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VOOR MEER ZELFVOORZIENING 
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De inhoud van deze gratis nieuwsbrief mag gebruikt worden voor publicaties en 
onderricht, mits bronvermelding en de vermelding van de auteur. 
Auteur: Hugo Vanderstadt - architect en stedenbouwkundig ontwerper. 
 

VISIE 2050: BRUSSEL AUTOVRIJ   
1.. De chaotische verkeersknoop Gewest Brussel. 
2.. Binnenstad Brussel: voetgangerseiland midden de verkeerschaos. 
3.. VISIE 2050: autovrij Brussel, een voetgangershoofdstad. 
4.. Trendbeuk: het fijnmazig tramplan. 
5.. Zelfregulerend voorstedelijk tramnetwerk: beheersing pendel, stadsvlucht en 
cityvorming. 
6.. Beleidsmaatregelen en -aandachtspunten. 
 
ACTUA 
1.. Afscheid van de auto? 
2.. Barcelona gaat voor verkeersvrije 'superblocks'. 
3.. Dubai aan de Thames. 
4.. Hasselt: stadsdistributie werkt. 
5.. Voor u gelezen: 'Brusselse dichtheden en woonvormen'. 
 
1.. DE CHAOTISCHE VERKEERSKNOOP GEWEST BRUSSEL 
 
De cijfergegevens volgens het 'Gemeentelijk Mobiliteitsplan' (GMP): 
 
Wereldrecord  files, 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 het station wonen. 
 
Intern verkeer: nog te veel auto's voor korte verplaatsingen 
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. 
Volgens de meest recente enquêtes (bureau Inrix 2012-2013) zou het intern autoverkeer 
tot 32 % gedaald zijn en zou het aandeel van de openbaar vervoer gedaald zijn tot 26 % 
- wat toch weer wijst op de ontoereikendheid van het openbaar vervoer. 
 
 
De parkeercijfers: 
Brussel telt een parkingpotentieel van 750.000 wagens (280.000 langparkeerplaatsen), 
het merendeel op privédomein (het totale ruimtebeslag bedraagt 1.200 ha). 
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. 
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HET “GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN” SAMENGEVAT 
 
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.  
 
Nieuwe tram - en metrolijnen 
Men wil een paar tramlijnen invoeren en een paar metrolijnen verlengen. 
De MIVB wil nieuwe tramlijnen naar de rand van Brussel in te leggen. Men denkt na over 
een verlenging van tramlijn 62 naar Zaventem.  
Nieuwe metro 
Vooral de noord-zuid as wil men verlengen: 
ten noorden naar Schaarbeek tot aan de NATO te Evere en ten zuiden naar Kalevoet. 
 
Aanpak van de pendel en de files 
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. 
Vervoersmaatschappij 'De Lijn' wil  tegen 2020 vier nieuwe voorstads-tramlijnen. 
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 ZWAKHEDEN VAN HET MOBILITEITSPLAN VOOR BRUSSEL 
1.. De versnippering van het netwerk van openbaar vervoer. 
2.. Te grofmazig tramnetwerk. 
3.. Overwaardering van de metro en het massatransport. 
4.. Het pendelverkeer: de foute verwachtingen in het GEN. 
5.. Regionale tramlijnen: huidig concept is contraproductief. 
6.. De missing link: transitparkings en het gebrek aan moedig parkeerbeleid. 
7.. Het bevorderen van de stadsvlucht. 
 
CITYVORMNG = DE VICIEUZE CIRKEL = BODEMLOOS VAT 
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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 
het bestaand NMVB-net: metro: 40 km, tram: 135 km en de bus: 450 km. 
De Lijn: voorstedelijk verkeer 
Het bestand regionaal net: 75 lijnen die tot het centrum doordringen en overlappend zijn 
aan de stedelijke bussen. 
 
Dit versnipperd systeem resulteert in slechte dienstverlening. 
o Veel overlappingen: te groot aanbod bussen op plaatsen waar het niet nodig is.  
o Zones die niet goed bediend zijn. 
o Veel overstappen en gebrekkige coördinatie leidt veel nodeloos tijdsverlies. 
 
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! 
 
Het huidig Openbaar Vervoersnet te  Brussel: een chaotisch lappendeken. 

 
o Rood: metro. 
o Oranje: Pre Metro (=ondergrondse tram). 
o Groen: tramnetwerk. 
o Blauw: buslijnen. 

 
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. 
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2.. HET HUIDIG TRAMPLAN: te grofmazig 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter vergelijking: het vroegere tramnetwerk 1955 

 



5 
 

3.. HET HUIDIG METROPLAN 
 
OVERWAARDERING VAN DE METRO 
 
De nieuwe lijnen: 
Naar Schaarbeek: 4 km. 
Doortrekken naar de NATO te Evere: 1,5 km. 
Ontdubbeling t.h.v. de Wetstraat: 2 km. 
N-Z as doortrekken naar Ukkel / Kalevoet: 4,5 km. 
Totaal : 120 km  x 160 miljoen/km = 1.920 miljoen euro (zonder de nieuwe N-Z 
verbinding). 

 
 
Nadelen aan 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!!! (oude raming, incl. herinrichting 
bovengrondse aanleg). Hierdoor wordt het gebruik van het OV duurder en kan men niet 
veel meer investeren in sneltrams. (kostprijs sneltrams op eigen bedding: gemiddeld 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)  
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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. 
 
 
Waarom geeft het beleid voorrang aan de metro, niettegenstaande de hoge 
investeringskosten en de vele andere nadelen? 
 
Hogere capaciteit geeft minder exploitatiekosten. 
Bovengronds is er meer ruimte voor de auto. 
 
