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1. INLEIDING 

1.1. AANLEIDING VAN HET PROJECT  

Het mobiliteitsplan van de gemeente Beersel dateert van 2011 en is aan een actualisatie toe. Tijdens de 

burgerbevraging van begin 2019 kwamen heel wat nuttige inzichten naar boven inzake mobiliteit. Zo bleek dat 

de Beerselaars vinden dat verkeersveiligheid en een betere weginfrastructuur dé topprioriteiten moeten zijn 

voor de komende jaren. Op de derde plaats is de Beerselaar bekommerd om de vrijwaring van de openbare 

ruimte.   

Tijdens de GBC-bijeenkomst van 19 juni 2019 werd een sneltoets uitgevoerd en in consensus werd besloten tot 

het volgen van spoor 2, zijnde de verdieping en verbreding van het eerdere mobiliteitsplan. Er werden 8 thema’s 

geselecteerd om verder uit te werken. Deze zijn: 

Werkdomein B: 

• actualisering wegencategorisering 

• veilige schoolomgevingen 

• fietsbeleid 

• openbaar vervoer 

• sluipverkeer 

• parkeerbeleid 

• vrachtverkeer. 

Werkdomein C: 

• handhaving.  

1.2. SITUATIESCHETS VAN DE GEMEENTE 

De gemeente Beersel ligt op de grens van drie verschillende gewesten en maakt deel uit van het 

arrondissement Halle-Vilvoorde en het gerechtelijk arrondissement Brussel. Beersel telt 5 deelgemeenten, 

zijnde Alsemberg, Beersel, Dworp, Huizingen en Lot. De deelgemeenten Alsemberg en Beersel hebben een 

hoofdzakelijk residentieel karakter, terwijl Huizingen en Lot meer aaneengesloten echte oude kernen zijn. Zij 

herbergen ook heel wat industrie. Dworp is van oudsher een traditionele landbouwers gemeenschap met 

intussen een aantal verkavelingen. (Bron: website gemeente Beersel)  

De buurgemeenten zijn: 

• Drogenbos en Ukkel (noorden) 

• Linkebeek en Sint-Genesius-Rode (oosten) 

• Eigenbrakel en Halle (zuiden) 

• Sint-Pieters-Leeuw (westen) 

Beersel maakt samen met buurstad Halle en buurgemeente Sint-Pieters-Leeuw deel uit van de Politiezone 

Zennevallei. Diezelfde gemeenten vormen samen met buurgemeente Sint-Genesius-Rode een 

intergemeentelijk overlegorgaan. Beersel maakt deel uit van de Vervoerregio Vlaamse Rand. Op 1/1/21 telde 

de gemeente Beersel 25.727 inwoners en ongeveer 10.000 huishoudens.  (Bron: Rijksregister). De totale 

oppervlakte van de gemeente bedraagt 3.001 ha, zodat de bevolkingsdichtheid per km2 857 inwoners bedraagt. 

De gemiddelde bevolkingsdichtheid van het Vlaams Gewest bedroeg in 2020 487 inwoners per km2. De totale 

bebouwde oppervlakte bedroeg in 2017 936 ha. (Bron: Gemeentemonitor) 
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Het telt op zijn grondgebied 211 km gemeentewegen en 15 km wegen van de Vlaamse Overheid. De E19 

doorkruist Beersel van noord naar zuiden in het westen van de gemeente en telt twee afrittencomplexen op 

het grondgebied van Beersel. (Nr. 19 Beersel/lot en nr. 20 Huizingen/Buizingen). De N6 (Bergensesteenweg 

Brussel-Bergen) raakt Beersel in het uiterste noordwesten in deelgemeente Lot. De Alsembergsesteenweg 

N231 tussen Halle en Alsemberg vormt de hoofdontsluiting voor Dworp en ontsluit tevens Huizingen en 

Alsemberg. De N235 (Brusselsesteenweg – Alsembergsteenweg) verbindt Brussel met Braine-l”Alleud en loopt 

doorheen deelgemeente Alsemberg.  

Beersel telt eveneens drie spoorwegstations, namelijk Beersel, Huizingen en Lot die bediend worden door de 

S5 en de S7 lijnen van het Brussels Gen netwerk. De Lijn bedient het grondgebied van Beersel met de volgende 

lijnen: 

• 136 Alsemberg – Brussel – Zuid – Groot-Bijgaarden 

• 153 Anderlecht – Alsemberg – Halle – Ninove  

• 154 Anderlecht – Beersel – Halle  

• 155 Anderlecht – Sint-Genesius-Rode – Halle  

• 171 Brussel Zuid – Brukom – Halle (klein stukje Beersel op de N6) 

• 574 Schoolbus Beersel – Alsemberg  

• 575 Schoolbus Vlezenbeek – Ukkel  

• 810 Jette – Dilbeek – Ruisbroek – Halle  

De MIVB verbindt Lot met Brussel-Zuid met de lijn 50 en de TEC bedient Alsemberg met de lijnen 40 en 121.  

Langs de meeste ontsluitingswegen en hoofdwegen zijn er fietspaden aanwezig waarvan een aantal in matige 

tot slechte staat, te smal of onvoldoende afgeschermd zijn van het gemotoriseerd verkeer. Er zijn eveneens 40 

km wandelpaden, met daarnaast een netwerk van voetwegen. Sedert een aantal jaren is de gemeente gestart 

met het stelselmatig verbeteren van de fiets- en voetgangersverbindingen. (Bron: GRS Beersel)  

1.3. OVERLEGMOMENTEN 

Verkenningsfase 

• 09/10/2019: startvergadering werkgroep mobiliteitsplan  

• 13/11/2019: werkgroep mobiliteitsplan 

• 19/11/2019: participatieavond 1 verkenningsfase 

• 21/11/2019: participatieavond 2 verkenningsfase 

• 13/12/2019: Projectstuurgroep (PSG) 1 

Uitwerkingsfase/onderzoeksfase 

• 14/02/20: bijeenkomst met de scholen 

• 29/05/20: werkgroep mobiliteitsplan 

• 07/07/20 – 29/07/20 – 04/09/20 – 30/09/20: overleg met Fietsersbond over lokaal fietsroutenetwerk 

• 15/09/20: focusgroep 1 Ingendael wijk 

• 25/09/20: bijeenkomst 2 met de scholen 

• 13/10/20: participatieavond fietsbeleid 

• 22/10/20: participatieavond sluipverkeer 

• 13/11/20: werkgroep mobiliteitsplan  

• 03/12/20: focusgroep 2 wijk Ingendael 

• 11/12/20: PSG 2 
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Beleidsfase 

• 02/04/21 – 07/04/21: overleg met Fietsersbond over gewenste fietsinfrastructuur 

• 05/05/21: werkgroep mobiliteitsplan  

• 06/05/21: presentatie Schepencollege 

• 28/05/21: PSG 3 

• 10/06/21: infoavond Ingendael 

• 16/09/21: toelichting gemeenteraadsleden 

• 29/09/21: goedkeuring gemeenteraad 

• 07/10/21: infoavond bevolking Beersel 

 

1.4. PARTICIPATIETRAJECT 

De gemeente Beersel heeft van bij de aanvang van het project er voor gekozen om de burgers te betrekken bij 

de opmaak van het mobiliteitsplan. Dit zijn de verschillende participatiestappen die ondernomen werden.  

1.4.1. VOORAFGAAND 

Voor de opmaak van het mobiliteitsplan werden de burgers bevraagd via een algemene burgerenquête. Het 

domein van de enquête was ruimer dan mobiliteit, maar de belangstelling voor dit thema door de burgers was 

overduidelijk. De enquête die online en op papier werd gehouden, werd 954 keer ingevuld en was met een 

responsgraad van 5% representatief voor de ganse bevolking van de gemeente.   

Een aantal belangrijke conclusies waren: 

Alle thema’s: 

• meerderheid vindt communicatie en participatie belangrijk 

• een ruime groep is van oordeel dat overtredingen onvoldoende streng aangepakt  

Thema mobiliteit: 

• beoordeling over sluipverkeer en zwaar verkeer verschilt naargelang de deelgemeente. Vooral de 

deelnemers van de gemeente Lot vinden dat Beersel zwaar verkeer moet weren 

• meer dan de helft van de deelnemers vind dat de kwetsbare weggebruiker (voetganger, fietser…) meer 

plaats verdient in de dorpskernen en dat de auto aan plaats moet inboeten 

• 41% voelt zich onveilig als fietser en kan niet comfortabel fietsen 

• het gebruik van het openbaar vervoer, zowel bus als trein, is hoger dan gemiddeld in het Vlaams gewest. 

De trein wordt door meer dan de helft van de bewoners minstens 1 keer per maand gebruikt 

• in de deelgemeente Huizingen is men het meest tevreden over de verkeersveiligheid in de gemeente en 

over het aanbod van het openbaar vervoer  

• bijna de helft van de verkeersdeelnemers maakt nooit gebruik van de fiets, 75% maakt nooit gebruik van 

de elektrische fiets 

• onderhoud fiets- en voetpaden is prioriteit nummer één 

• meerderheid wenst gratis te kunnen parkeren 

• meerderheid wenst rijgedrag aan te passen om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken 

Deze conclusies werden gepresenteerd tijdens de toelichtingen op de eerste participatieavonden tijdens de 

verkenningsfase eind 2019. (zie 1.4.2)  
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1.4.2. VERKENNINGSFASE 

Tijdens de verkenningsfase werden twee participatieavonden voor alle burgers georganiseerd. Deze gingen 

door op dinsdag 19 november 2019 voor de inwoners van Alsemberg en Dworp en op donderdag 21 november 

2019 voor de inwoners van Lot, Huizingen en Beersel. Ongeveer 180 burgers namen deel en gaven meer dan 

400 knelpunten door, verdeeld over de verschillende thema’s die voorgesteld waren. De thema’s sluipverkeer, 

fietsbeleid en parkeerbeleid werden in kleinere werktafels besproken.  

 

Figuur 1: Aantal knelpunten per thema/deelgemeente (participatieavonden november 2019) 

Tijdens de kindergemeenteraad van december 2019 werden ook door de aanwezige kinderen een aantal 

knelpunten meegedeeld over de schoolomgevingen en de routes naar de scholen.  

Ook via de directies en leerkrachten van alle scholen werden de knelpunten voor de schoolomgevingen 

geïnventariseerd. Een aantal acties werden opgenomen om als “quick win” uit te voeren. Hiervan zijn er 

inmiddels een aantal gerealiseerd. Zo werden bijvoorbeeld alle schoolomgevingen met markeringen beter 

zichtbaar gemaakt. Meer ingrijpende maatregelen werden in de uitwerkingsfase geanalyseerd.  

1.4.3. UITWERKINGSFASE 

Tijdens de uitwerkingsfase werd de Fietsersbond actief betrokken bij het opstellen van het lokaal functioneel 

fietsroutenetwerk, de analyse van de bestaande knelpunten en mogelijke oplossingen.  

Er werden twee bijeenkomsten gehouden waarop de directies van alle scholen van Beersel op uitgenodigd 

werden. Daar werden de eerder geïnventariseerde knelpunten en mogelijke oplossingen besproken en werd er 

dieper ingegaan op meer ingrijpende maatregelen voor een aantal schoolomgevingen. Om het fietsen en 

stappen naar de scholen aan te moedigen werden een aantal initiatieven voorgesteld. (Zie 

vervoersmanagement C1 – 4.5.1) 

Op het einde van de uitwerkingsfase werden er twee participatieavonden georganiseerd met de burgers. Deze 

werden thematisch aangepakt, namelijk over de mogelijke aanpak van het sluipverkeer en de voorstellen voor 

het fietsbeleid. De eerste avond ging door op dinsdag 13 oktober 2020 en ging over het fietsbeleid. De tweede 

avond werd wegens de Corona maatregelen digitaal georganiseerd op donderdag 22 oktober 2020. Ongeveer 

80 burgers namen deel. Ze werden telkens ingedeeld in kleinere werkgroepen per deelgemeente.   

Voor de wijk Ingendael werd er gewerkt met een focusgroep van 25 deelnemers, geografisch verspreid over de 

straten van de wijk. Deze kwam een eerste keer samen op dinsdag 15 september 2020. Een tweede bijeenkomst 

was digitaal en ging door op 3 december 2020. Daar werden de intussen uitgewerkte voorstellen aan de 

focusgroep gepresenteerd en besproken.   

Thema Alsemberg Beersel Dworp Huizingen Lot Algemeen TOTAAL

Sluipverkeer 65 6 25 11 17 4 128

Fietsbeleid 53 22 21 17 21 0 134

Openbaar vervoer 1 1 0 0 2 12 16

Schoolomgevingen 11 1 14 3 0 1 30

Parkeerbeleid 33 13 10 12 18 3 89

Vrachtverkeer 0 2 4 1 12 1 20

Andere 1 2 0 1 0 0 4

TOTAAL 164 47 74 45 70 21 421
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1.4.4. BELEIDSFASE 

Ook in de beleidsfase werd in volgende stappen het participatietraject verder gezet:  

• overleg over de prioriteiten voor de fietsinfrastructuur met de Fietsersbond 

• het voorstel voor de aanpassingen op korte termijn wordt, rekening houdende met de inbreng van de twee 

focusgroep bijeenkomsten, tenslotte aan de ganse bevolking van Ingendael toegelicht op 10/06/21  

• presentatie van het plan voor alle gemeenteraadsleden (september 2021) 

• afsluitende infoavond voor de volledige bevolking na de goedkeuring van het plan op de gemeenteraad.  

1.5. SAMENSTELLING WERKGROEP GEMEENTE  

Om de voortgang van de opmaak van het mobiliteitsplan te volgen, werd een gemeentelijke werkgroep 

samengesteld. De leden ervan waren: 

• Kristien Vanhaverbeke – Schepen van Mobiliteit – Voorzitter 

• Hugo Vandaele – Burgemeester 

• Jo Vandermeylen - Schepen 

• Serge Tordeur  (verkenningsfase) 

• Koen De Borger – Dienst Mobiliteit (vanaf uitwerkingsfase) 

• Joeri Deleener – Dienst Mobiliteit  

• Stefaan François – Dienst Openbare Werken 

• Karel De Vos – Dienst Openbare Werken (vanaf beleidsfase)  

• Elien Vermeiren – Dienst Ruimtelijke Ordening 

• Katleen Claeys – Dienst Milieu 

• Maaike Jakobsen – Duurzaamheidsambtenaar (tijdens verkenningsfase) 

• Louise Renier – Duurzaamheidsambtenaar (vanaf uitwerkingsfase) 

• Geert Bartholomé (Commissaris Verkeer Politiezone Zennevallei) 

• Dirk Dedoncker – A2Bmobility 

• Patrick Maes – Patrick Maes Consulting 

1.6. SAMENSTELLING PROJECTSTUURGROEP (PSG) 

Op het einde van elke fase, werd conform het mobiliteitsdecreet, een Projectstuurgroep (PSG) samengebracht 

om het project te evalueren en de volgende fase op te starten. De bijeenkomsten vonden plaats op 13 december 

2019, 11 december 2020 en 28 mei 2021.  

Deze was als volgt samengesteld: 

Gemeente Beersel: 

• Kristien Vanhaverbeke – Schepen van Mobiliteit – Voorzitter 

• Hugo Vandaele – Burgemeester 

• Jos Savenberg – Schepen  

• Jo Vandermeylen - Schepen 

• Koen De Borger – Dienst Mobiliteit (vanaf uitwerkingsfase) 

• Serge Tordeur  (verkenningsfase) 

• Joeri Deleener – Dienst Mobiliteit  

• Stefaan François – Dienst Openbare Werken (verkennings- en uitwerkingsfase) 

• Karel De Vos – Dienst Openbare Werken (vanaf beleidsfase)  
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• Elien Vermeiren – Dienst Ruimtelijke Ordening 

• Katleen Claeys – Dienst Milieu 

• Louise Renier – Duurzaamheidsambtenaar (vanaf uitwerkingsfase) 

• Maaike Jakobsen – Duurzaamheidsambtenaar (tijdens verkenningsfase) 

Politiezone Zennevallei: 

• Geert Bartholomé (Commissaris Verkeer) 

• Mark Crispel (Korpschef)  

Vlaamse Overheid – Dienst MOW en Vervoerregio Vlaamse Rand 

• Stien Verlinden (vanaf uitwerkingsfase) 

• Jaak Boon (verkenningsfase) 

Vlaamse Overheid – Dienst Agentschap Wegen en Verkeer 

• Raf Van den Broeck 

De Lijn 

• Luc Daniels (Afdeling Operaties – Vervoerregio Vlaamse Rand en Brussel) 

Provincie Vlaams-Brabant 

• Hans Floré 

• Alexander Leysen (Ruimte Vlaanderen) 

Fietsersbond Beersel 

• André Vandecandelaere 

• Michel Lox (verkenningsfase) 

• Filip Gosselé (tijdens uitwerkingsfase) 

Vlaamse Waterweg 

• Mario Vankan 

Politieke fracties 

• Hilde Ecker – Lijst Burgemeester 

• Kris De Greef – Groen 

• Marc Beling – NVA en voorzitter Gemeenteraad 

• Klaas Slootmans – Vlaams Belang (beleidsfase) 

• Perrine Marchal – Union Francophone (beleidsfase) 

Studiebureau 

• Dirk Dedoncker – A2Bmobility 

• Patrick Maes – Patrick Maes Consulting 
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2. KNELPUNTEN, KANSEN EN DOELSTELLINGEN 

2.1. KNELPUNTEN EN KANSEN TER THEMA 

2.1.1. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR  

Knelpunten: 

• Infrastructuren (weg, spoor, water) in de Zennevallei vormen een belangrijke barrière voor  de  

verschillende woongebieden  

• E19/R0-autosnelweg vormt een fysische en visuele barrière en zorgt voor geluidshinder  

• de leefbaarheid langsheen  de gewestwegen en tal van verbindingswegen staat onder (grote) druk  

• het openbaar domein wordt door een aanzienlijk deel ingenomen door het gemotoriseerd verkeer 

• de ontsluiting van de bedrijventerreinen in de Kanaalzone verloopt deels doorheen het woonweefsel van 

Lot en Huizingen 

• het kruispunt van de gewestwegen aan “Vastiau-Godeau” is tijdens de spitsuren meestal verzadigd en krijgt 

ook tijdens het weekend druk verkeer door winkelketens in de nabije omgeving. (Bijvoorbeeld Vastiau-

Godeau, Aldi, Delhaize, Lidl …)  

• Het Winderickxplein is autovrij, maar functioneert niet optimaal als ontmoetingsplein.  

• Een aantal scholen zijn gelegen langsheen drukke wegen met verkeersveiligheidsproblemen tot gevolg, 

vooral voor kwetsbare weggebruikers.  

Kansen: 

• het verlaten van oude bedrijfsgebouwen, die in het woonweefsel gelegen zijn, biedt mogelijkheden om 

deze panden te herbestemmen naar een functie die beter aansluit met het woonweefsel. 

• het Strategisch Project Zennevallei biedt mogelijkheden om de ontsluitingsproblematiek van de 

bedrijvenzones globaal aan te pakken. 

• de projecten “Land van Teirlinck” en “Trage Wegen” bieden kansen op een versterking van de 

groenstructuur en nieuwe verbindingen voor trage weggebruikers.  

2.1.2. SLUIPVERKEER 

Knelpunten: 

De grote verkeersdruk en congestie op het hoofdwegennetwerk zorgt voor veel doorgaand (sluip)verkeer op 

de lokale wegen. Het heuvelachtig landschap en de verspreide bebouwing leiden tot een hoofdzakelijk 

autogericht verplaatsingsgedrag.  

Ook kleinere lokale wegen die enkel bedoeld zijn voor lokale ontsluiting of erftoegang worden veelvuldig 

gebruikt door doorgaand verkeer. In een aantal wijken zijn er veel meldingen van druk autoverkeer, vooral in 

de ochtend- en avondspits. De deelgebieden waar tijdens de participatiemomenten van 2019 het meeste 

problemen gemeld werden zijn: 

• het gebied rond de Steenweg op Ukkel in Beersel 

• het centrum van Lot tussen Zennestraat en Breedveld 

• het deel van Lot aan de westzijde van het kanaal 

• Huizingen: het gebied tussen de Alsembergsesteenweg en het centrum van Huizingen 

• Dworp: het gebied ten oosten van de E19 en ten zuiden van de Alsembergsesteenweg 

• Alsemberg: het gebied ten westen van de Brusselsesteenweg en de wijk Ingendael. 
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Figuur 2: Gemelde knelpunten sluipverkeer tijdens participatieavonden 2019 

Opmerking bij deze figuur: het aantal stippen was eveneens sterk afhankelijk van het aantal deelnemers uit de 

verschillende gebieden 

Kansen: 

• door de herindeling van de lokale wegen volgens hun gewenste functie (wegencategorisering) wordt het 

verkeer geleid naar de gewenste wegen. Deze wegencategorisering bevat tevens inrichtingseisen, 

snelheidsaanbevelingen en een consistente toepassing van de voorrangsregels.  
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• het geleidelijk aanpassen van de inrichting van deze wegen aan de gewenste functie zorgt er voor dat 

bestaande inconsistenties geleidelijk worden weggewerkt 

• circulatiemaatregelen kunnen resterende knelpunten wegwerken en de verkeersveiligheid verhogen 

 

2.1.3. FIETSBELEID 

Knelpunten: 

• fietsers ervaren heel wat knelpunten op het fietsnetwerk van de gemeente. Er zijn heel wat fietspaden in 

de gemeente, maar vaak zijn ze verouderd en in matige tot slechte staat. Het fietsnetwerk bestond tot op 

heden enkel uit het recreatieve (bovenlokaal) knooppuntennetwerk en het bovenlokaal functioneel 

fietsnetwerk (BFF), dat zich vooral op de hoofdwegen bevindt en op heel wat plaatsen nog niet conform is 

aan de hedendaagse vereisten van het fietsvademecum. De zeer drukke Alsembergsesteenweg met een 

(op sommige plaatsen oncomfortabel) dubbelrichtingsfietspad en de afwezigheid van fietsinfrastructuur 

op de Brusselsesteenweg zijn de meest opvallende knelpunten in de BFF-routes 

• een lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF) is niet eerder vastgelegd zodat heel wat functionele 

fietsverbindingen tussen attractiepolen in de gemeente ontbreken. Sluipverkeer zorgt voor extra 

onveiligheid op lokale wegen. Ook naar de scholen toe bestaan er nog veel knelpunten  

• er zijn nog geen fietsstraten of fietszones in de dorpskernen en de gebieden met zone 30 zijn niet altijd 

uitgebreid genoeg om gemengd verkeer op een veilige manier mogelijk te maken.  

Kansen: 

• de fietssnelwegen zullen zorgen voor een betere ontsluiting op regionaal niveau. De fietssnelweg F20 vormt 

de verbinding tussen Halle en Brussel. De opwaardering van deze fietssnelweg zal in de loop van 2021 

afgerond zijn. De aanleg van de fietssnelweg F208 tussen Buizingen en Ukkel is in studiefase  

• het opstellen van een lokaal fietsroutenetwerk met duidelijke normen zal de ontsluiting van de 

deelgemeenten en de belangrijkste attractiepolen met de fiets verbeteren. Deze routes kunnen reeeds door 

fietsers gebruikt worden, maar de aanleg van nieuwe of verbeterde fietsinfrastructuur zal de continuïteit 

van de routes in het LFF versterken. Dit kan zorgen voor meer functioneel gebruik van de fiets voor korte en 

middellange verplaatsingen 

• de opkomst van de elektrische fiets maakt de gemeente Beersel ook voor minder geoefende fietsers 

fietsbaar 

• Trage wegen kunnen als alternatieve verbindingen gebruikt worden voor recreatief fietsverkeer en, mits 

voldoende voorzieningen (breedte, verlichting) ook ingezet worden voor functionele fietsverbindingen 

• de vernieuwing van de fietsknooppunten door de provincie Vlaams-Brabant, doorgevoerd in 2021, kan een 

hefboom zijn voor het verbeteren van de fietsinfrastructuur op de routes die zich op het vernieuwde 

recreatieve fietsknooppuntennetwerk bevinden 

• de toeristische attractiepolen van de gemeente Beersel bieden opportuniteiten voor fietsers. (Vb. kasteel 

van Beersel, domein van Huizingen, Geuzetour, Brouwerij Drie Fonteinen,  Herisemmolen…).  
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Figuur 3: Gemelde knelpunten fietsinfrastructuur tijdens participatieavonden 2019 

2.1.4. SCHOOLOMGEVINGEN 

Knelpunten: 

naast de knelpunten op de fietsverbindingen van en naar de scholen, zijn er ook in de onmiddellijke nabijheid 

van de scholen een aantal knelpunten vastgesteld. In Dworp liggen de scholen aan de drukke gewestweg N231, 

in Alsemberg aan de drukke gewestweg N235.  De school De Boomhut in Alsemberg is enkel bereikbaar via 

smalle lokale wegen, die niet uitgerust zijn voor doorgaand verkeer en weinig parkeermogelijkheden hebben. 

Kansen: 



 

  Mobiliteitsplan gemeente Beersel                                                                     17 

 

• via infrastructurele maatregelen is het mogelijk om de schoolomgevingen veiliger te maken. Voorbeelden 

zijn: 

o het opzetten van schoolstraten waar mogelijk 

o zorgen voor goede voet- en zebrapaden 

o verbeteren van de zichtbaarheid van de schoolomgevingen 

o aanleggen van fietsroutes naar de scholen 

o het vermijden van autoparkeren dichtbij de schoolpoorten 

• het opzetten van een actief stimuleringsbeleid gericht naar ouders en kinderen, zodat deze vaker (al dan 

niet onder begeleiding) het woon-schooltraject met de fiets of te voet afleggen 

• versterking van het handhavingsbeleid door gemeenschapswachten en de politie. 

2.1.5. OPENBAAR VERVOER 

Knelpunten: 

 

• er zijn geen busverbindingen van of naar het station van Beersel 

• er is geen OV-verbinding tussen Beersel en Alsemberg 

• tijdens de spits kan de doorstroming van het openbaar vervoer vertragen door de drukte  op de hoofdwegen. 

Kansen: 

• de herziening van het OV-netwerk in het kader van het nieuwe mobiliteitsdecreet biedt nieuwe kansen om 

het busvervoer efficiënter te organiseren 

• het inrichten van mobipunten verlaagt de drempels tot het nemen van het openbaar vervoer en 

optimaliseert de overstappen tussen verschillende OV-verbindingen. Daardoor wordt ook combimobiliteit 

(voor- en natransport met auto of fiets) versterkt. De vervoerregio is in deze een sturende partij.  

2.1.6. PARKEERBELEID 

Knelpunten: 

• in sommige straten leidt het (fout)parkeren tot hinder voor voetgangers en fietsers 

• aan de treinstations (Beersel, Huizingen, Lot) zijn de ruimtelijke mogelijkheden tot het aanbieden van 

parkeerfaciliteiten beperkt 

• er zijn klachten over het parkeren van vrachtwagens in woonstraten 

• in de onmiddellijke omgeving van het Winderickxplein en het H. Teirlinckplein is er op bepaalde tijdstippen 

een tekort aan parkeerplaatsen. Er is evenwel voldoende opvangcapaciteit beschikbaar op een beperkte 

loopafstand 

• in Lot vreest men parkeerproblemen voor bewoners na het bouwen van rusthuis, kinderdagverblijf en 

assistentiewoningen 

• het invoeren van betaald parkeren aan het station van Halle kan mogelijk leiden tot een hogere vraag voor 

autoparkeren aan de stations van Huizingen en Lot.  

