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1 Inleiding en Situering

De studieopdracht betreft het opmaken van aanbestedingsdocumenten voor de heraanleg van de N6
Bergensesteenweg tussen de Brusselbaan en de Ruisbroeksesteenweg. Hierbij dient de aanleg van
een Bijzonder Overrijdbare Bedding op de Bergensesteenweg ingepast te worden. Het studiegebied
is op de onderstaande kaart weergegeven. Het gaat om ongeveer 2,7 kilometer gewestweg waarop
ook twee TV3V-projecten te vinden zijn, namelijk het kruispunt van de N6 met de Georges Wittouck-
straat en het kruispunt van de N6 met de Albert Van Cotthemstraat. De ontwerpen van beide punten
worden geïntegreerd in dit dossier.

De studie is in vier onderdelen opgesplitst, namelijk:

1. Voorontwerp - Ontwerp
2. Uitvoeringsontwerp
3. Aanbestedingsdocumenten
4. Leveren van technische assistentie tijdens de uitvoering van de werken

Deze projectnota betreft het ontwerp.

                              Figuur 1: Situering van het project
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2 Samenvatting startnota

2.1 Wensstructuur autoverkeer en wegencategorisering

De N6 is door de provincie gecategoriseerd als een secundaire weg type III. Aansluitend werden
door de gemeente Sint-Pieters-Leeuw de lokale wegen gecategoriseerd. Van belang voor de N6
kunnen de volgende wegen worden onderscheiden:

 Lokale wegen type I (blauw): Ruisbroeksesteenweg
 Lokale wegen type II (groen): Brusselbaan, Leon Kreperlaan, Albert Van Cothemstraat, Eugène

Ghijsstraat,  Georges Wittouckstraat en Petrus Basteleusstraat
 Lokale wegen type III (zonder kleur):,Oudstrijdersstraat, Félix Wittouckstraat, Albert Debroyer-

straat, Sint-Stevensstraat, René de Renessestraat, Albert Van Cotthemstraat, Eugène Ghijsstraat,
Koning Albertstraat, Groot-Bijgaardenstraat, Carré Wittouck, Jan Vanderstraetenstraat, Frans
Baesstraat, Laurierplein, Verminktenstraat, Olmenlaan, Burgemeesterstraat en Frederik Coevoet-
straat

De kaart, uit het gemeentelijk mobiliteitsplan, geeft deze categorisering weer. (bron D+A 2010)

De GBC startnota koos voor de optie om ventwegen te voorzien in de handelszone tussen de ge-
westgrens en de Van Cothemstraat. Dit genoot de voorkeur op de optie om enkel langsparkeerplaat-
sen aan te leggen. Ventwegen bieden enerzijds de mogelijkheid om lokaal en parkeerzoekend ver-
keer te scheiden van het doorgaand verkeer. Anderzijds laat de organisatie van parkeerplaatsen
langs deze ventwegen toe om meer parkeerplaatsen te voorzien dan in bestaande toestand. De op-
tie met langsparkeerplaatsen betekende een gevoelige afname van het aantal parkeerplaatsen. Dit is
gezien de handelszone niet wenselijk, zeker omdat hiervoor ook private parkeerplaatsen moeten
onteigend worden. Ventwegen laten ook toe een “winkelboulevard” te creëren, waar de voetganger
verder van het doorgaand verkeer gescheiden is, en dus op een meer aangename manier de ver-
schillende handelspanden kan bezoeken. In dit geval is het niet zozeer de categorisering als secun-
daire III die deze ventwegen langs de N6 verantwoordt. Het heeft vooral te maken met de hoge in-
tensiteiten langs de N6 en de mogelijkheid om de leefbaarheid in deze handelszone gevoelig te ver-
beteren.

Samenvatting startnota
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2.2 Concept

Er is een concept opgesteld voor de inrichting van de N6 tussen de Brusselbaan en de Ruisbroekse-
steenweg. In dit hoofdstuk worden zowel de kruispunten, wegvakken als bushaltes uit het concept
besproken.

Het concept gaat uit van de volgende kruispunten met verkeerslichten:
 N6 – Leon Kreperlaan – In- en uitrit Carrefour
 N6 – A. Van Cotthemstraat – Eugène Ghijsstraat
 N6 – Jan Vanderstraetenstraat – Frans Baesstraat
 N6 – Georges Wittouckstraat
 N6 – Ruisbroeksesteenweg – F. Coevoetstraat – P. Basteleusstraat

Voorts voorziet het concept, conform het streefbeeld N6, in het afsluiten van de Koning Albertstraat
en de Frans Baesstraat.

Naast de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers aan de kruisingen dienen ook enkele aan-
vullende oversteekplaatsen ingericht te worden. Deze kunnen best ter hoogte van de Brusselbaan,
de ingang van de brouwerij en ten noorden van de Burgemeesterstraat komen. Verder zijn doorste-
ken, voor voetgangers, door de gesloten middenberm (zie verder) in de noordelijke en zuidelijke zo-
ne aangeraden. Deze zijn best te situeren ter hoogte de René de Renessestraat en het Laurierplein.

              Figuur 2: Conceptplan verkeerslichten en verkeerscirculatie

, Revisie 01
Pagina 6 van 51

verkeerscirculatie



²

2.3 Kruispunten

2.3.1 Kruispunt Brusselbaan/Oudstrijdersstraat/Felix Wittouckstraat

Momenteel wordt er met Redevco (shopping Pajot) gepraat over de aansluiting van de wijk van de
Oudstrijdersstraat via de terreinen van Redevco. Zodanig ontstaat er één geconcentreerde aanslui-
ting met de N6, nl. het nieuwe kruispunt ter hoogte van de Leon Kreperlaan.  Deze verbinding kan
tegelijkertijd ook dienen om de bedrijvenzone tussen de Walckiersstraat en het kanaal te ontsluiten.
In deze oplossing is het afrijden van de N6 vanuit de richting Halle naar de ventweg mogelijk. Het
terug oprijden van de ventweg naar de N6 is niet mogelijk, deze ontsluiting gebeurt via de verbinding
met de Redevco site. Voorwaarde is dat de Zuunstraat geknipt wordt zodat er geen sluipverkeer mo-
gelijk is. Deze oplossing geniet de voorkeur.

Figuur 3: Voorgestelde circulatie via nieuwe ontsluiting Carrefour

Voorts wordt de Brusselbaan ontsloten via een ventweg. Het afrijden van de N6 vanuit Brussel naar
de Brusselbaan blijft mogelijk.

