2.800 bus-, tram- en metrohaltes. 

Doelstelling en voordelen van de Brupass 
XL? Verplaatsingen kunnen met de 
vier openbaarvervoermaatschappijen 
gecombineerd worden, er zijn meer 
verplaatsingsmogelijkheden doordat er nieuwe 
diensten worden aangeboden en het leven 
van de reiziger wordt makkelijker gemaakt. 
Reizigers die zich in en rond Brussel met het 
openbaar vervoer willen verplaatsen, hebben 
nu slechts 1 ticket nodig en kunnen dat tegen 
een voordeliger tarief doen dan wanneer ze 
per maatschappij afzonderlijke tickets moeten 
combineren.

 > Station

De Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de belangrijkste 

maatschappij voor stedelijk openbaar vervoer� Ze verzorgt het openbaar vervoer in de 19 

gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van en naar 11 randgemeenten, goed 

voor een totale oppervlakte van 241,5 km2� Het bedrijf verzorgt de verplaatsingen van een 

bevolking van meer dan 1�100�000 inwoners, plus duizenden pendelaars� Het MIVB-netwerk 

bestaat uit 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 51 buslijnen en 11 nachtbuslijnen� In 2019 verzorgde de 

MIVB maar liefst 433,5 miljoen verplaatsingen�

 > Brusselse tram en bus
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De Brupass XL wordt in meerdere vormen 
aangeboden (zie inzet).

“Door de nieuwe geïntegreerde tickets 
Brupass en Brupass XL kunnen we het 
openbaarvervoeraanbod in en rond 
Brussel uitbreiden en de kosten voor 
de gebruiker verlagen. Het verbeterde 
intermodaal vervoer biedt de reiziger meer 
trajectkeuzemogelijkheden. Hierdoor kan 
hij zijn reistijd verkorten en krijgt hij meer 
autonomie in zijn verplaatsingen. Ze sluiten 
perfect aan bij de MIVB-strategie naar meer 
flexibiliteit, en zelfs maatwerk, en naar een 
MaaS-aanbod waarbij in de nabije toekomst 
nog andere operatoren in zachte mobiliteit 
kunnen aansluiten”, aldus Brieuc de Meeûs, 
CEO van de MIVB.

SLECHTS ÉÉN VERVOERSBEWIJS: 
DE MOBIB-KAART
De Brupass en Brupass XL worden op de 
MOBIB-kaart opgeladen.

Ze komen naast de andere MIVB-, TEC-, 
De Lijn- en NMBS-tickets. Net als bij de 
andere vervoersbewijzen moeten de reizigers 
ze valideren vooraleer in te stappen via de 
automaten in de stations en voertuigen van de 
MIVB, TEC en De Lijn. 

Als men een trein neemt met een Brupass-
ticket, moet men eerst de MOBIB-kaart 
valideren op een verkoopautomaat van de 
NMBS vooraleer in te stappen. Daarvoor 
moet men “Validatie Brupass” of “Validatie 
Brupass XL” kiezen op het scherm van 
de verkoopautomaat. Bij een Brupass-
abonnement of Brupass XL-abonnement 

kan deze stap overgeslagen worden en moet 
de MOBIB-kaart bij een controle aan de 
treinbegeleider getoond worden.

100 RITTEN VOOR MEER 
FLEXIBILITEIT
De Brupass XL is niet het enige nieuwe 
vervoersbewijs uit het MIVB-gamma 
vanaf 1 februari.  Er bestaat nu ook een 
100-rittenkaart.

De coronacrisis en het toegenomen telewerk 
hebben de verplaatsingsgewoonten van 
veel reizigers veranderd. De dagelijkse 
verplaatsingen zijn meer occasionele 
verplaatsingen geworden. Sommige reizigers 
hoeven niet meer elke dag naar hun werk, 
en komen maand- of jaarabonnementen niet 
meer overeen met hun behoeften. Evenzo zijn 
de verplaatsingsgewoonten in de stad, voor 
ontspanning, winkelen, vrije tijd, op restaurant 
gaan enz. niet langer dezelfde. 