Kansen: 

• het verbeteren van de verplaatsingsmogelijkheden te voet, per fiets of met het openbaar vervoer kan de 

parkeervraag verminderen  

• inzetten op autodelen beperkt de parkeervraag in woonwijken 

• het multifunctioneel gebruik van bestaande parkeerruimte zorgt voor een betere balans tussen vraag en 

aanbod 
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• het invoeren en uitbreiden van het regime “kort parkeren” is een sturend element waardoor op plaatsen 

met een grote parkeervraag de rotatie verhoogd kan worden zonder bijkomende parkeercapaciteit te 

creëren.   

 

2.1.7. VRACHTVERKEER 

Knelpunten: 

• er zijn veel klachten over vrachtverkeer dat doorheen de dorpskernen rijdt. In Alsemberg en Dworp rijdt dit 

vrachtverkeer hoofdzakelijk op de gewestwegen. In Beersel en Lot rijdt het vrachtverkeer door het centrum 

via lokale wegen die hier niet voor uitgerust zijn 

• de ontsluiting van de  industriegebieden in Huizingen en Lot zorgen eveneens voor veel vrachtverkeer 

• er zijn op een aantal plaatsen klachten van geparkeerde vrachtwagens langs de gewestwegen of lokale 

wegen 

• de brug over de Kerkhofstraat is niet geschikt voor het gebruik door vrachtwagens, gezien de geringe 

breedte. 

Kansen: 

• in samenwerking met de omliggende gemeenten kan het doorgaand vrachtverkeer geweerd worden van 

de lokale wegen in de gemeente. Deze kan afgedwongen worden door het inrichten van knips voor het 

doorgaand vrachtverkeer  

• een parkeerverbod buiten toegewezen locaties kan de hinder van vrachtwagenparkeren op wegen en 

pleinen verminderen. 

2.1.8. HANDHAVING 

Knelpunten: 

• Er zijn heel wat klachten over te hoge snelheden van het gemotoriseerd verkeer  

• op vlak van parkeren (bvb op voet- of fietspaden) vragen bewoners meer handhaving, zeker ook in 

schoolomgevingen. 

Kansen: 

• inzetten op sensibilisering (education) en het aanpassen van wegen aan het gewenste verkeersprofiel 

(engineering) verlaagt de noodzaak aan expliciete handhaving 

• verkeershandhaving is een belangrijke prioriteit voor de Politiezone. Het nieuwe zonaal veiligheidsplan 

bepaalt hiervoor de prioriteiten 

• de mogelijkheid die door de Vlaamse Overheid werd gecreëerd om beperkte snelheidsovertredingen via 

GAS-boetes af te handelen, biedt nieuwe opportuniteiten op vlak van snelheidshandhaving. 
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2.2. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 

In de verkenningsnota werden volgende strategische hoofddoelstellingen benoemd: 

• het verbeteren van de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers, met bijzondere aandacht voor de 

meest kwetsbare weggebruikers (daling verkeersongevallen)  

• zorgen voor een aangenaam en gezond Beersel (verhogen leefbaarheid) 

• het actief stimuleren en faciliteren van duurzame verplaatsingen. (aanmoedigen modal shift) 

 

2.3. DUURZAME MOBILITEITSSCENARIO’S  

In het mobiliteitsplan van 2011 werden drie scenario’s onderzocht: 

• nulscenario: evolutie van de mobiliteit zonder bijkomende maatregelen en enkel rekening houdende 

met de toen reeds gekende plannen en beleid 

• scenario 1: cirkel van dorpen 

• scenario 2: ontsluiting dorpen door een lokale hoofdroute 

In 2011 werd gekozen voor scenario 2. Dit mobiliteitsplan bevestigt dit scenario en neemt nieuwe maatregelen 

om dit wensbeeld te realiseren. Bij het streven naar aantrekkelijke en leefbare dorpskernen wordt steeds 

uitgegaan van het STOP-principe. (Nemen van maatregelen in volgende volgorde: Stappers, Trappers, 

Openbaar vervoer, Particulier vervoer) Naast het kwalitatief inrichten van de publieke ruimte speelt ook het 

“sturen” van het verkeer hierin een belangrijke rol.  

In dit mobiliteitsplan wordt de wegencategorisering aangepast waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen 

wegen die dorpen met elkaar verbindt en wijken ontsluit naar het hogere wegennetwerk en wegen die 

hoofdzakelijk bedoeld zijn voor erfontsluiting. De nieuwe typologie van wegencategorisering wordt hierbij 

toegepast. Daarbij wordt ernaar gestreefd om het (doorgaande) autoverkeer zoveel mogelijk uit de 

woonomgevingen te houden. Om dit te bekomen worden de nodige maatregelen getroffen, zoals het 

uitwerken of bestuderen van wijkcirculatieplannen, het knippen van bepaalde straten om doorgaand verkeer 

tegen te gaan of het instellen van uitgezonderd plaatselijk verkeer of het inrichten van woonerven.  

Een goed openbaar vervoeraanbod in de gemeente is een belangrijk aandachtspunt. De gemeente streeft 

ernaar om de verschillende belangrijke voorzieningen binnen de gemeente vanuit elke kern bereikbaar te 

maken met het openbaar vervoer. Daarnaast wordt er ook gestreefd naar een verdere verbetering van de 

afstemming van het lokale openbaar vervoer op het GEN-netwerk dat gericht is op het Brusselse. Het 

verbeteren van het openbaar vervoeraanbod moet ertoe leiden dat het openbaar vervoer een waardig 

alternatief vormt voor de vele autoverplaatsingen doorheen en in Beersel. Beersel werkt in de vervoerregio 

actief mee om het aanbod te optimaliseren.  

De herwaardering van de trage wegen in de gemeente moet het te voet gaan en fietsen terug aantrekkelijker 

maken. Deze trage wegen kunnen op vele plaatsen zorgen voor een kortere en veiligere verplaatsing te voet of 

met de fiets als alternatief voor de auto.  

De organisatie van het vrachtverkeer vraagt een bijzondere aandacht. Dit vrachtverkeer zoekt de kortste weg 

van en naar de snelweg en de bedrijvenzones en rijden daarvoor vaak doorheen woonomgevingen. Vooral 

Beersel en Lot worden hiermee geconfronteerd. Om de impact van het vrachtverkeer  zo beperkt mogelijk te 

houden worden specifieke routes voor het vrachtverkeer geselecteerd en er worden de nodige maatregelen 

getroffen om te verhinderen dat het doorgaande vrachtverkeer afwijkt van deze vooropgestelde vrachtroutes. 
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3. OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

3.1. DOELSTELLINGEN VLAAMS GEWEST  

Aan de basis van een duurzame ontwikkeling van Vlaanderen liggen een aantal doelstellingen die opgenomen 

zijn in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het Ontwerp Strategisch Plan Toegankelijk Vlaanderen en het 

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen. Deze algemene doelstellingen op regionaal niveau streven vooral naar 

een betere leefbaarheid, een daling van de verkeersonveiligheid en een meer duurzame keuze van 

vervoerswijze. Het betreft de volgende doelstellingen: 

• op  een  selectieve  wijze  de  bereikbaarheid  van  de  economische  knooppunten  en  poorten waarborgen 

• de verplaatsingsmogelijkheden voor alle doelgroepen naar alle deelgebieden op een selectieve en billijke 

manier waarborgen. Daardoor moet iedereen volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijk 

leven 

• de verkeersonveiligheid in Vlaanderen terugdringen met het oog op een wezenlijke vermindering van het 

aantal verkeersslachtoffers 

• ondanks de toenemende mobiliteit de verkeersleefbaarheid verbeteren 

• de schade aan milieu en natuur terugdringen, zelfs al neemt de mobiliteit verder toe. 

 

3.2. DOELSTELLINGEN PROVINCIE VLAAMS -BRABANT 

In 2019 sloten de provincies een tweede mobiliteitscharter met de Vlaamse Overheid. Daarin staan volgende 

elementen vermeld: 

• toekomstig bovenlokaal fietsbeleid: de provinciebesturen hebben de ambitie om van de fiets het speerpunt 

te maken van de “modal shift”. Fietsverplaatsingen zijn hoofdzakelijk lokale, intergemeentelijke en 

bovenlokale verplaatsingen. Rekening houdend met hun positie als intermediair bestuur dat dicht bij de 

lokale besturen staat, blijven de provincies het bestuursniveau bij uitstek om hun ambitieus en 

samenhangend fietsbeleid verder uit te rollen 

• provinciale expertise rond trage mobiliteit: de provinciebesturen hebben er altijd naar gestreefd om, in 

samenspraak met de lokale besturen, die trage wegen te behouden die een belangrijke rol kunnen vervullen 

in duurzame “trage” mobiliteit. Een aantal provincies heeft ook heel wat ervaring in de ondersteuning van 

lokale besturen bij de opmaak van trage wegenplannen, met veel aandacht voor participatie van de lokale 

bevolking 

• blijvend inzetten op verkeersveiligheid en gedragswijziging 

• stimuleren van duurzaam woon-werkverkeer 

• leveren van een actieve bijdrage aan het concept “basisbereikbaarheid”. 

 

3.3. DOELSTELLINGEN MOBILITEITSPLAN VERVOERREGIO  

Het regionaal mobiliteitsplan is momenteel in opmaak. Eén van de werkzaamheden is het bepalen van de 

operationele doelstellingen. Samen met alle actoren werden 5 hoofddoelstellingen geformuleerd. De 

vervoerregio streeft naar 

• een multimodaal bereikbare regio waarbij we robuuste en performante netwerken voorzien 

die combimobiliteit faciliteren 

• een leefbare regio met focus op woongebieden 

• een veilige regio 
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• een welvarende regio waarbij we de economische en sociale welvarendheid versterken 

• een duurzame regio waar we het gebruik van duurzame modaliteiten stimuleren. 

Buiten deze doelstellingen werd een overkoepelende aanpak uitgewerkt. Dit zijn geen doelen op zich, maar 

uitgangspunten die we meenemen binnen elke doelstelling: 

• samenwerken: niveau- en grensoverschrijdende aanpak 

• slim en innovatief 

• identiteit(en) versterken 

• inclusief. 

De doelstellingen zijn vervolgens geconcretiseerd in volgende subdoelstellingen: 

• verduurzamen van de verplaatsingen 

• creëren van robuuste, performante netwerken (betrouwbaar, frequent, afgestemd) 

• stimuleren van combimobiliteit 

• selectieve bereikbaarheid ten voordele van het openbaar vervoeren en de fiets (in tijd en route) 

• verlagen van de geluidshinder in de woonwijken 

• verbeteren van de luchtkwaliteit 

• verhogen van kwaliteit verblijfsruimte vs. verkeersruimte 

• verminderen van doorgaand verkeer doorheen woonwijken 

• multimodale bereikbaarheid economische kernlocaties 

• multimodale bereikbaarheid regionale voorzieningen 

• geen vervoersarmoede 

3.4. DOELSTELLINGEN GEMEENTE BEERSEL 

De operationele doelstellingen op vlak van mobiliteit werden door de gemeente Beersel per onderzoeksthema 

gedefinieerd: 

Sluipverkeer: 

we maken een concrete actietabel met timing en budgettering van de projecten die nodig zijn om: 

• aan de vereiste weginrichting te beantwoorden om zo te zorgen voor een leesbare en veilige weginrichting 

en voorrangsregeling voor lokale wegen in Beersel die beantwoordt aan de criteria van de gewenste 

wegencategorisering 

• de nodige maatregelen uit te werken die ervoor zorgen dat de erftoegangswegen (voorheen lokale wegen 

type II) veilig door alle type weggebruikers gebruikt kunnen worden en eventueel sluipverkeer zoveel 

mogelijk wordt vermeden 

• zorgen voor een snelheidsplan gebaseerd op de veiligheid van alle weggebruikers 

 

Fietsbeleid 

• we stellen een lokaal fietsroutenetwerk op en bepalen de projecten die nodig zijn om: 

o veilige en comfortabele functionele en recreatieve fietsverbindingen te realiseren tussen alle 

dorpskernen van de deelgemeenten van Beersel en de dorpskernen van de omliggende 

buur(deel)gemeenten  

o te zorgen voor veilige en comfortabele fietsenstallingen aan alle geselecteerde attractiepolen 
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• voorstellen van een stimuleringsbeleid die het fietsen in Beersel aanmoedigt: 

o verhogen van het aandeel inwoners dat minstens maandelijks de fiets gebruikt voor korte 

afstanden in Beersel van 33% naar 47%. Hierdoor wordt de kloof met het gemiddelde van het 

Vlaams Gewest (61%) gehalveerd. (Cijfers Gemeentemonitor).  

o zorgen voor een stijging van het aantal fietsers naar school of werk van 6% naar 11% (meest 

gebruikte vervoersmiddel) (gemiddelde Vlaams Gewest: 16%) (Cijfers gemeentemonitor) 

Schoolomgevingen: 

• we bepalen de noodzakelijke projecten om:  

o te komen tot veiligere schoolomgevingen voor kwetsbare weggebruikers door het realiseren van 

inrichtingsmaatregelen en het maximaal weren van het autoverkeer in de nabije omgeving van de 

schoolpoorten (waar mogelijk) 

o de opmaak van een schoolrouteplan voor te bereiden. (ideale verbindingen van en naar de scholen – 

parkeerlocaties) 

• we zetten regelmatig acties op om ouders, grootouders en kinderen te sensibiliseren over verkeersveilig 

gedrag en om hen aan te moedigen tot meer duurzame verplaatsingen naar de scholen 

• we ondersteunen het opleiden van kinderen in het zich veilig begeven in het verkeer. 

Openbaar vervoer: 

• we zorgen voor aantrekkelijke mobipunten met gebruiksvriendelijke infrastructuur die het overstappen 

(van, naar en tussen) het openbaar vervoeraanbod faciliteert, zowel bus als trein 

• we streven naar het behoud van een voldoende aanbod van openbaar vervoer tussen de belangrijkste 

attractiepolen van de deelgemeenten en buurgemeenten. 

Parkeerbeleid: 

we optimaliseren van het aanbod van openbare parkeerruimte voor: 

• fietsers: uitbreiden, zowel voor kort als lang (pendelaars) gebruik 

• auto’s: beheer en signalisatie van het huidige parkeeraanbod optimaliseren 

• vrachtwagens: niet in dorpskernen, wel op specifiek hiervoor ingerichte locaties. 

Vrachtverkeer: 

• we stellen een vrachtroutenetwerk op in overeenstemming met de wegencategorisering, in samenwerking 

met de omliggende gemeenten, het Vlaamse Gewest, Infrabel en eventuele andere partners, met als doel 

het doorgaande vrachtverkeer op dit netwerk te houden 

• we stellen een vrachtwagen parkeerplan op in de gemeente zodat de overlast voor bewoners en andere 

weggebruikers maximaal vermeden wordt. 

Handhaving 

• we stellen in samenwerking met de Politiezone een efficiënt handhavingsbeleid op dat bestaat uit 3 

evenwaardige principes: sensibilisering, inrichting en handhaving. Deze worden ingezet in functie van de 

haalbaarheid voor gemeente en de Politiezone met als doel de verkeersveiligheid in de gemeente te 

verhogen.  
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4. UITWERKING VAN DE WERKDOMEINEN 

4.1. GLOBALE RUIMTELIJKE VISIE 

Het mobiliteitsplan behoudt de ruimtelijke visie die in 2012 is vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan. 

Met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan wou de gemeente de eigenheid van Beersel vrijwaren 

van alle negatieve effecten die kunnen ontstaan door de aantrekkingskracht van Brussel evenals door de migratie 

van hoofdstedelijke functies naar de rand. De gemeente wil maximaal inzetten op de realisatie van een aangename 

gemeente om in te wonen, te werken, te recreëren… 

De gemeente Beersel wenst haar woonkernen Beersel, Lot, Huizingen, Dworp en het hoofddorp Alsemberg verder 

te ontwikkeling tot wooncentra met een eigen karakter en specifieke accenten afhankelijk van de ruimtelijke 

situering, de behoeften van de bevolking… De maximalisatie van de woonkwaliteit voor de bevolking wordt hierbij 

voorop gesteld. Beersel wenst deze woonkwaliteit te garanderen door te voorzien in voldoende en kwalitatieve 

huisvesting op maat en een aangepast voorzieningenniveau. Gezien de aantrekkingskracht van het kwalitatieve 

woonmilieu (nabij Brussel, in een groene omgeving, met goed uitgeruste kernen…) staat Beersel voor de uitdaging 

om woonzekerheid voor de eigen bevolking te waarborgen, ook voor minder kapitaalkrachtige personen en 

middeninkomens. Het structuurplan benadrukt de noodzaak aan een doorgevoerd beleid van kernversterking voor 

de toekomst. De woonkwaliteit, handelsfuncties, horeca en dienstverlening dienen op niveau van de kernen 

gewaarborgd te blijven en verder versterkt te worden. Hiernaast zal de gemeente inzetten op een aangename 

woonomgeving door o.a. de realisatie van groen in de wooncentra en een kwalitatieve inrichting van het openbaar 

domein die kan bijdragen tot een versterking van de woonkwaliteit. 

Zowel het typische landschap van de Zuidelijke Zennevallei als dat van de Brabantse Ardennen dient van verdere 

aantasting door suburbanisatie te worden gevrijwaard. Ondanks deze suburbanisatie heeft Beersel een 

hoofdzakelijk landelijk karakter weten te behouden. De gemeente wenst dan ook een verdere aantasting van haar 

waardevolle landschappelijke structuur tegen te gaan. De versterking van haar kwalitatieve landschap krijgt 

prioriteit. De kernen Huizingen, Lot, Beersel, Dworp en Alsemberg worden ingebed in het beeldbepalend kader 

gevormd door dit landschap. Bovendien vinden verschillende functies een plaats binnen deze landschappelijke 

structuur. Zo wenst de gemeente maximaal in te zetten op het behoud en de versterking van haar bos-, natuur-, en 

parkgebieden, de maximalisatie van natuurwaarden en het behoud van zijn landbouwfunctie. Hiernaast wordt er 

onder meer aandacht geschonken aan waardevolle cultuurhistorische elementen en recreatief nevengebruik van 

de open ruimte. 

De Zuidelijke Zennevallei is reeds lang een concentratiegebied van bedrijvigheid. Het structuurplan bevestigt de 

functie van bedrijvigheid in de Zuidelijk Zennevallei zonder daartoe grootschalige bijkomende ruimte voor 

bedrijventerreinen op te eisen. Door een efficiënt ruimtegebruik binnen de beschikbare terreinen voor bedrijvigheid 

en door de radicale keuze voor de (her)ontwikkeling van moderne, gespecialiseerde en milieuvriendelijke 

bedrijventerreinen kan een belangrijke meerwaarde gerealiseerd worden. Deze aanpak zal leiden tot een verbeterde 

verweving van bedrijvigheid met wonen en natuur. Dit is een basisvereiste voor een verdere kwalitatieve 

ontwikkeling van het gebied. In sommige gevallen bieden de bestaande bedrijventerreinen echter nog weinig ruimte 

voor nieuwe invullingen. Indien dit het geval is dient de mogelijkheid tot het ontwikkelen van kleinschalige nieuwe 

bedrijventerreinen met maximaal respect voor de draagkracht van de omgeving geboden te worden. Verspreid over 

het grondgebied van de gemeente situeren zich kleine, vaak historisch ontwikkelde, bedrijfssites. Deze bevinden 

zich vaak in dichtbevolkte woonkernen, langs woonstraten of in valleigebieden. Hier dient een oplossing op maat 

voor gezocht te worden. 
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Mobiliteit vormt een belangrijk actieterrein dat raakt aan de dagdagelijkse leefwereld van alle inwoners. Door haar 

ligging bij Brussel staat de verkeersleefbaarheid in de gemeente Beersel sterk onder druk. Beersel zal daarom 

consequent acties ondernemen voor de inrichting van een duurzame mobiliteit. De inrichting van het wegennet 

moet leiden tot een duidelijke scheiding van doorgaand en lokaal verkeer. Het lokale wegennet moet met andere 

woorden ontlast worden van alle sluipverkeer naar Brussel. Bovendien is een duurzame mobiliteit afhankelijk van 

het aangepaste gebruik van de beschikbare vervoersmodi. Daarom werkt Beersel aan een integraal verkeersbeleid 

dat het gebruik van trage wegen, het fietsgebruik en de keuze voor het openbare vervoer stimuleert. Ruimtelijk kan 

dit beleid ondersteund worden door een goed locatiebeleid. Ook de inrichting van een gebiedsdekkend, fijnmazig, 

veilig en goed uitgerust trage wegennetwerk wordt als een belangrijke beleidsdoelstelling beschouwd. 

 

Figuur 4: Gewenste ruimtelijke structuur (bron: GRS) 

 

4.2. STRATEGISCHE RUIMTELIJKE PROJECTEN  (A1) 

De volgende lopende ruimtelijke projecten kunnen als strategisch worden beschouwd voor de gemeente 

Beersel: 

• Strategisch Project Zennevallei 

• Landinrichtingsplan Land van Teirlinck 
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4.2.1. STRATEGISCH PROJECT ZENNEVALLEI  

In het kader van de uitwerking van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd het Strategisch Project 

Zennevallei reeds opgestart in 2011.Vanaf eind 2015 wordt er met het strategisch project "Slimme 

transformatie in de verstedelijkte Zennevallei" ingezet op het optimaliseren en opwaarderen van verouderde 

infrastructuren en woon- en werkomgevingen in de Zennevallei.  

Hiervoor werden een aantal studies opgestart, waaronder “ Laekebeek bedrijventerrein, stationsomgeving Lot” 

(BUUR, mei 2018) en “Studie opwaardering bedrijvenzones Zennevallei” (Vectris, december 2020).  

 

Figuur 5: Bedrijvenzones langsheen het kanaal 
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In deze laatste studie wordt verder gewerkt aan een betere ontsluiting en aan de organisatie van de 

verschillende bedrijvenzones langsheen het kanaal Brussel – Charleroi. Per deelgebied wordt een visie 

uitgewerkt aan de hand van ontwerpend onderzoek. Voor Beersel zijn dat de deelgebieden Laekebeek en het 

deelgebied Breedveld. Dit laatste onderzoek is nog lopende.  

Ook over de nieuwe Driefonteinenbrug wordt in deze studie gedetailleerd onderzoek gedaan. Deze brug over 

het kanaal Brussel-Charleroi zorgt voor een betere verbinding tussen de N6 te Sint-Pieters-Leeuw en de op- en 

afrit E19 te Drogenbos. Hierdoor zal ook de bedrijvigheid langsheen de N6 Bergensesteenweg In Lot en bij 

uitbreiding het bedrijventerrein Breedveld (Huizingen) een vlottere aansluiting krijgen op de E19 zonder door 

de kern van Lot te moeten rijden. 

Voor het deelgebied Laekebeek werden scenario’s bekeken voor een rechtstreekse ontsluiting van het 

bedrijventerrein naar de E19. Het voorkeurscenario is een compacte omleidingsweg vanaf de Zenne tot aan de 

huidige rotonde met J. Huysmanslaan. Deze omleidingsweg zou uitgerust worden met vrijliggende fietspaden.  

Deze compacte omleidingsweg zorgt er ook voor dat de weg als lokale omleidingsweg fungeert voor de 

dorpskern van Lot. In combinatie met een herinrichting van de op- en afrit met de E19 zal ook de doorstroming 

voor het vrachtverkeer verbeteren. Ten westen van de E19 worden de op- en afritten behouden. Onder de oprit 

wordt een fietstunnel voorzien. Aan de oostzijde van de E19 wordt de afrit met de E19 vervangen door een 

nieuwe op- en afrit. Doordat de op- en afrit verder komt te liggen van de onderdoorgang met de E19 dient er 

ook geen aparte linksafslag meer worden voorzien.  

Belangrijk hierbij is ook dat de woningen gelegen aan de Beerselstraat in de nabijheid van het op- en 

afrittencomplex in de toekomst aan een woonerf zullen liggen en niet meer aan een drukke ontsluitingsweg. 

De Beerselstraat wordt immers voor een stuk verlegd zodat de woningen in de toekomst geen druk verkeer aan 

de voordeur meer zullen hebben. 

Ook de huidige rotonde waarop 5 wegen aansluiten wordt geschrapt. De Zennestraat die als belangrijke 

ontsluitingsweg dient zal prioriteit krijgen op de andere meer lokale wegen. Dit maakt de ontsluiting helderder 

en ook verkeersveiliger. De bestaande rotonde Beerselsestraat-Kerkhofstraat-Zittert wordt vervangen door 

een kruispunt waarbij Kerkhofstraat en Zittert ondergeschikt gemaakt worden aan de Beerselsestraat. 

Klarissenbos, Zittert en Kerkhofstraat worden ondergeschikt gemaakt aan de nieuwe Beerselsestraat. Het 

kruispunt wordt ingericht met een verkeersplateau. Hierdoor ontstaat een duidelijke conflictpresentatie en de 

mogelijkheid tot een veilige en autoluwe route voor de fietssnelweg. 
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Figuur 6 : Voorkeursscenario compacte omleidingsweg en aanpassing op- en afrit E19 

Om de leefbaarheid in het centrum van Lot te verhogen zijn er extra circulatiemaatregelen gewenst. 

Verschillende opties worden onderzocht en afgewogen, maar er zijn nog geen finale beslissingen hierover 

genomen. In het synthesescenario wordt de Petrus Dewildestraat geknipt en wordt er een knip gelegd aan de 

kerk. Dit biedt de mogelijkheid om van Zittert, Dworpsestraat en Petrus Dewildestraat fietsstraten te maken 

en dus een veilige route te garanderen voor de fietssnelweg. De Stationsstraat, Albert Denystraat en 

Zennestraat vormen een lokale lus en de enkelrichtingslus in de Emiel Debusscherstraat – Pastoriestraat .De 

woonwijken Blokbos, Langblok, Blijkveld en Meanderveld kunnen door de knip ter hoogte van de kerk deels 

onthard worden om zo een autoluwe groene tuinwijk te creëren. Het langzaam verkeernetwerk dat hierdoor 

ontstaat vormt dan meteen ook een groene verbinding doorheen het centrum met het Zennepad en zorgt voor 

een veilige schoolomgeving en een autoluw centrum. 
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Figuur 7 : Synthesescenario kern Lot 

4.2.2. LANDINRICHTINGSPLAN LAND VAN TEIRLINCK  

Op 23 juli 2007 kreeg de Vlaamse Landmaatschappij van de minister, bevoegd voor landinrichting, de opdracht 

om een landinrichtingsproject voor het 

Land van Teirlinck uit te werken. Het Land 

van Teirlinck is een groot 

openruimtegebied ten zuidwesten van 

Brussel, tussen het Zoniënwoud, de 

gewestgrens met Brussel en de 

Zennevallei. Er werden tot op heden twee 

projectnota’s (Meigemheide en 

Linkebeek) en drie inrichtingsplannen 

opgemaakt op het grondgebied van 

Beersel, waarvan twee reeds volledig 

uitgevoerd (inrichtingsplan Kapittelbeek 

en Neerdorp). Enkel de optie om de 

Haakstraat te knippen voor doorgaand 

verkeer en om te vormen tot een fietspad 

is nog niet uitgevoerd, maar is vervangen 

door een proefproject met 

éénrichtingsverkeer. 
Figuur 8: Overzicht inrichtingsplannen Land van Teirlinck 
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Het derde inrichtingsplan is dat van de Molenbeekvallei (2016). De rode draad doorheen dit inrichtingsplan is 

de creatie van een recreatieve as langsheen de Molenbeek (en zijbeken). De bestaande segmenten worden aan 

elkaar gekoppeld om een kwalitatief netwerk te bekomen. Het vormt een verbinding tussen het Zoniënwoud 

en de Zennevallei en het kanaal Brussel – Charleroi met een aantal mogelijke zijsporen langs het traject 

(Hallerbos, kern van Beersel, e.d.m.). De keuze voor het ontwikkelen van een recreatieve as eerder dan een 

fietsverbinding tussen Zenne en Zoniën is er één die gebaseerd is op de sterkten en zwakten van zowel de 

gebruiks- als de ecologische waarde van het gebied. Een snelle, functionele en veilige fietsverbinding zou - 

indien prioritair - vertaald moeten worden naar een 2,5 meter brede verhard en gescheiden fietspad. Dit zou 

nefast zijn voor andere functies in de Molenbeekvallei, namelijk ecologie, hydrologie en lokale recreatie. Op 

sommige plekken is een verharde fietssnelweg niet verenigbaar met de hoofdfuncties van de omgeving (wonen, 

natuur, waterhuishouding). Voor andere segmenten op het traject is een verhard pad (uitgewassen beton of 

asfalt) aan de orde. De verbinding transformeert afhankelijk van de omgeving. Er is dus gekozen voor een 

voetgangersverbinding waar recreatief fietsgebruik mogelijk is. 