2.3.2 Kruispunt Albert Debroyerstraat

De Albert Debroyerstraat wordt ontsloten via een ventweg

2.3.3 Kruispunt Leon Kreperlaan

Het kruispunt wordt lichtengeregeld. Op dit kruispunt zal ook de ontsluiting van de Redevco site aa
sluiten, zoals in 2.2.1 besproken.

2.3.4 Kruispunt Sint-Stevensstraat

Dit kruispunt wordt niet rechtstreeks aangesloten op de N6 maar wordt ontsloten via een ventweg.

2.3.5 Kruispunt Albert Van Cotthemstraat

Dit kruispunt behoort tot het TV3V-programma en zal daarom minimaal worden aangepast.
naar de Groot-Bijgaardenstraat is niet weerhouden. Deze plannen worden momenteel door TV3V op
punt gesteld.

2.3.6 Kruispunt Jan Vanderstraetenstraat

Gezien de toekomstige ontwikkelingen ten oosten van dit kruispunt zal de Frans Baesstraat aang
sloten worden. Hierdoor wordt een viertakskruispunt gecreëerd. Vanuit de capaciteit is het (op basis
van een aanname m.b.t. de intensiteiten op de zijtakken) niet
verkeerslichten te plaatsen.

2.3.7 Kruispunt Laurierplein

Ter hoogte van het Laurierplein kan volgens de criteria van het dienstorder LIN/AWV 2003/4 geen
voetgangersoversteek voorzien worden. Deze zou te dichtbij de voetgangersoversteken komen van
het kruispunt Jan Vanderstraetenstraat en het kruispunt Georges Wi
Als alternatief kan de middenberm plaatselijk begaanbaar gemaakt worden.

2.3.8 Kruispunt Georges Wittouckstraat

Net als het kruispunt N6 – Albert Van Cotthemstraat wordt dit kruispunt in het kader van TV3V he
aangelegd. In het ontwerp dient de bushalte (zie verder) achter de verkeerslichten gesitueerd te wo
den.

2.3.9 Kruispunt Burgemeesterstraat

Door de aanwezigheid van een gesloten middenberm is er enkel rechtsin / rechtsuit verkeer mogelijk
voor de Burgemeesterstraat.

2.3.10 Kruispunt Ruisbroeksesteenweg

Voorgesteld wordt om een klassieke lichtenregeling toe te passen waarbij, in tegenstelling tot de hu
dige situatie, de F. Coevoetstraat niet apart in de lichtenregeling wordt meegenomen. De linksa
slaande bewegingen vanuit de F. Coevoetstraat worden imm
tal zijdelingse aanrijdingen op dit punt.

Uitgezonderd laden en lossen

Uitgezonderd laden en lossen

Samenvatting startnota
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De Albert Debroyerstraat wordt ontsloten via een ventweg

egeld. Op dit kruispunt zal ook de ontsluiting van de Redevco site aan-

Dit kruispunt wordt niet rechtstreeks aangesloten op de N6 maar wordt ontsloten via een ventweg.

programma en zal daarom minimaal worden aangepast. Linksaf
Bijgaardenstraat is niet weerhouden. Deze plannen worden momenteel door TV3V op

zien de toekomstige ontwikkelingen ten oosten van dit kruispunt zal de Frans Baesstraat aange-
sloten worden. Hierdoor wordt een viertakskruispunt gecreëerd. Vanuit de capaciteit is het (op basis
van een aanname m.b.t. de intensiteiten op de zijtakken) niet noodzakelijk, doch aangewezen, om

Ter hoogte van het Laurierplein kan volgens de criteria van het dienstorder LIN/AWV 2003/4 geen
voetgangersoversteek voorzien worden. Deze zou te dichtbij de voetgangersoversteken komen van
het kruispunt Jan Vanderstraetenstraat en het kruispunt Georges Wittouckstraat.
Als alternatief kan de middenberm plaatselijk begaanbaar gemaakt worden.

Albert Van Cotthemstraat wordt dit kruispunt in het kader van TV3V her-
ushalte (zie verder) achter de verkeerslichten gesitueerd te wor-

Door de aanwezigheid van een gesloten middenberm is er enkel rechtsin / rechtsuit verkeer mogelijk

Voorgesteld wordt om een klassieke lichtenregeling toe te passen waarbij, in tegenstelling tot de hui-
dige situatie, de F. Coevoetstraat niet apart in de lichtenregeling wordt meegenomen. De linksaf-
slaande bewegingen vanuit de F. Coevoetstraat worden immers verboden omwille van het hoge aan-
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2.4 Wegvakken

In alle zones zijn zowel voet- als fietsvoorzieningen voorgesteld. Plaatselijk zijn deze fietspaden
1,55m en 1,65m breed. De breedte van de boordsteen is hierin niet meegerekend. De afwijking tov
de voorkeurbreedte van 1,75m is te verantwoorden omdat op deze plaatsen ofwel een niet te ontwij-
ken vraag is voor langsparkeerplaatsen voor enkele rijwoningen zonder garage. De GBC acht het
ook niet wenselijk om woningen te onteigenen om plaatselijk het fietspad met 10 of 20 cm te verbre-
den.  Afhankelijk van de beschikbare ruimte zijn de wegvakken vervolgens ingevuld met rijstroken,
busbanen, bermen en parkeerstroken. Het volledige traject van de N6 op grondgebied van Sint-
Pieters-Leeuw krijgt best een snelheidsregime van 50 km/u.

Figuur 4: Conceptplan wegvakken

2.4.1 Noordeljike zone (Gewestgrens tot Albert Cotthemstraat)

Figuur 5: Typedwarsprofiel noordelijke zone met ventwegen

2.4.2 Middenzone (Albert Cotthemstraat – Jan Vanderstraetenstraat)

Figuur 6: Typedwarsprofiel Middenzone - Tussen brouwerij

Samenvatting startnota
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Figuur 7: Typedwarsprofiel Middenzone -  Tussen de bedrijven ten zuiden van de bocht

2.4.3 Zuidelijke zone (Jan Vanderstraetenstraat – Ruisbroeksesteenweg)

Figuur 8: Typedwarsprofiel Zuidelijke zone – Jan Vanderstraetenstraat tot Georges Wittouckstraat

Figuur 9: Typedwarsprofiel Zuidelijke zone
 – Georges Wittouckstraat tot Burgemeesterstraat

Figuur 10: Typedwarsprofiel Zuidelijke zone
- Burgemeesterstraat tot Ruisbroeksesteenweg

Samenvatting startnota
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2.5 Verlichting

Om enig concept weer te geven werd uitgegaan van 2 types verlichtingspalen, hieronder voorge-
steld.

