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HET AUTONOME HUIS 

VOOR MEER ZELFVOORZIENING 

NIEUWSBRIEF  NR 6  --   OKT jaargang 2012 

 
 

DE AUTOVRIJE STAD 

1.. De autovrije stad is geen verkeersvrije stad 

2.. De doelstellingen 

3.. Basisprincipes 

4.. Voorbeeld Brussel 

5.. Voorbeeld Antwerpen 
Auteur: Hugo Vanderstadt – architect - stedenbouwkundig ontwerper 
 

1.. DE AUTOVRIJE STAD IS GEEN VERKEERSVRIJE STAD 

 

Wat is er mis met de “auto”?  
Het “auto” bedoelen we de auto met verbrandingsmotor en de zware personenauto’s die 

elektrisch ofwel hybride zijn aangedreven. Het ruimtegebruik van deze auto’s is het 

grootste nadeel voor de leefbaarheid van de stad. 

 
1..Het ruimtegebruik 

Met massaal gebruik van de auto geeft aanleiding tot enorme ruimtebehoeften. Van alle 

vervoerssystemen is de privé-motorisatie de grootste ruimtevreter, een vergelijkende 

tabel maakt dit duidelijk. De tram en de voetganger scoren het best. 

 

 

  

 

 

 

 

2..Degradatie van het woonmilieu 

Kinderspeelplaatsen werden omgetoverd in parkings, de straat werd van 

ontmoetingscentrum gedegradeerd tot een ijzeren lintworm. Een woonwijk daalt in 

waarde als deze wordt afgesneden van een park door een drukke weg. 

De herwaardering van het stedelijk wonen is in belangrijke mate afhankelijk van het 

terugdringen van de auto. 

 

3..Oliepollutie, de olieschaarste en de stijgende kostprijs 

 

4..De luchtkwaliteit: f ijn stof  

 

5..Geluidshinder 

 

6..Gevaar 
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Voertuigen die deze nadelen niet hebben:  

 

Openbaar vervoer: het beste alternatief  

De alternatieven voor het individuele vervoer in de stad:  

 

Zie nieuwsbrief nr 2; het nieuwe rijden 

Het aanbod is enorm en neemt elke dag toe. 

Hieronder een (onvolledig) overzicht . 

 

De (elektrische) fiets, de e-bike 

Kostprijs: gemiddeld 1500 euro tot 1.800 euro  

Fietsbereik: max. 130 km 

 

 

De (elektrische) vouwfiets  

Gewicht: ongeveer 20 kg 

Fietsbereik: max 80 km 

Voordeel: de vouwfiets is mee te nemen 

op het openbaar vervoer  

 

De (elektrische) bakfiets 

 

Afmetingen:  

Cargobikes van 50 cm breedte variëren van lengte tussen 220 cm en 255 cm 

Cargotrikes (op drie wielen) zijn 100 cm 

breed en 220 cm lang 

De driewieler bakfiets: de ‘cargotrike’: 1900 

euro  

De elektrische bakfiets  is meestal een 

driewieler, ook e-trike genoemd. 

Meerprijs trapondersteuning: 1.300 euro  

Laadtijd: 4 à 5 uur 

Actieradius: gemiddeld 35 km 

Opmerking: cargotrikes geven problemen 

op gewone fietspaden gezien ze één meter breed zijn! 

 

De (elektrische) Trikke 

Zie youtube... http://www.trikke.nl/ 

o verbruik: 0,014 kWh/km 

o snelheid: economy mode: +/- 18 km/u 

o actieradius: economy mode: +/- 45 km 

o staand rijden biedt meer overzicht op het verkeer 

o opstappen en wegrijden, geen helm of rijbewijs 

nodig 

o opvouwbaar 

o kostprijs: 2.000 euro 

 

Afmetingen: breedte 67 cm, lengte 125 cm, hoogte 

128 cm 

 

http://www.trikke.nl/
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De (elektrische) Segway: 

zie youtube:... 

 

 

Rijkwijdte: 16 / 35 km 

o max snelheid: 20 km/u 

o gewicht: 8,5 à 45 kg 

o oplaadtijd: 1/ 3 uur 

o verbruik:  0,052   kWh/km  

o kostprijs: 3.600 tot 6.000 euro 

 

 

De elektrische scooter 

zie youtube:…  

 

Gemiddelde waarden: 

o autonomie : 45 /70 km 

o verbruik: 4 kWH/100 km 

o batterij : 4 X 12 V lithium–ion 

o topsnelheid: 45 km/uur 

o oplaadbeurt: 4 tot 5 uur 

o gewicht: 140 kg 

o kostprijs: 2.500 tot 9.100 euro 

 

De (elektrische) VELOMOBIEL - de fiets-auto 

De fietsauto k an zonder elektrische ondersteuning gemakkelijk 10 km overbruggen met 

een snelheid van 40 km/uur. Een autorit kan dus door 20 minuten trappen vervangen 

worden. De gemiddelde autorit bedaagt 12 km. 

Meer info, zie Low tech magazine  

De “PannonRider 2”  - zie foto hiernaast - is meer 

zichtbaar en rijdt op zonne-energie.  

 

 

 

 

 

Zo ziet een fiets eruit die is 

ontworpen door een auto-

ontwerper, Mihael Werner. 

Lichtgewicht en met een 250 watt 

motortje en 18 versnellingen. 

http://www.youtube.com/watch?v=IXmsnJsxLIs
http://www.youtube.com/watch?v=TrYDFG7ghLM
http://www.lowtechmagazine.be/2012/10/elektrische-velomobiel-tachtig-keer-zuiniger-dan-elektrische-auto.html?cid=6a00e0099229e88833017c32f21082970b
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KLEINE LICHTE ELEKTRISCHE WAGENS 

dé oplossing voor het voortransport en lokaal en/of stedelijk verkeer 

DE “BIRO” ELECTRIC CAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Birò is kleiner dan de meeste huidige 

mini cars, geen rijbewijs nodig. 

Het is een lichte wagen; gewicht met 

accu’s 370 kg. 

 

Prestaties: 

o maximaal vermogen 4 kW 

o oplaadduur 4-9u 

o actieradius: min. 50 km 

o topsnelheid 45 km/h 

o hellingspercentage: tot 20% 

o verbruik: 0,08 kWh/km 

o kostprijs: 8.500 euro 

DE MINI ELECTRIC CAR: RENAULT TWIZY  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stadsauto “Renault Twizy” weegt 450 

kg,  

 

 

 

Prestaties: 

o vermogen ; 12,5 kW of 17 pk. 

o oplaadtijd : 3,5 uren. (snelladen:1 uur) 

o actieradius: 100 km 

o topsnelheid : 45 of 80 km/uur 

o verbruikt 0,1 kWh/km  

o kostprijs: 7.690 euro + huur batterij 49 

euro/maand 

zie youtube…BIRO...  

zie youtube…TWIZY...  
 