 

Figuur 9 : Overzicht recreatieve verbinding Molenbeekvallei (inrichtingsplan Molenbeekvallei) 
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Binnen dit inrichtingsplan wordt 

ook een missing fietslink ten 

noorden van de kern van de 

deelgemeente Beersel 

opgenomen.  

Dit fietspad legt de verbinding 

tussen de Donkerstraat en de 

Boterberg en loopt parallel met 

de spoorweg. Dit zal een 

onderdeel worden van de F208 

(zie verder). 

 

 

 

4.3. OVERIGE PROJECTEN EN PLANNEN MET IMPACT OP MOBILITEIT  (A2) 

4.3.1. PARK NEERDORP 

Status : Vergunningsfase 

Doelstelling : 

Met de gedeeltelijke herziening van het BPA “Industriezone Heideveld – De Gijzeleer” (2011) wou de gemeente 

de voormalige industriële Catala-site (papierfabriek) omvormen tot een kwalitatief kmo-project dat bijdraagt 

tot een versterking van de activiteitenas van de zuidelijke Zennevallei en dit met respect voor het omringend 

weefsel. Binnen het BPA worden bedrijven toegelaten die aansluiten bij de bedrijvigheid die reeds aanwezig is 

binnen de bedrijvenzones in de Kanaalzone. Het project heeft de naam gekregen “Park Neerdorp” en bestaat 

uit twee deelprojecten: een KMO-zone van 23.000 m² en een erfgoedgedeelte waarin een brouwerij, 

kantoorgebouw, eventzaal, B&B en een restaurant worden voorzien. 

Impact op mobiliteit:  

De KMO-zone wordt rechtstreeks via de Guido Gezellelaan ontsloten. De erfgoedcluster wordt via de 

Demeurslaan ontsloten. Er worden geen verkeersafwikkelingsproblemen verwacht (bron: MOBER Ex-

Catalasite, Vectris, 2020). Het BPA voorziet dat het parkeren van de bedrijven die zich hier vestigen wordt 

opgevangen op eigen terrein. 

4.3.2. PROJECT DE WOLFABRIEK LOT  

Status : In uitvoering 

Doelstelling : 

Fasegewijze invulling voormalige Cartonnex-site (Lot) als woonproject. Op dit ogenblik zijn reeds 91 woningen 

afgewerkt. De ruimtelijke en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor dit project werden vastgelegd in het 

BPA Wolfabriek (MB 6 april 2011). Volgens dit BPA zijn nog 60 bijkomende woningen mogelijk. Net buiten het 

BPA maar nog aan de Wolfabriek is een project van 32 appartementen gepland. 

Figuur 10: Fietslink Donkerstraat-Boterberg (F208) 



 

  Mobiliteitsplan gemeente Beersel                                                                     32 

 

Impact op mobiliteit:  

Het project ontsluit op de Albert Denyslaan, die een fietsstraat kan worden. Er worden geen 

verkeersafwikkelingsproblemen verwacht. Het BPA voorziet ook een brug voor voetgangers en fietsers over de 

Zenne (in vergunningsfase). Hierdoor wordt het netwerk van zachte verbindingen in het centrum van Lot 

versterkt. 

 

Figuur 11: BPA De Wolfabriek Lot 

4.3.3. RUP KERK EN PASTORIE LOT 

Status : Goedgekeurd (2018) 

Doelstelling : 

Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Kerk en pastorie van Lot werd opgemaakt met het oog op 

de herbestemming van het gebied rond de kerk en de pastorie (0,6 ha groot) van een zone voor 

gemeenschapsvoorzieningen naar een zone met een multifunctionele bestemming (wonen + openbaar nut). 

Impact op mobiliteit:  

Er is een concreet project vergund voor een woonzorgcentrum van 30 kamers en 39 assistentiewoningen, en 

daarnaast 26 appartementen. Volgens het RUP zijn hiervoor 74 parkeerplaatsen noodzakelijk en deze worden 

ook in het project voorzien (deels ondergronds). De mobiliteitsimpact van het RUP is hierdoor beperkt.  

Na de realisatie van  het woonzorgcentrum is een volledige herinrichting van het kerkplein gepland. 
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4.3.4. RUP HERSTRUCTUREREN EN OPTIMALISEREN VAN BESTEMMINGEN  

Status : goedgekeurd (2020) 

Doelstelling : 

Het RUP bestaat uit in totaal negen afzonderlijke plangebieden verspreid over het grondgebied van de 

gemeente Beersel. Voor slechts één ervan kan de mobiliteit een belangrijke rol spelen, nl. het deel 

Zoniënwoudlaan. Dit omvat de huidige site van winkelketen Delhaize en het naast gelegen voetbalveld en 

wordt één projectgebied voor wonen en handel. 

 

Figuur 12: Situering RUP Herstructureren en optimaliseren van bestemmingen 

Impact op mobiliteit:  

Afhankelijk van het aandeel wonen of handel dat in het gebied zal ontwikkeld worden, zal het aantal 

bijkomende vervoersbewegingen lager (wonen) of hoger (handel) liggen. Tot voor kort waren er geregeld 

verkeersafwikkelingsproblemen op het kruispunt van de gewestwegen N231 en N235 (kruispunt Vastiau-

Godeau), maar door de aanleg van een afslagstrook is de verkeersafwikkeling op bovengenoemd kruispunt wel 

verbeterd, maar nog niet optimaal. 

4.3.5. RUP “GROEN BLAFFETURKE”  

Status : startnota (december 2020) 

Doelstelling : 

Dit RUP is gelegen op het kruispunt van de Guido Gezellestraat en de Vaucampslaan in Huizingen. De opmaak 

van dit RUP wordt ingegeven zowel vanuit de noodzaak om de ontwikkelingsmogelijkheden te verruimen ter 
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hoogte het plangebied om wonen te faciliteren en anderzijds is er de opportuniteit om een kwalitatief kader te 

scheppen voor de ontwikkeling van de stations- en schoolomgeving. Hiertoe is de herziening van het bestaande 

BPA nr. 1 “Centrumuitbreiding” nodig middels de opmaak van een RUP. 

 

Figuur 13: Eerste inrichtingsschets RUP “Groen blaffeturke” (Antea, 2020) 

Impact op mobiliteit:  

Het project voorziet voor het sociaal huisvestingsproject de realisatie van ca. één autoparkeerplaats per 

appartement. Aangezien het bij sociale woningbouw over een specifiek doelgroepenbeleid gaat en omwille van 

de ligging nabij fietsinfrastructuur en openbaar vervoer is het voorstel om 1 parkeerplaats per woning te 

hanteren realistisch. Woonpunt Zennevallei heeft recent soortgelijke projecten gerealiseerd waarbij dezelfde 

parkeernorm met succes werd toegepast. We verwachten voor deze ontwikkeling dan ook geen problemen. 

De kiss-and-ride infrastructuur op de A. Vaucampslaan en de publieke parkeermogelijkheden bieden 

voldoende ruimte voor het functioneren van de school. Immers een groot aantal leerlingen komt te voet of met 

de fiets naar de school. De school zelf beschikt over een ruime private parking achter de schoolgebouwen voor 

de leerkrachten en personeel. De naschoolse activiteiten (sport en dans) vinden steeds op momenten plaats 

dat er geen lessen zijn, zijnde na de schooluren en voornamelijk op woensdagnamiddag en zaterdag. Dit schept 

geen bijkomende verkeersproblemen. 

Door het project wordt geen grote impact verwacht op de verkeersveiligheid. De voetpaden die momenteel 

erg smal zijn, zullen in de toekomst wel verbreed worden zodat ze voldoen aan de minimale voetpadbreedte. 
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4.4. VERKEERSNETWERKEN (WERKDOMEIN B)  

4.4.1. VERBLIJFSGEBIEDEN EN VOETGANGERSNETWERK (B1)  

Verblijfsgebieden 

Beersel heeft 5 dorpskernen. De deelgemeenten Alsemberg en Beersel hebben een hoofdzakelijk residentieel 

karakter, terwijl Huizingen en Lot meer aaneengesloten echte oude kernen zijn. 

Het Strategisch Project Zennevallei zal een belangrijke impact hebben op de herinrichting van de dorpskern 

van Lot. Om de leefbaarheid in het centrum van Lot te verhogen en de geplande fietssnelweg te realiseren, zijn 

er extra circulatiemaatregelen gewenst. Het langzaam verkeersnetwerk dat hierdoor ontstaat vormt dan 

meteen ook een groene verbinding doorheen het centrum met het Zennepad en zorgt voor een veilige 

schoolomgeving en autoluw centrum. De Stationsstraat krijgt een tonnagebeperking voor het vrachtverkeer. 

Het circulatieplan kan stapsgewijs ingevoerd worden en kan na evaluatie indien nodig bijgestuurd worden. 

Het centrum van Dworp wordt sterk bepaald door de Alsembergsesteenweg die het centrum doorkruist. Ten 

noorden van deze weg zal het Gemeenteplein heringericht worden zodat het parkeren minder conflicten 

veroorzaakt met het dubbelrichtingsfietspad en voetgangersbewegingen op de Alsembergsesteenweg. Ten 

zuiden van de Alsembergsesteenweg wordt de schoolomgeving veiliger gemaakt. Deze omgeving heeft nu al 

minder last van sluipverkeer door de ingrepen in de Haakstraat. De verbetering van de Molenbeekroute tussen 

Alsemberg, Dworp en Huizingen zal nieuwe mogelijkheden bieden voor voetgangers. Deze route zal ook 

gebruikt kunnen worden voor fietsers, maar zal geen volwaardige fietsverbinding worden, gezien deze 

gedeeltelijk door waardevol natuurgebied loopt.  

Het centrum van Huizingen is reeds ingericht als een autoluwe zone 30. De schoolomgeving is beveiligd door 

de inrichting van een schoolstraat. Een circulatieplan kan de doorrijdbaarheid van het gebied voor doorgaand 

verkeer verminderen, waardoor het autoluw karakter van de kern versterkt kan worden.  

Verschillende straten in Huizingen, zoals de Diesbeekstraat, hebben last van sluipverkeer t.g.v. slechte 

doorstroming op de E19 ter hoogte van Halle. Met de buurgemeente Halle en AWV zal overlegd worden over 

gepaste maatregelen hiertegen. 

Het centrum van Beersel wordt aantrekkelijker gemaakt via een verbod voor doorgaand vrachtverkeer. De as 

Ukkelsesteenweg-Kerkveldstraat krijgt een beperkte mate van ontvlechting van verkeersstromen door het 

inrichten van de Kerkveldstraat als fietsstraat. Ook de Hoogstraat (schoolomgeving) wordt ingericht als 

fietsstraat. Verder wordt het centrum van Beersel via de fietssnelweg F208 voor fietsers beter verbonden met 

Lot en Huizingen en op termijn met Ukkel.  

In het centrum van Alsemberg is het herinrichtingsplan van de Brusselsesteenweg de belangrijkste ingreep. 

Deze worden toegelicht in het onderdeel “Schoolomgevingen”. Ten westen van de Brusselsesteenweg krijgt 

het inrichtingsproject Land van Teirlinck steeds duidelijker vorm. De trage verbindingen sluiten aan op de 

Molenbeekroute Alsemberg-Dworp.   

Ten oosten van het centrum onderging het Winderickxplein in het verleden reeds een belangrijke herinrichting. 

Het plein werd ingericht als een autovrij verblijfsgebied en het doorgaand sluipverkeer werd onmogelijk 

gemaakt. De parkeerfunctie voor kort parkeren werd geconcentreerd aan de zijkanten van het plein. 

Doorgaand verkeer via het Winderickxplein zou de pleinfunctie voor recreatie en winkelen onmogelijk maken, 

maar zou bovendien de doorstroming eerder verslechteren dan verbeteren. Op de gewestwegen zouden dan 

bijkomende aantakkingen ontstaan, waardoor het doorgaand verkeer via de gewestwegen vertraagd en 
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bemoeilijkt zou worden. De gemeente wenst een mobipunt in te richten op het Winderickxplein en bijkomend 

fietsparkeren te voorzien teneinde tegemoet te komen aan de parkeervraag.  

Om de verkeerdoorstroming te verbeteren vraagt de gemeente aan het Agentschap Wegen en Verkeer om het 

kruispunt Vastiau-Godeau optimaal in te richten zodat de verkeersafwikkeling veilig en geordend kan verlopen.  

Trage Wegen 

Het bestaande netwerk van trage wegen werd eerder in kaart gebracht. Het gaat hier over de trage wegen 

waarvan we weten dat ze momenteel toegankelijk en wettelijk in orde zijn.  

In 2021 wordt, samen met de dienst Groen, een actieplan opgemaakt van alle meldingen van trage wegen die 

nog niet in orde zijn. Ook zullen nieuwe routes en wenslijnen uitgestippeld worden. Het doel is om eind 2021, 

begin 2022 een definitieve trage wegen kaart beschikbaar te hebben.  

 

Figuur 14: Huidige toegankelijke trage wegen (Bron: website gemeente Beersel) 
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4.4.2.  SCHOOLOMGEVINGEN (B2) 

Maatregelen die verband houden met veilige fietsroutes naar de scholen (op ruimere afstand van de scholen), 

worden behandeld in het thema “fietsverkeer”. Voor de nabije schoolomgevingen werden een aantal “quick 

wins” maatregelen bepaald. Voorbeelden hiervan zijn: 

• het markeren of verplaatsen van zebrapaden 

• het plaatsen van extra fietsenstallingen aan scholen 

• zorgen voor extra signalisatie en/of markeringen van schoolomgevingen en zone 30 

• het verbeteren van de verlichting aan oversteekplaatsen 

• het doorvoeren van beperkte aanpassingen die het autoparkeren in de onmiddellijke nabijheid van de 

schoolpoorten tegengaat 

De “quick wins” worden systematisch besproken op de maandelijkse bijeenkomsten van de mobiliteitscel. 

(Overleg tussen de diensten Mobiliteit, Openbare Werken en de Politiezone)  

Er werden 5 schoolomgevingen geselecteerd waar meer ingrijpende aanpassingen nodig zijn: 

• Dworp – Gemeentelijke basisschool 

• Dworp – Sint-Victor 

• Alsemberg –Sint-Victor 

• Lotsesteenweg – Mierennest 

• Alsemberg – De Boomhut 

In Huizingen werd de proefopstelling met een schoolstraat in de A. Vaucampslaan definitief ingevoerd.  

Dworp - Gemeentelijke basisschool: 

• veiliger maken van de oversteek over de Alsembergsesteenweg door middel van een asverschuiving 

• herziening van de parkeerinrichting op het Gemeenteplein, zoals het invoeren van een éénrichtingscircuit 

voor het autoverkeer en het zorgen voor een veilige voetgangerszone 

• inrichting van een kiss-en ride en/of kort parkeren zone in de Kerkstraat 

• omvormen van de Kerkstraat tot fietsstraat tussen de Alsembergsesteenweg (kant school Sint-Victor) en 

de Snelborre 

• verplaatsing van de hoofdingang van de school naar de Kerkstraat 

Dworp Sint-Victor: 

• er zijn bijkomende parkeervakken gemaakt in de Nachtegaallaan en de Krekellaan (beiden in woonerf), 
zodat er op wandelafstand van de school veilig kan geparkeerd worden 

• aan het kruispunt Lotsesteenweg/Solheidestraat/Beling worden de 2 bestaande parkeerruimtes 
geherstructureerd. Er zal belijning voorzien worden zodat ook hier veilig en vlot kan geparkeerd worden en 
er komt een veilige fietsoversteek op de Lotsesteenweg door de inrichting van middeneiland. 

Alsemberg – omgeving Sint-Victor 

• herinrichting van de Brusselsesteenweg (N235) met vernieuwing van fiets-en voetpaden, het verhogen van 

de ruimtelijke kwaliteit voor de school en het verbeteren van de halte-infrastructuur voor het openbaar 

vervoer. (project Agentschap Wegen en Verkeer) 

• betere fietsontsluiting via een heraangelegde Witteweg 
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Figuur 15: Voorlopige plannen herinrichting Brusselsesteenweg Alsemberg 

Lotsesteenweg – omgeving Mierennest: 

• verhinderen van stilstaan en parkeren op de Lotsesteenweg in de schoolomgeving 

• voorzien van kort parkeren op de Gravenhoflaan tussen de Lotsesteenweg en de Beukenlaan  

• inrichten van een veilige fietsoversteek met een middeneiland op de Lotsesteenweg ter hoogte van de 

Gravenhoflaan 

• vernieuwen van de fietspaden tussen Mierennest en de Alsembergsesteenweg 

• harmonisatie van de snelheidsregimes op de Lotsesteenweg naar 50 km/u. 

Alsemberg De Boomhut: 

• verbod op parkeren op het kruispunt O.L.Vrouwstraat/Oude Postweg 

• inrichten van een beperkte en veilige kiss-en ridezone op het kruispunt O.L.Vrouwstraat/Oude Postweg 

• dynamisch éénrichtingsverkeer op de O.L.Vrouwstraat, komende vanaf de Beukenbosstraat tot aan de 

Pastoor Bolsstraat en dit vanaf de Bronstraat tijdens de schooluren (met dynamische verkeersborden) 

• er is reeds een schoolstraat in de Bronstraat (momenteel in proefopstelling), maar enkel tijdens de ochtend. 

Het is de bedoeling deze uit te breiden naar het tijdslot van het sluiten van de school 

• optimaliseren van kort parkeren aan de Pastoor Bolsstraat. (einde O.L.V.-straat) 

 



 

  Mobiliteitsplan gemeente Beersel                                                                     39 

 

 

Figuur 16: Herinrichtingsplannen omgeving De Boomhut 

 

4.4.3. FIETSROUTENETWERK (B3) 

Fietssnelwegen 

Over het grondgebied van Beersel lopen twee toekomstige fietssnelwegen, de F20 Halle-Brussel en de F208 

Buizingen-Ukkel. De F20 Halle-Brussel is reeds fietsbaar, maar wordt momenteel verder verbeterd tot 

volwaardige fietssnelweg. Op het grondgebied Beersel is het profiel reeds verbreed tot 4 meter, werd er 

verlichting geplaatst en werden er dynamische verkeerslichten ter hoogte van het Sas van Lot geplaatst met 

prioriteit voor het fietsverkeer. Deze fietssnelweg via het kanaal Brussel-Charleroi wordt een belangrijke 

verbinding richting Brussel voor pendelaars komende uit Beersel, Lot en Huizingen 

Vanaf Buizingen zijn er plannen voor de realisatie van de fietssnelweg F208 richting Ukkel, die gedeeltelijk het 

tracé van de spoorlijn kan volgen. Het gewenste tracé is bepaald. Het deel tussen het centrum van Beersel en 

het station van Buizingen, waar deze fietssnelweg aantakt op de fietssnelweg F20, heeft de eerste prioriteit.  
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Figuur 17: Gewenste fietssnelwegen grondgebied Beersel (bron: www.fietssnelwegen.be) 

DEELGEBIED 1 - TUSSEN F20 KANAAL EN STATION BEERSEL 

• op korte termijn aansluiting op Alsembergsesteenweg via Sinneblok ( op beide opritten veilige 

fietsvoorzieningen voorzien) . Op lange termijn ontdubbeling met nieuwe fietsbrug over de spoorweg. 

Tevens ook aansluiting voorzien op het station van Buizingen 

• Vaucampslaan als fietsstraat + gedeeltelijk eenrichtingsverkeer 

• Herinrichting kruispunt Vaucampslaan- G. Gezellestraat 

• Tweezijdige vrijliggende fietspaden van 2.50m langs de G. Gezellestraat en het bundelen van een aantal 

toegangen tot de bedrijven 

• P. Dewildestraat als fietsstraat met behoud 1-zijdig parkeren en afgesloten van de G. Gezellelaan 

• circulatieplan Lot uitvoeren met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in de Dworpsestraat 

• Zittert als fietsstraat 

• aanpassing op- afrittencomplex op veilige doorgang fietssnelweg op korte termijn. Op korte termijn ook al 

Beerselsestraat gedeeltelijk verleggen. Dit wordt gekoppeld aan de nieuwe ontsluitingsweg voor 

Laekebeek 

• aanleg dubbelrichtingsfietspad van 4m aan de zuidzijde van de Beerselsestraat met veilige fietsoversteek 

Nering 
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• tussen Nering en station Beersel wordt een dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde voorzien. 

• station Beersel wordt als mobipunt uitgerust met deelfietsen. 

 

 

Figuur 18 : Fietssnelweg F208 deelgebied 1 F20 – station Beersel, Vectris 2021 

DEELGEBIED 2 - TUSSEN STATION BEERSEL EN STATION MOENSBERG 

• fietspad aan de noordzijde van de spoorweg tot brugje Puttestraat 

• korte termijn: via Puttestraat kan worden aangesloten op Ukkelsesteenweg 

• fietspad aan de noordzijde doortrekken tot aan de brug Weidestraat. Keuze voor de noordzijde i.p.v. aan 

de zuidzijde ofwel “ingekokerd” met zware keermuren ofwel bovenop talud door geaccidenteerd (reliëf) 

natuurgebied).  

• via Zennedreef kan worden aangesloten op de Steenweg op Ukkel 

• korte Termijn: Kerkveldstraat als fietsstraat en invoeren eenrichtingsverkeer + tonnagebeperking centrum 

Beersel 

• kruispunt Ukkelsesteenweg- Donkerstraat inrichten als buurtpleintje/parkje + beveiligde fietsoversteek. 

• Donkerstraat als fietsstraat en de over-gedimensioneerde kruispunten heraanleggen 

• nieuw fietspad in eigen bedding aanleggen tussen Donkerstraat en Boterberg + buurtparkje inrichten 

(afstemming met project Land Van Teirlinck) 

• Boterberg als fietsstraat 

• korte termijn: oversteek beveiligen en Lange Termijn:  fietsbrug oplossing voor kruispunt met Steenweg 

op Alsemberg. 
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Figuur 19 : Fietssnelweg F208 deelgebied 2 station Beersel – Moensberg, Vectris 2021 

 

Bovenlokaal fietsnetwerk (BFF) 

Het BFF-netwerk sluit aan op de trajecten van de bestaande fietssnelweg F20 (Halle-Brussel) en de geplande 

fietssnelweg F208. (Buizingen-Ukkel) 

Momenteel ziet het gewenste BFF-netwerk in Beersel er als volgt uit (Blauwe lijnen: BFF op grondgebied 

Beersel – paarse lijnen : fietssnelwegen op grondgebied Beersel.) 

Het BFF-netwerk voldoet op heel wat trajecten niet aan de normen van het fietsvademecum.  
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Figuur 20: Gewenst BFF- en fietssnelwegen netwerk 

Door het vastleggen van het tracé van de fietssnelweg F208 worden een aantal wijzigingen voorzien aan het 

BFF. Deze dienen nog door de vervoerregio bekrachtigd te worden. De wijzigingen zijn: 

• Alsembergsesteenweg/aansluiting op F20: 2 kleine toevoegingen (Sinneblok en aansluiting langs vaart 
naar F20) + intekening tracé fietssnelweg 

• zuidkant spoorlijn vanaf Beersel station i.p.v. noordzijde 

• alternatieve BFF verbinding: Kerkveldstraat en Danislaan komen in de plaats van de Steenweg op Ukkel 
tussen het centrum en de spoorwegbrug, in afwachting van de verdere voltooiing van de fietssnelweg F208 
richting Ukkel. 
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Recreatief netwerk  

Het recreatief fietsroutenetwerk valt samen met de knooppuntverbindingen die samen met de provincie 

Vlaams-Brabant worden opgemaakt. Dit recreatief netwerk werd begin 2021 onder initiatief van de provincie 

Vlaams-Brabant uitgebreid en geoptimaliseerd. Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om de bestaande 

thematische fietsroutes te integreren.   

Volgende wijzigingen/aanvullingen zijn doorgevoerd: 

• verplaatsing van het traject langs de Wijmenhofstraat en Kerkstraat naar de Zevenbronnenstraat 

• toevoegen van een extra traject langs Kampendaal en Veertigbunderdreef 

• behoud traject langs de Prins Boudewijnlaan, met vraag voor heraanleg bosweg in een later stadium 

• nieuw traject vanuit centrum Alsemberg naar het centrum van Sint-Genesius-Rode (Vanderveldenlaan, 

Dreef, Dorpsstraat, Fonteinstraat) 

• nieuw traject langs Gasthuisbos en de watertoren 

• Zennebeemden  

Het fietsknooppuntennetwerk sluit voortaan ook naadloos aan met het fietsknooppuntennetwerk van de 

provincie Waals-Brabant.  

De lichtgroene delen zijn niet verhard maar wel fietsbaar. De blauwe delen zijn niet goed fietsbaar en zijn aan 

verbetering toe. (Zennebeemden)  
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Figuur 21: Fietsknooppuntennetwerk vanaf 2021 

Lokaal functioneel fietsroutenetwerk (LFF) 

Gezien het grootste fietspotentieel zich over kortere afstanden bevindt en er in het vorig mobiliteitsplan geen 

lokaal fietsnetwerk was bepaald, is er in het kader van dit mobiliteitsplan werk gemaakt van het opstellen van 

een lokaal functioneel fietsroutenetwerk. (LFF) Het LFF legt fietsverbindingen tussen alle belangrijke 

attractiepolen van Beersel en verbindt deze ook met de omliggende buur(deel)gemeenten.  

De attractiepolen die geselecteerd werden zijn: 

• Beersel centrum 

• Alsemberg Rondenbos 

• Alsemberg centrum 

• Dworp centrum 

• Huizingen centrum (met een extra lus naar het Provinciedomein) 

• Lot centrum/station 
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De meeste scholen bevinden zich in deze attractiepolen. De scholen die zich hier niet in bevinden, worden via 

een extra verbinding aangetakt aan dit gewenst netwerk. Dit zijn Mierennest in Dworp en De Boomhut in 

Alsemberg.  