2.5.1 Type 1

Figuur 11: Profiel met ventwegen verlichtingstype 1

Figuur 12: Profiel met ventwegen verlichtingstype 1

2.5.2 Type 2

Figuur 13: Profiel met ventwegen verlichtingstype 2

Figuur 14: Profiel met ventwegen verlichtingstype 2

Samenvatting startnota
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2.6 Openbaar vervoer

2.6.1 Bushalte

Onderstaande kaart geeft de voorgestelde situering van de haltes grafisch weer.

Figuur 15: Conceptplan bushaltes

2.6.2 Busprioriteit

2.6.2.1 Beïnvloeding van de verkeerslichten door de bus

Wat het meest gebruikelijk is zijn de lichten van het tweede type, de regelingen met voertuigafhank
lijke modificatie. De groenfase kan worden verlengd op basis van detectie, de fasevolgorde is vast.

2.6.2.2 Basisprincipes prioriteit openbaar vervoer aan verkeerslichten

Het basisprincipe van prioriteit openbaar vervoer bestaat er in om op geruime afstand voor het krui
punt een inmeldpunt te leggen en op of net na het kruispunt een uitmeldpunt. Deze meldpunten wo
den technisch uitgevoerd als in het wegdek ingeslepen lussen die
lichtenregelaar. Via een transponder communiceert het voertuig van het openbaar vervoer met de
lussen voor in- en uitmelding.

Samenvatting startnota
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Beïnvloeding van de verkeerslichten door de bus

gebruikelijk is zijn de lichten van het tweede type, de regelingen met voertuigafhanke-
lijke modificatie. De groenfase kan worden verlengd op basis van detectie, de fasevolgorde is vast.

Basisprincipes prioriteit openbaar vervoer aan verkeerslichten

asisprincipe van prioriteit openbaar vervoer bestaat er in om op geruime afstand voor het kruis-
punt een inmeldpunt te leggen en op of net na het kruispunt een uitmeldpunt. Deze meldpunten wor-
den technisch uitgevoerd als in het wegdek ingeslepen lussen die verbonden zijn met de verkeers-
lichtenregelaar. Via een transponder communiceert het voertuig van het openbaar vervoer met de



3 Projectverloop na opmaak startnota

3.1 Overleg

 30 september 2008
GBC, BOB’s Bergensesteenweg N6 Negenmanneken en Zuun

 20 november 2008
Voortgangsoverleg, afstemming tussen gewesten en gemeenten

 18 januari 2011
Voortgangsoverleg

 24 november 2011
Overleg voor nieuwe ontsluitingsweg op site Redevco

 11 oktober 2012
Overleg voor nieuwe ontsluitingsweg op site Redevco

 18 januari 2013
Bespreking heropstart dossier

 6 juni 2013
Bespreking Bijkomende nota

 16 mei 2014
Werkvergadering projectnota

 24 juni 2014
Werkvergadering projectnota

 6 augustus 2014
Werkvergadering projectnota

3.2 Bijkomende nota

 17 mei 2013
Analyse ontwerp N6
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4 Resultaten van het overleg

4.1 Samenvatting vergaderingen

30 september 2008 - GBC, BOB’s Bergensesteenweg N6 Negenmanneken en Zuun

 De grote vraag is of de brug over de beek verbreed mag worden voor de aanleg van fietspaden,
die dan aansluiten op zowel het Brusselse net van fietspaden als op de nieuw aan te leggen fiets-
paden langs de N6 in Sint-Pieters-Leeuw

 De Zuunstraat is in deze studie naar voren gekomen als alternatieve ontsluiting voor het vracht-
verkeer uit de industriezone. Zowel het Brussels gewest en gemeente Anderlecht zullen deze op-
tie onderzoeken naar haalbaarheid.

 Het autoverkeer richting Ring/Brussel wikkelt matig af aan het kruispunt met verkeerslichten bij
IKEA. Dit kan geoptimaliseerd worden indien twee volwaardige opstelstroken aan de lichten ko-
men van voldoende lengte. De concrete vraag is om de twee opstelstroken van voldoende lengte
vorm te geven, zonder het fietspad en de busstrook op te geven.

 Tijdens de vergadering zijn geen concrete besluiten genomen.

20 november 2008 - Voortgangsoverleg, afstemming tussen gewesten en gemeenten

 Continuïteit van fietspaden:
Brussels Gewest neemt contact op met BIM om de mogelijkheid van fietspaden ter hoogte van
het natuurgebied verder te onderzoeken

 Doorstroming autoverkeer ter hoogte van IKEA:
Akkoord voor de uitbouw van twee volwaardige opstelstroken ter hoogte van IKEA in de filosofie
van goede doorstroming op de N6 voor de ring en knijpen na de ring

 Ontsluiting bedrijventerrein via de Zuunstraat:
Zuunstraat kan niet als ontsluiting van het bedrijventerrein dienen. Een nieuwe ontsluiting via de
terreinen van Redevco wordt als enige oplossing weerhouden.

18 januari 2011 – Voortgangsoverleg

 Ontsluiting van de wijk Negenmanneken over de terreinen van Redevco:
Bedoeling is de wijk Negenmanneken te ontsluiten via de terreinen van Redevco. Redevco is in
principe akkoord met dit concept. Het tankstation van Shell moet nog een aparte in- uitgang heb-
ben.

 Aanpak onteigeningen:
Er kan vooraf met deze handelaars samen gezeten worden, om het ontwerp te bespreken (han-
delaars tussen grens Brussel en Van Cothemstraat). Dit kan best kort na de goedkeuring van de
projectnota.

 Ontwerp riolering:
De inplanting van het bufferbekken moet bekeken worden. Dit ligt in natuurgebied. Een afspraak
met ANB dringt zich op.

24 november 2011 - Overleg voor nieuwe ontsluitingsweg op site Redevco

De bedoeling van dit overleg is tot een overeenkomst te komen tussen AWV, de gemeente en
Redevco, voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg op de site van Redvco. Deze nieuwe
weg zorgt voor een gebundelde ontsluiting van de site Redevco, de wijken Nege
enkele bedrijven.
Bijkomend voorziet het ontwerp in een parkeerzone gericht op de N6 op het terrein van Redevco.
Bedoeling is voor deze parkeerzone ook geregeld parkeren door te voeren (bv. Blauwe zone).