CITY CARS DIE BINNENKORT OP DE MARKT KOMEN 

 

                        Nissan PIVO 3                                                       HIRICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het principe van de “Trias transportica“, in volgorde van belangrijkheid: 

ten eerste:   beperkt de transportvraag, walk to work. 

ten tweede: gebruik duurzame en C02-neutrale verplaatsingsmiddelen. 

ten derde:   maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte. 

http://www.youtube.com/watch?v=f_rJ6gXhUZ0
http://www.youtube.com/watch?v=TG_facDdZnY
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2..DE DOELSTELLINGEN 

 

De voornaamste vraag:  

Wat is de toekomstige gewenste verhouding openbaar vervoer en individueel vervoer ? 

 

Op te vangen met openbaar vervoer: 

Pendelverkeer, recreatief verkeer, scholenverkeer, shopping… 

Niet op te vangen met openbaar vervoer: 

Noodzakelijk individueel vervoer: bereikbaarheid verzekeren met C02 vrije voertuigen: 

- Bevoorrading: zie nieuwsbrief nr 2: Het nieuwe rijden.  

- Taxi’s 

- Diensten: brandweer, politie, ambulance, enz.. 

- Zelfstandige beroepen: dokters, aannemers, onderhoud, … 

Voorbeeld van fictief schema - doelstelling: daling individueel vervoer met 40 %  

Deze verhouding is afhankelijk van de grootte van de stad 

Om een dergelijke doelstelling realistisch te kunnen onderbouwen heb je een paar 

basisgegevens nodig, zie tabel hieronder. 

Het blijkt dat in de praktijk dikwijls deze basisgegevens ontbreken, vooral de 

herkomst/bestemming - gegevens zijn van belang. (Deze zijn te vinden bij het NIS.) 

 

 
Verhouding OV / auto 

Intern woon/werk verkeer Externe PENDEL in en uit 

 Aantal inwoners  AUTO O.V. AUTO O.V 

GENT 226.436 Bus+tram 57 % 18 % 63 % 21 % 

ANTWERPEN 482.349 Bus+tram 47 % 19 % 63 % 15 % 

BRUSSEL 1.151.815 Bus+tram+metro 51% 30 % 72 % 37 % 

Hoe groter de stad, hoe meer mogelijkheden voor het openbaar vervoer. 

 

Vuistregel  

vanaf 100.000 inwoners; tramnetwerk is aangewezen indien het stratenpatroon dit 

toelaat. 

Vanaf 1 miljoen inwoners metro te overwegen voor de harde lijnen. 
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DRAAGVLAK 

Zonder degelijk draagvlak bij de bevolking is voor de politici niets te realiseren. 

 

Inspraak is de eerste stap 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorafgaandelijk overleg met de gebruikers is essentieel: men moet akkoord gaan met 

de doelstellingen en de grote lijnen van het project. Dan pas kan men opdracht geven 

aan een ontwerper of een wedstrijd uitschrijven. 

Het bestuur moet goede afspraken maken 

met de bewoners en de plannenmakers en 

inspraak begeleiders moeten vooral goed 

luisteren naar wat de mensen te vertellen 

hebben. 

 

Wedstrijden en ontwerp = tweede stap 

Als men eerst een wedstrijd uitschrijft, dan 

loopt men de bewoners voorbij en het 

project wordt opgedrongen. 

Zie bijvoorbeeld de “Lange Wapperbrug” voor het sluiten van de ring te Antwerpen: de 

bevolking werd pas geraadpleegd na het toewijzen van de oplossing. Het is van belang 

dat de bewoners op voorhand goed geïnformeerd worden over de verschillende 

oplossingen met hun voor- en nadelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesplanning: op maat van de bewoners. 

Procesplanning is een stapsgewijze planning en uitvoering in functie van het toenemende 

draagvlak. 

Het draagvlak neemt toe in de mate dat men de voordelen van het nieuwe ervaart. 

Bijvoorbeeld: proefperiode cordonheffing te Stockholm 

De cordonheffing te Stockholm reduceerde het binnenstadverkeer met 29 procent  

(Uittreksel uit "Verkeersnet, 4 oktober 2012)  

Volgens een Zweedse studie is de cordonheffing in Stockholm een succes. De 

onderzoekers vonden geen aanwijzingen dat automobilisten hun toevlucht zochten tot 

alternatieve routes. Schone voertuigen betalen geen heffing meer en dat leidde tot een 

lichte toename van zowel de verkoop, als het verkeer richting binnenstad. De inwoners 

vinden de heffing ondertussen prima. De acceptatie van de heffing onder de bevolking 

groeide van 36 procent in 2006 tot 70 procent in 2011! 

http://www.verkeersnet.nl/8099/zweedse-cordonheffing-reduceert-binnenstadverkeer-met-29-procent/%20http:/www.vti.se/Global/Swopec%20test/CTS%202012.3.pdf


7 
 

3.. DE AUTOVRIJE STAD, BASISPRINCIPES 

 

1.. Hoe minder verkeer hoe beter: de transportvraag verminderen met de ruimtelijke   

ordening als basis.  

2.. Eerst het alternatief uitwerken: het openbaar vervoer verbeteren 

3.. Binnenstedelijk verkeer met fijnmazig netwerk 

4.. Voorstedelijk verkeer: langparkeren (zo ver mogelijk) buiten de stad 

5.. Doorgaand verkeer verhinderen 

6.. Bereikbaarheid verzekeren 

7.. Beleidsmaatregelen en aandachtspunten voor het beleid op basis van de  

transitiegedachte. 

 

1.. Hoe minder verkeer hoe beter 
 

De transportstromen beperken - niet achternalopen 

We zijn steeds verder van ons werk en van de diensten gaan wonen, we doen nu 2,5 

maal meer km dan in de jaren '60. Hoe meer verkeersinfrastructuur, hoe verder men 

gaat wonen van zijn werk. We moeten dringend deze evolutie omdraaien. 

Dit is mogelijk met het "Walk to work-principe": met de lift naar het werk 

Het allerbelangrijkste is de ruimtelijke ordening met focus op het herwaarderen van het 

stedelijk wonen 

Herinrichting stad: ruimte creëren voor het wonen in de stad 

 

EEN VOORBEELD VAN GEINTEGREERD  STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT MET 

HOGE DENSITEIT 

Geïntegreerde stedelijke planning. 

50 % WONEN 

7   % KANTOREN 

15 % DIENSTEN en winkels 

28 % GROENVOORZIENING  

Gelijkvloers: diensten, de winkel om de hoek 

Verdieping: wonen met tuin  

Boven de woningen: kantoren 

 

Uitgangspunten: 

Verhouding kantoor / woonfunctie: ¼ à 1/6 

 Kantoren: gemiddeld 10 m² per persoon 

 Wonen: gemiddeld 40 m² per persoon  

 Groenvoorziening: de norm bedraagt min. 10 m² per persoon. 

Als we de kantoren boven de woningen voorzien geven we de bewoners nog contact met 

de straat en de achtertuin. 

Op het gelijkvloers kunnen de diensten en winkels op de straat uitgeven. 

 

 

 

Zeer hoge woondichtheid is mogelijk: 180 woningen/ha 
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2.. Eerst alternatief uitwerken: openbaar vervoer  verbeteren 
EERST ALTERNATIEF UITWERKEN EN 

DAN PAS LANGPARKEERPLAATSEN ELIMINEREN 

De meeste bewoners willen de auto uit de stad, maar gaat niet zonder eerst een goed 

alternatief te bieden.  