De buur(deel)gemeenten waar het LFF op aansluit zijn: 

• Drogenbos 

• Linkebeek 

• Sint-Genesius-Rode 

• Halle  

• Halle Essenbeek 

• Halle Buizingen 

• Sint-Pieters-Leeuw 

Voor een aantal verbindingen werd er naast een voorkeurroute ook een alternatieve route uitgewerkt. Het 

lokaal fietsroutenetwerk bevat 7 interne hoofdverbindingen (nr 1 – 7), 6 kleinere lokale verbindingen om het 

netwerk aaneensluitend te maken (nr 8-13) en 10 aansluitingen naar buurgemeenten (nrs 21-31) 

Hierbij het overzicht van alle verbindingen en de (delen van) straten waarvan ze gebruik maken: 

 

Van Naar Functionele route Alternatieve route (b) 

1 Beersel  Alsemberg Hoogstraat - Grote Baan - 
De Dekt - Sanatoriumstraat 
- Gentsberg – Fr. 
Deneyerstraat - P. 
Bolsstraat 

 

2 Beersel  Dworp Hoogstraat - Grote Baan - 
De Dekt - Sanatoriumstraat 
- Dikke Meerweg - 
Molenbeekstraat - Beling 

Hoogstraat - 
Laarheidestraat - 
Route 5 
(Laarheidestraat ) - 
Route 7 
(Lotsesteenweg) 

3 Beersel  Huizingen F208 

 

4 Alsemberg  Dworp Beemd - 
Alsembergsesteenweg 

Molenbeekroute 
(verder doorlopend 
tot Huizingen, maar 
niet door het domein 
van Huizingen) 

5 Alsemberg  Lot Route 1 (tot De Dekt) - 
Sanatoriumstraat - 
Laarheidestraat - 
Kesterbeeklaan - 
Grensstraat - Dworpsestraat 
- Stationsstraat 

 

6 Dworp Huizingen Alsembergsesteenweg - 
Torleylaan - Vaucampslaan 

Alsembergsesteenwe
g - G. Gezellestraat 
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7 Dworp Lot Beling - Lotsesteenweg - 
Route 5 (vanaf 
Kesterbeeklaan) 

 

8 Watertoren Rondenbos Sanatoriumstraat 

 

9 Alsemberg 
Rondenbos 

Alsemberg centrum Alsembergsteenweg - 
Brusselsesteenweg 

 

10 Lot centrum 

 

Pastoriestraat - 
Beerselsestraat 

Zennestraat  

11 Menisberg-
Batenborg 

  

Verbinding tussen 
route 6 en 7 
(Huizingen centrum 
en Lot/Beersel) 

12 Dikke Meerweg Alsemberg centrum Frans De Greefstraat - 
Diepestraat 

J.B. 
Vandenboschstraat – 
Eikenbos of  Witteweg 

13 Huizingen Lot 

 

Breedveld  

21 Beersel   Linkebeek Hoogstraat - Kerkveldstraat 
- Schoolstraat - Grote Baan 
- Alsembergsteenweg 

Puttestraat - 
fietssnelweg langs 
spoor 

22 Alsemberg 
Rondenbos 

Drogenbos/Linkebeek Alsembergsteenweg  

 

23 Alsemberg Linkebeek Pastoor Bolsstraat - Oude 
Postweg - O.L.Vrouwstraat 
- Galgstraat 

 

24 Alsemberg 
Rondenbos 

Sint-Genesius-Rode Beukenbosstraat  

 

25 Alsemberg Sint-Genesius-Rode Vanderveldenlaan - Dreef 

 

26 Dworp Halle Hof ten Bloten (Trage weg) 
- Reiberg 

 

27 Huizingen Buizingen Vaucampslaan – 
Alsembergsesteenweg 

Vaucampslaan – 
station Buizingen  

28 Lot Sint-Pieters-Leeuw / 
Brussel-Halle 

Stationsstraat - Laaklinde - 
Kanaalroute naar Halle, 
Brussel of Sint-Pieters-
Leeuw 

 

29 Lot Ruisbroek Stationsstraat - J. 
Huysmanslaan 

Stationsstraat - Albert 
Deneyerstraat 

30 Dworp Essenbeek Alsembergsesteenweg - 
Krabbosstraat 

Steenputbeekvallei - 
Winkelaar - 
Kesterbeekbos 

31 Beersel   Drogenbos   Hoogstraat - Kerkveldstraat 
- Danislaan - Steenweg op 
Ukkel 

Zennebeemden - 
Dachelenbergstraat 
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Figuur 22: Gewenst functioneel fietsroutenetwerk 

Legende:  

• blauwe lange stippellijnen: hoofdroutes gemeentelijke verbindingen 

• blauwe korte stippellijnen: alternatieve routes gemeentelijke verbindingen 
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Volledig fietsnetwerk  

Op onderstaand overzicht zijn de verschillende gewenste fietsnetwerken samengebracht.  

 

Figuur 23: Gewenst volledig fietsnetwerk 

Legende: 

• paarse lijnen: fietssnelwegen 

• blauwe volle lijnen: BFF 

• blauwe lange stippellijnen: lokale fietsroute 

• blauwe korte stippellijnen: lokale alternatieve fietsroutes 

• groene volle lijnen: recreatief fietsknooppuntennetwerk 
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Om het lokaal fietsroutenetwerk te laten evolueren naar de bestaande toestand zijn volgende projecten 

geselecteerd: 

Fietsstraten/fietszones: 

Beersel: Kerkveldstraat en deel Danislaan, Hoogstraat 

Huizingen: H. Torleylaan onder brug E19 tot aan de kerk op de Vaucampslaan, Menisberg tussen centrum en 

de Molenbeek, Devillerstraat (tussen Torleylaan en de Belsacklaan) en de G. Gezellestraat tussen spoorweg en 

Halle.  

Lot: gebied tussen Zennestraat en Breedveld 

Dworp: Kerkstraat tussen Alsembergsesteenweg en Snelborre 

Alsemberg: Ingendaellaan (noorden en zuiden van Kasteellaan), Kasteellaan, Lindekensweg tussen Groenlaan 

en Boesdaalveldweg, Beukenbosstraat (tussen Galgstraat en Rode), Losseweg (tussen Broek en 

Wielemansstraat), , Pastoor Bolsstraat (tussen Vanderveldenlaan en Brusselsesteenweg), Eikenbos, 

Diepestraat, Vanderveldenlaan. De Vanderveldenlaan blijft geknipt voor autoverkeer.  

Vernieuwing of nieuwe fietspaden: 

Beersel: Sanatoriumstraat (tussen Grote Baan en domein Rondenbos), De Dekt, Steenweg op Ukkel (tussen 

brug en Linkebeek), Grote Baan 

Huizingen: Batenborg (richting Huizingen) (omvormen voetpad naar gemengd fiets- en voetpad) 

Lot: Breedveld, Gustave Demeurslaan (vernieuwing vanaf Siemens tot Breedveld ter ontsluiting van 

industrieterreinen), Jozef Huysmanslaan, Laaklinde 

Dworp: Krabbosstraat, Alsembergsesteenweg, Lotsesteenweg (tussen Mierennest en Alsembergsesteenweg) 

Alsemberg: Brusselsesteenweg, P. Bolsstraat (ten noorden van de O.L.Vrouwstraat) en Genstberg 

Fietssuggestiestroken: 

Alsemberg: J.B. Vandenboschstraat, Beukenbosstraat (tussen O.L.Vrouwstraat en Alsembergsteenweg, 

richting Alsembergsteenweg) en Galgstraat 

Huizingen: Menisberg tussen Molenbeek en Batenborg, Batenborg (richting Lotsesteenweg)  

Lot: Kerkhofstraat (brug over het spoor) 

Verbetering trage wegen voor fietsers: 

Een aantal trage wegen zullen ingepast worden in het lokaal fietsroutenetwerk. Zo wordt er tussen Dworp en 

Alsemberg werk gemaakt van de Molenbeekroute als alternatief voor de drukke en minder veilige 

Alsembergsesteenweg. In Alsemberg wordt een betere verharding voorzien op het einde van de 

Beukenbosstraat richting Stationsstraat te Rode en zal het domein Rondenbos verbeterd worden zodat het 

door fietsers kan gebruikt worden in de richting van de O.L.Vrouwstraat.  

Eikenbos en de Diepestraat (tussen Grootbosstraat en Oude Molenstraat) en de Dikke Meerweg zullen een 

betere verharding krijgen zodat ze bruikbaar worden voor fietsers. In de Dikke Meerweg komt een knip voor 
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het autoverkeer ter hoogte van Heesterken, zodat deze route niet kan gebruikt worden voor sluipverkeer. (wel 

door landbouwvoertuigen) 

 

Figuur 24: Nieuwe (of vernieuwde) fietsinfrastructuur 

Legende: 

• dikke rode lijnen: fietsstraten 

• dunne rode lijnen: fietspaden 

• oranje lijnen: fietssuggestiestroken 

• bruine lijnen: trage wegen voor fietsers 
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4.4.4. OPENBAAR VERVOER (B4) 

Van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid 

Het thema “Openbaar vervoer” wordt op vlak van aanbod behandeld per vervoerregio.  

Het voorstel van de vervoerregio is goedgekeurd door de gemeente Beersel. Er is geen daling van het aanbod 

openbaar vervoer, maar zelfs een, weliswaar lichte, stijging. Het bestuur blijft wel vragende partij voor een halte 

aan WZC De Ceder.  

 

 

Figuur 25: Aanbod Openbaar Vervoer vanaf 2022 

Dit brengt volgende wijzigingen met zich mee in vergelijking met het bestaande aanbod: 

• lijnen 154 en 155 blijven behouden, waarbij lijn 154 een iets rechtlijniger maar wel sneller traject zal volgen 

(geen ontsluiting meer van Lot). Dit kan worden opgevangen door de bestaande lijn 810 en een bijkomende 

lijn (890) 

• enkele late ritten van lijnen 154 en 155 worden geschrapt 

• lijn 810 rijdt ook op zondag 

• bijkomende lijn 890 zorgt voor de ontsluiting en de verbinding van Sint-Pieters-Leeuw, Lot, Beersel en 

Alsemberg. Deze lijn vangt ook de huidige schoollijnen op, die daardoor niet meer zullen rijden (lijnen 574 

en 575). Deze lijn zorgt ook voor een verbinding met Inkendael in Vlezenbeek. 
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• lijn 136: frequentie tussen Dilbeek – Brussel-Zuid – Alsemberg zal deel uitmaken van Kernnet A en verhoogt 

qua frequentie. (van 30” naar 15” en op zondag elke 60”) en de amplitude wordt in zijn geheel uitgebreid op 

alle typedagen 

• lijn 153 zal deel uitmaken van Kernnet B met volgende frequentie: 

o 30” tijdens de daluren en spitsuren op weekdagen op het volledige traject, aangevuld met de 

schoolritten 

o 20” frequentie tijdens de schoolspits op het traject Halle Station – Anderlecht Het Rad, aangevuld 

met schoolritten 

o 60” frequentie tijdens het hele weekend op het hele traject  

o gezien het een kernnetlijn is, maakt deze de lus tot vlak aan het ziekenhuis AZ Halle niet meer. Het 

ziekenhuis zal nog bediend worden via de halte op de ring van Halle of met een overstap op de 

stadslijn van Halle of lijnen 154 of 155 (samen 10” frequentie) 

• een halte aan ZWC De Ceder wordt momenteel niet opgenomen. 

 Mobipunten 

Volgende mobipunten zijn gepland op het grondgebied van de gemeente Beersel: 

• zowel de stations van Lot, Beersel en Huizingen worden mobipunten. Er komt ook een mobipunt in 

Alsemberg. Dat bestaat uit het Winderickxplein en het plein aan de Zoniënwoudlaan. Het 

probleem hier is dat de buslijnen elkaar op een zekere afstand kruisen. De looplijnen moeten 

dus bijzondere aandacht krijgen. Dat is ook voor de verbindingen tussen parkeervoorzieningen 

en de stations op de andere locaties 

• aan de stations van Huizingen, Lot en Beersel zijn recent fietskluizen geplaatst. Fietsenstallingen zijn best 

overdekt en uitbreidbaar 

• er zijn Blue Bikes voorzien aan de stations van Beersel en Lot (Huizingen niet). Beersel (kasteel) 

en Huizingen (domein) hebben ook een toeristisch potentieel 

• de wegen naar de mobipunten verdienen speciale aandacht qua veiligheid 

• de visie over laadpalen is in onderzoek 

• er zijn geen mogelijkheden om op het grondgebied van Beersel overstapparkings voor 

autoverkeer vanuit het zuiden te voorzien. Die zijn er wel in Anderlecht (Coovi – metro) en er 

komt een uitbreiding in Ukkel op parking Stalle. Deze liggen op het Brussels Gewest en zullen 

niet op dezelfde manier ingericht worden als de Vlaamse mobipunten. Ook in Sint-Genesius-Rode komt er 

een mobipunt aan het Zoniënwoud op de Waterloosesteenweg 

• de gemeente heeft geen plannen om een retributie in de parkeeromgevingen aan stations te heffen .In de 

ruimere omgeving van de stationsomgevingen kan indien nodig bijkomend sturend opgetreden worden 

met parkeerduurbeperkingen. De gemeente evalueert de effecten van de invoering van betaald parkeren 

aan het station van Halle voor de stations van Lot en Huizingen.  

In het kader van de werken aan de Ring is de Werkvennootschap bezig met een conceptstudie voor de inrichting 

van een P+R parkeerzone in de omgeving van het station van Lot. Er werd een initiële behoefte van 250 

autostandplaatsen en 250 fietsstandplaatsen gedefinieerd. Aan het station van Huizingen zal de gemeente 

bijkomende overstapmogelijkheden onderzoeken.  

Het strategische project Zennevallei schept een richtinggevend kader. Andere projecten die de conceptstudie 

beïnvloeden zijn de projecten voor de fietssnelweg F20 en het bedrijventerrein Laekebeek. In een overleg van 

21/10/20 met de Werkvennootschap en de gemeente Beersel werd de site Sashoek gekozen om verder uit te 

werken. De uitvoering kan gefaseerd verlopen in functie van de parkeervraag.   
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Figuur 26: Mogelijke inrichting site Sashoek (in onderzoek) 

4.4.5. INRICHTING VAN DE WEGEN (B5) 

Wegencategorisering 

De wegencategorisering legt de gewenste (hoofd)functie van elke weg vast ten aanzien van de bereikbaarheid 

enerzijds en de leefbaarheid anderzijds. Er worden een drietal functies onderscheiden: 

• het verbinden van gebieden 

• het verzamelen of distribueren binnen gebieden 

• het geven van rechtstreekse toegang tot de aanpalende percelen (erftoegang). 

Aan elke categorie wordt op een bepaald niveau een specifieke functie toebedeeld, waaraan ruimtelijke 

gevolgen, zoals vormgeving en inrichting, zijn verbonden. 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen heeft in 1997 de krijtlijnen vastgelegd van de wegencategorisering. 

Recent (7 oktober 2020) heeft het Vlaams Parlement een nieuw decreet over de wegencategorisering 
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goedgekeurd, en met name de principes ervan. Het blijft een hiërarchisch systeem van drie lagen (hoofdwegen, 

dragend netwerk en lokale wegen, bestaande uit ontsluitingswegen en erftoegangswegen). Er zijn evenwel nog 

geen selecties gebeurd volgens het nieuwe decreet. Het voorstel van nieuwe categorisering voor Beersel houdt 

hiermee wel al rekening door geen lokale verbindingswegen meer te selecteren. De selectie van lokale 

ontsluitingswegen vertrekt van een rastersysteem op basis van de bestaande verbindingswegen tussen de 

dorpen, zonder evenwel de eigenlijke dorpskernen van Beersel mee op te nemen in het rasternetwerk. Deze 

moeten immers gevrijwaard blijven van doorgaand verkeer. 

 

Figuur 27: Overgang naar nieuwe wegencategorisering (Bron: Mobiel Vlaanderen) 

Voor Beersel komen we tot volgende nieuwe wegencategorisering: 

Het hoofdwegennetwerk 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) duidt de hoofdwegen en primaire wegen aan. In de omgeving 

van Beersel zal de E19 geselecteerd worden als Europese hoofdweg. 

Het dragend netwerk: regionale en interlokale wegen (voorheen secundaire wegen) 

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant werden de secundaire wegen aangeduid. De secundaire wegen 

hebben een regionale functie. Er werd een onderscheid gemaakt tussen secundaire wegen I (verbindend), II 

(ontsluitend) en III (prioriteit voor het openbaar vervoer en de fietsers). In Beersel werden de volgende wegen 

als secundaire weg geselecteerd:  

• N231 Steenweg naar Alsemberg tussen N6 Bergensesteenweg en E19 op- en afrit Huizingen : type II 
(grotendeels grondgebied Halle) 

• Te onderzoeken tracé secundaire weg type II, tussen N6 en E19 op- en afrit Beersel 1 

• N6 - Bergensesteenweg : type III 

• N231 Alsembergsesteenweg-Steenweg naar Halle-Zoniënwoudlaan tussen E19 op- en afrit Huizingen en 
Sint-Genesius-Rode : type III 

• N235 Steenweg naar Eigenbrakel – Brusselsesteenweg – Alsembergsteenweg : type III 
De vervoerregio zal bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan het dragend netwerk opdelen in regionale 
wegen (RW) en interlokale wegen (IW). 

 
1 Deze optie is ondertussen vervallen door het project van de Driefonteinenbrug in Sint-Pieters-Leeuw, wat 
een noordelijke verbinding zal vormen tussen de N6 Bergensesteenweg en de E19  op- en afrit Drogenbos. 



 

  Mobiliteitsplan gemeente Beersel                                                                     56 

 

Het lokaal wegennetwerk (voorheen lokale wegen type IIa, IIb en III) 

De ontsluitingswegen (voorheen lokale wegen type II) verzamelen en distribueren het verkeer naar de 

hoofdwegen. De nieuwe wegencategorisering voorziet standaard maar één type ontsluitingswegen, maar laat 

wel toe om deze verder op te delen. De vroegere lokale verbindingswegen (type I) komen niet meer voor in de 

nieuwe wegencategorisering. Gezien de specifieke structuur van verspreide kernen behoudt het nieuwe 

mobiliteitsplan de opdeling van de ontsluitingswegen in twee types.  

Ontsluitingswegen op niveau van de gemeente (type A) 

• Nieuwe weg tussen de Lotsestraat en de Kerkhofstraat – Kerkhofstraat – Laarheidestraat (tot 
Sanatoriumstraat) – Sanatoriumstraat (tot rotonde watertoren) - Genstberg 

• Kesterbeeklaan - Lotsesteenweg 

• Laaklinde - Stationsstraat – Breedveld 

• Jozef Huysmanslaan vanaf grens met Ruisbroek en nieuwe verbinding tussen de Jozef Huysmanslaan en de 
Zenne (ontsluiting bedrijvigheid Laekebeek) – Zennestraat en Beerselsestraat tot E19 

 

Op niveau van de deelgemeente/wijk (type B) 

• Lotsestraat (ontsluiting kern Beersel) 

• Laarheidestraat (tussen Albert Deneyerplein en Sanatoriumstraat) (ontsluiting kern Beersel) 

• Steenweg op Ukkel (vanaf N235 tot spoorwegbrug) (ontsluiting Beersel) 

• Henri Torleylaan (ontsluiting Huizingen) 

• Guido Gezellestraat tussen spoorwegbrug en Steenweg naar Alsemberg (ontsluiting Huizingen) 

• Grote Baan – De Dekt (ontsluiting Beersel) 

• Grootbosstraat – JB Woutersstraat – Elsemheidelaan (ontsluiting woonwijk) 

• Sanatoriumstraat (tussen rotonde watertoren en N235) - Beukenbosstraat – Galgstraat (ontsluiting 
woonwijk) 

• Beukenbosstraat – Galgstraat – gedeelte Ingendaellaan tussen Galgstraat en Nijsberglaan (noordelijke 
ontsluiting woonwijk Ingendaelwijk) 

• Gedeelte Ingendaellaan tussen zuidelijke aansluiting Kasteellaan en Stationsstraat te Rode (zuidelijke 
ontsluiting woonwijk Ingendael) 

• Krabbosstraat (ontsluiting landelijk gebied Dworp) 
 

 
Erftoegangswegen 

De overige wegen worden geselecteerd als erftoegangswegen. (Voorheen lokale wegen type III) Er kan hierbij 

nog een onderscheid worden gemaakt tussen woonstraten, wegen binnen een bedrijventerrein en landelijke 

wegen, voornamelijk in functie van de inrichting ervan. 

De belangrijkste wijzigingen t.o.v. het vorig mobiliteitsplan zijn: 

• een aantal straten die het verlengde vormen van geselecteerde lokale invalswegen worden expliciet 
opgenomen als ontsluitingswegen (type B) . Voorbeelden hiervan zijn Genstberg (verlengde 
Sanatoriumstraat), De Dekt (verlengde Grote Baan) 

• Elsemheidelaan - JB Woutersstraat vormen samen met de Grootbosstraat de lokale verzamelas van de 
woonwijk Grootveld. Er is geen reden om deze straten anders te behandelen dan de Grootbosstraat 

• in overeenstemming met het mobiliteitsplan van de stad Halle wordt de Krabbosstraat als lokale 
ontsluitingsweg type B geselecteerd (ontsluiting gehucht Krabbos en verbinding naar Essenbeek) 

• Laaklinde wordt als lokale ontsluitingsweg (type A) verlengd via de Stationsstraat en Breedveld. Verderop 
is de Guido Gezellestraat een lokale weg type B (ontsluiting kern Huizingen) Op die manier wordt de 
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bedrijvigheid tussen Lot en Huizingen ontsloten naar de N6 en naar de nieuwe Driefonteinenbrug, maar 
niet via de kern van Huizingen 

• De Ingendaelwijk wordt in noordelijke richting ontsloten via de Beukenbosstraat – Galgstraat en in het 
zuiden via de Ingendaellaan naar Sint-Genesius-Rode). Doorgaand verkeer door heen de wijk wordt 
ontmoedigd door herinrichtingsplannen voor de wijk Ingendael 

• Zittert wordt niet meer weerhouden als lokale ontsluiting, gezien deze een onderdeel wordt van de 

fietssnelweg F208. 

• De Beerselsestraat tussen Zittert en de E19 wordt een ontsluitingsweg type A (voorheen Lokale weg type 

I) gezien het nieuw systeem van wegencategorisering niet langer lokale verbindingswegen voorziet.  

In de volgende tabel wordt overzichtelijk de verschillen tussen het huidig en het nieuw voorstel van 

categorisering weergegeven: 

 
 

Categorisering 

Huidig beleidsscenario Nieuw beleidsscenario 

Genstberg Lokale weg type III Lokale ontsluitingsweg type A 

Jozef Huysmanslaan Lokale weg type III Lokale ontsluitingsweg type A 

De Dekt Lokale weg type III Lokale ontsluitingsweg type B 

JB Wouterstraat - Elsemheidelaan Lokale weg type III Lokale ontsluitingsweg type B 

Krabbosstraat Lokale weg type III Lokale weg ontsluitingsweg B 

Grensstraat Lokale weg type II Erftoegangsweg 

Ingendaellaan (noordelijke en 
zuidelijke ontsluiting) 

Lokale weg type III Lokale ontsluitingsweg type B 

Zittert Lokale weg type II Erftoegangsweg 

Beerselsestraat (westelijk van E19) Lokale weg type I Lokale ontsluitingsweg type A 
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Figuur 28: Voorstel nieuwe wegencategorisering 

Inrichtingsprincipes lokale wegen  

Voor elke categorie van wegen worden richtlijnen uitgewerkt met betrekking tot de vormgeving en inrichting 

van de weg, volgens zijn toegekende functie. 

Bij de aanleg of herinrichting van wegen dient er in eerste instantie uitgegaan te worden van het richtinggevend 

profiel dat bij het type weg hoort. In sommige gevallen zal het echter niet mogelijk zijn om dit gewenste profiel 

te realiseren. In dergelijke gevallen kan van het richtinggevend profiel afgeweken worden. Hierbij moet steeds 

gezocht worden naar de best mogelijke oplossing om de weg zijn functie te laten vervullen en de veiligheid van 

alle weggebruikers te garanderen. 

Om de leesbaarheid van de weg te verbeteren, wordt de voorkeur gegeven aan één duidelijk en herkenbaar 

typeprofiel per categorie van wegen. 

Meer specifiek kunnen voor de verschillende categorieën de volgende inrichtingsprincipes worden aangereikt, 

voor zover dit technisch haalbaar is. (Bubeko = buiten bebouwde kom, bibeko = binnen bebouwde kom) 
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Aard Omgeving Ontsluitingswegen Erftoegangswegen 

    Type A Type B   

Voorrangsregeling   Voorrang t.o.v. lagere 
categorie 

Voorrang t.o.v. lagere 
categorie of voorrang 

van rechts 

Voorrang van rechts 

Ontwerpsnelheid Bubeko 70 km/u indien geen 
verblijfsfuncties, 
anders 50 km/u 

50 km/u 50 km/u 

  Bibeko 50 km/u behalve schoolomgevingen (30 km/u) 50 of 30 km/u 
(dichte bebouwing - 

centrumgebied) 

Aantal rijstroken 

 

1 x 2 1 (uitzonderlijk 2) 

Rijwegbreedte Bubeko 6m 

 

  Bibeko Max. 6 m Voldoen aan zone 
30 principe 

Parkeren 

 

Buiten de rijbaan Op de rijbaan 

Bouwvrije stroken Bubeko 5m vanaf rooilijn 

 

  Bibeko Geen 

 

Openbaar vervoer Bubeko Bushavens, wachtaccommodatie en 
fietsenstallingen 

Op de rijbaan 

  Bibeko Haltes op de rijbaan Op de rijbaan 

Fietsvoorzieningen 70 km/u Afgescheiden fietspaden Nvt 

  50 km/u Aanliggende tweezijdige fietspaden (bij 
voorkeur verhoogd) of fietssuggestiestroken 

(< 5.500 voertuigen/etmaal) 

Gemengd verkeer 

  30 km/u Gemengd verkeer (tenzij intensiteiten hoger 
dan 3.500 voertuigen/etmaal) 

Gemengd verkeer 

Voetgangers-
voorzieningen 

  Zebrapaden of extra oversteekvoorzieningen 
(vb. middeneiland) 

Geen zebrapaden 
(behalve aan 

scholen) 

 

Er worden een aantal herinrichtingen van wegen gepland teneinde deze betere te laten aansluiten bij het 

gewenste profiel, om de verkeersveiligheid te verhogen of om sluipverkeer te weren. Een overzicht van de 

maatregelen is te vinden in het actieplan. (B5) 

Naast de ontsluitingswegen en de erftoegangswegen zijn er nog twee specifieke types die we hier verder 

beschrijven. 
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Landelijke wegen en landwegen 

De landwegen, die ook deel uitmaken van deze categorie, zijn toegankelijk voor landbouwvoertuigen, fietsers 

en wandelaars. In principe zijn deze wegen niet toegankelijk voor autoverkeer, vooral omdat deze wegen niet 

verhard zijn. Indien de landwegen (deels) verhard zouden worden (bijv. om het comfort van de fietsers te 

verhogen waar deze landwegen samenvallen met geselecteerde fietsroutes, om technische redenen, …) dient 

er voor gezorgd te worden dat deze wegen niet toegankelijk zijn voor autoverkeer, uitgezonderd voor 

aangelanden. Tevens dient de weg ook zo aangelegd te worden dat de snelheid van eventueel toegelaten 

gemotoriseerd verkeer laag gehouden wordt zodanig dat de veiligheid van fietsers en voetgangers 

gegarandeerd blijft. 