 De gemeente stelt volgende regeling voor:
De nieuwe ontsluitingsweg zal aangelegd worden op de budgetten van de gemeente, de pa
keerzone op budget AWV – gemeente.
AWV financiert de onteigening/afbraak van het restaurant.
De gronden voor de ontsluitingsweg en parking worden kosteloos door Redevc

Momenteel loopt de procedure voor het RUP negenmanneke. Hiervoor is in januari 2012 de pl
naire vergadering voorzien. Dit RUP voorziet in de omzetting van een stukje natuurgebied op de
site naar detailhandel. Ook de verdichting via het RUP is
gaan of dit RUP uit het GRUP van het VSGB zal gehaald worden.
Redevco zal intern het voorstel van AWV en de gemeenten bespreken. AWV zal zorgen voor een
overeenkomst tussen de partijen.

11 oktober 2012 - Overleg voor nieuwe ontsluitingsweg op site Redevco

Huidige vergadering heeft tot doel de nodige afspraken vast te lagen rond de aanleg van de
nieuwe ontsluitingsweg en een openbare parking op de site van Redevco.
Enkele maanden geleden werd al mondeling gestipuleerd da
doen, indien dit gecompenseerd zou worden door een toelating om verdere retailgebouwen (unit
15 en 16) te ontwikkelen op de site. Ook zou een bijkomende unit 17 worden ingepland voor een
restaurant.

 Omwille van het gewestelijke RUP VSGB zou het niet mogelijk zijn de units 15 en 16 te bouwen,
gezien hier het bestaande gewestplan blijft gelden.
Gezien deze ontwikkelingen, kan een compensatie in de vorm van een geldbedrag overwogen
worden voor de grondafstand van Redevco.

 De gemeente Sint-Pieters-Leeuw zou instaan voor de onteigening van dit perceel.
Wat betreft de aanlegkost, zou AWV de aanleg van de openbare parking bekostigen, samen met
de nieuwe ontsluitingsweg, tot aan de inrit van de parking Redevco. De gemeente zou het o
deel van deze weg betalen. Er zal nog nagekeken worden of verkeerslichten nodig zijn waar de
parking Redevco aansluit op de nieuwe ontsluitingsweg.

18 januari 2013 Bespreking heropstart dossier

 Met Redevco werden al afspraken gemaakt rond de nieuwe ontsluitingsweg over haar site.
Redevco is akkoord met het ontwerp. Het is enkel wachten op een financiële regeling.
De burgemeester en schepen benadrukken het belang van de herinrichting van het kruispunt aan
Ikea. Zolang hier geen betere doorstroming kan verkregen worden, heeft huidig dossier weinig
zin. AWV bevestigt dat het Brussels Gewest bezig is met een herinrichtingsdossier. Ook moet de
bewegwijzering op de site van Ikea zelf bekeken worden. Momenteel word
de Zuunstraat. Beter is de ontsluiting te concentreren op één punt naast de site Coca
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Overleg voor nieuwe ontsluitingsweg op site Redevco

De bedoeling van dit overleg is tot een overeenkomst te komen tussen AWV, de gemeente en
Redevco, voor de aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg op de site van Redvco. Deze nieuwe
weg zorgt voor een gebundelde ontsluiting van de site Redevco, de wijken Negenmanneke en

Bijkomend voorziet het ontwerp in een parkeerzone gericht op de N6 op het terrein van Redevco.
Bedoeling is voor deze parkeerzone ook geregeld parkeren door te voeren (bv. Blauwe zone).

De nieuwe ontsluitingsweg zal aangelegd worden op de budgetten van de gemeente, de par-

AWV financiert de onteigening/afbraak van het restaurant.
De gronden voor de ontsluitingsweg en parking worden kosteloos door Redevco afgestaan.

Momenteel loopt de procedure voor het RUP negenmanneke. Hiervoor is in januari 2012 de ple-
naire vergadering voorzien. Dit RUP voorziet in de omzetting van een stukje natuurgebied op de
site naar detailhandel. Ook de verdichting via het RUP is mogelijk. De gemeente zal ook nog na-
gaan of dit RUP uit het GRUP van het VSGB zal gehaald worden.
Redevco zal intern het voorstel van AWV en de gemeenten bespreken. AWV zal zorgen voor een

euwe ontsluitingsweg op site Redevco

Huidige vergadering heeft tot doel de nodige afspraken vast te lagen rond de aanleg van de
nieuwe ontsluitingsweg en een openbare parking op de site van Redevco.
Enkele maanden geleden werd al mondeling gestipuleerd dat Redevco gratis grondafstand kan
doen, indien dit gecompenseerd zou worden door een toelating om verdere retailgebouwen (unit
15 en 16) te ontwikkelen op de site. Ook zou een bijkomende unit 17 worden ingepland voor een

lijke RUP VSGB zou het niet mogelijk zijn de units 15 en 16 te bouwen,
gezien hier het bestaande gewestplan blijft gelden.
Gezien deze ontwikkelingen, kan een compensatie in de vorm van een geldbedrag overwogen

Leeuw zou instaan voor de onteigening van dit perceel.
Wat betreft de aanlegkost, zou AWV de aanleg van de openbare parking bekostigen, samen met
de nieuwe ontsluitingsweg, tot aan de inrit van de parking Redevco. De gemeente zou het overige
deel van deze weg betalen. Er zal nog nagekeken worden of verkeerslichten nodig zijn waar de
parking Redevco aansluit op de nieuwe ontsluitingsweg.

werden al afspraken gemaakt rond de nieuwe ontsluitingsweg over haar site.
Redevco is akkoord met het ontwerp. Het is enkel wachten op een financiële regeling.
De burgemeester en schepen benadrukken het belang van de herinrichting van het kruispunt aan

ea. Zolang hier geen betere doorstroming kan verkregen worden, heeft huidig dossier weinig
zin. AWV bevestigt dat het Brussels Gewest bezig is met een herinrichtingsdossier. Ook moet de
bewegwijzering op de site van Ikea zelf bekeken worden. Momenteel wordt er ook ontsloten via
de Zuunstraat. Beter is de ontsluiting te concentreren op één punt naast de site Coca-Cola.
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 Er dient nagekeken te worden of een keerpunt tussen Krefel en Ikea kan ingepland worden.
 Het gemeentebestuur stelt de vraag wat de stand van zaken is van de brug Drie Fonteinen over

het kanaal. AWV meldt dat door Waterwegen en Zeekanaal een studieopdracht zou opgestart
worden. BMV zal hiervoor een brief sturen naar Waterwegen en Zeekanaal om de juiste stand
van zaken te kennen.

 Het gemeentebestuur vraagt naar de mogelijkheid om een ‘Tidal Flow’ principe in te voeren voor
de busbaan. AWV zal nakijken of dit technisch, financieel en juridisch haalbaar is.

