Fonds Europese Wijk
bedrijfsfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Verslag van de ‘Vergadering over de mobiliteit in de Europese
wijk’ op 6/10/2008 bij de Koning Boudewijnstichting

Bedoeling van de vergadering was de belangrijkste actoren en experts op vlak van
mobiliteit de kans te geven aan onze genodigden en onze leden hun opinie over
de huidige situatie en de uitdagingen die ermee gepaard gaan uiteen te zetten en
hen te laten toelichten hoe zij de maatregelen zien die zouden moeten genomen
worden.
De sprekers waren:
- Henri Detandt (HDe), Adjundt-directeur TUC RAIL
- Hugues Duchâteau (HDu), Gedelegeerd Bestuurder Stratec
- Yves Goldstein (YG), Jurist-Raadgever op het kabinet van Laurette Onkelinx, Vice-Eerste
Minister belast met de toepassing van het « Beliris »
- Jean-Michel Mary (JMM), Directeur Netwerken – Belast met de relaties met de lokale
overheden, de verenigingen, de vertegenwoordigingscommissies, MIVB
- Jean-paul Wouters (JPW), Raadgever Mobiliteit bij Pascal Smet, Minister van de Brusselse
Hoofdstedelijke regering belast met mobiliteit
De Powerpointpresentaties van de sprekers (HDe, Hdu, JMM, JPW) vindt U in bijlage.
Ze behelzen vooral informatie/cartografie en verschillende statistieken.
Bekijk ook de cartografische atlas van het Richtschema van de EW (internetsite, zie
infra)
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A.

-

Normatieve aspecten: het BELIRIS-akkoord, het Richtschema van de
Europese Wijk en het Plan IRIS 2
Het Beliris akkoord

Op 15 september 1993 hebben de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een
samenwerkingsakkoord ondertekend, ‘BELIRIS’. De doelstelling ervan was het BHG in
staat te stellen zijn nationale en internationale rol te spelen door een aantal
infrastructuurwerken te realiseren, gefinancierd door de Federale Staat.
Enkele voorbeelden die intussen gerealiseerd werden: de Belliard-Schuman-Kortenbergtunnel
van 1986 (het samenwerkingsakkoord was toen nog officieus), de renovatie van het
Jubelpark, het Maelbeekpark, het Jean Reyplein, het herleiden tot 4 stroken van de
Wetstraat. Van de toegekende 1 miljard euro werden er 839 miljoen vastgelegd.
Het budget voor aanhangsel 10 (2008/2010) bedraagt:
-

2008 : 360 miljoen euro (overheveling van 2007 inbegrepen)

-

2009 en 2010: 125 miljoen euro

Bijkomend minstens 65 miljoen euro voor elk van die drie jaar.
Geprogrammeerde initiatieven 2008/2010 wat betreft de EW:
-

Mobiliteit (+/- 24,6 milljoen €): spoorwegverbinding Watermaal/Schuman/Josafat
(waaronder station Jamblinne de Meux), GEN, vernieuwing van het Kunst-Wetstation,
Boa-treinstellen en OV-N/Z-as

-

Richtschema (+/- 44,2 miljoen €): Schumanstation, vernieuwing van openbare ruimten,
globale mobiliteitsstudie, Jourdanplein, cultuurcentrum EU, fietspunten

-

Een bedrag van 252.000 € werd aan het Van Maerlant-huizenblok toegekend voor 2008

De globale mobiliteitsstudie voor de EW (en de verbinding met de aangrenzende wijken)
zal in november 2008 toegekend worden. De haalbaarheidsstudie voor een
autobusparking onder het Jubelpark werd toegekend.
Voor meer details: www.beliris.be

-

Richtschema Europese wijk

Op 24 april 2008 keurde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest definitief het
Richtschema van de Europese wijk goed. Wat betreft mobiliteit zullen de weerhouden
opties bestudeerd worden binnen het kader van een globale mobiliteitsstudie die door Beliris
gefinancierd wordt.
De 9 ‘mobiliteitsopties’ zijn:
-

meer gebruik maken van de spoorweg: multimodaal Schumanstation, GEN-station
Jamblinne de Meuxplein, HST in het Brussel-Luxemburgstation
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-

verhoging van de Oost-West bediening met OV (saturatie van metrolijnen 1A en 1B)