Op de landelijke wegen waar wel autoverkeer wordt toegelaten, worden geen gescheiden voorzieningen voor 

de verschillende vervoersmodi aangebracht. 

Industriewegen 

Binnen de gemeente, en specifiek in Huizingen en Lot, komen ook een aantal straten in industriegebied voor 

die enkel toegang geven aan de aldaar gevestigde bedrijven. Voor deze straten gelden specifieke eisen, nl. een 

wegbreedte van min. 7m om het kruisen van twee vrachtwagens mogelijk te maken. Verder zijn aparte 

fietsvoorzieningen aangewezen, indien de ruimte beschikbaar is en is de aangewezen maximale snelheid 50 

km/u.  

4.4.6. ZWAAR VERVOER (B6) 

Buiten de gewestwegen wenst de gemeente geen doorgaand vrachtverkeer meer. Het vrachtroutenetwerk is 

intergemeentelijk opgesteld voor de ganse regio.  

Vanaf de industrieterreinen in Huizingen is de verbinding noordwaarts via de Guido Gezellestraat, Breedveld, 

Stationsstraat en Laaklinde naar de N6. Vanaf de industrieterreinen aan de J. Huysmansstraat is de enige 

mogelijke verbinding naar de oprit van de E19 in Beersel. Het is de bedoeling dat er op termijn in Lot een nieuwe 

verbinding komt tussen de J. Huysmansstraat en de Zenne, die de Zennestraat ontlast.  

De gemeente wenst het vrachtverkeer op het grondgebied van Beersel in een grotere mate te beperken door 

het invoeren van een aantal knips en digitale vrachtsluizen. Deze komen in Lot op de Stationsstraat (voorbij de 

rotonde met de Zennestraat en voorbij de rotonde met de Stationsstraat/Breedveld,  ten oosten van de afrit 

E19 richting het centrum van Beersel, op de Steenweg op Ukkel aan de grens met Linkebeek en in Huizingen 

op de Guido Gezellestraat ten noorden van de brug met het spoor.  

De gemeente wenst ook het vrachtverkeer doorheen de centra van Dworp en Alsemberg beperken. Deze 

doorkruisen de dorpskernen en schoolomgevingen. De gemeente vraagt aan het Agentschap Wegen en 

Verkeer om een herkomst-bestemmingsonderzoek voor vrachtverkeer uit te voeren en enkel lokaal 

vrachtverkeer toe te laten in deze centrumgebieden.  
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Figuur 29: Voorstel knips vrachtroutenetwerk omgeving Beersel 

De gemeente Beersel heeft eveneens het charter wegtransport ondertekend. In dit charter worden de 

schoolomgevingen maximaal gevrijwaard van werftransport gelegen in schoolomgevingen tijdens de begin- 

en einduren van de scholen. Uitzonderingen dienen aangevraagd te worden bij de gemeente. De gemeente 

voert een actieve communicatie met aannemers en bouwheren en stelt hiervoor een aanspreekpunt ter 

beschikking. Dit aanspreekpunt zoekt samen met de aannemers naar alternatieve routes, waarbij 

schoolomgevingen en voor zover mogelijk ook schoolroutes en routes met veel kwetsbare weggebruikers 

vermeden worden.  

Voor uitzonderlijk vervoer heeft de gemeente bepaald dat er voor elk uitzonderlijk transport een vergunning 

aangevraagd dient te worden bij de dienst Mobiliteit. Deze onderzoekt dan of de aanvraag via de meest 

geschikte route verloopt. Op deze manier wordt zoveel mogelijk vermeden dat uitzonderlijk vervoer zich 

begeeft op lokale wegen die daar niet voor uitgerust zijn.   

4.4.7. AFBAKENING SNELHEIDSREGIMES (B7) 

De invoering van eenduidige snelheidsregimes in de gemeente zorgen voor minder verwarring bij de 

weggebruikers omtrent de geldende snelheidslimieten op de gemeentewegen. Een algemene 

snelheidsvermindering heeft een gunstige invloed op de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid.  

In de bebouwde kommen geldt een snelheidsbeperking tot 50 km/u of 30 km/u. Ook in alle schoolomgevingen 

is de snelheid beperkt tot 30 km/u. Deze is permanent, behalve op de Brusselsesteenweg in Alsemberg en de 

Alsembergsesteenweg in Dworp, waar deze dynamisch is geregeld.  
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Door de invoering van fietsstraten en fietszones zal op deze locaties eveneens een maximum 

snelheidsbeperking van 30 km/u gelden. De wijk Ingendael wordt vanaf de Galgstraat een volledige zone 30, 

inclusief de Beukenbosstraat tussen de Galgstraat en de Stationsstraat in Rode.  

De gemeente heeft een verdere harmonisatie van de snelheidsregimes als een actiepunt opgenomen voor 

verdere uitwerking. Hierbij zal maximaal aandacht gaan naar de veiligheid van kwetsbare weggebruikers. 

Wegen met een snelheidsregime van 70 km/u dienen uitgerust te zijn met afgescheiden of minstens verhoogde 

fietspaden.  

Poorteffecten en snelheidsremmende maatregelen 

Aan de toegang van de dorpskernen worden reeds aanwezige poortconstructies versterkt (vooral met de 

bedoeling het doorrijden van zwaar verkeer en doorgaand verkeer te verhinderen) of nieuwe poortconstructies  

gerealiseerd. Gebieden met een snelheidsregime van 30 km/u dienen afgebakend te worden met een 

poorteffect, minstens met duidelijke borden en belijning. Indien mogelijk zorgen wegversmallingen voor een 

afremmend effect bij het begin van een zone 30.  

In de woonwijken langsheen de secundaire wegen wordt voor het autoverkeer het aantal aansluitingen op het 

dragend netwerk in de mate van het mogelijke beperkt. Door het beperken van het aantal aansluitingen kan de 

doorstroming op deze wegen verbeteren waardoor men dan weer minder geneigd zal zijn om zich een weg te 

banen doorheen het woonweefsel of de centrale open ruimte (sluipverkeer). Het beperken van het aantal 

aansluitingen zal op zich ook bijdragen tot het ontraden van het sluipverkeer. Het beperken van het aantal 

ontsluitingen mag er echter niet toe leiden dat de verkeersdruk op het woonweefsel zelf zodanig toeneemt dat 

de leefbaarheid in het gedrang komt. 

Ook op andere plaatsen worden infrastructurele snelheidsremmende maatregelen doorgevoerd. De 

kruispunten worden maximaal geherdimensioneerd zodat de snelheid op de kruispunten verlaagt en de 

veiligheid verhoogt.  

 

Figuur 30: Voorbeeld recente aangebrachte versmalling kruispunt Gentsberg 
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4.4.8. PARKEERBELEID (B8) 

Blauwe zones 

Er zijn momenteel 6 blauwe zones voor een beperkte parkeerduur in Beersel. Deze bevinden zich in de buurt 

van het kasteel Van Beersel, de J. Huysmanslaan en Sashoek in Lot, de Gemeenveldsite in Alsemberg en de 

Vaucampslaan en de Van Laetstraat in Huizingen.  

Betaald parkeren 

Momenteel is er betaald parkeren op en in de nabije omgeving van het Winderickxplein. Er zijn geen plannen 

om het betaald parkeren verder uit te breiden.  

Mobipunten 

Aan het station van Lot is er een project van de Werkvennnootschap tot het bouwen van een nieuwe 

autoparking (zie thema Openbaar Vervoer B3). De gemeente onderzoekt of er op termijn gelijkaardige 

mogelijkheden zijn aan het mobipunt te Huizingen.   

Dorpskernen 

Er komt geen uitbreiding van autoparkeren in de dorpskernen. Indien de parkeervraag het aanbod overschrijdt 

kan er gewerkt worden met een regeling om kort parkeren in te voeren. Zo is er beslist dat er op het plein aan 

het oud gemeentehuis in Dworp, kort parkeren zal ingevoerd worden.  

Private bouwprojecten (meersgezinswoningen) dienen in een parkeervoorziening op eigen terrein te 

investeren, zodat de parkeerdruk niet afgewenteld wordt op het openbaar domein. Ook 

fietsparkeermogelijkheden dienen voorzien te worden.  

Functies die autoverkeer genereren, moeten de parkeerbehoefte op hun eigen terreinen opvangen of gebruik 

maken van de (gegroepeerde) parkeerfaciliteiten die hiervoor bestemd zijn. In de omgeving van deze functies 

en de publieke groepsparkings zullen maatregelen getroffen worden om het straatparkeren zoveel mogelijk 

voor te behouden aan de eigen inwoners en hun bezoekers. Het plan “Gedeelde mobiliteit” biedt 

opportuniteiten om de parkeervraag te verminderen.  

Bedrijven dienen hun parkeerbehoefte op te vangen op eigen terrein. Het is dus in het voordeel van de bedrijven 

om alternatieve vervoermiddelen te promoten bij hun werknemers. 
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4.5. ONDERSTEUNENDE MAATREGELEN (WERKDOMEIN C) 

4.5.1. VERVOERSMANAGEMENT MET BEDRIJVEN, DIENSTEN, SCHOLEN EN EVENEMENTEN  

(C1) 

De gemeente zal met bedrijven gesprekken aangaan om samen met hen hun werknemers aan te moedigen om 

meer gebruik te maken van het openbaar vervoer en de fiets. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijfsfietsen ter 

beschikking worden gesteld om de verplaatsing tussen station en bedrijf te maken. Ook fietsleasing en 

thuiswerken worden hierbij gestimuleerd.  

Met de scholen zijn een aantal ideeën uitgewerkt om duurzame woon-schoolverplaatsingen te stimuleren. . 

Volgende ideeën werden geopperd: 

• Fietsen aankopen door de scholen voor interne verplaatsingen, bijvoorbeeld naar het zwembad 

• Regelmatig organiseren van fietstochten.  

• Acties kindergemeenteraad, voorbeelden : stap, fiets en win 

• Het inschrijvingsbeleid van de scholen nog meer richten op ouders uit de nabije omgeving 

• Deelnemen aan georganiseerde campagnes als de strapdag, Helm op, fluo top enz.  

• Regelmatig communiceren via de nieuwsbrief van de school 

• Oprichten van een ‘werkgroep mobiliteit’ met ouders, die dan zelf acties organiseren en opzetten.  

• Het goede voorbeeld geven door leerkrachten 

• Voorzien van degelijke fietsenstallingen 

• Het idee van een fietsbib 

• Organiseren van fietspoolen met afspreekpunten 

• Een jaarlijkse fietsenmarkt, waar bijvoorbeeld een fietshersteller aanwezig kan zijn 

• Een fiets repair café 

• Organiseren van fietsgraveren 

• Actie fietsverlichting 

• Informeren van de scholen van groepsaankopen fietsen en aanbod uitbreiden naar kinderfietsen.  

• Ideeën uitwisselen tussen de scholen onderling, eventueel bij elkaar op bezoek gaan als er een initiatief 

door een school wordt genomen 

• Een brochure opmaken met veilige fietsroutes naar alle scholen (+ trage wegen) 

• In kaart brengen van veilige wandelroutes 

Regelmatige en aanhoudende sensibilisering is ook nodig om te werken aan een fietscultuur. De 

inspanningen worden best gedeeld tussen de scholen en de overheid. De acties richten zich naar ouders, 

kinderen en leerkrachten. Het verder uitwerken van deze ideeën is opgenomen als actiepunt in de actietabel.  

Bij evenementen binnen de gemeente worden de organisatoren gestimuleerd om initiatieven te nemen om de 

mogelijke vervoersalternatieven te kennen te geven aan hun publiek. Er wordt hen gevraagd om voldoende 

tijdelijke fietsenstallingen te voorzien aan de ingang van de evenementen.   
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4.5.2. TARIFIERING (C2) 

Om het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, 

maakt de gemeente gebruik van het  derdebetalerssyteem 

zodat mensen die een openbaar vervoerabonnement 

nemen hiervoor een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van 

de gemeente. 

In Beersel zijn vier openbaar vervoersmaatschappijen actief, 

die nu elk hun eigen tariefsysteem hebben. Om het gebruik 

van het openbaar vervoer te promoten in Beersel is het ook 

belangrijk dat deze tariefsystemen verder worden 

geïntegreerd zodat men met één openbaar vervoerticket van 

het ene openbaar vervoermiddel kan overstappen op het 

andere. Sedert begin 2021 maakt de gemeente Beersel deel 

uit van het Brupass XL gebied, zodat via 1 ticket de openbaar 

vervoergebruiker naar Brussel kan reizen.  

 

 

4.5.3. MARKETING, INFORMATIE EN PROMOTIE NAAR DOELGROEPEN  (C3) 

De gemeente zal een positieve communicatie voeren naar verschillende doelgroepen (de bevolking in het 

algemeen, de scholen, de bedrijven, …). In die communicatie wordt aangegeven welke maatregelen de 

gemeente treft om de mobiliteit en de verkeersveiligheid in het bijzonder te verbeteren. Daarnaast wordt ook 

op regelmatige tijdstippen gecommuniceerd over de maatregelen die reeds werden getroffen en over de 

effecten van deze maatregelen. 

In het gemeentehuis en andere openbare plaatsen (o.a. bibliotheek, scholen, CC De Meent, …) wordt 

informatie ter beschikking gesteld over het openbaar vervoeraanbod in de gemeente, fietsroutes, … om 

kenbaarheid te geven aan de beschikbare vervoersalternatieven. 

4.5.4. ALGEMENE SENSIBILISERING (C4)  

De bevolking wordt actief gesensibiliseerd om zoveel mogelijk verplaatsingen duurzaam uit te voeren. 

Duurzame verplaatsingsvormen worden actief gepromoot en in de kijker gezet. De gemeente zal initiatieven 

van scholen, jeugdbewegingen, evenementen, … die een positieve invloed hebben op de modal shift en 

de verkeersveiligheid binnen de gemeente ondersteunen, hetzij financieel of logistiek. Het plan “Gedeelde 

Mobiliteit” ondersteunt de modal shift.  

4.5.5. HANDHAVING (C5) 

Het actieplan verkeer van de lokale politie Zennevallei spitst zich vooral toe op de gekende killers in het verkeer. 

Het verminderen van het aantal ongevallen met doden en gewonden is de hoofddoelstelling. In het actieplan 

verkeer voor de periode 2020-2025 werden de volgende thema’s als prioriteiten weerhouden: 

snelheidshandhaving, het bestrijden van gebruik van alcohol en drugs in het verkeer, gordeldracht, gsm-

gebruik, hinderlijk en gevaarlijk parkeren en zwaar vervoer. Tevens zet de zone samen met de andere partners 

in op het bewerkstelligen van een veilige schoolomgeving. Het is duidelijk dat de lokale politie inzake mobiliteit 

slechts een onderdeel betreft van het integraal en geïntegreerd beleid. 

Figuur 31: Brupass XL gebied 
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Snelheidshandhaving  

Bij de selectie van de controleplaatsen wordt er onder meer gekeken naar het aantal verkeersongevallen met 

gewonden. De locaties waar het voorbije jaar het hoogste aantal verkeersaanrijdingen gebeurden, worden als 

rode zone geselecteerd. In deze zones wordt er twee maal per maand gecontroleerd op overdreven snelheid. 

De systematische controles hebben tot doel om bij de bestuurders een gedragsverandering tot stand te 

brengen en dus een daling van het aantal verkeersongevallen op deze plaats. Jaarlijks wordt de impact van de 

controles geëvalueerd. Per gemeente worden maximaal twee rode zones weerhouden.  

Daarnaast wordt er ook gewerkt met oranje zones. De criteria die worden aangewend bij de selectie tot oranje 

zone zijn:  

• de locaties die gekend zijn omwille van overdreven snelheid na snelheidsanalyse 

• de locaties aangegeven door het bestuur 

• de locaties aangegeven door inwoners.  

In deze zones garandeert de lokale politie één controle per maand. De resultaten van de 

handhavingsinspanningen worden regelmatig geëvalueerd waardoor de locaties tijdens het jaar kunnen 

wijzigen. 

Analyse maakt duidelijk dat de meeste verkeersongevallen niet aan de schoolpoort gebeuren, maar wel op weg 

van en naar de school. De schoolroutes kunnen daarom wel deel uitmaken van een oranje of rode zone. De 

politie is vragende partij om de snelheid in zone 30 in eerste instantie af te dwingen door infrastructurele 

maatregelen en pas in tweede fase door repressieve controles, daar studies ons leren dat infrastructurele 

maatregelen een afdwingbaar karakter in zich hebben en bijgevolg efficiënter op korte en lange termijn. De 

gemeenten zullen in 2021 de mogelijkheid hebben om, een aantal snelheidsovertredingen, zelf vast te stellen 

en via GAS-boetes te beboeten.  Voor de zwaardere snelheidsovertredingen geldt deze regeling niet. Deze 

kunnen enkel door de politie worden afgehandeld. De gemeente Beersel heeft nog niet beslist of ze van deze 

mogelijkheid gebruik gaat maken.   

Het bepalen van de maximaal toegelaten snelheid behoort tot de bevoegdheid van de gemeente. De 

Politiezone Zennevallei neemt hierbij een adviserende rol op gebaseerd op objectieve snelheidsmetingen en 

de bepaling van de V85 (85ste percentiel, die richting geeft omtrent de aannemelijkheid van de ideale en 

aanvaardbare snelheid). Andere factoren die mogelijk een rol spelen kunnen eveneens mee in rekening 

genomen worden, zoals de aanwezigheid van zwakke weggebruikers, in- en uitritten, intensiteit op de baan, …  

Uitgezonderd plaatselijk verkeer 

Het handhaven van uitgezonderd plaatselijk verkeer werd in het zonaal veiligheidsplan niet weerhouden als 

prioriteit. De reden hiervoor is het lage risico op verkeersongevallen met lichamelijk letsel. Bijkomend is de 

overtreding moeilijk vast te stellen, daar het niet eenvoudig is om de juistheid, van de door de bestuurder 

gegeven verklaring voor het negeren van de signalisatie, na te gaan.  Het negeren van de signalisatie voor het 

uitzonderlijk plaatselijk verkeer vormt ook geen onmiddellijk gevaar voor de andere weggebruikers. De politie 

geeft de voorkeur aan het toezicht op de naleving van de verkeersmaatregelen die wel rechtstreeks een gevaar 

betekenen voor de andere weggebruikers, zoals het negeren van éénrichtingsverkeer. 

De politie is voorstander om het naleven van het uitgezonderd plaatselijk verkeer af te dwingen door andere, 

meer efficiëntere maatregelen, zoals knips of alternatieve circulatieplannen.  Het gebruik van ANPR-camera’s 

om een onderscheid te kunnen maken tussen het doorgaand verkeer en het bestemmingsverkeer wordt in 

Beersel momenteel nog niet gehanteerd. 
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Gevaarlijk en hinderlijk parkeren 

Hieronder wordt het parkeren verstaan waarbij de doorgang wordt belemmerd en de verkeersveiligheid in het 

gedrang komt. Zo geldt de nultolerantie bij vaststellingen van volgend asociaal gedrag:  

• parkeren op fiets- en voetpaden 

• parkeren op oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers 

• parkeren op haltes van het openbaar vervoer 

• onterecht parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap. 

Andere overtredingen 

Naast de thema’s overdreven snelheid, de controle op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer en het 

gevaarlijk en hinderlijk parkeren werden in het actieplan verkeer de volgende thema’s, die impact hebben op 

de gevolgen bij een verkeersongeval (het verschil tussen niet, licht of zwaar gewond tot dodelijk) of die het 

risico op een verkeersongeval verhogen, als prioriteit weerhouden:  

• gordeldracht 

• GSM-gebruik  

• zwaar vervoer, 

• rijden zonder rijbewijs  

• veilige schoolomgeving.  

Het werken met prioriteiten betekent niet dat er geen aandacht wordt besteed aan andere verkeersproblemen 

of verkeersonveilige toestanden. Om in te spelen op de lokale noden en behoeften, biedt de Politiezone 

Zennevallei, jaarlijks een bepaald urencontingent aan voor de uitvoering van gerichte controles. Met andere 

woorden naast de gekende prioriteiten van de zone (overlast, snelheid, alcohol en drugs in het verkeer, zwaar 

vervoer, gevaarlijk en hinderlijk parkeren, …) kan het bestuur op vraag controles laten uitvoeren door de lokale 

politie. Deze controles hoeven niet per se onder de reeds bepaalde prioriteiten te vallen en kunnen dus afwijken 

van gebruikelijke acties. Bv. extra controle op een straat waar éénrichtingsverkeer geldt, toezicht op het 

parkeren op voorbehouden plaatsen, …  

Integrale aanpak 

Naast het handhavingsbeleid, in grote lijnen hierboven geschetst, doet de politie ook aan sensibilisering. Bij 

ieder thema van het actieplan verkeer is een luik raadgeving (sensibilisering)  gekoppeld. In dit luik worden alle 

sensibiliseringsacties opgesomd. Voor het thema snelheid worden geregeld persartikels opgesteld, wordt er 

deelgenomen aan de acties snelheid van VIAS, worden snelheidsinformatieborden geplaatst en worden een 

aantal snelheidscontroles aangekondigd. De lokale politie ondersteunt eveneens de sensibiliseringsacties van 

externe partners. Zo verlenen zij hun medewerking aan de acties fietsverlichting en de campagne over afleiding 

achter het stuur.  

Om te kunnen inspelen op (nieuwe) problematieken op het vlak van verkeer, mobiliteit en handhaving is er 

regelmatig overleg met de gemeente Beersel (mobiliteitscel). De mobiliteitscel bestaat uit de burgemeester, 

de schepen van mobiliteit, een afgevaardigde van de Politiezone, de mobiliteitsambtenaar en het diensthoofd 

openbare werken en ruimtelijke ordening.   
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4.5.6. BELEIDSONDERSTEUNING, MONITORING EN EVALUATIE (C6) 

De mobiliteitsambtenaar bewaakt de afstemming en samenhang tussen de verschillende beleidsdomeinen. 

Tussen de beleidsdomeinen Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit en Milieu en Duurzaamheid 

zal er een permanent overleg plaatsvinden om de acties uit deze beleidsplannen op elkaar af te stemmen. 

De plannen met impact op mobiliteit worden maandelijks besproken op de Mobiliteitscel. Deze bestaat uit de 

Burgemeester, de Commissaris van de Politiezone, een vertegenwoordiger van de dienst Openbare Werken 

(indien nodig) en de dienst Mobiliteit.  

Op regelmatige basis worden op gekende knelpunten en na het invoeren van een maatregel verkeerstellingen 

en/of snelheidsmetingen uitgevoerd om na te gaan of het probleem werd opgelost en de ingevoerde 

maatregel(en) het gewenste effect hebben.  

Jaarlijks zal de mobiliteitscel eenmalig uitgebreid worden met vertegenwoordigers van de diensten  Milieu, 

Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid om de voortgang van het mobiliteitsplan te bespreken. De actietabel 

wordt als leidraad gebruikt en zowel de uitgevoerde, de niet uitgevoerde als de geplande acties voor het 

volgend jaar worden besproken en geëvalueerd.  

De verkeersongevallen worden door de lokale politie bijgehouden in een GIS-omgeving. Hierdoor worden 

de ongevalsgevoelige punten tijdig gedetecteerd en kunnen gericht acties worden ondernomen om het 

probleem te onderzoeken en aan te pakken. 

4.5.7. BEWEGWIJZERING (C7) 

Bewegwijzering voor fietsers 

Momenteel is enkel het recreatief fietsroutenetwerk bewegwijzerd via het systeem van de knooppunten. Ook 

voor de fietssnelwegen zal bewegwijzering voorzien worden.  

Momenteel zijn de lokale fietsroutes niet bewegwijzerd. Een systeem van bewegwijzering zal deze routes meer 

bekend maken en er voor zorgen dat fietsers de aangewezen routes volgen. Het aanbrengen van 

bewegwijzering voor het lokaal fietsroutenetwerk wordt opgenomen als een actiepunt in de actietabel. 

Bewegwijzering voor gemotoriseerd verkeer 

Het verkeer moet via de bewegwijzering langs de meest aangewezen routes worden geleid. Dit houdt onder 

andere in dat de  dorpen  enkel  worden  bewegwijzerd  vanaf  het dragend netwerk en  vanaf  de  

ontsluitingswegen type A. 

Een goede bewegwijzering van de te volgen routes is een noodzaak voor een goede bereikbaarheid van de 

bedrijventerreinen en de scheiding van het verkeer gerelateerd aan de bedrijven en het verkeer gerelateerd 

aan het wonen. Het is ook belangrijk om de te volgen routes door te geven aan de verschillende GPS-

operatoren, Waze en aan de bedrijven zelf. De bedrijven kunnen in hun communicatie dan ook duidelijk 

doorgeven via welke route hun bedrijf dient bereikt te worden. 

Het gebruik van de verkeersbordendatabank speelt een belangrijke rol in het bewegwijzeren van de routes. 

De vooropgestelde routes kunnen zo ook doorgegeven worden naar de verschillende producenten van GPS-

toestellen. Zo worden ook vrachtwagens en auto’s die op GPS rijden via de juiste route naar hun bestemming 

geloodst. De gemeente communiceert met de producten ook over wegen met het statuut ‘uitgezonderd 

plaatselijk verkeer’, zodat GPS-systemen deze wegen vermijden voor doorgaand verkeer.  