 Het gemeentebestuur vraagt ook aan AWV om de bestaande lichtenregeling aan de Brusselbaan
na te kijken. Er zou een langere groenfase voor de Brusselbaan moeten gegeven worden. AWV
zal dit onderzoeken.

 Grontmij zal nakijken of het verkeer richting Halle op één rijstrook kan gebracht worden.

6 juni 2013 Bespreking heropstart dossier

 Grontmij onderzocht enkele bijkomende vragen van het gemeentebestuur :
 Het is naar afwikkeling toe niet mogelijk om één rijstrook richting Halle in te voeren. Ook voor

de Lijn is dit niet wenselijk, gezien de doorstroming van het openbaar vervoer in gevaar komt.
 Mits het invoeren van een klein keermuurtje kan het niveauverschil tussen de apotheek en het

naastliggende pand overbrugd worden.
 Een keerpunt op Brussels Gewest is wenselijk (ter hoogte van Krëfel). Het is wel niet de bedoe-

ling dat huidig dossier uitgesteld wordt tot hier een akkoord met het Brussels Gewest over is.
 AWV heeft de belofte van het Brussels Gewest dat het kruispunt en de verkeerslichtenregeling

aan IKEA herbekeken wordt. De uitvoering ervan is zelfs gepland voor de verkiezingen van 2014.
 De tweede opstelstrook rechtdoor (momenteel zeer kort) zal verlengd worden. De mogelijkheid
bestaat dat IKEA hier gratis grondafstand voor doet.

 Grontmij maakt de projectnota op op basis van het ontwerp dat is goedgekeurd in de startnota. Er
zal nog nagekeken worden of het een meerwaarde betekent om haaks parkeren in te voeren aan
de overkant van de Redevco-site.

16 mei 2014 – Werkvergadering

Na de startnota zijn enkele belangrijke elementen aan het procesverloop toe te voegen:
 Principieel akkoord over de grondafstand nieuwe ontsluitingsweg en parking.
 Kruispunt Ikea: principieel akkoord van Brussels Gewest om dit kruispunt her in te richten

Keerpunt t.h.v. VDAB wordt voorzien. Een keerpunt tussen de Van Cothemstraat en de Van-
derstraetenstraat zou de onteigening van woningen betekenen en wordt daarom niet verder
onderzocht.

 Geen opstelstrook voor de bus in de L. Kreperlaan.
 Herschikking parkeerplaatsen langs de ventwegen tussen Brusselbaan en Van Cothemstraat

en extra rotatie parkeerplaatsen op de site Redevco.
 Afstemmen parkeerbeleid voor parkeren langs de ventwegen op dat van centrum Negenman-

neke.
 Op vraag van de gemeente werd onderzocht of de twee rijstroken richting Halle tussen de

Brusselbaan en Van Cothemstraat niet kunnen gereduceerd worden tot één rijstrook.
Grontmij breidde de landschapsanalyse verder uit om tot een geïntegreerd ontwerp te komen:

Grontmij stelt de ‘draft’ projectnota voor, volgend opmerkingen worden geformuleerd:
Sint-Pieters-Leeuw:
 Technum maakt momenteel een visie op voor de bedrijvenzone Negenmanneke. Indien dit
invloed zou hebben op het dossier N6, zal de gemeente hierover de nodige informatie over-
maken.

Er zal een RUP opgemaakt worden voor de zone Colruyt ter hoogte van de F. Baesstraat
De gemeente is geen voorstander om de rijweg van de ventwegen in kassei ui te voeren.
De gemeente heeft een dossier opgestart om trajectcontrole in te voeren tussen de gewes
grens en de G. Wittouckstraat.

 BMV:
BMV vraagt om de meest recente telcijfers d
Indien er gegevens over de V85 beschikbaar worden geplaatst door de politie, zullen deze
opgenomen worden in de projectnota.
De aanduiding bus op de rijweg dient aan de bushalten weg gelaten te worden.

 Er dient de nodige aandacht te gaan naar de fietspaden op de ventwegen. Kassei is daarom
ook niet aangewezen. Zo ook moet er een veilige overgang zijn van het fietspad op de ven
weg en de busbaan, richting Brussel. Ter hoogte van de aansluitingen van de zijstraten o
de ventweg dienen accenten voor de fietsroute gemaakt te worden.
Voor snelheidsregime 50km/u zullen de 2 middelste rijstroken gereduceerd worden tot 3,05m
i.p.s. 3,25m. De busbaan en rechterrijstrook blijven op 3,25m. Dit is enkel van toepassing
voor profiel F – F’.
Er dient nagegaan te worden of de voetgangersoversteek t.h.v. de Felix Wittouckstraat b
veiligd kan worden  met verkeerslichten.
De fietsoversteken dienen best zo dicht mogelijk tegen het kruispunt gebracht te worden.
De parkeerstrook na de Van Cothemstraat is niet nodig. De bushalte kan zo richting Halle
doorgeschoven worden. De gemeente maakt nog het verkavelingsplan over dat hier gepland
wordt.

 Provincie Vlaams-Brabant
Fietspaden worden idealiter in asfalt uitgevoerd
aal en kleuren moet passen in het totaalconcept. Voor asfalt is dit niet evident.
In de bocht na de Van Cothemstraat wordt het fietspad best even vrijliggend gemaakt.
In de nota moet duidelijk geargumenteerd worden
naar schuin parkeren in de ventwegen.
De Palmenlaan en Dennenlaan kunnen afgesloten worden ter hoogte van het Laurierplein.
Voor de Liddl dient een beperkte links in voorzien te worden. Er dient enkel een rechtuit
voorzien. Keren kan dan ook aan de Olmenlaan.
De langs parkeerplekken dienen geschrapt te worden tussen de G. Wittouckstraat en de w
ning nr. 310. Aan de overkant moet de parking voor de Burgemeesterstraat weggelaten wo
den.

 Bij het inrijden van de Ruisbroeksesteenweg dient ook een fietspad voorzien te worden.
De bochtstraal t.h.v. de boom aan huisnummer 399 dient aangepast te worden.

 De Lijn
De busstroken moeten zoveel mogelijk beperkt worden in het voordeel van de BOB.

 Het woord BUS moet op regelmatige afstand gemarkeerd worden in de busstrook / BOB.

24 juni 2014 – Werkvergadering

Grontmij stelt de aangepaste projectnota voor. Volgende opmerkingen worden gegeven:
Ontsluiting Redevco en nieuwe rotatieparking : Na onderhandelingen tussen de gemeente en
Redevco blijkt het mogelijk te zijn de rotatieparking te ontsluiten via de grote parking Redevco.
Er dient nagekeken of een beperkte voorsorteerstrook op de N6 voor deze inrit nodig is.  Het
groen ter hoogte van de Redevco site moet in die mate aangepast zijn
shopping vanaf de N6 mogelijk te maken.