Er is ook nog de tendens naar een flexibelere 
mobiliteit: als het mooi weer is, gebruiken 
steeds meer mensen de fiets of gaan ze te 
voet. 

De MIVB heeft een kaart voor 100 ritten 
gemaakt om zich aan te passen aan en in te 
spelen op de nieuwe verplaatsingsgewoonten 
van haar reizigers. 

De 100 ritten moeten opgeladen worden 
op een MOBIB-kaart op naam. Ze kunnen 
alleen worden gebruikt op het MIVB-netwerk 
binnen 90 dagen na de eerste validatie. 
Dit vervoersbewijs is goedkoper dan drie 
maandabonnementen of 10 tienrittenkaarten.

“Over het algemeen denken we er altijd aan 
om gebruikers verschillende tariefformules 
aan te bieden, zodat iedereen de formule 
kan kiezen die het beste bij hem of haar past 
volgens zijn of haar eigen behoeften”, legt 
Valérie Haemers uit. “Met de 100-rittenkaart 
wilden we een flexibelere oplossing bieden 
voor mensen die zich regelmatig met het 
openbaar vervoer verplaatsen, maar dat niet 
per se elke dag moeten doen, zoals mensen 
die telewerken, parttime werken of die op 
bepaalde dagen met de MIVB reizen en op 
andere dagen de fiets, scooter, enz. nemen”.

De MIVB heeft uiteenlopende 
vervoersbewijzen teneinde aan de 
vele reizigersbehoeften te kunnen 
beantwoorden� Rittenkaarten –
Brupass en Brupass XL 1 rit, Brupass 
en Brupass XL 10 ritten, Brupass 
dagpas, 100-rittenkaart, tickets 
naar de luchthaven, enz�, meerdere 
abonnementen - maandabonnementen, 
jaarabonnementen, schoolabonnement, 
65+ abonnement, RVV-abonnement-
verhoogde tegemoetkoming, enz� - om 
nog maar te zwijgen van de mogelijkheid 
om via het MIVB-netwerk contactloos te 
betalen, rechtstreeks met de bankkaart, 
via de smartphone of de smartwatch�

De tarieven van de Brupass, Brupass XL 
en de 100-rittenkaart:

BRUPASS-ZONE:
Enkele vervoersbewijzen:

• BRUPASS 1 rit   € 2,4

• BRUPASS 10 ritten   € 2,4

• BRUPASS 1 dag   € 7,5

Abonnementen:

• BRUPASS 1 maand  55,5 €

• BRUPASS School  90 €

• BRUPASS 12 maanden  583 €

100-RITTENKAART 135 €

BRUPASS XL-ZONE:
Enkele vervoersbewijzen:

• BRUPASS XL 1 rit  3 €

• BRUPASS XL 10 ritten  20 €

Abonnementen:

• BRUPASS XL 1 maand  74 €

• BRUPASS XL 12 maanden  775 €

Alle tarieven en abonnementen zijn 
beschikbaar op de website van de MIVB: 
www�mivb�brussels� Reizigers kunnen 
ook hun verplaatsingsgewoonten 
en -behoeften invoeren en zo hun 
voordeligst MIVB-tarief of -abonnement 
ontdekken�

 > MIVB valideertoestel
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 STAD 30 – EEN NIEUW TIJDPERK VOOR 
DE MOBILITEIT IN BRUSSEL !
Het Brussels Gewest mag terecht fier zijn! Een ambitieuze beslissing van de Brusselse Regering 
bij aantreden, maar ook een ambitieuze administratie die volgende challenge aanging: op 
16 maanden tijd de neuzen in dezelfde richting zetten, alle directies van Brussel Mobiliteit samen 
laten werken, alle partners betrekken bij de opmaak van een plan, de burgers informeren… om op 
1 januari met trots te mogen zeggen: yes, we did it! 30 is de regel, 50 en 70 zijn de uitzonderingen!