-

versterking van de Noord-Zuid bediening met OV: eigen bedding
Etterbeeksesteenweg, nieuwe metrolijn

-

verbetering van de bediening van het EP en van het Brussel-Luxemburgstation:
herstructurering van het busnet, ingang Maelbeekstation Trierstraat, Eurobus netwerk,
GEN

-

opheffen van het transitautoverkeer aan het rondpunt Schuman

-

heraanleg van de Belliardstraat: vermindering van rijvakken, transitverkeer
ondergronds

-

heraanleg van de Wetstraat: vermindering van het aantal rijvakken, transitverkeer
ondergronds

-

een parkeerpolitiek opstellen: het gebruik van privé- en openbare locaties, autocars
(stop- en parkeerplaatsen)

-

voorrang voor voetgangers en fietsers:
•

voetgangers: rondpunt Schuman, tunnelingang Jubelpark, de breedte van de
voetpaden in de nabijheid van de stations, de verbinding REU-EP-EC, de
verbinding Jubelpark-Leopoldpark, de verbinding Etterbeeksesteenweg-Karel De
Grotelaan, leesbaarheid en signalisatie van de verbindingen

•

fietsers: de trajecten van het GBP, sassen aan de kruispunten, dubbele rijrichting,
aangepaste wegbedekking, fietspunten aan het Brussel-Luxemburgstation

Voor meer details:
In het F: http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/region/region_de_bruxellescapitale/ministere_de_la_region_de_bruxelles_capitale/competences_et_organisation/amena
gement_du_territoire_et_logement/direction_de_la_planification/schemadirquareurop.shtml
In het NL: http://www.bruxelles.irisnet.be/nl/region/region_de_bruxellescapitale/ministere_de_la_region_de_bruxelles_capitale/competences_et_organisation/amena
gement_du_territoire_et_logement/direction_de_la_planification/schemadirquareurop.shtml

-

Plan IRIS 2

De Brussels Hoofdstedelijke regering heeft net het Plan IRIS 2 ‘horizon 2015 – 2020’
voorlopig goedgekeurd. Het wordt aan een publieke bevraging onderworpen van 1 oktober
tot 30 november 2008. Na een oriënterend debat in het parlement zal het terug aan de
regering worden voorgelegd voor definitieve goedkeuring.
Doelstellingen: de levenskwaliteit verbeteren, de toegang verzekeren tot de verschillende
stadsfuncties en de mobiliteit op een duurzame manier beheren.
IRIS 2 schrijft zich in in het ‘Kyotoprotocol’ dat in februari 2005 in voege trad. Het voorziet
tegen 2020 (in vergelijking met 1999) een vermindering van 20% van het gebruik van privévoertuigen en een verhoging van 30% van het gebruik van het openbaar vervoer(*). Om dat
te bewerkstelligen, tonen studies aan dat het niet volstaat ‘wortels’ aan te bieden (een beter
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aanbod en lagere kost van het OV). De ‘stokken’, vermindering van het aantal
parkeerplaatsen en tolheffing voor het privé-vervoer zijn onontkoombaar.
(*) tegen 2020: het vervoer met privé-voertuigen van de Brusselaars verminderen van 60 % tot 38 %, dat van
de pendelaars van 69 % tot 40 %, en het aandeel van het OV verhogen van 37 tot 47 % voor de Brusselaars en
van 31 tot 60 % voor de pendelaars.