  



 

 

5.  ACTIEPLAN 

5.1. SORTERING VOLGENS ONDERDELEN BELEIDSPLAN  

 

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

1 A.1 Strategische 
ruimtelijke 
projecten 

Alsemberg Molenbeekvallei Creatie recreatieve as 
langsheen de Molenbeek 

Hoog VLM     2022-
2024 

2 A.1 Strategische 
ruimtelijke 
projecten 

Lot Centrumgebied Circulatieplan ter verhoging 
leefbaarheid centrum 

Hoog Provincie Strat. Proj. 
Zennevallei 

  2025-
2030 

3 A.2 Ruimtelijke 
plannen met 
impact op 
mobiliteit 

Huizingen Rup Groen Blaffeturke Startnota, in onderzoek Middel Gemeente     2022-
2024 

4 A.2 Ruimtelijke 
plannen met 
impact op 
mobiliteit 

Huizingen Project Neerdorp Kwalitatief KMO-project (in 
ontwerp)  

Hoog Projectont
wikkelaar 

Gemeente   2022-
2024 

5 A.2 Ruimtelijke 
plannen met 
impact op 
mobiliteit 

Lot RUP Kerk en Pastorie Herbestemming gebied rond 
de kerk en pastorie 

Hoog Gemeente     2025-
2030 

6 A.2 Ruimtelijke 
plannen met 
impact op 
mobiliteit 

Lot Project De Wolfabriek  Aanleg voetgangers- en 
fietsbrug over de Zenne 

Middel Andere Gemeente   2025-
2030 
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Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

7 B.1 Verblijfs-
gebieden en 
voetgangers-
netwerk 

Allen   Zebrapaden evalueren Hoog Gemeente     Continu 

8 B.1 Verblijfs-
gebieden en 
voetgangers-
netwerk 

Allen   Actieplan opstellen trage 
wegen 

Middel Gemeente     2021 

9 B.1 Verblijfs-
gebieden en 
voetgangers-
netwerk 

Alsemberg Winderickxplein Bestendigen huidige 
inrichting 

  Gemeente AWV.  Gerea-
liseerd 

Gerea-
liseerd 

10 B.1 Verblijfs-
gebieden en 
voetgangers-
netwerk 

Huizingen Centrum ten noorden 
en zuiden van 
Alsembergsesteenweg  

Circulatieplan onderzoeken Middel Gemeente   0 2022-
2024 

11 B.2 School-
omgevingen 

Allen   Quick wins uitvoeren 
(verbeteren zichtbaarheid, 
zebrapaden… 

Middel Gemeente     2022-
2024 

12 B.2 School-
omgevingen 

Allen Alle schoolomgevingen Met (gele) markeringen de 
schoolomgevingen 
duidelijker zichtbaar maken 

  Gemeente   Gerea-
liseerd 

Gerea-
liseerd 

13 B.2 School-
omgevingen 

Alsemberg Brusselsesteenweg Fietspaden + herinrichting 
parking 

Hoog AWV.      2022-
2024 

14 B.2 School-
omgevingen 

Alsemberg Oude Postweg en 
O.L.Vrouwstraat 

Eenrichtingsverkeer 
invoeren tijdens begin/einde 
school 

Hoog Gemeente   Signalisatie 2022-
2024 
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15 B.2 School-
omgevingen 

Alsemberg Kruispunt O.L.Vstraat 
/Oude Postweg 

Parkeerverbod tijdens 
begin/einde school en 
inrichting K&R 

Hoog Gemeente School De 
Boomhut 

 

2022-
2024 

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

16 B.2 School-
omgevingen 

Alsemberg Witteweg Heraanleg en instellen als 
fietsstraat 

Hoog Gemeente   312.500 2022-
2024 

17 B.2 School-
omgevingen 

Alsemberg Bronstraat Bestendigen schoolstraat en 
uitbreiden naar 
sluitingstijden scholen 

Middel Gemeente   Signalisatie 2022-
2024 

18 B.2 School-
omgevingen 

Alsemberg Pastoor Bolsstraat Beter inrichten 
parkeermogelijkheden einde 
van de O.L.V.straat 

Middel Gemeente     2022-
2024 

19 B.2 School-
omgevingen 

Dworp Alsembergsesteenweg 
GBS 

Voetpad veiliger maken Hoog AWV.      2021 

20 B.2 School-
omgevingen 

Dworp Kerkstraat GBS K+R zone maken Hoog Gemeente   Signalisatie 2022-
2024 

21 B.2 School-
omgevingen 

Dworp Kerkstraat (tussen GBS 
Dworp en Snelborre) 

Fietsstraat maken Hoog Gemeente   3.000 2021 

22 B.2 School-
omgevingen 

Dworp Lotsesteenweg Parkeerverbod + Kort 
Parkeren in Gravenhoflaan 

Hoog Gemeente   Signalisatie 2022-
2024 

23 B.2 School-
omgevingen 

Dworp Sint-Victor Herstucturering 
parkeerruimte 

  Gemeente   Gerea-
liseerd 

Gerea-
liseerd 

24 B.2 School-
omgevingen 

Lot Europaplein Heraanleg en deels 
verkeersvrij maken (na bouw 
school) 

Middel Gemeente   485.000 2022-
2024 

25 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Allen   Quick wins uitvoeren Middel Gemeente Fietsersbond   2021 

26 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Allen Attractiepolen Fietsenstalling, locaties en 
aantal bepalen 

Middel Gemeente     Continu 
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27 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Brusselsesteenweg Fietssuggestiestroken 
tussen P. Bolsstraat en 
Winderickxplein 

Middel AWV.      2022-
2024 

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

28 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Vanderveldenlaan Inrichten als fietsstraat + 
stukje P. Bolsstraat tot aan 
de steenweg 

Hoog Gemeente   2.500 2022-
2024 

29 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg P. Bolsstraat   Nieuwe fietspaden tot 
O.L.V-straat  

Hoog Gemeente   415.000 2022-
2024 

30 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Losseweg Deel tussen Het Broek en J. 
Wielemansstraat inrichten 
als fietsstraat 

Hoog Gemeente   3.000 2022-
2024 

31 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Het Broek Verharden Middel Gemeente   75.000 2021 

32 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg J.B. Vandenbossch-
straat (tot Eikenbos) 

Fietssuggestiestroken Hoog Gemeente   7.000 2022-
2024 

33 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Eikenbos Fietsstraat + staat 
verbeteren 

Middel Gemeente   Werken 
Farys 

2022-
2024 

34 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Genstberg Vernieuwing fietspaden Laag Gemeente   750.000 2025-
2030 

35 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Beukenbosstraat (tot 
O.L.Vstraat) 

Fietssuggestiestrook in 
richting steenweg 

Hoog Gemeente   8.500 2021 

36 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Galgstraat Fietssuggestiestroken    Hoog Gemeente   6.200 2022-
2024 

37 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Ingendaellaan noord 
(tot Kasteellaan) en 
zuid (vanaf 
Zevengatenstraat) 

Fietsstraat  Hoog Gemeente   6.000 2021 
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38 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Beukenbosstraat 
(vanaf Galgstraat 
richting Rode) 

Fietsstraat Hoog Gemeente   3.000 2021 

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

39 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Beukenbosstraat 
(laatste deel) 

Asfalteren Hoog Gemeente   30.000 2021 

40 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Kasteellaan Fietsstraat (+ drempels 
fietsvriendelijker maken) 

Hoog Gemeente   3.000 2021 

41 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Lindekensweg Fietsstraat Hoog Gemeente   3.000 2021 

42 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Winderickxplein Bijkomende fietsenstalling Hoog Gemeente   23.000 2021 

43 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Elsemheidelaan Veilige oversteek 
Molenbeekroute 

Hoog Gemeente VLM 7.500 2022-
2024 

44 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Diepestraat Fietsstraat (straat eerst 
verbeteren) 

Middel Gemeente     2022-
2024 

45 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Alsemberg Domein Rondenbos Verbeteren voor fietsers 
richting O.L.Vrouwstraat 

Middel Gemeente     2022-
2024 

46 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Sanatoriumstraat Fietspaden: afscheiden en 
vernieuwen 

Middel Gemeente Fietsersbond 950.000 2022-
2024 

47 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Kerkveldstraat en deel 
Danislaan 

Fietsstraten Middel Gemeente   6.000 2022-
2024 

48 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Steenweg op Ukkel Fietssuggestiestroken op de 
brug over spoor 

Middel Gemeente   4.100 2022-
2024 

49 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel De Dekt Vernieuwing fietspaden Hoog Gemeente   701.800 2021 

50 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Hoogstraat Fietsstraat Hoog Gemeente   3.000 2022-
2024 
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51 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Zennebeemden Verbeteren comfort 
recreatieve route 

Laag Gemeente     2025-
2030 

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

52 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Steenweg op Ukkel 
(vanaf brug) 

Afgescheiden fietspaden tot 
Linkebeek 

  Gemeente   Gerealiseer
d 

Gerealis
eerd 

53 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Grote Baan Nieuwe fietspaden tot 
Linkebeek 

Hoog Gemeente   680.000 2021 

54 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Station Beersel Blue Bike  Middel Vervoerregi
o 

    2022-
2024 

55 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Station Fietskluizen Hoog Provincie   0 2021 

56 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Beersel Beerselsestraat, 
Lotsestraat, nieuw 
stukje langs spoor, 
Weidestraat, nieuw 
deel, Donkerstraat 

Aanleg fietssnelweg F208 Hoog Provincie Gemeente   2022-
2024 

57 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Dworp Krabbosstraat Heraanleg fietspaden Laag Gemeente Provincie 1.400.000 2025-
2030 

58 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Dworp Dikkemeerweg Asfalteren kasseigedeelte Laag Gemeente   Werken 
Farys 

2022-
2024 

59 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Dworp Molenbeekroute 
Dworp - Alsemberg 

Tracé en voorzieningen 
bepalen 

Middel Gemeente VLM   2021 

60 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Dworp Molenbeekroute 
Dworp - Huizingen 

Tracé en voorzieningen 
bepalen 

Laag Gemeente VLM   2021 

61 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Dworp Alsembergsesteenweg/
Lotsesteenweg 

Kruispunt veiliger en 
fietsvriendelijker maken 

Hoog AWV.      2021 

62 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Dworp Alsembergsesteenweg Delen met klinkers 
vervangen door beton of 
asfalt 

Middel AWV.      2022-
2024 
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Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

63 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Dworp Lotsesteenweg Verbetering fietspaden 
tussen Mierennest en 
Alsembergsesteenweg 

Middel Gemeente   

 

2021 

64 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen Kruispunt 
Menisberg/Batenborg 

Haakse aansluiting van 
Batenborg op Menisberg 
(wegmarkering) 

Hoog Gemeente   400 2021 

65 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen Vaucampslaan (tussen 
kerk en Devillerstraat) 

(Gedeeltelijk) fietsstraat 
maken 

Middel Gemeente   3.000 2021 

66 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen G. Gezellestraat 
(tussen station 
Huizingen en grens 
Halle 

Fietsstraat maken Middel Gemeente Stad Halle   3.000 2022-
2024 

67 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen Menisberg (tot 
Batenborg) 

Fietsstraat tot 
Molenbeekpad en 
fietssuggestiestroken tot 
Batenborg 

Middel Gemeente   3.000 2022-
2024 

68 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen Batenborg Markeren 
fietssuggestiestroken 
opgaande richting 

Middel Gemeente   19.500 2022-
2024 

69 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen Batenborg Voetpad in neergaande 
richting gemengd 
fiets/voetpad maken 

Middel Gemeente   18.000 2022-
2024 

70 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen H. Torleylaan Fietsstraat maken (tussen 
kruispunt Menisberg en 
fietspaden thv domein) 

Hoog Gemeente   10.000 2022-
2024 
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71 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen Station Fietskluizen   Provincie   Gerealiseer
d 

Gerealis
eerd 

72 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen L. Devillerstraat Fietsstraat tussen 
Belsacklaan en Torleylaan 

Middel Gemeente   3.000 2022-
2024  

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

73 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot Gustave Demeurslaan Herstelling comfort 
fietspaden (ontsluiting 
industrieterreinen) 

Middel Gemeente   90.000 2025-
2030 

74 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Huizingen Vaucampslaan, 
G.Gezellestraat 

Aanleg fietssnelweg F208 Hoog Provincie Gemeente   2022-
2024 

75 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot Breedveld Herstelling comfort 
fietspaden 

Middel Gemeente   55.000 2022-
2024 

76 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot Jozef Huysmanslaan Verbeteren en veiliger 
maken fietspaden 
(ontsluiting 
industrieterreinen) 

Middel Provincie Strat. Proj. 
Zennevallei 

150.000 2022-
2024 

77 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot Lakenberg Fietsroute verleggen naar 
Grensstraat 

Laag Gemeente   Signalisatie  2021 

78 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot Sashoek Dynamische lichten F20   Gemeente   Gerealiseer
d 

Gerealis
eerd 

79 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot Kerkhofstraat Fietssuggestiestroken Middel Gemeente   5.500 2022-
2024 

80 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot Station Fietskluizen   Provincie   Gerealiseer
d 

Gerealis
eerd 

81 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot Laaklinde Herstelling comfort 
fietspaden 

Middel Gemeente   139.000 2025-
2030 

82 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot Gebied tussen 
Zennestraat en 

Instellen fietszone = 
aaneensluiting van 
fietsstraten (met 

Hoog Gemeente   10.000 2021 
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Breedveld (behalve 
Molenstraat) 

uitzondering van 
woonerven) 
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Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

83 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Lot G. Gezellestraat, P. 
Dewildestraat, Zittert, 
Beerselsestraat 

Aanleg fietssnelweg F208 Hoog Provincie Gemeente   2022-
2024  

84 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Allen   Plaatsen van comfortabele 
en veilige fietsenstallingen 
op alle attractiepolen 

Hoog Gemeente     2022-
2024 

85 B.3 Fietsroute-
netwerk 

Allen   Ondersteunend materiaal, 
vb fietspompen, 
fietsherstelkits 

Hoog Gemeente     2021 

86 B.4 Openbaar 
vervoer 

Allen   Bushaltes 
toegankelijk/conform 
inrichten 

Middel Vervoer-
regio 

Gemeente    Continu 

87 B.4 Openbaar 
vervoer 

Alsemberg Winderickxplein/Zonië
nwoudlaan 

inrichten mobipunt Middel Vervoer-
regio 

Gemeente   2022-
2024 

88 B.4 Openbaar 
vervoer 

Beersel Station Beersel Inrichten mobipunt    Middel Vervoer-
regio 

    2022-
2024 

89 B.4 Openbaar 
vervoer 

Huizingen Station Huizingen Inrichten mobipunt    Middel Vervoer-
regio 

    2022-
2024 

90 B.4 Openbaar 
vervoer 

Lot Station Lot Inrichten mobipunt met 
parkeren (auto en fiets) 

Middel Werkven-
nootschap 

    2022-
2024 

91 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Alsemberg Brusselsesteenweg Oversteek Dam/Pastoor 
Bolsstraat veilig maken 

Hoog AWV.      2022-
2024 

92 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Alsemberg Kruispunt Vastiau 
Godeau 

Herinrichten en/of 
optimaliseren kruispunt + 
aansluiten fietspaden op 
Eigenbrakelsesteenweg 

Middel AWV.      2022-
2024 
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93 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Alsemberg Lindekensweg, Acacia-
laan, Molenberglaan, 
Zonnelaan 

Instellen uitgezonderd 
plaatselijk verkeer met 
borden 

Hoog Gemeente   Signalisatie 2022-
2024 

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

94 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Beersel Stoofstraat Snelheidsremmende 
maatregelen (KT) en 
aansluiting met Laarheide 
en Lobbos herinrichten. 

Middel Gemeente   210.000 2025-
2030 

95 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Beersel Kerkveldstraat/Schools
traat 

Kruispunt herinrichten Middel Gemeente   165.000 2021 

96 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Beersel Op- en afrit Beersel Afrittencomplex veiliger 
maken (haakse 
aansluitingen) 

Hoog AWV.  Gemeente   2025-
2030 

97 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Dworp Krabbosstraat Snelheidsremmende 
maatregelen in 
proefopstelling en 
fietspaden op laatste stuk 

Middel Gemeente Stad 
Halle/AWV.  

375.000 2022-
2024 

98 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Dworp Haakstraat Bestendigen proefopstelling   Gemeente   Gerealiseer
d 

Gerealis
eerd 

99 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Dworp Dikkemeerweg Plaatsen tractorsluis op 
Heesterken tussen 
Deneyerstraat en 
Wolfpoortstraat en 
Dikkemeerweg volledig 
afsluiten (uitgez. Fietsers) 

Laag Gemeente   7.500 2022-
2024 

100 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Dworp Brouwerijstraat Eénrichtingsverkeer richting 
Molenbeekstraat 

Hoog Gemeente AWV.    2021 

101 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Dworp Lotsesteenweg -
Solheidestraat 

Herinrichting kruispunt + 
oversteek (2x) 

Middel Gemeente     2021 
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102 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Dworp Vroenenbosstraat Voetpaden aanleggen (langs 
1 zijde) 

Laag Gemeente     2022-
2024 

  

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

103 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Huizingen Gebied tussen 
Vaucamsplaan en 
Alsembergsesteenweg 

Circulatieplan onderzoeken 
om sluipverkeer te weren 

Hoog Gemeente     2022-
2024 

104 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Huizingen Diesbeekstraat Circulatieplan onderzoeken Middel Gemeente Stad 
Halle/AWV.  

  2022-
2024 

105 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Lot Frans Walravensstraat Instellen uitgezonderd 
plaatselijk verkeer met 
borden 

Middel Gemeente Sint-Pieters-
Leeuw 

Signalisatie 2022-
2024 

106 B.5 Inrichting 
van de wegen 

Lot Goutstouwersstraat en 
Kloosterstraat 

Instellen uitgezonderd 
plaatselijk verkeer met 
borden 

Middel Gemeente   Signalisatie 2022-
2024 

107 B.6 Zwaar 
vervoer 

Beersel Steenweg op Ukkel en 
oosten afrit E19 

Instellen van knips voor 
vrachtverkeer 

Hoog Gemeente     2022-
2024 

108 B.6 Zwaar 
vervoer 

Dworp Alsembergsesteenweg Herkomst-
bestemmingsonderzoek 
doorgaand vrachtverkeer 
Dworp - weren doorgaand 
vrachtverkeer  

Hoog AWV.  Gemeente   2022-
2024 

109 B.6 Zwaar 
vervoer 

Lot Zennestraat Omleidingsweg Hoog Provincie Strat. Proj. 
Zennevallei 

  2025-
2030 

110 B.6 Zwaar 
vervoer 

Alsemberg Brusselsesteenweg Herkomst-
bestemmingsonderzoek 
doorgaand vrachtverkeer 
Alsemberg 

Hoog AWV.  Gemeente   2022-
2024 
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111 B.6 Zwaar 
vervoer 

Huizingen G. Gezellestraat 
(noorden 
spoorwegbrug) 

Instellen van knips voor 
vrachtverkeer 

Hoog Gemeente     2022-
2024 

112 B.6 Zwaar 
vervoer 

Lot Stationsstraat (beide 
kanten centrum) 

Instellen van knips voor 
vrachtverkeer 

Hoog Gemeente     2022-
2024 

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

113 B.7 Afbakening 
snelheids-
regimes 

Allen   Studie rond harmonisatie 
snelheidsregimes volgens 
veiligheidseisen kwetsbare 
weggebruikers 

Middel Gemeente     2022-
2024 

114 B.7 Afbakening 
snelheids-
regimes 

Allen   Onderzoek locaties 
poorteffecten en 
herdimensioneren 
kruisingen 

Middel Gemeente     2022-
2024 

115 B.7 Afbakening 
snelheids-
regimes 

Alsemberg Ingendaelwijk Volledig zone 30 (behalve 
Galgstraat vanaf 
Ingendaellaan,  Kleertstraat 
en Termeulenstraat) 

Hoog Gemeente   Signalisatie 2021 

116 B.7 Afbakening 
snelheids-
regimes 

Huizingen Gebied tussen 
Steenweg naar 
Alsemberg/begin 
Menisberg tem G. 
Gezellestraat 

Bevestigen van huidige zone 
30 

Middel Gemeente   0 2022-
2024 

117 B.8 
Parkeerbeleid 

Alsemberg Ingendaellaan Geschrankt parkeren en 
enkel parkeren in 
parkeervakken 

Hoog Gemeente   25.000 2021 

118 B.8 
Parkeerbeleid 

Dworp Gemeenteplein Herinrichting (parkeren) Hoog Gemeente AWV.    2021 

119 B.8 
Parkeerbeleid 

Huizingen L. Devillerstraat Invoeren geschrankt 
parkeren als 

Hoog Gemeente   3.000 2022-
2024 
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snelheidsremmende 
maatregel 

120 B.8 
Parkeerbeleid 

Huizingen Stationsomgeving Onderzoek 
parkeermogelijkheden 
stationsomgeving Huizingen 

Middel Gemeente     2022-
2024 

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

121 B.8 
Parkeerbeleid 

Huizingen Batenborg Parkeervakken markeren 
(noordzijde) 

Middel Gemeente     2022-
2024 

122 B.8 
Parkeerbeleid 

Allen Dorpskernen Evaluatie parkeerplaatsen en 
onderzoeken locaties kort 
parkeren 

Middel Gemeente     2022-
2024 

123 C.1 Vervoers-
management 

Allen   Stimuleren modal shift 
evenementen 

Middel Gemeente     Continu 

124 C.1 Vervoers-
management 

Allen   Stimuleren modal shift 
schoolgaande jeugd 

Hoog Gemeente Politie   Continu 

125 C.1 Vervoers-
management 

Allen   Stimuleren modal shift 
bedrijven 

Middel Gemeente     Continu 

126 C.1 Vervoers-
management 

Allen   Stimuleren fietsleasing en 
thuiswerken 

Middel Gemeente     Continu 

127 C.2 Tarifiëring Allen   Derde betalerssysteem 
openbaar vervoer 

Middel Gemeente   Continu Continu 

128 C.3 Marketing, 
info en 
promotie 

Allen   Continu communicatie 
duurzame mobiliteit 

Hoog Gemeente     Continu 

129 C.3 Marketing, 
info en 
promotie 

Allen   Ondersteunen initiatieven 
scholen, evenementen... 

Hoog Gemeente     Continu 

130 C.4 Algemene 
sensibilisering 

Allen   Sensibiliseren modal shift Hoog Gemeente     Continu 
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131 C.5 
Handhaving 

Allen   Onderzoeken van 
mogelijkheid GAS-boetes 
voor snelheidsovertredingen 

Hoog Gemeente     2022-
2024 

132 C.5 
Handhaving 

Allen   Snelheidscontroles op rode 
en oranje locaties 

Hoog Politie     Continu  

Nr Werkdomein Deel-
gemeente 

Locatie Actie Prioriteit Initiatief-
nemer 

Partners Budget 
gemeente 

Timing 

133 C.5 
Handhaving 

Allen   Handhaven 
parkeerovertredingen 

Hoog Politie     Continu 

134 C.5 
Handhaving 

Allen   Toezicht in 
schoolomgevingen 

Hoog Politie     Continu 

135 C.5 
Handhaving 

Allen   Trajectcontroles in zone 50 Middel Gemeente AWV. - 
Politie 

  2022-
2024 

136 C.5 
Handhaving 

Dworp   Monitoring snelheid verkeer 
Alsembergsesteenweg + 
overwegen van 
snelheidsremmende 
maatregelen 

Middel AWV.  Gemeente   2022-
2024 

137 C.6 Beleids-
ondersteuning, 
monitoring, 
evaluatie 

Allen   Maandelijkse opvolging 
uitvoering projecten 

Hoog Gemeente Mobiliteitsce
l 

  Continu 

138 C.6 Beleids-
ondersteuning, 
monitoring, 
evaluatie 

Allen   Jaarlijkse evaluatie 
voortgang acties 
mobiliteitsplan 

Hoog Gemeente Mobiliteitsce
l 

  Continu 

139 C.7 Beweg-
wijzering 

Allen   Onderzoek bewegwijzering 
lokaal fietsroutenetwerk 

Middel Gemeente Provincie   2022-
2024 

140 C.7 Beweg-
wijzering 

Allen   Gebruik 
verkeersbordendatabank en 
monitoren GPS-systemen 

Hoog Gemeente     Continu 
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5.2. SORTERING VOLGENS DEELGEMEENTE EN TIMING 

5.2.1. DEELGEMEENTE BEERSEL 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Steenweg op Ukkel (vanaf brug) Afgescheiden fietspaden tot 
Linkebeek 

  Gemeente   Gerealiseerd Gerealiseerd 

De Dekt Vernieuwing fietspaden Hoog Gemeente   701.800 2021 

Grote Baan Nieuwe fietspaden tot Linkebeek Hoog Gemeente   680.000 2021 

Station Fietskluizen Hoog Provincie   0 2021 

Kerkveldstraat/Schoolstraat Kruispunt herinrichten Middel Gemeente   165.000 2021 

Sanatoriumstraat Fietspaden: afscheiden en 
vernieuwen 

Middel Gemeente Fietsersbond 950.000 2022-2024 

Kerkveldstraat en deel Danislaan Fietsstraten Middel Gemeente   6.000 2022-2024 

Steenweg op Ukkel Fietssuggestiestroken op de brug 
over spoor 

Middel Gemeente   4.100 2022-2024 

Hoogstraat Fietsstraat Hoog Gemeente   3.000 2022-2024 

Station Beersel Blue Bike  Middel Vervoerregio     2022-2024 

Zie tracé Aanleg fietssnelweg F208 Hoog Provincie Gemeente   2022-2024 

Station Beersel Inrichten mobipunt    Middel Vervoerregio     2022-2024 

Steenweg op Ukkel en oosten afrit 
E19 

Instellen van knips voor 
vrachtverkeer 

Hoog Gemeente     2022-2024 

Zennebeemden Verbeteren comfort recreatieve 
route 

Laag Gemeente     2025-2030 

Stoofstraat Aansluiting met Laarheide en 
Lobbos herinrichten. 

Middel Gemeente   210.000 2025-2030 

Op- en afrit Beersel Afrittencomplex veiliger maken 
(haakse aansluitingen) 

Hoog AWV.  Gemeente   2025-2030 



 

  Mobiliteitsplan gemeente Beersel                                                                     86 

 

 

  



 

  Mobiliteitsplan gemeente Beersel                                                                     87 

 

5.2.2. DEELGEMEENTE LOT 

 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Sashoek Dynamische lichten F20   Gemeente   Gerealiseerd Gerealiseerd 

Station Fietskluizen   Provincie   Gerealiseerd Gerealiseerd 

Lakenberg Fietsroute verleggen naar 
Grensstraat 

Laag Gemeente   Signalisatie 2021 

Gebied tussen Zennestraat en 
Breedveld (behalve Molenstraat) 

Instellen fietszone = aaneensluiting 
van fietsstraten (met uitzondering 
van woonerven) 

Hoog Gemeente   10.000 2021 

Europaplein Heraanleg en deels verkeersvrij 
maken (na bouw school) 

Middel Gemeente   485.000 2022-2024 

Breedveld Herstelling comfort fietspaden Middel Gemeente   55.000 2022-2024 

Jozef Huysmanslaan Verbeteren en veiliger maken 
fietspaden (ontsluiting 
industrieterreinen) 

Middel Provincie Strat. Proj. 
Zennevallei 

150.000 2022-2024 

Kerkhofstraat Fietssuggestiestroken Middel Gemeente   5.500 2022-2024 

G. Gezellestraat, P. Dewildestraat, 
Zittert, Beerselsestraat 

Aanleg fietssnelweg F208 Hoog Provincie Gemeente   2022-2024 

Station Lot Inrichten mobipunt met parkeren 
(auto en fiets) 

Middel Werkvennootschap     2022-2024 

Frans Walravensstraat Instellen uitgezonderd plaatselijk 
verkeer met borden 

Middel Gemeente Sint-Pieters-
Leeuw 

Signalisatie 2022-2024 

Goutstouwersstraat en 
Kloosterstraat 

Instellen uitgezonderd plaatselijk 
verkeer met borden 

Middel Gemeente   Signalisatie 2022-2024 
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Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Stationsstraat (beide kanten 
centrum) 

Instellen van knips voor 
vrachtverkeer 

Hoog Gemeente     2022-2024 

Centrumgebied Circulatieplan ter verhoging 
leefbaarheid centrum 

Hoog Provincie Strat. Proj. 
Zennevallei 

  2025-2030 

RUP Kerk en Pastorie Herbestemming gebied rond de kerk 
en pastorie 

Hoog Gemeente     2025-2030 

Project De Wolfabriek  Aanleg voetgangers- en fietsbrug 
over de Zenne 

Middel Andere Gemeente   2025-2030 

Gustave Demeurslaan Herstelling comfort fietspaden 
(ontsluiting industrieterreinen) 

Middel Gemeente   90.000 2025-2030 

Laaklinde Herstelling comfort fietspaden Middel Gemeente   139.000 2025-2030 

Zennestraat Omleidingsweg Hoog Provincie Strat. Proj. 
Zennevallei 

  2025-2030 
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5.2.3. DEELGEMEENTE HUIZINGEN 

 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Station Fietskluizen   Provincie   Gerealiseerd Gerealiseerd 

Kruispunt Menisberg/Batenborg Haakse aansluiting van Batenborg 
op Menisberg (wegmarkering) 

Hoog Gemeente   400 2021 

Vaucampslaan (tussen kerk en 
Devillerstraat) 

(Gedeeltelijk) fietsstraat maken Middel Gemeente   3.000 2021 

Rup Groen Blaffeturke Startnota, in onderzoek Middel Gemeente     2022-2024 

Project Neerdorp Kwalitatief KMO-project (in 
ontwerp)  

Hoog Projectontwikkelaar Gemeente   2022-2024 

Centrum ten noorden en zuiden 
van Alsembergsesteenweg 

Circulatieplan onderzoeken Middel Gemeente   0 2022-2024 

G. Gezellestraat (tussen station 
Huizingen en grens Halle 

Fietsstraat maken Middel Gemeente Stad Halle   3.000 2022-2024 

Menisberg (tot Batenborg) Fietsstraat tot Molenbeekpad en 
fietssuggestiestroken tot 
Batenborg 

Middel Gemeente   3.000 2022-2024 

Batenborg Markeren fietssuggestiestroken 
opgaande richting 

Middel Gemeente   19.500 2022-2024 

Batenborg Voetpad in neergaande richting 
gemengd fiets/voetpad maken 

Middel Gemeente   18.000 2022-2024 

H. Torleylaan Fietsstraat maken (tussen kruispunt 
Menisberg en fietspaden thv 
domein) 

Hoog Gemeente   10.000 2022-2024 
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L. Devillerstraat Fietsstraat tussen Belsacklaan en 
Torleylaan 

Middel Gemeente   3.000 2022-2024 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Vaucampslaan, G.Gezellestraat Aanleg fietssnelweg F208 Hoog Provincie Gemeente   2022-2024 

Station Huizingen Inrichten mobipunt    Middel Vervoerregio     2022-2024 

Gebied tussen Vaucamsplaan en 
Alsembergsesteenweg 

Circulatieplan onderzoeken om 
sluipverkeer te weren 

Hoog Gemeente     2022-2024 

Diesbeekstraat Circulatieplan onderzoeken Middel Gemeente Stad 
Halle/AWV.  