 > Kristof de Mesmaeker, Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid en Sofie Walschap, Attaché Mobiliteit & 
verkeersveiligheid – Brussel Mobiliteit

Een ambitieus project met enkele belangrijke 
stappen:

• Overleg, intern bij Brussel Mobiliteit, met 
de gemeenten, de politiezones en met de 
openbaar vervoersmaatschappijen om tot 
een kaart van snelheidsregimes te komen 
waar alle partners zich in kunnen vinden.

• Alle administratieve en juridische stappen 
nemen om de wegcode te veranderen en 
de algemene regel aan te passen: binnen de 
bebouwde kom is het 30 km/u, behoudens 
uitzondering.

• De exacte plaats bepalen waar de 50- en 
70-borden komen die de uitzondering 
aanduiden en de meer dan 1.000 borden 
plaatsen.

• Het nodige materiaal voor controles 
aankopen en ter beschikking stellen van de 
politiezones.

• Overleg met de politiezones en het parket 
om het controlebeleid uit te stippelen.

• Informatieborden plaatsen aan de 
gewestgrenzen.

• Een informatiecampagne organiseren en 
hierbij zoveel mogelijk partners betrekken.

• Weghalen van alle 6.000 30-borden (tegen 
31/3/2021).

• Opstellen van prioriteiten voor 
infrastructuuringrepen vanaf 2021.

Met de invoering van de Stad 30 volgt 
Brussel, als hoofdstad van Europa, enkele 
Europese steden die de knop reeds 
omdraaiden: Valencia, Grenoble, Zurich, 
Wenen, Bilbao, Graz, Lille… In Oslo en 
Helsinki kwam dankzij hun invoering van de 
30 km/u in 2019 geen enkele voetganger of 
fietser om in het verkeer. Ook voor Brussel 
is verkeersveiligheid de grootste drijfveer. De 
algemene snelheid van 50km/u terugbrengen 
naar 30 km/u in het Brussels Gewest zou het 
aantal zware of dodelijke verkeersongevallen 
met 50 doen dalen. De impact van een 
ongeval vermindert.

Naast een verhoogde verkeersveiligheid en 
een betere leesbaarheid van de weg, zijn er 
ook andere effecten die een rechtstreekse 
impact hebben op de levenskwaliteit van de 
Brusselaars: de helft minder geluidsoverlast, 
een beter samenleven in de wijken omdat een 
beter klimaat ontstaat om te fietsen of zich te 
voet te verplaatsen en op termijn een betere 
luchtkwaliteit.

Na de invoering was het noodzakelijk om nog 
wat schoonheidsfoutjes recht te zetten en een 
paar borden te (ver)plaatsen. In samenwerking 
met de gemeenten worden alle borden “30” 
tegen eind maart weggehaald en vanaf de 

lente wordt extra markering aangebracht om 
de regel in herinnering te brengen.

Begin februari kon Brussel Mobiliteit op basis 
van de lidar-controles een eerste balans 
opmaken. De tendens is goed! 

Voor de lidars werden 12 punten vergeleken 
tussen eind 2020 en begin 2021 voor 
plaatsen waar de snelheid niet veranderde: de 
gemiddelde snelheid daalde met 9%. 

Voor de reistijden werden 9 representatieve 
routes vergeleken tussen de laatste 4 
schoolweken van 2020 en de eerste 4 weken 
van 2021. De reistijd blijft min of meer stabiel 
en dat zowel tijdens de dal- als de piekuren.

Ook in de komende weken en maanden zal 
Brussel Mobiliteit van zeer nabij de Stad 30 
monitoren op het vlak van snelheid en reistijd, 
maar ook de ongevallen worden gemonitord. 