3 scenario’s:
Scenario 1. IRIS 1 voorziet het volgende: een stedenbouw gebaseerd op de sites die ter
beschikking zijn, het beheer van lange termijnparking in het stadscentrum en de kleine ring,
het aanleggen van het GEN, de verhoging van het OV-aanbod, Park & Ride, specialisering
van de wegen. Het GEN heeft 10 jaar vertraging opgelopen, het parkeerplan is zeer
onvolledig, de specialisering van de wegen quasi onbestaande. Resultaat: 6 % vermindering
van het autoverkeer (in vergelijking met 2001)
Scenario 2. Bovenop IRIS 1 voorziet IRIS 2: het beheer van het parkeren binnen de
middenring, betaalparkeren in de kantoorgebouwen, leerlingenvervoer (50 %), gratis OV
voor ‘studenten’, het derdebetalersysteem aan 100 % voor wie het OV gebruikt, de tarifering
van het gebruik van het weggennet in functie van de afstand, de plaats, het type van
voertuig en het tijdstip (via GPS). Het behelst ook het functioneren van het GEN voorzien
voor 2016.
Scenario 3 in afwachting van het GEN: IRIS 2 min twee beperkende maatregelen: het
betaalparkeren in de kantoorgebouwen en de tarifering van het weggebruik.
Doelstelling 2015: het verkeer van privé-voertuigen (PV) van de Brusselaars (tijdens de
ochtendpiek van 6 tot 10 uur) met meer dan 50 % verminderen (60 % in 2001, 47 % in
2015). Daarvoor moet het OV 41% van de verplaatsingen van de Brusselaars voor zijn
rekening nemen en moet het aandeel van de verplaatsingen per fiets 15 % bereiken. Voor
de pendelaars moet het aandeel PV van 69 % in 2001 naar 53 % zakken en de
verplaatsingen met het OV moeten 47 % van de verplaatsingen uitmaken in plaats van 31 %
in 2001.

De 3 implementatiefasen van IRIS 2:
−

2008-2012, impuls: de maatregelen van IRIS 1 zullen integraal in werking gesteld
worden en aangevuld met de eerste maatregelen van scenario 3 wat betreft de
infrastructuur en de capaciteit van het OV (hernomen in de beheersovereenkomst 20072011 van de MIVB)

−

2013-2015, overgang: IRIS 2 zal van toepassing zijn en de metro-ontwikkelingen en
de tolheffing zullen bestudeerd worden.

−

2016-2020, respect voor de aangegane engagementen wat betreft de
circulatievermindering; het GEN zal in werking zijn wat zal toelaten om geleidelijk de
tolheffing toe te passen om de vermindering met 20 % van het autoverkeer te
bewerkstelligen.
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De impact van IRIS 2 in 2020 (ten opzichte van 2001) op het milieu en de
verplaatsingssnelheid
De vooruitzichten spreken van een vermindering van de CO² uitstoot van lichte voertuigen
met 34 % (- 25 % voor alle voertuigen samen) en de gemiddelde verplaatsingssnelheid zou
toenemen met + / - 20 %.
De financiering van IRIS 2
De vooruitzichten wat betreft nieuwe infrastructuurinvesteringen in OV voor 2008-2020 –
bovenop de recurrente programma’s - belopen 1.557,5 miljoen euro, wat neerkomt op 120
miljoen euro gemiddeld per jaar gedurende 13 jaar. Het Gewest en Beliris kunnen daarvan
70 miljoen voor hun rekening nemen. Er moet dus gemiddeld naar een bijkomende
financiering van 50 miljoen per jaar gezocht worden: steun van de Federale Staat en van
Publiek-Private Partnerschappen (PPP).
Voor meer details: http://www.pascalsmet.be

Bijkomende elementen waar mee moet rekening gehouden worden:
•

Verdichting, voorwaarde voor succes: het lokaliseren van nieuwe werkgelegenheid
binnen de EW eerder dan binnen de middenring zou het PV met meer dan 40 %
verminderen tussen 7 uur en 9 uur ‘s morgens. De bezettingsdichtheid in de EW was in
2001 370 eenheden per ha (318 werkgelegenheidsplaatsen + 52 bewoners), dus
ongeveer de helft van de dichtheid in de Vijfhoek.
Het Gewest voorziet om de landschapsinrichtingsprojecten in synergie met Plan IRIS 2 te
behandelen. De keuze over welke zones prioritair in aanmerking komen voor
ontwikkeling zal moeten rekening houden met de bereikbaarheid via het Openbaar
Vervoer ervan. Het systeem van de stedenbouwkundige lasten zal kunnen herzien
worden om de installatie van kantoren in weinig goed bereikbare zones te beboeten; in
het geval van vernieuwbouw zullen specifieke eisen voorzien worden op vlak van
fietsenstalling.

•

IRIS 2 en de elektrische wagens: elektrische wagens lossen wel het CO²
vervuilingsprobleem op maar niet dat van het stof. In het parkeerplan (dat ter studie ligt)
zouden er speciale plaatsen moeten komen voor niet vervuilende voertuigen.