Men denkt nog altijd dat meer transport ook meer 'vooruitgang' betekent, terwijl het 
eigenlijk 'achteruitgang' is. 
 
 
 
4.. HET GEN :  FOUTE VERWACHTINGEN  
 
Geen antwoord op de files  
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”. 
 
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 een gebied met een straal van 15 km 
(auto/OV= 80/20 %, zie pendelplan). De zones langsheen de spoorlijnen genereren 
uiteraard veel minder pendelauto’s (auto/OV = 40/60 %).  
Op dit pendelplan zie je duidelijk dat het GEN de autos niet bereikt die gegenereerd 
worden in de villaverkavelingen rond de stad. 
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 Het suburbane gebied dat het GEN niet bestrijkt genereert de meeste auto's. 

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 
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.  
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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. 

 
Het GEN is contraproductief  
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 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. 
 
Waarom het GEN niet bundelend zal werken 
Het GEN rijt de stad open. 
De villawijken zullen blijven autoverkeer genereren. 
Satellietdorpen en -steden zullen ontstaan. 
 
Samengevat 
1.. Nog meer cityvorming. 
2.. Nog meer stadsvlucht. 
3.. Nog meer files. 
4.. Toename van de pendel. 
5.. Stimulans om nog verder van het werk in stad te gaan  wonen. 
6.. Nog grotere vervoersstromen.
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5.. DE NIEUWE REGIONALE TRAMLIJNEN: CONTRAPRODUCTIEF 
 
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’  
 

 
 
FOUTE VISIE 
 
De nieuwe sneltramlijnen zijn eigenlijk een soort metro die vanuit de stad worden 
doorgetrokken, ze hebben een grote capaciteit en snelheid; het is massatransport. Het is 
zeker geen 'boerentram' met vele haltes zoals dat vroeger was. 
Er worden geen parkings voorzien, men wil het voortransport per bus. Het is een harde 
lijn en geen fijnmazig netwerk dat zich kort bij de woningen bevindt. 
De overloop van de stad (=stadsvlucht van gezinnen met kinderen) wordt gesimuleerd 
want er is grote woningnood in Brussel . Men zoekt goedkope appartementen en die kan 
men vinden in de landelijke gemeenten. 
In plaats van de pendel te verminderen zal deze vermeerderen en zullen landelijke 
dorpen veranderen in voorsteden met alle sociale conflicten van dien. Denk maar aan de 
verfransing en de 'vreemdelingen' die steeds meer opduiken in deze gebieden. Nu al zijn 
er politieke stromingen die de onverdraagzaamheid aanklagen en dat zal verergeren als 
men zo  verder gaat. 
Het verkeersstructuur is altijd bepalend geweest voor de wijze waarop de stad zich zal 
uitbreiden. Dat was vroeger ook zo, toen heeft het tramnetwerk gezorgd voor de vele 
19° eeuwse uitbreidingen. De sneltram en het GEN zullen voor de tweede golf van 
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uitbreiding zorgen tot diep in de groene gordel en zelfs veel verder: tot in Boom en 
Puurs. 

Gevolg: de groene gordel kwijnt weg onder druk van de versnelde cityvorming (torens) , 
versnelde verstedelijking (satellietsteden en dorpen)  

DE GEPLANDE REGIONALE TRAMS MIKKEN VERKEERD EN MISSEN DE REELE 
PENDELSTROMEN DIE DE FILES VEROORZAKEN. 

 
TRAMLIJN NAAR LONDERZEEL 
Te lang: er is geen belangrijke pendel vanuit Boom of Willebroek. 
Te weinig haltes, te grofmazig. 
De opvang van het voortransport met transitparkings is te ver verwijderd (Willebroek) 
van de potentiële woongebieden. 
 
TRAMLIJN NAAR NINOVE 
Deze zou prioritair moeten zijn gezien het potentiële effect op het autogebruik en de 
files. 
 
TRAMLIJN NAAR HAACHT en Heist-op-den-berg 
Te lang: er is geen belangrijke pendel vanuit Haacht  of Heist-op-den-berg. 
 
DE RINGTRAM 
Er is weinig vervoersvraag tussen Jette en Tervuren en ook niet tussen Jette en 
Zaventem, een grote  vervoersvraag is er wel richting centrum Brussel.  
Is deze ringtram ontstaan uit een irrationele 'Vlaamse reflex'?  
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6.. DE MISSING LINK:  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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7.. HET BEVORDEREN 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 immigranten en kantoorgebouwen. 
Nu zien we het fenomeen dat de stad overloopt vanwege de huidige acute woningnood. 
(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. 
 
SAMENVATTEND, DE HUIDIGE PLANNING EN VISIE VAN HET BRUSSELS GEWEST 
 
Brussel heeft geen doortastend plan om de verkeersproblemen op te lossen. 
De oorzaak hiervan is o.a.: 
1.. de versnippering van de bevoegdheden tussen de 19 gemeenten onderling en ook de 
slechte communicatie met Vlaanderen. 
2.. de nadruk op de massatransportsystemen. 
 
De foute mega investeringen in massatransport 
in het GEN en de noord zuid verbinding:  3,6 à 5,2 miljard euro 
METRO: 1,9 miljard euro, 
 
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. 
 

Drie tramlijnen in een decentraal netwerk geven een hoger comfort en zijn 
samen veel goedkoper dan één metrolijn. 

 Capaciteit in personen per uur bij 
gelijke frequentie 

gelede bus 900 
tram 2.120 
metro  6.165 
 

Advies 
Stoppen met nog meer kantoorconcentraties en nog meer torens. 
De huidige harde metrolijnen behouden voor de bestaande kantoorzones en 
aanvullen met een fijnmazig tramnetwerk. 
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