Met de Stad 30 is de eerste concrete 
maatregel van Good Move een feit. De 
maatregel heeft een enorme impact op 
de levenskwaliteit en de mobiliteit van de 
Brusselaars.
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JAARVERSLAG AUTODELEN 2020
In februari 2021 heeft Autodelen�net zijn jaarverslag uitgebracht over autodelen in België� Ondanks 
de corona-omstandigheden kent het jaar 2020 goede cijfers op het gebied van autodelen� 
Vandaag telt België ongeveer 150�000 leden, voornamelijk in Vlaanderen en Brussel� Over het 
geheel genomen kent autodelen in België de afgelopen vijf jaar een enorme groei met een stijging 
van 30�000 gebruikers in 2017 naar 150�000 in januari 2021�

 > Nina Ramos - Adviseur Mobiliteit - Brulocalis

In totaal werden in 2020 bijna 710.000 ritten 
gemaakt met deelwagens in België (ondanks 
de gezondheidssituatie waarbij de verplaatsingen 
beperkt werden). Het aantal autodelers is ten 
opzichte van vorig jaar met 30% gestegen en 
het aantal deelauto’s met 10%. Het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kent de grootste groei 
van het aantal autodelers en telt in totaal bijna 
60.000 leden, een stijging van 40% ten opzichte 
van 2019. Tussen 2016 en januari 2021 is het 
gebruik van deelwagens ondanks het verdwijnen 
van internationale autodeelbedrijven zoals Zipcar, 
ubeeqo, Sharenow,... gestaag toegenomen. 
De cijfers zijn zeer interessant. Uit een enquête 
bij de burgers blijkt ook een reële wil om het 
mobiliteitsgedrag te veranderen. De wil van de 
burgers en het overaanbod van personenauto’s 
tonen aan dat autodelen nog steeds een groot 
groeipotentieel heeft.  

Op het gebied van elektrisch autodelen heeft België 
nog een lange weg te gaan. Vandaag is in alle 
gewesten 16% van het deelwagenpark elektrisch. 
In Brussel is 4% van het totale wagenpark elektrisch 
(deze voertuigen worden meestal gebruikt voor free 
floating of roundtrip autodelen). Dat is iets minder 
dan in 2020, niet voor niets wegens het faillissement 
van Zen Car en het gebrek aan laadinfrastructuur.

Men merkt doorheen de autodeelactieplannen ook 
dat steeds meer lokale besturen gebruik maken 
van deelauto’s.

Meer in het algemeen verdient het idee van 
autodelen voor professioneel gebruik aanmoediging. 
Volgens Autodelen.net is het een win-win voor 
de bedrijven. Hierdoor kan men komen tot een 
maximale bezettingsgraad van auto’s tussen 
individuen en professionals. Voor de bedrijven is 
autodelen dankzij de gunstige fiscale voorwaarden 
financieel ook interessant.

Een sleutelrol voor de verdere groei van autodelen 
is weggelegd voor lokale besturen. Met name door 
middel van communicatiecampagnes, investeringen 
in autodeeldiensten, financiële incentives voor 
autodelers en aangepaste parkeermaatregelen; 
Brussel is met haar Good Move-plan goed bezig. 
De gestage groei van het gebruik van deelwagens 
en de goede cijfers in 2020 laten ons zien dat over 
autodelen het laatste woord nog niet is gezegd en 

dat autodelen nog veel toekomst voor zich heeft in 
België en Brussel.