 De S-bocht in het fietspad aan het nieuwe lichtengeregeld kruispunt wordt best iets vlotter g
maakt.

Resultaten van het overleg
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De fietsoversteken dienen best zo dicht mogelijk tegen het kruispunt gebracht te worden.
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In de bocht na de Van Cothemstraat wordt het fietspad best even vrijliggend gemaakt.
In de nota moet duidelijk geargumenteerd worden waarom overgegaan is van langs parkeren
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oorzien. Keren kan dan ook aan de Olmenlaan.
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ning nr. 310. Aan de overkant moet de parking voor de Burgemeesterstraat weggelaten wor-
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bocht in het fietspad aan het nieuwe lichtengeregeld kruispunt wordt best iets vlotter ge-
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 Ter hoogte van woning nr 46 de aansluiting van het fietspad op de ventweg in het verlengde
van de boordsteen plaatsen. De overgang fietspad-ventweg markeren.

 Ter hoogte van woning nr 79 hetzelfde principe toepassen als voorgaande.
 Ter hoogte van het kruispunt Groot-Bijgaardenstraat en aan de overkant kan het plan nog in-

gegroend worden.
 Ter hoogte van de woningen 118 – 136 worden best paaltjes voorzien om parkeren te vermij-

den.
 De contouren van de ovonde aan de Belle-Vue moeten weggelaten worden.
 De bushalte aan de post moeten iets opschuiven richting Brussel. Deze worden best voorzien

in de buurt van Belle Vue.
 Het Laurierplein mag niet aansluiten op de N6. Belangrijk is dat ter hoogte van het plein een

nieuwe ontwikkeling wordt voorzien (appartementen).
 De laatste versie van het TV3V plan moet ingeplakt worden.

De gemeente wenst een subsidiedossier op te starten voor het plaatsen van de openbare ver-
lichting. Dit betekent dat AWV niet meer moet instaan voor het plaatsen van de verlichting

6 augustus 2014 – Werkvergadering

 Grontmij licht ideeën en voorkeuren toe qua bomen, materialen en verlichting en welke van deze
thema’s het meest essentieel zijn om een goed resultaat te bekomen. Een belangrijk uitgangspunt
van het project is immers het creëren van een kwalitatieve openbare ruimte. In bestaande toe-
stand primeert de verkeersfunctie. In ontwerp dient de verblijfsfunctie (zeker in de handelszone)
een belangrijke plaats te krijgen. Het grondplan is uiteraard al in die opzet opgemaakt. Nu dienen
de gekozen materialen vastgelegd te worden.  Er dient uiteraard rekening gehouden te worden
met de beschikbare budgetten..

 Indien nodig kan worden nagegaan of bomen kunnen worden weggelaten om de prijs te drukken,
zonder het beoogde effect in de straat te verliezen.

 Vooral de bomen in de handelszone worden best met een groeiplaatsconstructie voorzien, omdat
hier het minste infiltratie van regenwater mogelijk is.

 Om wild parkeren tegen te gaan wordt de mogelijkheid behouden om, in functie van de noden,
meubilair (bijvoorbeeld natuurstenen object) te plaatsen.

 Nutsleidingen dienen onder kasseien of betonstraatstenen geplaatst te worden, zodat herstellin-
gen zo weinig mogelijk sporen nalaten.

 De gemeente wenst zelf in te staan voor het plaatsen van de openbare verlichting via een subsi-
dieprogramma (vroegere module 4)

 Gemeente zet nodige stappen voor het verkrijgen van subsidies voor verlichting.

Resultaten van het overleg
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4.2 Samenvatting bijkomende nota

 Kruispunt Redevco:
De capaciteitsberekeningen wijzen uit dat het bestaande ontwerp met 2 rechtdoorgaande rijsro-
ken op de N6, komende van Brussel, zal werken naar verkeersafwikkeling toe. Bij een compacter
kruispunt met 1 rechtdoorgaande rijstrook op de N6 en 1 links afslaande beweging op de uitrit zal
de benodigde opstelruimte voor het rechtdoorgaand verkeer te lang zijn, de wachtrij zal tot voorbij
het kruispunt N6 x Brusselstraat komen. Ook de doorstroming van het openbaar vervoer zal ver-
slechteren bij een compacter kruispunt. In figuren 16 en 17 worden de toekomstige verkeersinten-
siteiten geschetst voor het kruispunt N6/ Leon Kreperlaan, gebaseerd op de verkeerstellingen van
29 mei 2008. Er worden geen noemenswaardige wijzigingen van de verkeersintensiteiten ver-
wacht tussen nu en 2008.

 Type dwarsprofiel ter hoogte van huisnummer 36:
Mits het invoeren van een klein keermuurtje kan het niveauverschil tussen de apotheek en het
naastliggend pan overbrugd worden.

 Inplanting keerpunt op grens met Brussels Gewest:
Een keerpunt op Brussels Gewest is wenselijk (ter hoogte van Krëfel).

Figuur 16: Verkeersintensiteiten kruispunt N6/ Leon Kreperlaan (ochtendspits in de toekomst)

Figuur 17: Verkeersintensiteiten kruispunt N6/ Leon Kreperlaan (avondspits in de toekomst)
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Verkeersintensiteiten kruispunt N6/ Leon Kreperlaan (ochtendspits in de toekomst)

: Verkeersintensiteiten kruispunt N6/ Leon Kreperlaan (avondspits in de toekomst)
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5 Verdere uitwerking van het project

5.1 Ruimtelijk en Landschappelijk verhaal

5.1.1 Analyse op marco-schaal

Figuur 18: van links naar rechts: reliëf, Ferrariskaart (1777), Vandermaelenkaart (1850) en heden

Bundeling van structuren: parallelle infrastructuren

De Bergensesteenweg heeft een geografische interessante ligging aangezien hij
een heuvelkam loopt en dus  wijdse uitzichten geeft.

Door de jaren heen hebben zich in de naastliggende vallei parallelle infrastructuren ontwikkeld; in de
negentiende eeuw werd het kanaal Brussel-Charleroi aangelegd en een spoorweg als gevolg van de
industriële revolutie. In de tweede helft van de twintigs
ring rond Brussel aangelegd.

De N6 maakt dus deel uit van een belangrijke infrastructuurbundel die Vlaanderen met Brussel
verbindt en kan daarom niet onafhankelijk bekeken worden.
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Bundeling van structuren: parallelle infrastructuren

De Bergensesteenweg heeft een geografische interessante ligging aangezien hij –gedeeltelijk- over
een heuvelkam loopt en dus  wijdse uitzichten geeft.