•

De kost van het dichtslibben van het wegennetwerk: die maakt tussen 85 en 90
% uit van de externe kosten van een voertuig. Om het dichtslibben op te lossen zouden
de wegen met 50 % moeten uitgebreid worden … of ‘de Stad opheffen’

•

IRIS 2 en de delokalisatie van bedrijven en begoede huishoudens. Indien er
geen begeleidende maatregelen genomen worden zouden 17.000 huishoudens het BHG
kunnen verlaten. Onafgezien van de stijgende kosten van de individuele verplaatsingen,
zouden er maatregelen moeten genomen worden die tegelijk aanzetten tot het gebruik
van het OV en tot het blijven wonen in het BHG.
Het plan IRIS 2 stelt met name voorop om het aanbod aan OV te verhogen voor de
inwoners van het BHG die in de rand van Brussel werken. Het plan IRIS 2 vraagt een
maximaal aantal stations op zijn grondgebied (28 bestaande + 18 die bestudeerd
worden) naast andere begeleidende maatregelen zoals: het aanleggen van eigen
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beddingen voor het OV, de vermindering van het aanbod aan langparkeren voor PV in de
administratieve wijken, de verbeterde intermodaliteit in de buurt van de stations, het
instellen van een wegentol voor de PV.
•

B.

De eventuele delokalisatie van de EUI: De REU en het EP lijken hier niet mee te
maken te hebben. De EC heeft een informatievraag gelanceerd – die hen tot niets
verbindt – om andere polen te identificeren (buiten de EW) die aan haar noden kunnen
beantwoorden. De EC voorziet geen verhoging van haar personeelsleden. Het BHG heeft
twee sites voorgesteld: Delta en Josafat.

Verplaatsingswijzen: huidige situatie en vooruitzichten tot 2020

« De Europese wijk wordt doorkruist door transportassen van nationaal en
regionaal belang. De prioriteit: de O-W en N-Z assen van het metropolitaans OV
verbeteren »

1. Het openbaar vervoer (doelstelling IRIS 2020 : 600.000 instappers per dag)
−

Trein en GEN:

•

Huidige situatie : lijnen 161 (Namur/Brussel-Zuid) en 26 (Mechelen/Halle) die de stations
van Brussel-Luxemburg en Schuman aandoen

•

Lopende projecten:
-

GEN (doelstelling 2020 : 130.000 instappers per dag) :
Netwerk van 9 radiale lijnen (straal van 30 km) met daarbij tangentiële lijnen.
EW : 4 GEN-lijnen zullen Brussel-Luxemburg en Schuman aandoen (n° 2:
Nivelles/Louvain-la-Neuve, n° 3: Braine-Alliance/Brussels-Airport/Leuven, n°4:
Grammont/Mechelen, n° 8: Louvain-la-Neuve/Aalst).
De werken aan het stuk Brussel-Luxemburg/Etterbeek zijn aan de gang: naar vier
sporen, met de bouw van bruggen (Waversesteenweg: voor eind 08/2009),
modernisering van het 3e spoor, installering van antilawaai-uitrustingen en
heraanleg van de perrons in het station van Etterbeek. Ingebruikname: midden
2010
De Schuman-Josafattunnel is in uitvoering: af tegen eind 2013
Het GEN zal functioneren tegen eind 2016. Het heeft tien jaar vertraging
opgelopen, deels omwille van de trage uitreiking van stedenbouwkundige
vergunningen en deels omwille van administratieve bezwaren.
De begeleidende maatregelen die voorzien zijn door IRIS 2: intermodaliteit
trein/metro/tram/bus en PV-parkeerzones aan de toegangen tot het BHG
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-

Trein :
Diabolo : vluggere aansluiting met Brussels-Airport (midden 2012)
Lijn 26 (Halle/ Boondael – Delta – Merode – Meiser – Josaphat -/ Haren) op
dubbel spoor tegen midden 2010
Vernieuwing van het Schumanstation (multimodaal: trein, GEN, metro) met
bijkomende toegangen tot de perrons tegen eind 2012
Aanleg van parkings bij de stations. Voorbeeld van Nivelles: 1 parkeerplaats per 7
gebruikers van het station.
Impact op de reizigerstrafiek in Brussel-Luxemburg: in 2020 zal het
aantal trein/GEN konvooien 505 per dag bedragen (tegen 234 nu).