 > Meer info: 

https://savewithcarsharing�be

www�autodelen�net 

WAT IS AUTODELEN?
“Bij autodelen maken meerdere personen 
om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s)� 
Autodelen gaat uit van een eenvoudig principe: 
de wagen wordt gebruikt wanneer hij nodig 
is� Wanneer de wagen niet nodig is kan deze 
door een andere persoon gebruikt worden”1� 
Autodelen is volgens deze principes dus het 
delen van een of meer wagens� 

Er zijn hoofdzakelijk twee vormen van autodelen:

Het delen van privéwagens: bij deze vorm 
van gegroepeerd autodelen worden wagens 
door verschillende buurtbewoners of via een 
platform gebruikt (bijv� cozywheels,  Dégage! of 
Getaround)�  

Autodelen via particuliere bedrijven: 
deze bedrijven stellen een wagenpark in 
meerdere vormen ter beschikking van hun 
klanten. 
Free-floating autodelen: de klant heeft de 
mogelijkheid om de auto te nemen op punt A en 
hem achter te laten waar hij wil, op punt B (bijv� 
Poppy)�  

Roundtrip autodelen: De klant stapt in de 
auto op een specifieke plaats en moet hem 
terugbrengen naar een specifieke plaats, 
waardoor een heen- en terugtraject of een 
roundtrip wordt gemaakt (bijv� Cambio)�  
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https://www.autodelen.net/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-autodelen-2020.pdf
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http://www.autodelen.net
https://www.cozywheels.be/
https://www.degage.be/
https://fr.be.getaround.com/
https://poppy.be/
https://www.cambio.be/nl-bxl


 ONDERZOEKSRAPPORT TOONT AAN 
HOE TECHNOLOGIE HET PROCES VAN 
GEDRAGSVERANDERING KAN ONDERSTEUNEN.
In december 2020 kreeg Brulocalis de kans om een webinar te volgen over middelen en hefbomen 
voor de verandering van mobiliteitsgedrag� De webinar werd georganiseerd door het Franse 
agentschap voor ecologische transitie ADEME en Energy cities�

 > Nina ramos,  Adviseur Mobiliteit - Brulocalis

De tussenkomsten, en meer bepaald de 
tussenkomst van Anaïs Rocci (sociologe bij het 
uitvoerend directoraat Prospective et recherche 
bij het ADEME), waren zeer inspirerend. Anaïs 
Rocci stelde ons de resultaten voor van een 
onderzoek naar de voordelen van geautomatiseerde 
digitale technieken ten opzichte van menselijke 
begeleidingen.. Dat wil zeggen dat men in zo’n 
proces gebruik maakt van computerprogramma’s, 
smartphonetoepassingen of interactieve 
webpagina’s om burgers in hun mobiliteit aan 
te zetten tot een ander gedrag (bijvoorbeeld om 
voortaan met de fiets naar het werk te gaan in plaats 
van met de auto).

Dit soort smartphonetoepassingen is momenteel 
in volle opgang. Er bestaan meerdere soorten voor 
meerdere toepassingen. Voor mobiliteit hebben 
we onder meer: het typische digitale “logboek” 

waarmee gebruikers hun verplaatsingen kunnen 
bijhouden, vervolgens hun historiek kunnen 
raadplegen en hun historiek kunnen delen met 
andere gebruikers of op sociale netwerken. Deze 
apps registreren de verplaatsingen meestal via 
de GPS-locatie van de smartphone. Andere apps 
bieden een “routecalculator”-functie die dan kan 
worden gekoppeld aan een gepersonaliseerde 
tracking met feedback, advies en routevoorstellen. 
Vaak kan men hier ook verbinding maken met een 
sociaal netwerk als Facebook om met vrienden te 
praten over verplaatsingen, om uitdagingen aan te 
gaan of om beloond te worden. 

Het Franse agentschap ADEME heeft zich dus over 
een momenteel zeer populair onderwerp gebogen. 
Het onderzoek werpt meerdere zaken op. Een kort 
overzicht (vrij overgenomen uit de Franse studie).

“Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 
geautomatiseerde toepassingen via digitale 
technologie verandering meerdere kansen bieden:

• Door technologie te gebruiken kan men fijner aan 
maatwerk doen: door complexe algoritmen te 
gebruiken, kan men berichten aanpassen aan de 
praktijken, restricties en zelfs de persoonlijkheid 
van de respondenten. In processen met een 
menselijke tussenkomst, waarbij uitgegaan wordt 
van menselijke interactie, zijn de coaches niet 
in staat om hetzelfde maatwerk te bieden: ze 
vertrouwen op gestandaardiseerde dragers en zijn 
niet in staat om gegevens met elkaar te vergelijken 
op dezelfde manier als een computer;

• Dankzij de technologie kan men meerdere 
stimulerende technieken uitwerken die elk inspelen 
op de behoeften van uiteenlopende gebruikers. 
De meest ambitieuze processen maken gebruik 
van meerdere technieken;

• Door digitale technologie kan men ook technieken 
inzetten die in programma’s met menselijke 
tussenkomst moeilijk te gebruiken zijn. Dit is met 
name het geval bij gamification1 en sociale 
vergelijking;

• Gedragsverandering wordt opgedeeld in 
verschillende fasen die bepaald zijn door sociaal 

 

 

  

ANALYSE DES OPPORTUNITES DE 
L’ACCOMPAGNEMENT AU 
CHANGEMENT DE COMPORTEMENT 
AUTOMATISÉ AU REGARD DE 
L’ACCOMPAGNEMENT HUMANISÉ 

Etude réalisée par 6t pour le compte de l’ADEME 

Rapport final 
 

1. Anglicisme dat verwijst naar het gebruik 
van spelcodes en -methoden in domeinen 
die er ver vanaf staan. In het geval van 
mobiliteit kan een app bijvoorbeeld 
gebruik maken van de concurrentie 
tussen gebruikers of duurzaam gedrag 
belonen om de transitie naar een 
duurzamere mobiliteit aan te moedigen.

17GIDS VAN DE MOBILITEIT EN DE VERKEERSVEILIGHEID 
NR 60 // LENTE 2021

VOOR U GELEZEN

https://www.ademe.fr/
https://energy-cities.eu/
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2. ADEME, 6t, 2020. Analyse des 
opportunités de l’accompagnement au 
changement de comportement automatisé 
au regard de l’accompagnement 
humanisé. Rapport final. 173 pagina’s.

psychologisch onderzoek. Elke fase omvat 
specifieke behoeften; met de digitale tools 
kunnen we de voortgang van de ene fase naar 
de volgende bijna in real time volgen. Zo kunnen 
we naarmate de voortgang tips en informatie 
geven afgestemd op de individuele behoeften. ; 

• Dankzij digitale technologie kan men makkelijker 
gegevens verzamelen en verwerken, wat 
zowel een traditionele techniek als feedback 
optimaliseert, maar ook de procesevaluatie 
verbetert; 

• Dankzij digitale technologie wordt verspreiding 
mogelijk op zeer grote schaal en blijven de 
kosten hiervan beheersbaar. Eenmaal de digitale 
tool gemaakt, impliceert de verspreiding ervan 
naar een extra persoon (marginale kosten) bijna 
nul kosten (serverkosten, de kosten van query’s 
via API).

Men ziet ook een aantal aandachtspunten:

• Het risico bestaat dat een bepaald publiek uit 
de boot valt, vooral de ouderen en de meest 
kwetsbaren. Voor deze specifieke doelgroepen kan 
de menselijke tussenkomst relevant zijn om een 
inclusief proces te garanderen;

• Hoewel er over de relatieve effectiviteit van werving 
via mensen en geautomatiseerde werving (via een 
digitale tool) weinig gegevens beschikbaar zijn, 
suggereren gesprekken met belanghebbenden uit 
de sector dat face-to-face werving, evenals fysieke 
evenementen, leiden tot een efficiëntere werving 
en een verscheidenheid aan profielen;

• Er werden ook belangrijke governancekwesties 
vastgesteld: verschillende processen kon 
men niet in goede banen leiden vanwege 
coördinatieproblemen tussen lokale autoriteiten, 
het universitair onderzoek en particuliere bedrijven;

• Evenzo beperken de hoge heterogeniteit van 
evaluatiemethoden en een gebrek aan rigoureuze 
evaluaties op dit gebied in sommige gevallen de 
vooruitgang van het onderzoek.