  2022-2024 

G. Gezellestraat (noorden 
spoorwegbrug) 

Instellen van knips voor 
vrachtverkeer 

Hoog Gemeente     2022-2024 

Gebied tussen Steenweg naar 
Alsemberg/begin Menisberg tem 
G. Gezellestraat 

Bevestigen van huidige zone 30 Middel Gemeente   0 2022-2024 

L. Devillerstraat Invoeren geschrankt parkeren als 
snelheidsremmende maatregel 

Hoog Gemeente   3.000 2022-2024 

Stationsomgeving Onderzoek parkeermogelijkheden 
stationsomgeving Huizingen 

Middel Gemeente     2022-2024 

Batenborg Parkeervakken markeren 
(noordzijde) 

Middel Gemeente     2022-2024 
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5.2.4. DEELGEMEENTE DWORP 

 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Sint-Victor Herstucturering parkeerruimte   Gemeente   Gerealiseerd Gerealiseerd 

Haakstraat Bestendigen proefopstelling   Gemeente   Gerealiseerd Gerealiseerd 

Alsembergsesteenweg GBS Voetpad veiliger maken Hoog AWV.      2021 

Kerkstraat (tussen GBS Dworp en 
Snelborre) 

Fietsstraat maken Hoog Gemeente   3.000 2021 

Molenbeekroute Dworp - Alsemberg Tracé en voorzieningen bepalen Middel Gemeente VLM   2021 

Molenbeekroute Dworp - Huizingen Tracé en voorzieningen bepalen Laag Gemeente VLM   2021 

Alsembergsesteenweg/Lotsesteenweg Kruispunt veiliger en 
fietsvriendelijker maken 

Hoog AWV.      2021 

Lotsesteenweg Verbetering fietspaden tussen 
Mierennest en 
Alsembergsesteenweg 

Middel Gemeente     2021 

Brouwerijstraat Eénrichtingsverkeer richting 
Molenbeekstraat 

Hoog Gemeente AWV.    2021 

Lotsesteenweg/Solheidestraat Herinrichting kruispunt + 
oversteek (2x) 

Middel Gemeente     2021 

Gemeenteplein Herinrichting (parkeren) Hoog Gemeente AWV.    2021 

Kerkstraat GBS K+R zone maken Hoog Gemeente   Signalisatie 2022-2024 
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Lotsesteenweg Parkeerverbod + Kort Parkeren in 
Gravenhoflaan 

Hoog Gemeente   Signalisatie 2022-2024 

Dikkemeerweg Asfalteren kasseigedeelte Laag Gemeente   Werken 
Farys 

2022-2024 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Alsembergsesteenweg Delen met klinkers vervangen 
door beton of asfalt 

Middel AWV.      2022-2024 

Krabbosstraat Snelheidsremmende maatregelen 
in proefopstelling en fietspaden op 
laatste stuk 

Middel Gemeente Stad 
Halle/AWV.  

375.000 2022-2024 

Dikkemeerweg Plaatsen tractorsluis op 
Heesterken tussen Deneyerstraat 
en Wolfpoortstraat en 
Dikkemeerweg volledig afsluiten 
(uitgez. Fietsers) 

Laag Gemeente   7.500 2022-2024 

Vroenenbosstraat Voetpaden aanleggen (langs 1 
zijde) 

Laag Gemeente     2022-2024 

Alsembergsesteenweg Herkomst-
bestemmingsonderzoek 
doorgaand vrachtverkeer Dworp - 
weren doorgaand vrachtverkeer  

Hoog AWV.  Gemeente   2022-2024 

  Monitoring snelheid verkeer 
Alsembergsesteenweg + 
overwegen van 
snelheidsremmende maatregelen 

Middel AWV.  Gemeente   2022-2024 

Krabbosstraat Heraanleg fietspaden Laag Gemeente Provincie 1.400.000 2025-2030 
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5.2.5. DEELGEMEENTE ALSEMBERG 

 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Winderickxplein Bestendigen huidige inrichting   Gemeente AWV.  Gerealiseerd Gerealiseerd 

Het Broek Verharden Middel Gemeente   75.000 2021 

Beukenbosstraat (tot O.L.Vstraat) Fietssuggestiestrook in richting 
stwg 

Hoog Gemeente   8.500 2021 

Ingendaellaan noord (tot Kasteellaan) 
en zuid (vanaf Zevengatenstraat) 

Fietsstraat  Hoog Gemeente   6.000 2021 

Beukenbosstraat (vanaf Galgstraat 
richting Rode) 

Fietsstraat Hoog Gemeente   3.000 2021 

Beukenbosstraat (laatste deel) Asfalteren Hoog Gemeente   30.000 2021 

Kasteellaan Fietsstraat (+ drempels 
fietsvriendelijker maken) 

Hoog Gemeente   3.000 2021 

Lindekensweg Fietsstraat Hoog Gemeente   3.000 2021 

Winderickxplein Bijkomende fietsenstalling Hoog Gemeente   23.000 2021 

Ingendaelwijk Volledig zone 30 (behalve 
Galgstraat vanaf Ingendaellaan,  
Kleertstraat en Termeulenstraat) 

Hoog Gemeente   Signalisatie 2021 

Ingendaellaan Geschrankt parkeren en enkel 
parkeren in parkeervakken 
(proefopstelling in 2021) 

Hoog Gemeente   25.000 2021 

Molenbeekvallei Creatie recreatieve as langsheen de 
Molenbeek 

Hoog VLM     2022-2024 

Brusselsesteenweg Fietspaden + herinrichting parking Hoog AWV.      2022-2024 
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Oude Postweg en O.L.Vrouwstraat Eenrichtingsverkeer invoeren 
tijdens begin/einde school 

Hoog Gemeente   Signalisatie 2022-2024 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Kruispunt O.L.Vstraat/Oude Postweg Parkeerverbod tijdens begin/einde 
school en inrichting K&R 

Hoog Gemeente School De 
Boomhut 

  2022-2024 

Witteweg Heraanleg en instellen als 
fietsstraat 

Hoog Gemeente   312.500 2022-2024 

Bronstraat Bestendigen schoolstraat en 
uitbreiden naar sluitingstijden 
scholen 

Middel Gemeente   Signalisatie 2022-2024 

Pastoor Bolsstraat Beter inrichten 
parkeermogelijkheden einde van de 
O.L.V.straat 

Middel Gemeente     2022-2024 

Brusselsesteenweg Fietssuggestiestroken tussen P. 
Bolsstraat en Winderickxplein 

Middel AWV.      2022-2024 

Vanderveldenlaan Inrichten als fietsstraat + stukje P. 
Bolsstraat tot aan de steenweg 

Hoog Gemeente   2.500 2022-2024 

P. Bolsstraat   Nieuwe fietspaden tot O.L.Vstraat  Hoog Gemeente   415.000 2022-2024 

Losseweg Deel tussen Het Broek en J. 
Wielemansstraat inrichten als 
fietsstraat 

Hoog Gemeente   3.000 2022-2024 

J.B. Vandenbosschstraat (tot Eikenbos) Fietssuggestiestroken Hoog Gemeente   7.000 2022-2024 

Eikenbos Fietsstraat + staat verbeteren Middel Gemeente   Werken 
Farys 

2022-2024 

Galgstraat Fietssuggestiestroken    Hoog Gemeente   6.200 2022-2024 

Elsemheidelaan Veilige oversteek Molenbeekroute Hoog Gemeente VLM 7.500 2022-2024 

Diepestraat Fietsstraat (straat eerst verbeteren) Middel Gemeente     2022-2024 
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Domein Rondenbos Verbeteren voor fietsers richting 
O.L.Vrouwstraat 

Middel Gemeente     2022-2024 

Winderickxplein/Zoniënwoudlaan inrichten mobipunt Middel Vervoerregio Gemeente   2022-2024 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Brusselsesteenweg Oversteek Dam/Pastoor Bolsstraat 
veilig maken 

Hoog AWV.      2022-2024 

Kruispunt Vastiau Godeau Herinrichten en/of optimaliseren 
kruispunt + aansluiten fietspaden 
op Eigenbrakelsesteenweg 

Middel AWV.      2022-2024 

Lindekensweg, Acacialaan, 
Molenberglaan, Zonnelaan, 
Lindekensweg 

Instellen uitgezonderd plaatselijk 
verkeer met borden 

Hoog Gemeente   Signalisatie 2022-2024 

Brusselsesteenweg Herkomst-bestemmingsonderzoek 
doorgaand vrachtverkeer 
Alsemberg 

Hoog AWV.  Gemeente   2022-2024 

Genstberg Vernieuwing fietspaden Laag Gemeente   750.000 2025-2030 
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5.2.6. ACTIES VOLLEDIG GRONDGEBIED 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

Alle schoolomgevingen Met (gele) markeringen de 
schoolomgevingen duidelijker 
zichtbaar maken 

  Gemeente   Gerealiseerd Gerealiseerd 

  Quick wins uitvoeren Middel Gemeente Fietsersbond   2021 

  Ondersteunend materiaal, vb 
fietspompen, fietsherstelkits 

Hoog Gemeente     2021 

  Quick wins uitvoeren (verbeteren 
zichtbaarheid, zebrapaden… 

Middel Gemeente     2022-2024 

  Plaatsen van comfortabele en veilige 
fietsenstallingen op alle attractiepolen 

Hoog Gemeente     2022-2024 

  Studie rond harmonisatie 
snelheidsregimes volgens 
veiligheidseisen kwetsbare 
weggebruikers 

Middel Gemeente     2022-2024 

  Onderzoek locaties poorteffecten en 
herdimensioneren kruisingen 

Middel Gemeente     2022-2024 

Dorpskernen Evaluatie parkeerplaatsen en 
onderzoeken locaties kort parkeren 

Middel Gemeente     2022-2024 

  Onderzoeken van mogelijkheid GAS-
boetes voor snelheidsovertredingen 

Hoog Gemeente     2022-2024 

  Trajectcontroles in zone 50 Middel Gemeente AWV. - Politie   2022-2024 
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  Onderzoek bewegwijzering lokaal 
fietsroutenetwerk 

Middel Gemeente Provincie   2022-2024 

  Zebrapaden evalueren Hoog Gemeente     Continu 

Attractiepolen Fietsenstalling, locaties en aantal 
bepalen 

Middel Gemeente     Continu 

Locatie Actie Prio Initiatiefnemer Partners Budget Timing 

  Stimuleren modal shift evenementen Middel Gemeente   

 

Continu 

  Stimuleren modal shift schoolgaande 
jeugd 

Hoog Gemeente Politie   Continu 

  Stimuleren modal shift bedrijven Middel Gemeente   

 

Continu 

  Stimuleren fietsleasing en 
thuiswerken 

Middel Gemeente     Continu 

  Derde betalerssysteem openbaar 
vervoer 

Middel Gemeente   Continu Continu 

  Continu communicatie duurzame 
mobiliteit 

Hoog Gemeente     Continu 

  Ondersteunen initiatieven scholen, 
evenementen... 

Hoog Gemeente     Continu 

  Sensibiliseren modal shift Hoog Gemeente     Continu 

  Snelheidscontroles op rode en oranje 
locaties 

Hoog Politie     Continu 

  Handhaven parkeerovertredingen Hoog Politie     Continu 

  Toezicht in schoolomgevingen Hoog Politie     Continu 

  Maandelijkse opvolging uitvoering 
projecten 

Hoog Gemeente Mobiliteitscel   Continu 
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  Jaarlijkse evaluatie voortgang acties 
mobiliteitsplan 

Hoog Gemeente Mobiliteitscel   Continu 

  Gebruik verkeersbordendatabank en 
monitoren GPS-systemen 

Hoog Gemeente     Continu 

  Bushaltes toegankelijk/conform 
inrichten 

Middel Vervoerregio Gemeente    Continu 

 



 

 

6. BIJLAGEN 

6.1. VERSLAG PSG 1 (GOEDKEURING VERKENNINGSNOTA) VAN 13/12/2019  

Aanwezigheidslijst 

 

Naam Dienst Aanwezig* 

Kristien Vanhaverbeke Voorzitter PSG Gemeente Beersel, Schepen Mobiliteit A 

Luc Daniëls VVM De Lijn A 

Alexander Leysen Ruimte Vlaanderen A 

Hilde Ecker Vertegenwoordiger Lijst Burgemeester A 

Kris De Greef Vertegenwoordiger Groen A 

Jos Savenberg Vertegenwoordiger Open VLD A 

Serge Tordeur Dienst Mobiliteit Beersel A 

Joeri Deleener Dienst Mobiliteit Beersel A 

Katleen Claeys Dienst Milieu Beersel A 

Maaike Jakobsen Duurzaamheidsambtenaar Beersel A 

Elien Vermeiren Dienst Ruimtelijke Ordening A 

Stefaan François Dienst Openbare Werken A 

Marc Crispel Politiezone Zennevallei A 

Geert Bartolomé Politiezone Zennevallei A 

Jo Vandermeylen Gemeente Beersel, schepen A 

Marc Beling Vertegenwoordiger NVA A 

Lox Michel Fietsersbond A 

Andre Vandecandelaere Fietsersbond V 

Patrick Maes Patrick Maes Consulting A 

Dirk Dedoncker A2Bmobility A 

Mariano Vankan De Vlaamse Waterweg V 

Jaak Boon Departement Mobiliteit en Openbare Werken AV 

Raf Van den Broeck 
Agentschap Wegen en Verkeer 
Vlaams-Brabant AV 

* A: aanwezig - AV: aanwezig via volmacht - N: afwezig - V: verontschuldigd 

Volmachten 

Volgende leden zijn vertegenwoordigd door een volmachthouder: 

Aanwezig bij volmacht: Vertegenwoordigd door: 

Jaak Boon Luc Daniëls 

Raf Van den Broeck Luc Daniëls 
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Vaststelling van het quorum 

De voorzitter stelt vast dat alle vaste leden fysisch of bij volmacht aanwezig (A of AV) zijn en dat de 
projectstuurgroep dus rechtsgeldig kan beraadslagen en een consensus kan vaststellen. 

 

Doel 

Deze vergadering heeft als doel om de verkenningsnota van het gemeentelijk mobiliteitsplan 
Beersel goed te keuren en/of aan te passen indien nodig. 

 

Verslag van de vergadering 

Inleiding 
Gevraagd wordt duidelijk aan te geven (leeswijzer) dat de verkenningsnota een intern document is 
en de vermelde knelpunten een bundeling zijn van het participatietraject. 
De opmerkingen van de burgers naar voor gebracht op de participatieavonden moeten in zijn geheel 
worden bekeken en dienen geobjectiveerd te worden. 

 
Planningscontext 
 
• studie P&R terminus tram N235 - Drogenbos toe te voegen. 
• studie aanleg fietssnelweg F208 (deel tussen spoorwegbrug G. Gezellestraat en 

rotonde Beerselsestraat/Zittert) is lopende. 
• landinrichtingsplan “Land van Teirlinck” mee op te nemen. 
• rekening houden met geplande infrastructuurwerken AWV 

- kruispunt N231/N235 
- schoolomgeving St-Victor Alsemberg (N235) 
- aanleg fietspaden Brusselsesteenweg Alsemberg (N235) 
- heraanleg Steenweg naar Halle (N231 – Sint-Genesius-Rode en Alsemberg) 

• nakijken mobipunten Wallonië 
• opmerkingen van de Vlaamse Waterweg (mail dd. 11 december 2019 - Mariano Vankan): 

De Vlaamse Waterweg zal niet aanwezig zijn op de stuurgroep van vrijdag 13 december. Graag vragen we 

de aandacht omtrent twee punten uit de verkenningsnota: 

1. Pag. 15 “transitie naar duurzame logistiek”: in eerste instantie meenden we dat dit een aftakking van 
de fietssnelweg betrof; het lijkt echter, bij nadere beschouwing, een voorstel te betreffen tot het 
creëren van een laad- en losplaats die via een nieuwe ondertunneling van de spoorweg het 
bedrijventerrein zou ontsluiten. Dit lijkt ons een nieuw gegeven dat weliswaar naar een volgende fase 

kan meegenomen worden maar waarover binnen De Vlaamse Waterweg nog een standpunt 
ingenomen dient te worden. 

2. Pag. 18 “P&R sluisomgeving Lot”: dit voorstel kan eveneens meegenomen worden naar een 
volgende fase. Hier dient evenwel expliciet vermeld dat dit afgestemd dient te worden met De 
Vlaamse Waterweg en dat hierbij de voorziene werken aan de sasburg en wegenis niet 
gehypothekeerd mag worden. 
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 Te behandelen thema’s 
 
Bij de afweging van knelpunten is het belangrijk dat rekening gehouden wordt het gebruik van 
het knelpunt en de ongevallencijfers. 

 
Wegencategorisering en sluipverkeer 
Er moet duidelijk gedefinieerd worden wat sluipverkeer is en wanneer dient ingegrepen te worden. 
Maatregelen dienen evenwichtig verdeeld te zijn en moeten kaderen binnen een ruime visie. 
Het is belangrijk dat iedereen op een relatief vlotte en verkeersveilige manier op werk/school geraakt. 
Wat betreft de wijk Ingendael zal aan de hand van de resultaten van het gevoerde verkeersonderzoek, 
in samenspraak met de bewoners, naar een oplossing gezocht worden. 

 
Schoolomgevingen 
Input van kindergemeenteraad (13 december 2019) zal verwerkt worden in de verkenningsnota. 

 
Fietsbeleid 
Gemeente heeft convenant met provincie Vlaams-Brabant afgesloten i.v.m. de toeristische wandel- 
en fietsroutes. 
 
Handhaving 
De prioriteiten uit het zonaal veiligheidsplan en omgevingsanalyse van de Politiezone Zennevallei 
dienen meegenomen in de verkenningsnota. 
Objectieve cijfers zijn belangrijk in het handhavingsbeleid van de politie. 
 
Openbaar vervoer 
 
De op de participatieavonden naar voor gebrachte opmerkingen omtrent het openbaar vervoer zullen aan De 
Lijn overgemaakt worden. 
De Lijn maakt hun bevraging aan de Sint-Victorschool Alsemberg over aan de gemeente. 
Op het volgend overleg van de PSG zal ook de NMBS uitgenodigd worden. 
Buiten de vervoerregio is het belangrijk om af te toetsen wat de noden zijn op lokaal niveau 
(lijnvoering, mobipunten, …). 
Is belangrijk om de visie op de vervoerregio te ondersteunen. 
 
Besluit 
 
De verkenningsnota wordt bij consensus goedgekeurd. 
Volgende aanvullingen worden toegevoegd aan de definitieve verkenningsnota: 

 
• omgevingsanalyse zonaal veiligheidsplan Politiezone Zennevallei 
• studie P&R terminus tram N235 – Drogenbos 
• geplande infrastructuurwerken AWV 

• bevraging De Lijn aan de Sint-Victorschool Alsemberg 

• landinrichtingsplan “Land van Teirlinck” 

• convenant met provincie Vlaams-Brabant i.v.m. de toeristische wandel- en fietsroutes 

• nakijken mobipunten Wallonië 

 
Verdere procedure 
• 22 januari 2020: overleg fietsersbond 
• 31 januari 2020: overleg werkgroep mobiliteit 
• 7 februari 2020: overleg scholen 
• 21 en 23 april 2020: participatieavonden 
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6.2. VERSLAG PSG 2 (GOEDKEURING UITWERKINGSNOTA) VAN 11/12/2020  

Aanwezig:  

• Kristien Vanhaverbeke – Schepen van Mobiliteit – gemeente Beersel – voorzitter PSG 

• Stien Verlinden – Vervoerregioraad/MOW  

• Hans Floré – Provincie Vlaams-Brabant 

• Luc Daniels – De Lijn 

• Hugo Vandaele – Burgemeester gemeente Beersel 

• Jos Savenberg – Schepen Gemeente Beersel 

• Koen De Borger – Deskundige Mobiliteit Gemeente Beersel 

• Joeri Deleener - Deskundige Mobiliteit Gemeente Beersel  

• Stefaan François – Dienst Openbare Werken 

• Elien Vermeiren – Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Beersel 

• Kathleen Claeys – Dienst Milieu Beersel 

• Louise Renier – Duurzaamheidsambtenaar Gemeente Beersel 

• Geert Bartolomé – Politiezone Zennevallei 

• André Vandecandelaere – Fietsersbond Beersel 

• Filip Gosselé – Fietsersbond Beersel 

• Patrick Maes – Mobiliteitsadviseur – Studiebureau Patrick Maes 

• Dirk Dedoncker – Mobiliteitsadviseur – Studiebureau A2Bmobility 

Agenda:  

• Bespreken en goedkeuren uitwerkingsnota 

Bespreking per Onderwerp 

Doelstellingen 

Vraag Provincie: Vanwaar komen de cijfers van de doelstellingen voor het fietsbeleid?  

Antw studiebureau: Deze komen uit de Gemeentemonitor 2018.  

Vraag Provincie: kunnen de doelstellingen op vlak van fietsbeleid niet ambitieuzer gemaakt worden? Er is geen 

rekening gehouden met de doelstellingen van het Vlaams Gewest. (50/50)  

Antw studiebureau: de cijfers zijn minder ambitieus omdat we met een flinke achterstand zitten qua 

infrastructuur en we moeten ook rekening houden met het heuvelachtig profiel.  

Antw MOW: we zouden graag verwijzing zien naar de cijfers van het Vlaams niveau en een verklaring 

toevoegen waarom de doelstellingen van de gemeente lager liggen. Gezien de opmars van de elektrische fiets 

en het feit dat er veel projecten opgesomd zijn die een hele verbetering gaan betekenen op vlak van 

infrastructuur, moet een hogere ambitie mogelijk zijn. Er is nog een groot potentieel.  

Antw Schepen van Mobiliteit: De ambitie 50/50 van de Vervoerregio is mooi op papier maar niet realistisch en 

we wensen dat niet in ons mobiliteitsplan te zetten. We gaan liever voor haalbare doelstellingen. We zijn zeker 

ambitieus wat het fietsen betreft, wetende dat we in Beersel nog veel werk hebben. Het heuvelachtig profiel 

maakt fietsen minder vanzelfsprekend. Elektrische fietsen zijn niet voor iedereen budgettair haalbaar. Daarom 

hebben we onze doelstellingen gezet zoals we ze gezet hebben. We willen graag onze doelstellingen 

overtreffen. 
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Wegencategorisering 

Vraag Fietsersbond: As Grote Baan/De Dekt is die ook voorzien voor vrachtverkeer?  

Antw studiebureau: Neen, dat is niet de bedoeling. We merken op dat dit nog fout staat in de uitwerkingsnota 

op pag. 17 en pag 72. De route voor lokaal vrachtverkeer gaat via Sanatoriumstraat en Gentsberg richting 

Alsemberg. We zullen dit nog aanpassen in de Uitwerkingsnota.  

Sluipverkeer 

Opm Schepen van Mobiliteit: we zouden van de Diesbeekstraat een stuk éénrichtingsverkeer kunnen maken, 
maar de vraag is of dat een oplossing is voor het sluipverkeer daar.  

Opm Fietsersbond: eventueel kan men dynamisch éénrichtingsverkeer instellen, tijdens de spits.  

Antw studiebureau: dynamisch éénrichtingsverkeer is niet eenvoudig te handhaven. We moeten de 
problematiek op een ruimere schaal bekijken (overleg met stad Halle) 

Antw Schepen van Mobiliteit: Wat kan/wil Stad Halle doen om die problematiek op te lossen?  

Antw studiebureau: we stellen voor om ook MOW/Agentschap Wegen en Verkeer hier bij te betrekken. Het 
probleem moet fundamenteel aangepakt worden, om te vermijden dat er te veel verschuivingen zijn. Kan dit 
op niveau Vervoerregio behandeld worden? 

Antw MOW: sluipverkeer is een groot probleem in de ganse regio. Het is niet eenvoudig om dat op te lossen. 
Als de kilometerheffing er al dan niet komt, kan dit ook nog hard verschuiven. We weten niet of een oplossing 
op korte termijn mogelijk is, we kunnen niet alles gaan afsluiten.  

Antw Burgemeester: de problematiek zit op de E19, door de hellingsgraad waardoor het vrachtverkeer het 
andere verkeer ophoudt, komende vanaf Tubeke tot Huizingen. Een inhaalverbod zou al een mogelijke 
oplossing zou kunnen zijn.   

Antw studiebureau: een bijkomend aspect is dat er in Halle 2 snelwegen samenkomen, waardoor de capaciteit 
van 5 naar 3 rijstroken gaat. De vraag is ook wat er gaat gebeuren als in Halle de E429 aangepakt wordt.  

Opm. Burgemeester: wat de Haakstraat betreft, moet het blijven zoals het nu is, want dat zorgt ook voor veel 
minder verkeer in de schoolomgeving in Dworp.  

Opm De Lijn: wat de inrichtingsprincipes betreft, moet er qua breedte rekening worden gehouden met het 
busverkeer.  