 

Binnen-stedelijk verkeer: 

De interne verkeersstromen opvangen : 

met een fijnmazig OV-net 

De voorstedelijke verkeersstromen: 

Zo veel mogelijk voorkomen: opvangen op 

de plaats waar ze vandaan komen. Van 

waar komen die auto’s? 

 

 

Wat zijn de redenen waarom we het 

openbaar vervoer niet gebruiken? 

In volgorde van belangrijkheid 

1. De halte ligt te ver van de woning 

2. De snelheid is te laag en te lange wachttijden (te weinig frequentie)  

3. Te veel overstappen 

4. Te ver natransport 

5. Te druk in de piekuren, geen comfort (vooral in de bus en tijdens de piekuren) 

6. Te duur voor wat men aanbiedt 

7. De opstap is te hoog, niet aangepast voor gehandikapten 

 

Wat is goed openbaar vervoer? 

Het openbaar vervoer kan veel sneller en comfortabeler, vooral tijdens de files is dat van 

belang.  

1. vlot voortransport dank zij decentrale transitparkings kort bij de woning 

2. korte loopafstanden in de stad dank zij een fijnmazig netwerk 

3. hoge snelheid dank zij eigen bedding: geen hinder van auto-files 

4. korte wachttijden dank zij hoge frequentie  

5. minder overstappen en minder natransport dank zij een efficiënt netwerk 

6. meer comfort dank zij een hoger aanbod, geen vervoer in ‘sardienendoosjes’ in de 

piekuren!  

7. Betere toegankelijkheid dank zij lage-vloer-trams en bussen 

 

Heel wat elementen pleiten voor de tram op eigen baan boven de grond. 

De tram vergeleken met de bus: 

- 1 m smaller 

- 2,3 maal meer passagiers 

- een tram gaat 25 jaar mee, een bus 10 jaar  

 

De sneltram vergeleken met de metro : 

- kleinere halteafstanden 

- kleinere investering (10 miljoen euro per km, i.pl.v. 160 miljoen euro/km) 

- veroorzaakt geen manhattan-effect (= kantoorconcentratie) 

- geen degradatie van de stadsbeleving dank zij bovengronds vervoer 

- geen versterking van de scheiding wonen-werken 
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De sneltram: een oplossing voor de files van de middelgrote steden (vanaf 

100.000 tot 1 miljoen inwoners)  

Sneltrams in een fijnmazig netwerk geven een beter comfort.  

Het is een betaalbaar systeem. 

In combinatie met overstapparkings zijn de sneltrams het ideale instrument om de auto’s 

uit de stad te weren. De leefbaarheid van de stad zal toenemen en de stadsvlucht zal 

stoppen. De stad verdichten met nieuwe woningen wordt mogelijk. 

 

De toekomst: Overstapparkings met kleine elektrische voertuigen en PV-cellen 

Zie nieuwsbrief nr 2: het nieuwe rijden….  

Zie ook het e-boek: HST 11-Autonomie met minder transport 

 

Zurich: 400.000 inwoners  
Zurich is bekend als een schoolvoorbeeld voor 

een goed openbaar vervoer. De bevolking werd 

eerst geraadpleegd over de aanleg van een 

metro en men heeft dit weggestemd.  

Het alternatief met bovengrondse tramnet op 

eigen bedding werkt perfect met een “metro-

kwaliteit”: 

snelheid, comfort en frequentie zijn optimaal. 

De trein- en busverbindingen sluiten goed op 

mekaar aan met maximum 5 minuten wachttijd. 

De langparkeerplaatsen zijn er beperkt en de 

voetgangersvoorzieningen zeer uitgebreid. 

 
Bazel: 190.000 inwoners 

 

Bazel was een van de eerste steden met een  

uitgewerkt tramnet met duidelijke voorrang op 

het autoverkeer. De auto moest wijken voor de 

tram en dat was nieuw, zeker in de jaren ‘70! 

Parkeerplaatsen moesten wijken en de lichten 

werden gesynchroniseerd in functie van de tram. 
 
 
 
 
 
 
 

Frieburg: 216.000 inwoners 

Frieburg is reeds verkeersluw sinds 1960. Het is 

sindsdien uitgegroeid tot de ecologische 

hoofdstad van Europa. 

 

- De tram heeft eigen bedding 

- Frequentie: iedere 7.5 min. 

- 80 % van de Freiburgers woont op < 500 m 

van een tramhalte 

- Kostenloze “park and ride” plaatsen verspreid 

over het gebied 

- 60.000 mensen pendelen dagelijks  

- Lage opstap bevordert op- en afstapsnelheid 

en maakt vervoer toegankelijk voor 

rolstoelpatiënten 

 

http://www.hetautonomehuis.be/nieuwsbrieven/
http://www.hetautonomehuis.be/transport/
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3. Binnenstedelijk verkeer 
 

Meten is weten 

Voorbeeld Leeds 500.000 inwoners 

"Wenslijnen" voor het herkomst - bestemmingsverkeer, uittreksel uit het “Buchanan 

Rapport” 

 
 

Lokaliseren tewerkstelling: A B C D …. 

Interne verkeersstromen kunnen voorkomen worden via 

een fijnmazig comfortabel netwerk. 

 
De vlotte verbinding van het voorstedelijk net met het 

stedelijk net is van kapitaal belang: overstappen moet 

vermeden worden. 

“Ontbussing” van de stad: 

De bus als voortransport voor de sneltram.
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4.. Voorstedelijk verkeer 
Langparkeren (zo ver mogelijk) buiten de stad 

Het parc and ride – system (ook transitparkings genoemd)  

Grootschalige parkings dichtbij de stadsrand zijn inefficiënt  

 geen antwoord op de files: het autoverkeer tot aan de ring blijft bestaan 

 niet efficiënt: veel tijdsverlies bij overstappen   

 geldverspilling: heel dure parkings 

 milieuaantasting groene rand; vooral gevoelig in de rand van Brussel 

 massatransport per metro is heel duur en leidt tot cityvorming: monofunctionele 

kantoorzones 

 

Voorwaarden voor een efficiënt en werkzaam parc and ride systeem: 

 

1. Minimaal voortransport: transitparking zo kort mogelijk bij de woning 

2. Comfortabel netwerk: grote frequentie, snelle verbinding en geen overstappen  

3. Minimaal natransport: rechtstreekse verbinding met de bestemming 

 

Ideaal is de lage vloertram op eigen bedding: ze bieden een 

maximaal comfort en kunnen met grote snelheid de 

bewoners in de stad brengen. Het komt er op aan om het 

voortransport zo kort mogelijk te maken. Zodoende kan men 

met kleine elektrische wagens of elektrische fietsen naar de 

halte. Aan de halte kan men PV panelen aanbrengen zodat de 

vervoermiddelen met de zon kunnen opgeladen worden 

terwijl men op kantoor zit: weg met de dure benzine en goed 

voor het milieu.. 

 

Belangrijk: 

De parkings zijn kleinschalig, vlot toegankelijk en gratis voor 

de gebruiker. 