(…)

Het rapport besluit met 
operationele aanbevelingen:

Op een schaal werken waarbij mensen elkaar 
kunnen leren kennen (bedrijf, buurt), zodat de 
menselijke relaties de digitale oplossing aanvullen. 
Grootschalige inzet kan dus door de optelsom te 
maken van kleinere gemeenschappen; 

Grote kansen in de mobiliteitssector onderzoeken 
(routecalculator gekoppeld aan een feedback 
meer op maat, zich inschrijven in de trend 
van digitale mobiliteitsdiensten type MaaS) 
en in de energiesector (geautomatiseerde 
gegevensverzameling om real time feedback te 
leveren);

Het digitale vooral in de fase vooraf aan de 
actie gebruiken (de ontvanger heeft de intentie 
om te veranderen, maar heeft nog geen oplossing 
gevonden die aangepast is aan wat hem 
tegenhoudt) om zeer persoonlijk advies te geven en 
de stap naar actie te begeleiden, evenals in de post-
actiefase (de ontvanger heeft zijn gedrag veranderd) 
om ervoor te zorgen dat het nieuwe gedrag in de 
loop van de tijd behouden blijft - de laatste fase 
wordt zelden behandeld in klassieke processen. 
Het digitale in de andere fasen meer als aanvulling 
gebruiken op een meer menselijke benadering; 

De functies gebruiken die in traditionele processen 
niet werken, maar digitaal wel effectief zijn: 
gamification, peer comparison in realtime; 

De kansen die de digitale technologie bieden, 
aangrijpen om de evaluatiemethoden van 
gedragsveranderingsprocessen te verbeteren en te 
standaardiseren”2.

 > Meer info

Link naar het onderzoek (enkel in het Frans): 
https://www�ademe�fr/analyse-opportunites-
laccompagnement-changement-
comportement-automatise-regard-
laccompagnement-humanise

Link naar de webinar « Changer les 
comportements de mobilité : outils 
et leviers pour l’action »:  https://
energy-cities�eu/fr/webinar/
changer-les-comportements-de-mobilite/
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https://www.ademe.fr/analyse-opportunites-laccompagnement-changement-comportement-automatise-regard-laccompagnement-humanise
https://www.ademe.fr/analyse-opportunites-laccompagnement-changement-comportement-automatise-regard-laccompagnement-humanise
https://energy-cities.eu/fr/webinar/changer-les-comportements-de-mobilite/
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 GOEDE PRAKTIJKENGIDS VOOR DE 
INRICHTING VAN WEGEN VOOR DE VLOTTE 
DOORGANG VAN HULPVOERTUIGEN

 > Benoît Dupriez, Attaché Dir. organiserende mobiliteitsautoriteit – Brussel Mobiliteit

Voor snelle en doeltreffende interventies van de 
DBDMH moet de openbare weg de geschikte 
afmetingen hebben voor de profielen en de 
specifieke kenmerken van de interventievoertuigen. 
Tezelfdertijd moet elke openbare weg door zijn 
inrichting beantwoorden aan zijn functie (bijv. weg 
voor plaatselijk verkeer) en aan de voorschriften op 
het gebied van verkeersveiligheid (o.a. vertraging 
van het verkeer).  
Deze gids richt zich op de goede prakijken die 
nageleefd moeten worden om die verschillende 
doelstellingen na te komen. Hij is bedoeld voor alle 
wegontwerpers en -beheerders van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, en volgt op de beslissing 
van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om sinds 
1 januari 2019 een voorafgaandelijk advies van de 
DBDMH verplicht te maken bij het inrichten van of 
het werken aan het openbare wegennet.  
De totstandkoming ervan vormt de vrucht van een 
samenwerking tussen de voornaamste betrokken 
actoren: de DBDMH, Brussel Mobiliteit, Brulocalis, 
Urban.brussels, de MIVB, de bMa, Brussel Preventie 
en Veiligheid, met de technische hulp van het 
Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. “

 Meer info>

De gids is tijdelijk niet beschikbaar en wordt 
zo snel mogelijk weer online gezet�

GOEDE PRAKTIJKENGIDS
Inrichting van wegen voor de  

vlotte doorgang van hulpvoertuigen
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ADRESBOEKJE :

DE 19 MOBILITEITSAMBTENAREN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

LAAT DIT NIET LIGGEN !