 

Schoolomgevingen 

Geen opmerkingen 

Fietsbeleid 

Vraag Provincie: we pleiten er voor om de Trage Wegen niet te veel te betonneren voor fietsers.  

Antw studiebureau: het doel is niet om de Trage Wegen massaal te verharden, alleen voor (beperkte) trajecten 

die functioneel een interessante verbinding vormen (vb schoolverbindingen) , wordt dit overwogen. De Trage 

Wegen zijn in eerste instantie bedoeld voor stappers en recreatief fietsgebruik, waar we geen verharding nodig 

hebben.   

Antw Schepen van Mobiliteit: de voetgangers hebben ook hun rechten. Fietsers zijn belangrijk en ze krijgen 

hun plaats, maar ze moeten ook de rechten van voetgangers respecteren. Er moet een goed evenwicht zijn en 

iedereen moet ook zijn plaats krijgen die hij mag hebben, maar op een correcte manier.  
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Vraag Provincie: prima participatie, maar wat was de aanwezigheid van automobilisten op de 

participatieavonden? Verwachten jullie geen tegenreacties met de invoering van talrijke fietsstraten?  

Antw studiebureau: er was een grote vertegenwoordiging van fietsers, omdat we de participatieavonden 

thematisch hebben aangepakt. Er zijn op dit ogenblik nog geen fietsstraten in Beersel. We gaan niet ineens 

tegelijk talrijke fietsstraten invoeren, maar dit geleidelijk doen om alle burgers ook te laten wennen aan het 

concept.  

Antw Schepen van Mobiliteit: we nemen met het mobiliteitsplan wel degelijk een keuze voor de zachte 

weggebruikers en dat zal voor veel mensen gevolgen hebben, maar we willen ook zeer veel investeren in die 

mentaliteitswijziging en communicatie. Als we er nooit aan beginnen ,zal het nooit gebeuren. We hebben veel 

fietsstraten opgenomen, maar het zijn wel korte. Het is niet de bedoeling om de automobilisten te pesten. We 

willen ook de fietser niet inzetten als vertragingsmiddel voor het autoverkeer.  

Opm Dienst Milieu: De Vanderveldenlaan ontbreekt in het overzicht van fietsstraten, maar wordt wel vermeld 

in de tekst.  

Antw studiebureau: het kaartje is hetgeen getoond werd op de participatieavond. De opmerkingen en 

voorstellen uit de participatieavonden staan vermeld in de tekst.  

Vraag Dienst Milieu: wordt er in het mobiliteitsplan een beslissing genomen waar er wel en waar er geen 

fietsstraat wordt ingesteld? 

Antw studiebureau: als het kan gaan we dat wel doen. Maar het kan ook zijn dat niet alle beslissingen voor de 

opmaak van het finaal mobiliteitsplan rond gaan zijn. Het mobiliteitsplan is wel geen finaal uitvoeringsplan.  

Vraag De Lijn: indien alle wensen op de Alsembergsesteenweg in Dworp zouden ingewilligd worden, is er 

onvoldoende ruimte. Het zou interessant zijn als er in het mobiliteitsplan een consensus zou zijn of de 

Molenbeekroute als een waardig alternatief voor de Alsembergsesteenweg kan dienen.  

Antw studiebureau: alle wensen inwilligen, dat gaat bijna nergens. Men kan ook keuzes maken voor de 

Alsembergsesteenweg en de vraag is in hoeverre men bereid is om die keuzes te maken. Als er geen oplossing 

mogelijk is, moeten we het maximum doen om de Molenbeekroute een goed functioneel alternatief zijn.  

Antw Burgemeester: De Molenbeekroute gaat een alternatief zijn, maar gaat het fietspad op de 

Alsembergsesteenweg niet volledig vervangen. De discussie met ANB en Erfgoed zijn van die aard dat ze niet 

bereid zijn om een functioneel fietspad aan te leggen door het natuurgebied in de Molenbeekvallei. Ze 

aanvaarden wel een weg waar men kan fietsen. Een volwaardige functionele fietsroute krijgen we niet aanvaard 

door de diensten ANB en Erfgoed.  

Antw Schepen van Mobiliteit: we blijven het een wandelpad noemen waar gefietst kan worden.  

Antw Fietsersbond: het fietspad langs de Alsembergsesteenweg blijft de snelste en relatief vlakke weg en zal 

dus belangrijk blijven.  

Parkeerbeleid 

Opm Provincie: parkeren op afstand kan ook interessant zijn voor de middenstand. (Funshoppen) 

Antw studiebureau: Beersel is niet vergelijkbaar met stadscentra en heeft hiervoor beperkte mogelijkheden.   

Opm Provincie: waar het kan, gebruik maken van waterdoorlatende parkings en fietsparkings voorzien. Ook 

voldoende parkeercapaciteit voorzien voor mensen met een beperking.  
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Openbaar vervoer 

Opm De Lijn: in het mobiliteitsplan mag wel een mening staan over het aanbod OV. Dat geeft extra 

onderbouwing aan wat er lokaal leeft. 

Antw Schepen van Mobiliteit: het staat er in, ook onze bezwaren. We vinden het niet correct dat er gewerkt 

wordt vanuit een budget zonder groei. Het is niet acceptabel dat onze regio slachtoffer moet zijn van een groter 

aanbod elders. Er worden te veel aders doorgeknipt en verminderd.  

Opm Fietsersbond: er is geen OV-verbinding met het station van Linkebeek 

Vraag MOW: best is om de mobipunten voortaan “Hoppin” te noemen en al een voorstel tot classificatie van 

belangrijk te te voegen. (interregionaal, regionaal ,lokaal) Daar zal op termijn ook de financiering van af hangen.  

Vrachtverkeer 

Vraag Burgemeester: Klopt het dat de vrachtwagenroutes uit het vorig mobiliteitsplan tussen Lot en 

Sanatoriumstraat niet meer wordt weerhouden?  

Antw: voor lokaal vrachtverkeer is deze route wel nog weerhouden, maar dan wel via de Gentsberg en niet via 

de Grote Baan en Sanatoriumstraat, want dat is een route gecategoriseerd als IIb (niet geschikt voor 

vrachtverkeer). Deze route is niet bedoeld voor doorgaand vrachtverkeer. Het vrachtverkeer naar Brussel moet 

via de Stallestraat in Ukkel gaan en niet door Beersel.   

Antw Burgemeester: Dat is een aanpassing t.o.v. het vorig mobiliteitsplan, dat ik kan volgen. De vraag is 

vervolgens of we dan lokaal vrachtverkeer gaan toelaten op de Kerkhofstraat (smalle brug over het spoor) en 

zo ja of er alternerend verkeer moet ingesteld worden.  

Antw: Het is zo opgenomen in de uitwerkingsnota dat er lokaal vrachtverkeer over de brug in de Kerkhofstraat 

zou moeten kunnen. Er is hierover nog geen beslissing genomen.  

Opm Fietsersbond: Zal het vrachtverkeer nog door de Steenweg op Ukkel mogen? Zit het probleem niet vooral 

door het vrachtverbod in Drogenbos?  

Antw studiebureau: In de Steenweg op Ukkel en door het centrum van Beersel willen we geen vrachtverkeer 

meer. De ontsluiting van de industrieterreinen Huizingen en Lot moet wel mogelijk blijven.  

Antw Dienst Mobiliteit: het vrachtverkeer moet zoveel mogelijk op de Ring blijven en zoveel mogelijk via het 

oprittencomplex in Drogenbos rijden. De manier van handhaving is nog niet bepaald.  

Vraag MOW: We weten van het vrachtverkeer wat herkomst/bestemming is. We kunnen, als de gemeente dit 

vraagt, een rapport maken van een bepaalde locatie.  

Antw studiebureau: We wensen herkomst/bestemming van het vrachtverkeer in Dworp op de 

Alsembergsesteenweg kennen.  

Vraag Burgemeester: we wensen het vrachtverkeer te knippen voor en na het station van Lot en ter hoogte van 

Lijn 26 in Huizingen. De N6 moet dan ook blijvend bruikbaar zijn voor de ontsluiting van vrachtverkeer.  

Antw MOW: Het is niet de bedoeling om grote gewestwegen te knippen voor vrachtverkeer. Niet elke 

gewestweg is bedoeld als hoofd vrachtroute, maar lokale afwikkeling moet mogelijk blijven.  

Opm Fietsersbond: kunnen overslagplaatsen voor vracht voorzien worden?  
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Antw studiebureau: Gezien de industrieterreinen die zich in Beersel bevinden is overslag niet mogelijk.  

 

Thema handhaving 

Opm Fietsersbond: qua sensibilisering kan er nagedacht worden over “leervriendelijke trajecten”.  

Opm Provincie: kunnen bedrijven meer gestimuleerd worden om het woon-werkverkeer minder met de auto 

te laten gebeuren? Kan hier onderzoek naar gedaan worden? (Grote bedrijven: driejaarlijkse diagnostiek woon-

werkverkeer) 

Antw Burgemeester: zo lang men bedrijfswagens fiscaal interessant houdt, heeft het niet veel zin om daar veel 

in te ondernemen. Het is hetzelfde probleem met wat we vandaag vaststellen met e-commerce.  

Reactie Fietsersbond: er beweegt veel ivm het mobiliteitsbudget en leasefietsen.  

Antw Schepen van Mobiliteit: we houden ons aan wat in onze bevoegdheid en macht ligt, ondanks het feit dat 

het een belangrijk punt is.  

Antw studiebureau: we hebben aandacht besteed aan een betere fietsinfrastructuur naar de industriegebieden. 

Er kan wel in het vergunningenbeleid normen voor fietsparkeren opgenomen worden.  

Vraag Politiezone: we hebben een aantal opmerkingen via mail doorgestuurd i.v.m het handhavingsbeleid.  

Antw studiebureau: deze worden in bijlage toegevoegd aan de uitwerkingsnota.  

Relaties tussen de thema’s 

Geen opmerkingen.  

Conclusies Afsluitronde 

De uitwerkingsnota wordt aanvaard, mits de toevoeging van het verslag in de bijlage.  

 

6.3. VERSLAG PSG 3 (GOEDKEURING MOBILITEITSPLAN)  

 

Datum: 28/05/21 

Aanwezig:  

• Luc Daniëls – De Lijn 

• Koen De Borger – Gemeente Beersel (mobiliteit) 

• Dirk Dedoncker – A2Bmobility (studiebureau) 

• Geert Bartholomé – Politiezone Zennevallei 

• Hans Floré – Provincie Vlaams-Brabant 

• Patrick Maes – studiebureau 

• Andre Vandecandelaere – Fietsersbond Beersel 

• Elien Vermeiren – Gemeente Beersel (ruimtelijke ordening) 

• Joeri Deleener – Gemeente Beersel (mobiliteit) 
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• Kris De Greef – Gemeenteraadslid (Groen) 

• Kristien Vanhaverbeke – Eerste Schepen (Beersel) 

• Louise Renier – Gemeente Beersel (milieu) 

• Marc Beling – voorzitter gemeenteraad (N-VA) 

• Stien Verlinden – Departement MOW 

• Katleen Claeys – Gemeente Beersel (milieu) 

 

Verontschuldigd: 

 

• Raf Van den Broeck – Agentschap Wegen en Verkeer 

• Hugo Vandaele – Burgemeester Beersel 

• Filip Gosselé – Fietsersbond Beersel 

• Stefaan François – Gemeente Beersel (openbare werken) 

• Mariano Vankan – Vlaamse Waterweg 

• Mark Crispel – korpschef Politiezone Zennevallei 

• Jaak Boon – Departement MOW 

 

Afwezig: 

 

• Jos Savenberg – Schepen Beersel (Open VLD) 

• Hilde Ecker – Gemeenteraadslid (lijst burgemeester) 

• Perrine Marchal – Gemeenteraadslid (UF) 

• Klaas Slootmans – Gemeenteraadslid Vlaams Belang) 

• Jo Vandermeylen – Schepen Beersel (lijst burgemeester) 

 

 

Opmerkingen Kris De Greef: 

 

• Voor inwoners Beersel is er nog een ontbrekende verbinding, nl brug over R0 (thv tankstation), richting 

Zennebeemden om zo verbinding te maken met centrum Ruisbroek en via brug over kanaal ook de link 

met Sint-Pieters-Leeuw. 

Studiebureau: deze route is wel degelijk voorzien, maar we duiden enkel de routes aan op grondgebied van 

Beersel. Verbetering Zennebeemden zit ook in de actietabel. 

 

• Ontsluiting vrachtverkeer Heideveld moet bekeken worden met Halle, want moeilijk kruispunt aan 

Waterloobrug. 

Studiebureau: bovengemeentelijk zal dit aangepakt worden binnen het Strategisch Project Zennevallei 

(ontsluiting industrie) en de intergemeentelijke studie vrachtverkeer (Quares). 

 

• Vooral problemen met foutparkeerders. 

 

Politiezone: problemen mogen altijd doorgegeven worden. 
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• Fietsparkeren zal heel in detail moeten bekeken worden. Bij welke winkel plaatsen we fietsbeugels of 

welke parkeerplaats nemen we hiervoor in. 

 

Studiebureau: dat klopt. Dit zal continu gemonitord worden en besproken tijdens het regelmatig overleg 

tussen Fietsersbond en de gemeente.  

 

• Mobipunten: enkel focus op overstap of ook aandacht voor comfort? 

Studiebureau: is net ook de bedoeling van de mobipunten. 

De Lijn: haltecomfort is een van de aandachtspunten, want is een stimulans voor meer gebruik van het 

openbaar vervoer.  

 

• Zijn er gegevens over aantal overstappers?  

 

Studiebureau: De NMBS heeft deze zeker. Door Corona hebben we geen enquête ter plaatse kunnen doen.  

 

• Handhaving: er zou meer moeten ingezet worden op handhaving tijdens ochtend- en avondspits, in het 

bijzonder aan de schoolomgevingen. 

 

• Waarom zetten jullie niet meer in op Telraam om inzicht te krijgen voor betere handhaving? Zou de 

participatie en draagvlak verhogen. 

 

Studiebureau: dat kan altijd later overwogen worden.  

 

• Er is nog een interessante verbinding tussen Beersel centrum en Ruisbroek via Dachelenbergstraat 

 

Studiebureau: dat klopt, maar we hebben gekozen voor de verbinding via de Steenweg op Ukkel 

 

• Zonde dat Agentschap Natuur & Bos geen doorgang toelaat voor fietsers door domein Frankenveld. 

 

Kristien Vanhaverbeke: we moeten dit absoluut nog eens vermelden, ligt buiten onze bevoegdheid, maar 

fietsen in het groen is alleen maar positief. 

Fietsersbond: ook wij zijn vragende partij. 

 

• Omleidingsweg Zennestraat: gemiste kans, we komen voor een groot stuk nog steeds langs de huizen 

van de Beerselsestraat. 

Kristien Vanhaverbeke: dit is de best haalbare oplossing. De knip in de Stationsstraat zal ook mee helpen om 

het vrachtverkeer te milderen.  

 

• Dikkemeerweg: bij asfalteringswerken is het de kans om een andere kleur te gebruiken, bv oker zoals in 

Brussel, om aandacht te geven aan fietsers. 

Geert Bartholomé: zeker interessant voor conflictpunten, maar er mag geen wildgroei zijn of hele stroken 

gaan kleuren, want dan gaat het effect verloren. 

 

• Brusselsesteenweg: best fietspaden langs beide kanten als tweerichtingsfietspaden inrichten, want 

mensen/kinderen gaan niet oversteken voor korte afstand. 
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Kristien Vanhaverbeke: dubbelrichtingsfietspad is gevaarlijk, er is maar op een kort stukje van de steenweg 

ruimte hiervoor. Bovendien is er ook ruimte naast het fietspad waar fietsers gebruik van kunnen maken (plein 

Sint-Victor en plein Gemeenveldsite). 

Studiebureau: de aanbevolen route voor fietsers is de Witteweg, die aansluit op de fietsenstalling van Sint-

Victor.  

 

Opmerkingen Fietsersbond (André Vandecandelaere): 

 

• Verbinding Breedveld: interessante verbinding naar station Huizingen vanuit Sint-Pieters-Leeuw, staat 

maar fijn aangeduid op kaart. 

Studiebureau: is wel degelijk opgenomen, ook vernieuwing fietspaden op dat traject staan in actietabel. De 

dikte van de lijn op de kaart speelt geen rol.  

 

• P.67: Lindekensweg: staan heel wat wagens geparkeerd, dit kan moeilijkheden geven voor fietsers. 

 

• Enthousiast over het voorstel voor op- en afrittencomplex Beersel (Lot). 

 

• Knip Dikkemeerweg: hoe zien jullie dit praktisch? 

 

Studiebureau: door het instellen van een tractorsluis. 

 

• Boonstraat: zou alternatief kunnen zijn voor Brusselsesteenweg, is dit opgenomen. 

 

Studiebureau: klopt, hindernis zal weggenomen worden. 

 

Opmerking Provincie Vlaams Brabant (Hans Floré): 

 

Blij met de vermelding van ‘fietsparkeren’ binnen het thema ‘parkeren’, geeft weer waar de gemeente 

naartoe wil. 

 

Opmerking Politiezone Zennevallei (Geert Bartholomé): 

 

Vinden jullie fietssuggestiestroken niet gevaarlijker op de brug Kerkhofstraat? Huidige situatie lijkt veiliger. 

 

Kris De Greef: akkoord met deze stelling, zie daar geen conflictpunt. 

Fietsersbond: niet de meeste ideale route. 

Kristien Vanhaverbeke: kan eruit gelaten worden. 

 

Opmerking Departement MOW (Stien Verlinden) 

 

Akkoord met het beleidsplan 
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Mobipuntenkaart komt niet overeen met Hoppin’ puntenkaart. 

Stien Verlinden: het is nog niet allemaal heel duidelijk wat het onderscheid is tussen Mobi, Combi en Hoppin’ 

punten. Er is nog overleg met de gemeenten binnen de vervoerregio om dit af te stemmen. 

 

Mail Vlaamse Waterweg – Mariano Vankan: 

Wanneer er geen grote wijzigingen meer plaatsgevonden hebben ten opzichte van de vorige documenten meen ik 

dat er vanwege DVW geen bijzondere opmerkingen te maken zijn. 

Mail Agentschap Wegen en Verkeer – Raf Van den Broeck: 

Ik heb geen grote, fundamentele bedenkingen of problemen met het voorgestelde plan. Wel geef ik graag 

volgende opmerkingen. 

Belangrijkere: 

• 4.2.1 - p.26 e.v. 
AWV schaart zich achter de keuzes voor de ontsluiting voor de bedrijvenzone Laekebeek. Het voorstel 
voor aanpassing van het op- en afrittencomplex maakt daar onderdeel van uit. Wel kan AWV daar noch in 
het kader van dit mobiliteitsplan noch in het kader van de ontsluitingsstudie zelf al een volledig en 
definitief akkoord over het complex geven. Bij de studie van de R0-West door De Werkvennootschap zal 
dit voorstel van herinrichting uiteraard  een heel belangrijke input en richting geven, maar pas in deze 
studie zal de definitieve keuze voor de herinrichting van het complex gemaakt worden. 

• 4.4.4 - p.51 e.v 
De opgesomde mobipunten komen volgens mij niet helemaal overeen met de weerhouden locaties op de 
Hoppinkaart van de VVR. Uit te klaren met MOW. 

• 4.4.5 - p.54 e.v 
Het dragend netwerk: het is niet per definitie zo dat alle wegen, die vandaag als secundaire weg I, II of III 
zijn geselecteerd ook tot het dragend netwerk zullen (moeten) behoren. Zoals het hier staat, wordt dat 
wel geïmpliceerd (zie ook fig.28). Net zoals omgekeerd misschien bepaalde lokale wegen wel tot het 
dragend netwerk zouden kunnen behoren. 

• 4.4.6 - p.60 e.v. 
Hier zal het RMP toch het ruimere kader van het 'grote' vrachtroutenetwerk moeten bepalen en 
vastleggen welke wegen (van het dragend netwerk) daarin een rol moeten opnemen. 

• Actieplan: 

        Akkoord met actieplan en de vermelde timing behalve 

• 62: AWV kan vandaag niet garanderen dat dit over het volledige wegvak van de N231 grondgebied 
Beersel zal gedaan worden in 2022-2024; 

• 86-89: De VVR zelf zal geen initiatiefnemer zijn in het realiseren van deze maatregelen, dat zal 
telkens een concrete partner zijn (AWV, DWV, NMBS, De Lijn, gemeente, ...) 

• 86: Voor de haltes langs gewestwegen is dat AWV 

• 92: Herinrichting kruispunt Vastiau Godeau zal pas gebeuren na de werken op de N235 en dus niet 
vóór 2024, wordt eerder 2025-2030 

• 96: De beperkte ingreep voor de aanpassing van de huidige op- en afritten op de Beerselsestraat zal in 
de periode 2022-2024 kunnen uitgevoerd worden 

• 97: Welke rol speelt AWV in deze maatregel? 

• 136: AWV zal geen monitoring doen van de gereden snelheid, het onderzoeken van mogelijke 
maatregelen uiteraard wel. 
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Detailopmerkingen: 

• 4.3.3 - p.39 e.v 
Op de figuren ontbreekt de functionele route op de N6 

• 4.3.3 - p.50 
Wat wordt er precies verstaan onder "Vernieuwing of nieuwe fietspaden", en dan in het bijzonder voor de 
N231 Alsembergsesteenweg in Dworp? Is een - in ogen van AWV noodzakelijke - verbetering van de 
fietsinfrastructuur noodzakelijk/gewenst (min of meer conforme fietspaden, evt. ten koste van 
langsparkeren)? Deze keuze moet uiteraard niet in dit mobiliteitsplan gemaakt en aangegeven worden. 
De N235 Brusselsesteenweg staat hier opgenomen als  "Vernieuwing of nieuwe fietspaden". Dat zal niet 
over de hele lengte kunnen, zoals je weet. 

• fig. 28 - p.58 
Foutje in de legende: secundaire type I moet type II zijn en secundaire type II moet type III zijn. 

• 4.4.7 - p.61 e.v 
Het is op de gewestwegen niet a priori uitgesloten om een vaste zone 30 in te stellen (zie ook project N235 
Sint-Victor) 

Mail De Lijn - Luc Daniëls: 

We hebben weinig bemerkingen over het mobiliteitsplan. Er is uiteraard in de vervoerregioraad veel werk 

verricht in verband met het openbaar vervoer. Het is fijn om te zien dat we met de nieuwe lijn 52 de 

opgesomde knelpunten voor het openbaar vervoer aanpakken (bediening station Beersel en rechtstreekse 

relatie Beersel – Alsemberg). Goed dus dat jullie zo actief in de vervoerregioraad hebben gewerkt! 

De nieuwe lijnnummers mogen gebruikt worden (blz 52/53). Zo blijft het plan ook actueel na invoering van 

basisbereikbaarheid. De juiste startdatum is nog niet bekend wegens de onzekerheid over wie de 

Mobiliteitscentrale gaat uitbaten (procedure lopende bij de Raad van State). 

 

In de nieuwe lijn 52 worden de schoolbussen 574 en 575 geïntegreerd. 

De halte aan het woonzorgcentrum De Ceder wordt wel opgenomen. Op pagina 53 staat nog dat dit niet het 

geval is. 

Mocht het nog mogelijk zijn om bij de doelstellingen van de gemeente toe te voegen bij het openbaar 

vervoer: Actief promoten van het OV en naast de Mobipunten ook de halteaccommodatie en 

toegankelijkheid van de andere haltes verder te verbeteren. Zo wordt jullie sterke engagement uit het overleg 

Basisbereikbaarheid bevestigd. 

Als aandachtspunt voor de circulatieplannen geven we nog mee dat bepaalde wegen voor de bussen (en het 

verkeer in het algemeen) beschikbaar moeten blijven als omleidingsroute bij werken of evenementen. 
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6.4. ACTIEPLAN FIETSSNELWEG F208 

 
DEELGEBIED 1 - TUSSEN F20 KANAAL EN STATION BEERSEL 

• Op korte termijn aansluiting op Alsembergsesteenweg via Sinneblok ( op beide opritten veilige 

fietsvoorzieningen voorzien) . Op lange termijn ontdubbeling met nieuwe fietsbrug over de 

spoorweg. Tevens ook aansluiting voorzien op het station van Buizingen. 

• A.Vaucampslaan als fietsstraat + gedeeltelijk eenrichtingsverkeer 

• Herinrichting kruispunt Vaucampstraat- G. Gezellestraat 

• Tweezijdige vrijliggende fietspaden van 2.50m langs de G. Gezellestraat en aantal toegangen tot 
bedrijven bundelen. 

• P. Dewildestraat als fietsstraat met behoud 1-zijdig parkeren en afgesloten van de G. Gezellelaan 

• Circulatieplan Lot uitvoeren met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer in de Dworpsestraat 

• Zittert als fietsstraat 

• Aanpassing op- afrittencomplex op veilige doorgang fietssnelweg op korte termijn. Op korte 

termijn ook al Beerselsestraat gedeeltelijk verleggen. Dit wordt gekoppeld aan de nieuwe 

ontsluitingsweg voor Laekebeek. 

• Aanleg dubbelrichtingsfietspad van 4m aan de zuidzijde van de Beerselsestraat met veilige 
fietsoversteek Nering. 

• Tussen Nering en station Beersel wordt dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde voorzien. 

• Station Beersel als Hoppinpunt met deelfietsen. 

 

DEELGEBIED 2 - TUSSEN STATION BEERSEL EN STATION MOENSBERG 

 

• Fietspad aan de noordzijde van de spoorweg tot brugje Puttestraat 

• KT via Puttestraat kan worden aangesloten op Ukkelse steenweg 

• Fietspad aan de noordzijde doortrekken tot aan de brug Weidestraat. 

Keuze voor de noordzijde o.w.v. aan zuidzijde ofwel ‘ingekokerd’ met zware keermuren ofwel 

bovenop talud door geaccidenteerd (reliëf) natuurgebied). Tot aan de Weidestraat is er aan de 

noordzijde weliswaar een hoogteverschil te overbruggen, maar dat kan relatief geleidelijk gebeuren 

De brug Weidestraat wordt gebruikt om een “wissel” te maken en aan te sluiten op fietspad richting 
Donkerstraat. 

• via Zennedreef kan worden aangesloten op de Steenweg op Ukkel 

• KT Kerkveldstraat als fietsstraat en invoeren eenrichtingsverkeer + tonnagebeperking centrum Beersel 

• Kruispunt Ukkelsesteenweg- Donkerstraat inrichten als buurtpleintje/parkje + beveiligde fietsoversteek. 

• Donkerstraat als fietsstraat en de overgedimensioneerde kruispunten heraanleggen. 

• Nieuw fietspad in eigen bedding aanleggen tussen Donkerstraat en Boterberg + buurtparkje inrichten 

(afstemming met project Land Van Teirlick. 

• Boterberg als fietsstraat. 

• KT oversteek beveiligen en LT fietsbrug oplossing voor kruispunt met Steenweg op Alsemberg. Een 

beveiligde fietsoversteek in de Alsembergsesteenweg is nadien ook nog nodig om een veilige 

aansluiting van de buurt op de fietssnelweg te bekomen. 

• Zuidelijk fietspad in de spoorwegberm tot aan station Moensberg 

• Fietsbrug over Brouwerijstraat en Linkebeekstraat. 

• Afstemming met plannen nieuw station Moensberg. 
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