Het voorstedelijk net loopt door tot in het centrum van de 

stad. 

 

 

5.. Doorgaand verkeer 
 

Het doorknippen van de doorgaande verkeersaders is 

relatief eenvoudig uit te voeren.  

Simpel te realiseren met een verkeersvrije zone in 

het centrum. Met lussen kan men het verkeersvrij 

centrum bereiken. 

Zie voorbeeld intentieplan Brussel centrum 

Volgens het GMP (gemeentelijk mobiliteitsplan) 

 

Ook op niveau van het stadsgewest en op 

buurtniveau is het weren van het doorgaand verkeer 

een essentieel aandachtspunt. Het komt er op aan 

rustige zones te creëren en tegelijkertijd de vlotte 

bereikbaarheid van deze zones te verzekeren. 
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6.. Bereikbaarheid verzekeren in de auto-luwe stad 

 
Verkeersluwe straten zijn mogelijk in 

“stedelijke kamers”, zoals 

“woonerven” en “winkelerven” 

De 

“verkeersaders”  

moeten duidelijk 

gedefinieerd 

worden. 

Tekening: 

uittreksel het 

“Buchanan-report” 

De afbakening van 

deze rustige 

gebieden kan met 

een eenvoudige paal in het midden 

van de rijweg. 

 

Openbaar vervoer en de bevoorrading 

van de stad zijn essentiële en 

onmisbare onderdelen van de stad en 

horen ook thuis in de rustige 

woongebieden en winkelstraten. 

Hieronder : 

Foto’s van een woonerf, een winkelerf, 

de verkeersvrije Veldstraat te Gent en 

een winkelerf met ruimte voor 

bevoorrading. 
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7.. Beleidsmaatregelen en aandachtspunten voor het beleid. 
 

TRANSITIEGEDACHTE -  nieuwe inzichten 

 

Elke euro investeren in nieuwe infrastructuur voor het 

autoverkeer is een verloren euro. 

Het verkeer wordt tegen 2020 veel te duur voor de auto met 

fossiele verbranding. 

Het verkeer valt dan stil en de economie ook. 

Waarschuwing van de adviseur van de Europese Commissie,  

“Jeremi Rifkin”: zie dramatische speech:… 
zie youtube... 
Grafiek op basis van de stellingen van “Jeremi Rifkin”: 

Voorbeelden van foute investeringen: 

Sluiten ring rond Antwerpen, BAM-tracé, kostprijs: 7,5 miljard euro. 

Verbreding ring rond Brussel, kostprijs: minimum 280 miljoen euro. 

 

Het planbureau voorziet 20% meer verplaatsingen tegen 2030 als het beleid zo verder 

gaat… 

DUS: 

NIET investeren in nog meer transport wel in het voorkomen van het transport 

Geen en / en verhaal, maar een keuze: privé of gemeenschappelijk vervoer 

Er is immers een beperkte ruimte en beperkt geld. 

Het is het een of het ander  

 

AANDACHTSPUNTEN 

1.. Opgepast met gratis openbaar vervoer voor pendelverkeer 

Gratis OV stimuleert pendelverkeer en vergroot de woon-werkafstanden 

OV mag geld kosten, de auto kost ook geld 

 

2.. Binnenstedelijk openbaar vervoer mag gratis  

Gratis openbaar vervoer kan een beloning om in de stad te wonen. 

 
3.. Parkeerbeleid = essentieel onderdeel van de leefbaarheid van de stad 

Het onderscheid tussen de soorten parkeren is van groot belang: 

Langparkeren: elimineren  

Kortparkeren: stimuleren omwille van de middenstand en de voorzieningen 

Parkeren kort bij de winkel is van zeer groot belang voor het comfort van de klant vooral 

bij aankoop van grotere gewichten (zoals een bak water bijvoorbeeld). 

Woonparkeren: stimuleren ten voordele van het wonen in de stad 

De auto mag niet te ver van de woning gestald worden; er moet voor het in- en uitladen 

kort bij de woning kunnen geparkeerd worden. 

http://www.youtube.com/watch?v=jdnmEM1O_D8
http://www.youtube.com/watch?v=jdnmEM1O_D8
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4.. Minder zoneren, meer kleinschalig integreren in het woonweefsel 

 

De winkel om de hoek is het ideaal. 

Hoe meer men zoneert en uit mekaar trekt,  

hoe meer transport, 

hoe meer transportvoorzieningen, 

hoe meer kosten… 

Transportvoorzieningen trekken dan weer meer verkeer aan en zo blijft men 

bezig aan een bodemloze put van kosten………… 

 

Voorbeeld Uplace : 

Een eenvoudige berekening maakt duidelijk dat 

de extra 25.000 wagens per dag minstens één 

extra rijstrook elke richting noodzakelijk 

maakt. 

 
DE CAPACITEIT VAN EEN RIJSTROOK:  

1700 auto’s per uur bij normale snelheid 

3000 auto’s per uur bij blokrijden 

Uplace: 25.000 auto’s per dag geven een 

gemiddelde van 2080 auto’s per uur  

Uplace maakt dus minstens één extra 

rijstrook noodzakelijk. 

 

WAT KOST EEN EXTRA RIJSTROOK ? 

Verhardingen, incl. grondwerken: 340.000 

euro/km, excl onteigeningen, excl bruggen 

Lengte van 26,5 km Watermael Bosvoorde tot 

Groot Bijgaarden 

De kostprijs: 26,5 x 340.000 = 9.010.000 euro 

Een rijstrook in elke richting:  2 X 9.010.000 

euro = 18.020.000 euro minimum 

Met bruggen en onteigeningen: X 2 

minimum 36 miljoen euro  

DE ANDERE MOBILITEITSKOSTEN: 

Daarnaast is er nog het AFRITTENCOMPLEX, 56 miljoen euro waarvan 12 miljoen voor 

Uplace. Dus: 56 - 12 = 44 miljoen euro voor de overheid. 

Totaal 36 + 44 = 80 miljoen euro subsidies voor Uplace. 

 

DE FILES ZULLEN NIET OPGELOST ZIJN: 

De extra verkeersaantrekking van 3 nieuwe mega shoppingcenters: 

 Uplace: 192.000 m² en 25.000 auto’s per dag 

 Just under the sky: 50.000 m² en 6.250 auto’s per dag 

 Project NEO  aan de Heysel: 100.000 m² en 12.500 auto’s per dag  

De nieuwe mega winkelcentra veroorzaken een extra verkeersstroom van 43.750 auto’s 

per dag (gem. 5.500 auto’s per uur). Deze verplaatsingen zullen niet allemaal via de ring 

gebeuren. Maar gezien we rekenen met de piekuren om de files te voorkomen, kunnen 

we met cijfer een voorlopige oriënterende raming maken.  

De max. capaciteit van een rijstrook is 1.700 wagens per uur. Er zijn dus drie extra 

rijstroken nodig in elke richting.  