Door de jaren heen hebben zich in de naastliggende vallei parallelle infrastructuren ontwikkeld; in de
Charleroi aangelegd en een spoorweg als gevolg van de

industriële revolutie. In de tweede helft van de twintigste eeuw, met de opkomst van de auto, werd de

De N6 maakt dus deel uit van een belangrijke infrastructuurbundel die Vlaanderen met Brussel
verbindt en kan daarom niet onafhankelijk bekeken worden.
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Figuur 19: van links naar rechts : stratenweefsel en Gewestplan Vlaanderen

N6 doorkruist een steeds groeiend stratenweefsel

Zijnde een belangrijke en goed bereikbare verkeersas, heeft de Bergensesesteenweg geleidelijk aan
steeds meer woonwijken en commerciële functies aangetrokken. Vandaag de dag zien we een org
nisch gegroeid weefsel dat doorsneden wordt door de N6.
Daar in het verre verleden de weg een functionele drager was voor flankerende gebouwen, is het
vandaag de dag de publieke, dienende ruimte voor de aanpalende verkavelingen en omringende
dorpen zoals Lot, Ruisbroek en Sint-Pieters-Leeuw.

Gemengde functies

Het gewestplan Vlaanderen toont een patchwork van functies langs de N6. Woon
KMO-zones grenzen voornamelijk aan de steenweg, maar op sommige plekken komen groengebi
den en gemeenschapsfuncties tot  aan de weg.

Verdere uitwerking van het project
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N6 doorkruist een steeds groeiend stratenweefsel

Zijnde een belangrijke en goed bereikbare verkeersas, heeft de Bergensesesteenweg geleidelijk aan
steeds meer woonwijken en commerciële functies aangetrokken. Vandaag de dag zien we een orga-
nisch gegroeid weefsel dat doorsneden wordt door de N6.

et verre verleden de weg een functionele drager was voor flankerende gebouwen, is het
vandaag de dag de publieke, dienende ruimte voor de aanpalende verkavelingen en omringende

Leeuw.

estplan Vlaanderen toont een patchwork van functies langs de N6. Woon-, industrie- en
zones grenzen voornamelijk aan de steenweg, maar op sommige plekken komen groengebie-
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5.1.2 Analyse op meso-schaal

De Bergensesteensweg doorkruist een patchwork van functies. Dit gebied van gemengd gebruik
biedt een grote opportuniteit voor hedendaagse ruimtelijke planning.

Figuur 20: Overzichtsfoto

Langs de steenweg wordt deze patchwork duidelijk zichtbaar door een willekeurige opeenvolging van
verschillende korrelgroottes van gebouwen.

Figuur 21: Wonen (rood) en handel of industrie (blauw)

Verdere uitwerking van het project
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De Bergensesteenweg wordt doorkruist door twee belangrijke fietspaden, die de verbinding maken
met de nabijgelegen stations van Lot en Ruisbroek en het fietspad langs het kanaal Brussel-
Charleroi.

Figuur 22: Fietsnetwerk (oranje: fietsknooppuntennetwerk, rood: fietssnelweg, geel: bovenlokaal
functioneel fietsnetwerk bruin: stations)

Naast fietspaden doorkruisen ook groenstructuren de N6. Dit zijn bijkomende potentiële verbindingen
voor de zachte weggebruiker en geven groene zichten of aansluitingen vanaf de steenweg.

Figuur 23: Groenstructuren (lichtgroen: natuurgebied gewestplan, groen luchtfoto: toegankelijk groen
en zichtgroen)
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In het projectgebied komen drie verbredingen voor om extra parkings te realiseren.

Figuur 24: Verbredingen (parkings en keerpunten) van de N6 die bij het projectgebied horen

5.1.3 Planopgave

Plekken creëren    Diverse functies met elkaar verenigen Beeldkwaliteit

Verdere uitwerking van het project
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5.1.4 Concept op macro-schaal

Langse verbinding          Dwarse verbinding

Figuur 25: Concept op meso-schaal

1) Langse verbinding: het bindende karakter van de weg die gefragmenteerd wordt door industrie,
KMO zones en woongebieden dient in de langse richting versterkt  te worden. Zo worden deze ver-
schillende functies met elkaar  verenigd.

2) Dwarse verbinding: de steenweg maakt deel uit van een belangrijke infrastructuurbundel richting
Brussel en snijdt een steeds groeiend stratenweefsel. Daar in het verre verleden de weg een functio-
nele drager was voor flankerende gebouwen, is het vandaag de dag de publieke, dienende ruimte
voor de aanpalende verkavelingen  en omringende dorpen zoals Lot, Ruisbroek en Sint-Pieters-
Leeuw. Toch straalt de N6 dit publieke karakter vandaag de dag niet uit, maar is het enkel een tran-
sitzone. Het versterken van de dwarse verbindingen tussen de verschillende infrastructuurbundels -
vooral voor de zachte weggebruiker- zullen het publieke karakter van de weg mee opladen.

3) Ruggengraat: Op verschillende plekken zullen zachte verbindingen (groenstructuren, fietsverbin-
dingen) culmineren. Hier zal op de steenweg een verblijfsplek ontstaan die toekomstige ontwikkelin-
gen kan aanwakkeren of groene open ruimtes kan bestendigen die aangename verbindingen zijn
met het kanaal en de treinstations.

Verdere uitwerking van het project
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Ruggengraat
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5.1.5 Concept op meso-schaal

Figuur 26: gelaagdheid doorheen het traject

Concept langse verbinding: een uniforme, bindende lijn door een versnipperd weefsel

Figuur 27: Concept langse verbinding

De N6 zal over het hele projectgebied aan twee belangrijke randvoorwaarden moeten voldoen.
Enerzijds is het een transitroute voor uitzonderlijk transport van en naar Brussel
le- en woon- as die voor auto’s toegankelijk moet blijven, anderzijds dient er vooral ingezet te worden
op de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers. De N6 is immers een belangrijke publieke rui
te voor de omgeving. Deze dubbele invulling van de weg
kelijkheid zachte weggebruiker- kan bekomen worden door een uniforme en solide uitvoering over
het ganse projectgebied.

Door een sterke  gelaagdheid in het project te brengen wordt er voldoende fl
de functionele route om ook  in te  spelen op externe factoren zoals groenstructuren, fietspaden en
woongebieden.