GRATIS 

Hebt u de Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid niet persoonlijk ontvangen? 
Of zou een collega dit tijdschrift ook graag rechtstreeks ontvangen? Geen probleem! 
Surf naar de website van Brulocalis http://www.brulocalis.be/nl/Publications/
moniteur-de-la-mobilite.html en vul het online formulier in.

U zal toegevoegd worden aan de mailing list en voortaan elk nieuw nummer van het 
tijdschrift ontvangen.

NAAM, 
Voornaam

ADRES GEMEENTE TEL E-MAIL

SAILLEZ Laurence Van Lintstraat 6 1070 Anderlecht 02/526.21.52 lsailliez@anderlecht.irisnet.be

STEVENART Quentin E. Idiersstraat 12-14 1160 Oudergem 02/676.48.76 qstevenart@auderghem.irisnet.be

MOREAU Philippe Koning Albertlaan 33 1082 Sint-Agatha-Berchem 02/464.04.74 pmoreau@berchem.brussels

SCHOLLAERT Jan Anspachlaan 6 1000 Brussel 02/279.29.91 jan.schollaert@brucity.be

DE VADDER Vincent Oudergemlaan 113-117 1040 Etterbeek 02/627.27.18 vdevadder@etterbeek.irisnet.be

MAERTENS Claude Hoedemaekerssquare 10 1140 Evere 02/247.64.38 cmaertens@evere.irisnet.be

GREGOIRE Sarah Brusselssteenweg 112 1190 Vorst 02/348.17.61 sgregoire@forest.brussels

LIBERT Philippe Keizer Karellaan 140 1083 Ganshoren 02/464.05.47 plibert@ganshoren.irisnet.be

VERKINDERE Maud Viaductstraat 133 1050 Elsene 02/643.59.81 mverkindere@ixelles.irisnet.be

Service Mobilité Wemmelse Steenweg 100 1090 Jette 02/422.31.08 mobilité-mobiliteit@jette.irisnet.be

MATTHIJS Julien Vanhuffel plein 6 1081 Koekelberg 02/412.14.30 jmatthijs@koekelberg.brussels

YACOUBI Ali Graaf van Vlaanderenstraat 20 1080 Sint-Jans-Molenbeek 02/600.49.33 ayacoubi@molenbeek.irisnet.be

TULET Simon Sterrenkundelaan 13 1210 Sint-Joost-ten-Node 02/220.26.38 stulet@sjtn.brussels

JOURNIEUX Pauline M. Van Meenenplein 39 1060 Sint-Gillis 02/536.03.91 pjournieux@stgilles.irisnet.be

GREGOIRE Amélie Colignonplein 1030 Schaarbeek 02/244.72.22 agregoire@schaerbeek.irisnet.be

GABRIEL France Auguste Dansestraat 25 1180 Ukkel 02/852.94.27 fgabriel@uccle.brussels

BRACKELAIRE Myriam A. Gilsonplein 1 1170 Watermaal-Bosvoorde 02/674.74.34 mbrackelaire@wb.irisnet.be

DENYS Frédéric P. Hymanslaan 2 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 02/774.35.13 f.denys@woluwe1200.be

EL AHMADI El Bachir Ch. Thielemanslaan 93 1150 Sint-Pieters-Woluwe 02/773.06.27 eelahmadi@woluwe1150.be
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