De ondersteuning aan deze bedrijven bedraagt dus minimum 36 miljoen X 3 = 108 

miljoen euro! Dit komt bovenop de 280 miljoen euro die reeds voorzien waren voor 

verbreding van de ring! De files zullen echter blijven…de huidige plannen voorzien slechts 

2 extra rijstroken in elke richting tussen Strombeek en Groot Bijgaarden. 
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4.. VOORBEELD  GEWEST BRUSSEL 

 

Cijfergegevens: 

Intern verkeer: 

51% autoverkeer , 30 % openbaar vervoer en de overige 19 % te voet, per fiets, enz… 

62,2 % van de verplaatsingen zijn minder dan 5 km. (=fietsafstand)  

→Niettegenstaande de aanwezigheid van een ruim openbaar vervoersaanbod, gebruiken 

de inwoners toch zeer veel de auto voor (korte) stedelijke verplaatsingen, omdat het 

openbaar vervoer niet kan concurreren met de ruime voorzieningen voor de auto. 

Pendelverkeer in en uit:  

Dagelijks komen 350.000 mensen in Brussel werken. 

Waarvan 280.000 met de auto komen en 70.000 met het openbaar vervoer. 

→Niettegenstaande de vele treinverbindingen, gebruiken de pendelaars toch massaal de 

auto omdat de meeste mensen te ver van de halte van het O.V. wonen. 

De parkeercijfers: 

Brussel telt een parkingpotentieel van 750.000 wagens, het merendeel op privédomein. 

(het totale ruimtebeslag bedraagt 1200 ha) 

Gedetailleerde cijfers over het bewoners parkeren en het kortparkeren zijn niet gekend. 

In vergelijking met bijvoorbeeld Zurich (400.000 inw.) heeft Brussel vier maal meer 

parkeerplaatsen per inwoner. 

Het parkeren kost in Kopenhagen 4 euro per uur, in Brussel in ondergrondse 

parkeergarage is dat ongeveer 2 euro per uur. 

 

Wat wil Brussel er aan doen met hun “Gemeentelijk mobiliteitsplan” (GMP)? 

Intern verkeer: 

Men wil een paar tramlijnen invoeren en een paar metrolijnen verlengen. 

Het beheerscontract 2012-2016 van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB voorziet 

dat het openbaar vervoer tegen 2025 zowat 75 % meer reizigers zal moeten vervoeren 

dan nu.  

De MIVB wil dat onder meer opvangen door nieuwe tramlijnen naar de rand van Brussel 

in te leggen. Men denkt na over een verlenging van tramlijn 62 naar Zaventem.  

Pendelverkeer in en uit:  

Met het Gewestelijk ExpressNet (GEN) wil men de capaciteit verhogen van de treinen 

met één trein per 15 minuten. Dit moet aangevuld worden met snelbussen en 

transitparkings aan de stations. 

De Lijn kondigde aan dat ze tegen 2020 vier nieuwe tramlijnen vanuit Brussel gaat 

bouwen:  

Tramlijn P1: Brussel – Londerzeel – Willebroek - Boom 

Tramlijn P2: Brussel – Dilbeek – Lennik – Ninove/Gooik 

Tramlijn P3: Brussel – Brussels Airport – Haacht - Heist-op-den-Berg 

Tramlijn P4: Jette – Tervuren: cirkelvormige tramverbinding rond Brussel: de ‘Randtram’  

 

Parkeerbeleid: 

Men wil 45.000 minder langparkeerplaatsen van de 280.000, dat is: 16 % vermindering, 

Bedenking: het zou 75 %  moeten zijn in vergelijking met Zurich. 

Met de huidige parkeerplannen is de auto nog altijd de koning in Brussel. 

 

DE VIJF ZWAKHEDEN VAN HET MOBILITEITSPLAN VOOR BRUSSEL 

1.. De versnippering van het netwerk van openbaar vervoer  

2.. Het pendelverkeer: te hoge en foute verwachtingen in het GEN 

3.. Het grote knelpunt is het gebrek aan alternatief als men de parkeerruimte 

vermindert. 

4.. Overwaardering van de metro. 
5.. Niet beheersen van de stadsvlucht 
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1.. DE VERSNIPPERING IN HET NETWERK VAN OPENBAAR VERVOER 

Hieronder het antwoord op de vraag waarom de Brusselaars zo veel de auto gebruiken. 

NMVB- stadsverkeer:  

Bestaand NMVB-net: metro: 40 km, tram: 135 km en de bus: 450 km. 

De Lijn: regionaal verkeer 

De 75 lijnen van De Lijn die tot het centrum doordringen zijn dus complementair aan de 

stedelijke bussen. 

Dit versnipperd systeem resulteert in 

Veel overlappingen: te groot aanbod bussen op plaatsen waar het niet nodig is  

Zones die niet goed bediend zijn. 

Veel overstappen en gebrekkige coördinatie leidt tot lange wachttijden waardoor de 

reistijden te lang uitvallen.  

De auto heeft dus in Brussel een zeer comfortabele positie, er is geen echte concurrentie. 
MET DIT OPENBAAR VERVOERSNET IS HET ONMOGELIJK OM EEN AUTOVRIJE STAD TE 
REALISEREN! 

Plan Openbaar Vervoer Brussel: een chaotisch lappendeken 

 
o Metronetwerk: in het rood 

o Pre Metro (=ondergrondse tram): in het oranje 

o Tram: in het groen 

o Bus: in het blauw 

Wegens de grote concentratie kantoren is de O-W-metro-as is nu reeds oververzadigd… 

De Noord-Zuidverbinding via de beurs (pre-metro) is ook verzadigd; men wil er een 

volwaardige metro van maken om de capaciteit te verhogen. 



17 
 

2.. HET PENDELVERKEER: TE HOGE EN FOUTE VERWACHTINGEN IN HET GEN 

 

Het GEN (gewestelijk expressnet) is een capaciteitsverhoging van vooral het treinverkeer 

met hier en daar wat “snelbussen” om de gaten op te vullen. De hamvraag is of dat zal 

volstaan om de mensen te doen overstappen op het openbaar vervoer? 

Het antwoord is neen omdat het systeem veel te grofmazig is en omdat men Brussel nog 

altijd veel te gemakkelijk met de auto binnen kan en er parkeren. Niemand zal geneigd 

zijn om van de auto over te stappen naar een “snelbus”. 

 

Geen antwoord op de files, te grofmazig 

De suburbane gebieden rond de hoofdstad zijn de hoofdoorzaak van de files omdat men 

zich in deze gebieden alleen maar met de auto kan verplaatsen. De verspreide 

bebouwing veroorzaakt immers een te groot voortransport voor het openbaar vervoer.  

Het GEN lost dat probleem niet op omdat er geen treinen rijden in dit verkaveld 

landschap, het is een te grofmazig systeem. 

We weten dat binnen de ring van 30 km rond Brussel, het GEN-gebied, zowat 70 % van 

de pendel naar Brussel met de auto gebeurt. In de tekening hieronder zie je de 

suburbane gebieden, de meeste auto’s komen uit dit gebied (auto/OV= 80/20 %, zie 

verder: de oude transitparking studie) De zones langsheen de spoorlijnen genereren 

uiteraard veel minder pendelauto’s. (auto/OV = 40/60 %)  

  

Probleem noordrand Brussel 

De boerentrams van Wemmel, Meise-Londerzeel, Wemmel en Asse zijn afgeschaft en 

vervangen door oncomfortabele bussen. Iedereen beseft nu dat dit een heel domme 
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beslissing was: inefficiënte buslijnen die zich vast rijden in het verkeer, lange rijtijden en 

gebrek aan rijcomfort. 