•

Geplande projecten : in het geval er vastgoedontwikkelingen komen op de Josafatsite
(een van de sites die het BHG voorgesteld heeft als eventuele alternatieve vestigingspool
voor de EC), zal er een GEN-station moeten voorzien worden (de gemeente Schaarbeek
vraagt twee stations)

−

De metro

•

Huidige situatie. O-W-as, 2 lijnen : 1A Hermann-Debroux/Koning Boudewijn en 1B
Stokkel/Erasmus, N-Z-as, lijn 2 Simonis/Delacroix.
Het gaat om de door de reizigers meest geapprecieerde manier van 0V (op vijf jaar tijd
nam de frequentie toe met 44 %). Het stuk Merode/Kunst-Wet (gezamenlijk stuk van
lijnen 1A en 1B) heeft zijn limiet bereikt. De exploitatiekost van de metro per beschikbare
plaats/per kilometer bedraagt - infrastructuur niet meegerekend - 1/5 van de kost van
de tram en 1/3 van de kost van de bus. Op middellange termijn is de meest aangewezen
oplossing het verhogen van de capaciteit van het huidige netwerk.

•

•

Lopende projecten:
-

15 ‘boa-stellen’ zijn in gebruik en 5 zijn besteld (de lengte van een stel is gelijk aan
dat van het perron en er is geen afscheiding tussen de wagons). Vertraging: 2/3 jaar.
Doelstelling voor de EW: 24 stellen/uur/richting

-

Lusaansluiting van lijn 2 (kleine ring) tegen 21/02/2009.

Geplande projecten:
-

Vóór 2020: automatisering van de stellen. Doelstelling voor de EW: 30 à 35
stellen/uur/richting

-

Na 2020: creatie van een nieuw stuk Merode/Troon dat langs het Luxemburgplein
loopt en het verdubbelen van de capaciteit van lijnen 1A-1B zal toelaten.

-

Nieuwe lijnen:
§

2011/2020: Noordstation/Schaarbeek-Vorming met de verandering van de
premetrostations Noord/Zuid in metrostations
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§

Na 2020 : Kunst-Wet/Luxemburg/Flagey/Vanderkinderen/HoogteHonderd/Calevoet

−

De tram (VICOM Plan)

•

Lopende projecten: 156 trams ‘ 3000 en 4000’ (capaciteit/comfort) zijn besteld bovenop
de huidige 68. Tussen 2008 en 2012 zullen verschillende lijnen uitgebreid of aangepast
worden om zo de tijd van het traject te verbeteren (geen impact op de EW).

•

Geplande projecten: Een tram-trein complementariteitsplan wordt bestudeerd: lijn TT1
Berchem-St-Agatha/Noordstation/station Etterbeek, lijn TT2 Wielemans/Buda/Watermaal.
Doen de EW niet aan.

−

De bus

•

Lopende projecten:

•

-

281 nieuwe bussen (capaciteit/comfort/respect voor het milieu) zijn besteld
bovenop de bestaande 158. Binnen 2/3 jaar

-

Speciale rijvakken voor de bussen op de Etterbeeksesteenweg

Geplande projecten:
-

N-Z-as (Schaarbeek station/Sterreplein) is essentieel om de metropolitaanse
mobiliteit te verbeteren: nieuwe buslijn ‘met hoog dienstenniveau’ die via de
Etterbeeksesteenweg loopt. Er is nood aan eigen beddingen (gemeentelijke
stedenbouwkundige vergunningen). Het tracé voor en na de
Etterbeeksesteenweg moet nog bepaald worden
Het aanleggen van een tramlijn is een aanbevolen alternatief met de
mogelijkheid van een gemengde tram/bus ‘tramificatie’-oplossing

-

Luxemburgplein en omgeving (2009): verplaatsen van de haltes (behalve bus
54) op het Luxemburgplein om de voetpaden aangenamer te maken, bushaltes
tegenover de ‘srtaat’toegang van het NMBS-station, busrijvakken in de Trierstraat,
een taxi-zone, verbreding van het voetpad vooraan het oude station ‘Leopoldwijk’,
nieuw stadsmeubilair.