Wie gaat er in het suburbaan gebied overstappen van de auto naar een “snelbus” met 

beperkt comfort? 

 

Het GEN vergroot de woon-werkafstand en stimuleert het ontstaan van 

satellietsteden en de verfransing. 

Voorbeeld Merchtem 

Merchtem wordt nu al overwoekerd door appartementsbouw en (Franstalige ) 

inwijkelingen uit Brussel vanwege het station dat binnen de 15 minuten van Brussel ligt. 

Als men het GEN toepast komt er eigenlijk een massatransportmiddel in dat landelijke 

dorp zodat het binnen de kortste keren een satellietstad van Brussel kan worden.  

Op deze wijze giet het grootschalige transportsysteem de bewoners van Brussel uit over 

Merchtem.  

 

De maatregelen om bijvoorbeeld de ambtenaren gratis naar Brussel te laten sporen 

hebben geleid het vergroten van de woon-werkafstand en tot verzadiging van de 

treincapaciteiten. Op deze wijze zit men in een vicieuze cirkel met steeds groter 

wordende transportkosten.  

 

Walk to work: hoe minder transport hoe beter. 

Gaan we mensen die steeds verder van hun werk wonen belonen of bestraffen ? Dat is 

de vraag. 

Nu worden ze beloond met zelfs gratis treinen; ongeveer 60.000 ambtenaren rijden nu 

gratis naar hun werk. Dat de treinen dichtslibben is dus normaal.  

In Nederland is er nu een belasting op de afstand wonen-werken.  

In Vauban (Fribourg)heeft slechts één op de tien nog een auto omdat ze hem niet meer 

nodig hebben dank zij de goede ruimtelijke ordening. 

 

Het GEN kan niet zonder de verbreding van Noord-Zuid spoorverbinding, deze is 

extreem duur en niet voor morgen. 

Het vergroten van de capaciteit van de Noord-Zuid-as kost tussen de 3,6 à 5,2 miljard 

euro en zal vele jaren aanslepen.  

Ter vergelijking: 

Met een dergelijke mega investering kan men ca 450 km sneltram aanleggen. Dit is meer 

dan genoeg voor het ganse suburbaan gebied rond Brussel. 

 

Verbreding ring rond Brussel: de voorlopige gekende raming bedraagt 280 miljoen euro. 

Men zal vanuit de autolobby argumenteren dat men veel te veel investeert in openbaar 

vervoer in verhouding met het wegverkeer. 

 

Het GEN is contraproductief zonder streng parkeerbeleid en grond- en panden 

beleid. 

De zeer grote capaciteit die men aanbiedt en de snelheid waarmee men Brussel zal 

kunnen bereiken kunnen ook een averechts effect hebben. Met het huidig parkeerbeleid 

(16 % vermindering parkeren) zal het leefmilieu niet verbeteren. De GEN-treinen zullen 

in het begin half gevuld rondrijden. Nadien zullen de Brusselaars en ook de allochtonen 

de weg vinden naar de goedkope woongebieden in de goed bereikbare satellietsteden en 

-dorpen. Het overlopen van de stad zal op termijn de pendel versterken en de treinen 

zullen terug vollopen. En dan? Nog meer sporen aanleggen? Ondertussen verloedert de 

stad nog meer…. 

Het investeren in steeds meer transport is dus een vat zonder bodem. 
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3.. HET GROTE KNELPUNT: is het gebrek aan alternatief als men de 

parkeerruimte vermindert. 

 

DE TRANSITPARKINGS 

 

De oude studie door Groep Planning uit 1979: nog steeds actueel. 

Opgemaakt door prof Jan Tanghe, Wim Wessels en Hugo Vanderstadt. 

Een project van 250 miljoen euro werd door deze studie grotendeels afgevoerd omdat de 

parkings te kort tegen de stad gelegen waren. 

De voorstellen om de parkings verder van de stad aan te leggen werden afgewezen 

omdat de stad Brussel geen vat had op het Vlaams grondgebied. Er bestond geen enkele 

vorm van overleg. 

 

Grootschalige parkings aan de stadsrand: 

onefficient  

o Geen antwoord op de files: het autoverkeer tot 

aan de ring blijft bestaan 

o niet efficiënt: veel tijdsverlies bij overstappen   

o geldverspilling: heel dure parkings 

o milieuaantasting groene rand; vooral gevoelig in 

de rand van Brussel 

o massatransport per metro is heel duur en leidt tot 

cityvorming: monofunctionele kantoorzones 

 

Voorwaarden voor een efficiënt en werkzaam 

transitparkingsysteem voor Brussel: 

 

o Minimaal voortransport: transitparking zo kort mogelijk bij de woning 

o Comfortabel netwerk: grote frequentie, snelle verbinding en geen overstappen  

o Minimaal natransport: rechtstreekse verbinding met de bestemming 

 

Men voorziet in de huidige voorstellen van het  ‘GMP’: 

o te weinig parkings om de stad autoluw te maken. 

o de parkings zijn te kort tegen de stad gelegen 

 

Een voorbeeld : een 

transitparking aan de “Japanse 

toren”.  

 

 

Eerst en vooral is deze te kort 

tegen de stad gelegen. 

Ten tweede moet men heel wat 

trappen doen om de A12 te voet 

over te steken, (denk aan 

winterweer en aan het 

tijdsverlies) 

Dit is een achteruitgang qua 

comfort: dergelijk slecht comfort 

kan niet concurreren met het 

huidige auto- systeem 
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4.. OVERWAARDERING VAN DE METRO 

 

1.. Heel duur: De kostprijs  van het verlengen van de metro naar schaarbeek: 4 km 

kost 643 miljoen euro, dus 160 miljoen euro per km!!! Hierdoor wordt het gebruik van 

het OV duurder en kan men niet veel meer investeren in sneltrams. (kostprijs sneltrams 

op eigen bedding: 10 miljoen euro/km) 

2.. Grotere loopafstanden: een ondergronds spoor is een heel dure investering en 

rendeert pas als het een grote capaciteit kan verwerken. Deze grote capaciteit impliceert 

een grote afstand tussen de halten. 

3.. Cityvorming: een grote capaciteit betekent de mogelijkheid tot het concentreren van 

veel mensen op een plaats op een korte tijd. Dit heeft grootschalige effecten tot gevolg 

langs de metrolijnen. De metro bevordert dus de cityvorming: uitdrijving van de 

woonfunctie, reservaatvorming en eenzijdige compactheid. (kantoorkanker)  

4.. Verschraling stadsbeleving: mensen onder de grond stoppen betekent het 

elimineren van de stadsbeleving en het vergoten van de onveiligheid. Wanneer de metro 

verschillende reservaten verbindt (werk, recreatie, shopping) komt men tot de situatie 

dat men alle menselijke activiteiten kan vervullen zonder de stad nog te zien. 

 

5.. HET NIET BEHEERSEN VAN DE STADSVLUCHT  

 

Brussel heeft een grote stadsvlucht gekend van de oorspronkelijke bewoners omwille van 

de onleefbaarheid voor gezinnen met kinderen. Diegenen die het konden betalen kochten 

een stuk grond in de rand van de stad. 

De stad liep niet leeg: ze werd (terug) opgevuld met allochtonen en kantoorgebouwen. 

Nu zien we het fenomeen dat de stad overloopt van de allochtonen die zichzelf heel goed 

hebben voortgeplant met zeer grote gezinnen. (200.000 nieuwe bewoners te 

huisvesten..)  De grootschalige transportvoorzieningen zoals het GEN zullen die bewoners 

naar de satellietsteden laten overlopen vanwege de tekorten aan betaalbare woningen in 

de stad. 

Op deze wijze zien we dat het GEN geen oplossing biedt aan de files en dat het 

integendeel nog meer pendelverkeer genereert. 

 

Een kwalitatieve woonomgeving en een leefbare “verdichting” zijn pas mogelijk als de 

auto voor een groot deel (3/4) verdwijnt uit Brussel. Dit is alleen mogelijk als men woont 

waar men werkt, in een aangenaam woonmilieu (geen woontorens) en met een 

kwalitatief fijnmazig transportnet zoals de sneltram. 

 

 

CONCLUSIE: 

 

Brussel heeft geen doortastend plan om de verkeersproblemen op te lossen. 

De oorzaak hiervan is o.a. de versnippering van de bevoegdheden tussen de 19 

gemeenten onderling en ook de slechte communicatie met Vlaanderen. 

 

De foute mega investeringen 

in de ring: minimum 280 miljoen euro 

in de noord zuid verbinding:  3,6 en 5,2 miljard euro 

in het GEN: 300 miljoen euro. 

in transitparkings….? 

 

zullen niet echt renderen (in verhouding tot de investeringkost) 

de files zullen blijven  

de stad blijft onleefbaar voor gezinnen met kinderen. 

 

zullen leiden naar geldgebrek voor de juiste investeringen. 
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DE OPLOSSING VOOR DE FILES EN DE LEEFBAARHEID VAN DE STAD BRUSSEL: 

 

VERTRAMMING EN ONTBUSSING VAN DE STAD 

Een overlappend fijnmazig tramnetwerk zou de buslijnen in de stad moeten 

vervangen. 

 

Voordelen: 

 Minder overstappen 

 Snellere verbindingen 

 Efficiënter - meer comfort 

 Compenseert de huidige oververzadiging op sommige metrolijnen  

 Regionale rechtreekse verbinding mogelijk met het stadscentrum!!! Zonder 

overstappen. 

Voorbeeld: de semi metro van de Noordstation naar het Zuidstation. 

Foto’s:  Brouckereplein vroeger met de tram (links) en met de metro nu (rechts)  

 

 

Een nieuwe N-Z tramlijn bovengronds boven de bestaande pre-metro doortrekken  

ten noorden naar het buitengebied tot Londerzeel/Boom met aftakkingen naar Wemmel 

en Grimbergen  

ten zuiden Waterloo en verder.  

Frequentie in de regio: 30 minuten en in de stad 10 minuten. 

Voordelen 

 Oplossing voor de overzadiging van de pre metro. 

 Directe verbinding van de regio met het stadscentrum 

 Goed voor het commerciële centrum van Brussel 

 Goede bereikbaarheid van de kantoorzones via de metrotoegang op het 

Bouckereplein. 

 Grootste voordeel: goed alternatief voor de autogebruikers van de villawijken: de 

snelle en directe verbinding met het stadhart is een supercomfort dat de auto niet 

kan aanbieden. Als men in het buitengebied massaal overstapt via de kleinschalige 

parc and ride parkings wordt de stad stilaan autovrij. 
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HET TRAMNET OP 1 JANUARI 1954 

Het valt op dat de tramlijnen vroeger zeer centralistisch waren en daardoor kon men 

zonder overstappen naar het centrum vanuit de verste uithoeken.  

Deze principeschets voor de 

sneltramlijn naar Londerzeel is 

gelijkaardig, maar heeft het 

voordeel dat de frequentie 

toeneemt in het stadscentrum 

dank zij het samenvloeien van 

drie lijnen. 

Deze lijn is complementair aan 

het grofmazige GEN omdat het 

de zones aandoet die de 

meeste auto’s genereren.  

Het verplaatsen van de 

langparkeerplaatsen in de 

binnenstad naar het 

buitengebied wordt mogelijk. 

(zonder morren)  

 

Een gelijkaardige lijn is 

aangewezen in de Oost West 

richting – Ninoofse Stw – 

Leuvense Stw. 

Ook het hertrammen van de 

Lombartstraat is belangrijk in 

de O-W verbindingen. 
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5.. VOORBEELD ANTWERPEN 

 

Pendelverkeer 
Hieronder het bestaand plan voor een park and ride systeem voor Antwerpen 

van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen 
 

 
 

Rode lijnen: tramlijnen 

Groene, gele en blauwe lijnen: buslijnen 

De verspreide bewoning rond de stad wordt niet bereikt. In dit suburbane gebied zitten 

de meeste auto’s. 

 

In Antwerpen is er hetzelfde probleem als te Brussel: de zones waar de meeste auto’s 

zich bevinden worden (bijna) niet bediend met een kwalitatief vervoermiddel. 

 

Het is een utopie te denken dat snelbussen de auto’s uit de stad zou kunnen halen, 

ook overdekte parkeergebouwen doen dat niet, daar zijn goede redenen voor.. 

Vooral de P&R Metropolis lijkt zeer problematisch, hoe mooi je ook integreert, 

overstappen op een snelbus op die plaats??? 

Met dit plan kan men dus de stad niet autovrij maken, laat staan iets te doen aan de 

files! 
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Alternatief plan voor een park and ride systeem 
een schematisch plan met de missing links. 

 

 
 

Het opvangen van de auto’s in de landelijke residentiële gebieden kan de autopendel met 

80 % verminderen. 
De juiste cijfers van deze vermindering kan men pas uitrekenen als men de juiste 

gegevens heeft van de bestaande toestand. Hoeveel wagens rijden er dagelijks vanuit de 

verschillende dorpen en wijken naar de stad?  

Pas als we dat weten kunnen we de uitdunning van het autoverkeer begroten. 

 

 Dank zijn het afvlakken van de piekuren zullen er geen files meer zijn. 

 Dank zij het opheffen van de langparkeerders en het versmallen van de rijwegen: 

meer ruimte in de stad voor de woonfunctie,  

 Dank zij het wonen in de stad is er minder vervoersvraag en dus minder kosten aan 

infrastructuur 

 Dank zij het meccanotraject kan men het doorgaand verkeer van de ring halen, goed 

voor 60 % van het verkeer op de ring. 

Mogelijkheid voor het aanleggen van een ringtram langsheen de binnensingel. 

 

De kosten: 

Investeren in openbaar vervoer en privé vervoer is geen en/en verhaal: 

Wat men investeert in de wegenis kan men niet meer in het openbaar vervoer stoppen. 

De extra tramlijnen kosten 10 miljoen euro per km. 