-

Jourdanplein (2010): het netwerk van ‘gereserveerde’ vakken moet nog
bepaald worden (Jourdanplein, Vijver-, Gray- en Maalbeekstraat)

-

Ambiorixplein (03/2009) : gereserveerde vakken

-

Franklinstraat, opheffen van de bustrafiek (via de Kortenberglaan) of het
reserveren van de straat in ‘busvakken’ : zulk netwerk modelleren op de weerslag
ervan op al de andere wegen in de nabijheid
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2. Individuele verplaatsingen :
−

Privé-voertuigen (PV): maatregelen ter studie of voorzien

•

Verbieden van transitverkeer op het Rondplein Schuman, met ondertunneling
Over dit dossier is er een princiepsakkoord, de modaliteiten ervan (lange of korte tunnel
Kortenberg/Blijde Inkomst/Wet) worden bestudeerd via Beliris. Een internationale
wedstrijd zal georganiseerd worden voor de inrichting van de openbare ruimte.

•

Verbieden van transitverkeer in de Wetstraat en ondertunneling
Stuk dat ter studie ligt : Trier/brug Etterbeeksesteenweg > Kunst/Handel. De eerste
analyses leveren het volgende op: technisch mogelijk over 350 meter, weinig stedelijke
tunnelingangzones (niet aan te bevelen zonder verbreding van de weg, wat deels
afbraak betekent van wat reeds gebouwd werd), capaciteitsvermindering van de Wetparking, belangrijke overblijvende trafiek aan de oppervlakte (+/- 700
voertuigen/uur/richting)
De Europese Commissie is van oordeel dat het verbieden van het transitverkeer
onontbeerlijk is voor het programma van de nieuwe ‘stadsvorm op de Wetstraat en in de
nabijheid ervan’, te weten een ‘landmark’ die functionele en sociale vermenging
bevordert, daarbij rekening houdt met de kwaliteit en convivialiteit van de openbare
ruimte, prioriteit geeft aan de ‘zachte verplaatsingen’, de symboliek van de gebouwen in
de kijker zet en de hoge kwaliteit van het milieu aanmoedigt.

•

Verbieden van transitverkeer in de Belliardstraat met ondertunneling
‘Lange formule’ (vanaf Nijverheid/Wetenschap, +/- 600 meter): toegang aan de
oppervlakte zou beperkt worden tot 2 rijvakken om ondergronds een toegangsrijvak te
kunnen voorbehouden voor de parking van het EP en een eventuele verbinding met de
kleine ring komende van Madou. Het overblijvende verkeer blijft aanzienlijk (meer dan
1.000 voertuigen per uur)
De ‘korte formule’ (vanaf De Pascale/Stoomsleper) levert beheersproblemen op voor het
verkeer van de Stoomsleperstraat.
Andere studiehypotheses Wet/Belliard: dubbele rijrichting en/of omkering van de
rijrichting.

•

Autodelen: het ‘Cambio’-systeem wordt uitgebreid. Tegen 2011: 42 stations en 15.000
cliënten.

•

Taxi Plan: onlangs werden collectieve taxi’s geïntroduceerd

•

De verplaatsingsplannen: ze bestaan voor bedrijven maar moeten verder ontwikkeld
worden. Ze moeten opgesteld worden voor scholen en de organisatie van ‘evenementen’
voor meer dan 1.000 personen per dag
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•

•

Parkeren
o

Er is een gewestelijk agentschap opgericht in 2008. Een van de prioriteiten ervan is
de uitwerking van een parkeerplan in samenwerking met de gemeenten. Andere
doelstellingen zijn: tariefharmonisering, verkeerslichtbeïnvloeding naar de parkings,
aanleg van nieuwe parkings (10 werden er reeds geïdentificeerd, geen enkele in de
EW), verhoging van de transitparkings (van 2.600 tot 15.000 plaatsen), en ook
‘file’opwaarts nieuwe sites in het BHG (in PPP) en in het Vlaams en Waals Gewest.

o

In strikte zin behelst de Leopoldwijk 2.800 plaatsen langsheen de wegen, 1.500 in
openbare parkings en 24.400 in kantoorgebouwen, m.a.w. 90 % buiten de wegen.