Er zijn in dit plan ongeveer 70 km voorzien x 10 miljoen/km = 700 miljoen euro 

Kostprijs BAM tracé: 7,5 miljard 

Kostprijs meccano met overkapping: 4,03 miljard euro 

 

Investering in de vertramming maakt heel wat investeringen in het autoverkeer 

overbodig (minder rijstroken nodig) en is dus een besparing in plaats van een uitgave! 
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Antwerpen autovrij 

Geen files meer en geen doorgaand verkeer op de ring.  

 

Doorkappen i.pl.v. overkapping ring is technisch mogelijk: 

Er is voldoende capaciteit op het meccano tracé 

Er is een grote reductie mogelijk van de verkeersstromen via het openbaar vervoer en 

het elimineren van de langparkeerders in de stad. 

 

De 100 % reductie van het autoverkeer op de ring is mogelijk dank zij  

de vertramming: reductie 20 % 

het elimineren van het doorgaand verkeer: reductie 60 % 

wonen waar men werkt: reductie min.10 % 

De resterende 10% kan opgenomen worden door de binnensingel. 

 

De ring als “doorlopende”  verkeersader is nergens meer voor nodig. 

- Meccano tracé Oost en West: 

2 x 3 rijstroken twee keer = 12 rijstroken: vervangt de 2x4 rijstroken van de ring 

 

- Meccano tracé ter hoogte van Deurne: 

2 x 2 rijstroken 

 

- Meccano tracé ter hoogte van het Middelheim park:  

Te behouden capaciteit richting Kennedytunnel 

volledige overkapping van de bestaande 2X 4 rijstroken 
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Autovrije zone verbindt centraal station met de grote markt 
Doorgaand verkeer wordt onmogelijk dank zij het doorknippen van de leien met een  

autoloos gebied voor tram, voetgangers en fietsers. 

 

Ring doorkappen i pl v overkappen 
1..Ring te Deurne noord: versmalling 

Versmalling tot 4 rijstroken en invulling met groene strook op de plaatsen waar de rijweg 

dieper ligt. 
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2.. Ring te Berchem: transformatie 

De ruimte van de ring gebruiken voor ringtram, buurtweg en buurtparkings 

Erboven: bioklimatische architectuur en groenvoorziening 

 Zone voor wonen 

 Diensten 

 Groen + urban farming 

 Stadsserres 

 
3.. Ring te Wilrijk: overkapping 

Vanaf de militaire baan wordt de viaduct omgebouwd tot tunnel 

De afrit van de A12 richting Berchem wordt verwijderd. 

Volledige overkapping met groene zone en bio-klimatische architectuur, 

goed voor contact van de stad met de tentoonstellingswijk. 

Betere integratie groene zones van Antwerpen in het woonweefsel dank zij de 

ondertunnelingen: 

- groene zone luchthaven Deurne: ondertunneling en aanleg parkgebied ter vervanging 

van de luchthaven. 

 

Belangrijk is de timing: 

 Eerst het openbaar vervoer op punt zetten. 

 Dan de langparkeerders naar de transitparkings verhuizen. 

 Dan de rijstroken versmallen en het verkeerpatroon herstructureren in functie van de 

verkeersluwe stad. Men zal dan merken dat de investeringen in het autoverkeer veel 

minder zullen zijn dan eerst begroot. 

De overkapping: 

Wachten tot na het invoeren van het tramsysteem. 

De alternatieve oplossingen voor de ring en de overkapping rustig doorpraten met de 

bewoners . 
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WEBSITE: 

www.hetautonomehuis.be 
 

Te lezen op onze website: het e-boek: “Het Autonome Huis”  

 

DE VOLGENDE DOCUMENTEN ZIJN TE DOWNLOADEN:  

 De beleidsnota met de standpunten en concrete actiepunten 

 Het beleidsadvies certificaten 

 Thesis: Een grotere mobiliteit - een bedreiging voor stad en platteland. 

 De actuele nieuwsbrieven 2012: 

Nr 7: Transitie in de architectuur – in voorbereiding 

Nr 6: De autovrije stad 

Nr 5: Bio-klimatische architectuur- de architectuur van de natuur 

Nr 4: Groene hoogbouw – volksbedrog? 

Nr 3: Urban farming   

Nr 2: Het nieuwe rijden- autonoom, gratis en groen 

Nr 1: Zonneparken - de toekomst? 

 

CONTACT: 

Postadres van “Het Autonome Huis”:  

Heerbaan 132 - 1840 Londerzeel – België. 

Tel: 052 / 37 11 38 

e-mail adres: info@hetautonomehuis.be 
 

 

PRINCIPES VAN HET AUTONOME HUIS: 
1. Zelfvoorziening per woning en/of per woningcluster. 

2. Autonomie op vlak van de basis behoeften: huisvesting, watervoorziening, voeding, energie, 
waarbij zo veel mogelijk de grondstoffen uit de onmiddellijke omgeving worden gebruikt. 

3. Energiezekerheid via weersonafhankelijk energiesysteem en de local grid als back up 
4. Active house = meer produceren dat nodig is ter ondersteuning van het lokaal netwerk. 
5. Duurzaam: CO2 neutraal en met minimale ecologische voetafdruk. 
6. Inpassend in de bestaande ruimtelijke ordening en plaatselijke architectuur en zo veel 

mogelijk gebruik makend van het bestaande patrimonium. 

7. Lowtech: met beheersbare, begrijpbare en zelf te onderhouden technieken. 
8. Mobiliteit: hoe minder vervoer hoe beter: wonen waar men werkt, geen eco-slaapsteden. 
9. Betaalbaar: De investering in autonomie moet zichzelf terug betalen binnen de 15 jaar  
10. Bioklimatisch: De architectuur moet aangepast zijn aan het klimaat, zodat de architectuur 

een maximaal energievoordeel biedt en de nood aan technieken minimaliseert.  
11. Aanpasbaar aan nieuwe technieken: gezien de snelle technische ontwikkeling inzake de 

elektriciteit- en de warmteproductie dient de autonome woning deze ontwikkelingen flexibel te 
kunnen opvangen.  

12. Compacte bouwsystemen: dit wil niet zeggen dat we moeten vervallen tot het zielloze 
dozensysteem waarbij een uitsteeksel of een erker net meer mogelijk zouden zijn. Het heeft 
vooral te maken met aaneengesloten bouwen zoals dat in onze steden en dorpen het geval is: 
de rijwoning is de meest compacte en de meest energiezuinige woonvorm. 

13. Het principe van de “Trias energetica”: de volgorde van belangrijkheid:  

       ten eerste: beperk de energievraag 
       ten tweede: duurzame (en CO2 neutrale) opwekken van de benodigde energie 
       ten derde: wek de resterende energiebehoefte zo efficiënt mogelijk op. 
14. Het principe van de “Trias transportica“: de volgorde van belangrijkheid 

       ten eerste: beperkt de transportvraag, walk to work. 
       ten tweede: gebruik duurzame en C02 neutrale verplaatsingsmiddelen 
       ten derde: maak een zo efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte 

©Hugo Vanderstadt - eco-housing architectuur 

 

http://www.hetautonomehuis.be/
mailto:info@hetautonomehuis.be