o

Passen we scenario 3 van IRIS 3 toe, dan zou de parkeerdruk om 10 uur 162 % zijn
op de wegen (kortparkeren) en 64 % in de kantoren (langparkeren). Dat geeft 9.500
beschikbare kantoorparkeerplaatsen. Passen we daar de ‘stok’-maatregelen op toe
(niet toegepast zolang het GEN niet in werking is), dan veranderen die cijfers in 166
% en 28 % parkeerdruk en in 19.200 beschikbare kantoorparkeerplaatsen. Gezien de
overcapaciteit van kantoorparkeerplaatsen en de huidige huurvrijstand en de
aangroei van het OV-aanbod, zou het mogelijk zijn 34.000 bijkomende
arbeidsplaatsen te creëren zonder de trafiek te verhogen (ten opzichte van 2001)

o

De autocars voor de toeristen, de EI, musea, scholen etc. : de mobiliteitsstudie die
door Beliris uitgeschreven werd moet deze problematiek behandelen. Volgende pistes
worden vooropgesteld:
-

op strategische plekken zones voor in- en uitstappen

-

parkeerplekken: parking D4 van het EP, onder de Jubelparkesplanade, nieuwe
ondergrondse parking Froissartstraat

-

globaal toegangsbeheer (zoals in Parijs).

Logistiek (stedelijke distributiecentra)
Er worden in overleg met de economische partners drie scenario’s bestudeerd voor het
creëren van stedelijke distributiecentra en bevoorradingscentra. IRIS 2 voorziet itineraria
voor de trafiek van zwaar verkeer, duidelijk geïdentificeerd en aangeduid. IRIS 2 zal ook
de leveringsplekken en het langparkeren van vrachtwagens rationaliseren (4
lokaliseringen voor in totaal 450 plaatsen). Het plan wil het aandeel van de bevoorrading
via waterwegen laten stijgen van 20 tot 27 % tegen 2015 en het aandeel van het
goederentransport per spoor met 2 tot 5 %.

•

Governance van het verkeer
Het Plan IRIS heeft implicaties in verschillende domeinen: mobiliteit, openbare werken,
landschapsinrichting, milieu, economische ontwikkeling. De referentieteksten (BWRO,
GBP) zullen op elkaar afgestemd worden. Een stuurgroep zal opgericht worden om
boordtabellen en een mobiliteitsbarometer op te stellen, en om thematische seminaries
te organiseren. Het Gewest wil zich als organiserende verkeersautoriteit opwerpen, om
het aanbod van de vier operatoren in Brussel te coördineren (MIVB, NMBS, TEC, De Lijn).
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−

Verplaatsingsmodaliteiten : fietsen en wandelen
In Brussel verlopen 3 op 5 verplaatsingen over minder dan 5 km en 1 op 4 over minder
dan 1 km. Het fietsplan van IRIS 2 (paden, sassen aan de kruispunten, fietspunten)
wordt geïmplementeerd en het Gewest wil een moderniseringsplan voor de
voetgangersruimte realiseren (voetpaden die naar de MIVB en Metrostations leiden,
verlichting, beveiliging, oversteekplaatsen voor voetgangers, zones 30 die niet
toegankelijk zijn voor PV-transitverkeer, voetgangerszone, toegankelijkheid voor
personen met beperkte mobiliteit).
Wat betref de EW zijn volgende inrichtingen voorzien of vooropgesteld:
•

Verbieden van transitwegverkeer op het rondpunt Schuman en heraanleg van de site

•

Voetgangersverbindingen tussen het Jubelpark (overkapping van de tunnelingang) en
het Park van Brussel, verbindingen tussen het EP en het rondpunt Schuman met
richtingaangevende signalisatie

•

Het opheffen van een rijvak in de Belliardstraat om de voetpaden te verbreden

•

Fietspunten aan het station Brussel-Luxemburg en aangepaste wegbedekking van het
Luxemburgplein

Voetgangers-/fietsersverbinding langsheen de spoorlijn tussen de
Belliardstraat (Noordelijk punt van de mail van het EP) en het Schumanstation:
omwille van technische redenen kan dat niet op NMBS-eigendom.

*

*
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