De gelaagdheid bestaat uit volgende bouwstenen:

1) een  sequentiële groenstructuur (platanen, voldoende groot
2) uniforme verlichting (bv. Avanza van Selux)
3) een typerende boordsteen, als definiërende lijn doorheen het traject
4) Materiaal bestrating:
- stoepen en ventwegen:  uniform materiaalgebruik dat karakter van een plein uitstraalt
- hoofdbaan in asfalt voor doorgaand zwaar verkeer
- uitgewassen beton in de kleur van de stoepen, dat op sommige plekken een pleingevoel kan cr
ëren van gevel tot gevel (zie verblijfsplekken volgende pagina).
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Concept langse verbinding: een uniforme, bindende lijn door een versnipperd weefsel

De N6 zal over het hele projectgebied aan twee belangrijke randvoorwaarden moeten voldoen.
Enerzijds is het een transitroute voor uitzonderlijk transport van en naar Brussel en een commercië-

as die voor auto’s toegankelijk moet blijven, anderzijds dient er vooral ingezet te worden
op de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers. De N6 is immers een belangrijke publieke ruim-

lling van de weg – auto- en vrachtwagenverkeer  en toegan-
kan bekomen worden door een uniforme en solide uitvoering over

Door een sterke  gelaagdheid in het project te brengen wordt er voldoende flexibiliteit gecreëerd voor
de functionele route om ook  in te  spelen op externe factoren zoals groenstructuren, fietspaden en

, voldoende groot reeds bij aanplanting)

, als definiërende lijn doorheen het traject

stoepen en ventwegen:  uniform materiaalgebruik dat karakter van een plein uitstraalt (kasseien)
hoofdbaan in asfalt voor doorgaand zwaar verkeer
uitgewassen beton in de kleur van de stoepen, dat op sommige plekken een pleingevoel kan cre-

ie verblijfsplekken volgende pagina).
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Figuur 28: Kasseien op Bergensche steenweg

Figuur 29: Promenade des platanes, Perpignan

Figuur 30: Jungfernstieg Hamburg, referentie verblijfsplekken langs de verkeersas

Concept dwarse verbinding: verblijfsplekken zorgen voor verankering met het weefsel

Figuur 31: Concept dwarse verbinding

Op welgekozen punten op de N6 komen plekken die een verblijfsfunctie  uitstralen: die dienen als
vertrekpunt naar omliggende grotere structuren zoals het kanaal, de  stations van Ruisbroek en Lot,
de dorpskern van St.-Pieters-Leeuw of naar de omringende wi
drukke verkeersas.

Deze welgekozen punten worden gedistilleerd uit  de versc
Daar waar belangrijke zachte verbindingen en open ruimtes samenkomen wordt het groen op de N6
verdicht en de pleinsfeer waar mogelijk benadrukt. De  voorgestelde materialen, verlichting en
groenstructuur voorgesteld bij de langse verbinding worden geherinterpreteerd, en vertaald naar een
meer intiem en groen karakter.

Over de steenweg wordt dus geen diffuus groen netwerk verspreid, maar eerder sequentieel dense
stukken groen ontworpen.
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Concept dwarse verbinding: verblijfsplekken zorgen voor verankering met het weefsel

Op welgekozen punten op de N6 komen plekken die een verblijfsfunctie  uitstralen: die dienen als
vertrekpunt naar omliggende grotere structuren zoals het kanaal, de  stations van Ruisbroek en Lot,

Leeuw of naar de omringende wijken. Het zijn rustpunten langs de

Deze welgekozen punten worden gedistilleerd uit  de verschillende analysekaarten op meso-schaal.
Daar waar belangrijke zachte verbindingen en open ruimtes samenkomen wordt het groen op de N6

en de pleinsfeer waar mogelijk benadrukt. De  voorgestelde materialen, verlichting en
groenstructuur voorgesteld bij de langse verbinding worden geherinterpreteerd, en vertaald naar een

us groen netwerk verspreid, maar eerder sequentieel dense
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Figuur 32: Afweging verblijfsplekken

Uit de synthesekaart van de analyse op meso-schaal zijn twee gebieden bijzonder interessant omdat
hier een kruisend groengebied, een concentratie van woningen aan beide zijden en een verbreding
van de weg samenkomen. Deze bepalende elementen kunnen een publieke en toegankelijke sfeer
scheppen. Het eerste deelgebied bevindt zich tussen de grens met het Brussels Gewest en de
Albert van Cotthemstraat, het tweede deelgebied bevindt zich vanaf het kruispunt met de
Frans Baesstraat tot en met het Laurierplein. Ter hoogte van deze twee deelgebieden kan de
steenweg zijn functie overstijgen en een rustpunt in het traject vormen.

De kruising van de fietspaden met de N6 vallen buiten de deelgebieden. Op deze plekken worden de
fiets- en voetgangersoversteken geoptimaliseerd.

Verdere uitwerking van het project
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Figuur 33: voorbeeld : principe van verblijfsplekken voor het eerste deelgebied

Zoals eerder beschreven  vraagt het concept een sequentiële groenstructuur. Waar mogelijk plaat-
sen we bomen over het hele traject, maar ter hoogte van de deelgebieden kiezen we voor een ver-
dichting van dit bomenpatroon. De bomen worden eveneens geplant op de verbredingen langs de
N6, zoals bijvoorbeeld de parking voor de site van Redevco.
Ter hoogte van de deelgebieden wordt de hoofdrijweg uit bitumineuze verharding geflankeerd door
‘pleinen’: ventweg, stoepen, fietspaden en parkeerplaatsen die worden vervaardigd uit gelijkkleurige
duurzame en hoogwaardige materialen.
De locatie van de bushaltes wordt mee bepaald door de kruisende grote groenstructuren. Ze zullen
zich o.a. bevinden ter hoogte van de Zuunbeek en ter hoogte van het Vogelzangpark, om wachtende
passagiers een aangename plek aan te bieden.
De bushaltes aan beide zijden van de N6 worden in de deelgebieden verbonden door platforms, in
dezelfde kleur/materialen als de pleinen. Voorbijrijdende automobilisten krijgen dan de indruk zich in
een kerngebied te bevinden met verblijfsplekken. Deze kunnen ’s nachts geaccentueerd worden
door een variatie in lichttemperatuur.

Figuur 34:  Principe inrichting verblijfsplekken
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EERSTE BEELD IN DEELGEBIED I

Figuur 35: Bushaltes met verbindend platform ter hoogte van de Vogelzangbeek

Figuur 36: Verandering van lichttemperatuur aan de kruisende groenstructuur
Vogelzangpark
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TWEEDE BEELD IN DEELGEBIED I

Figuur 37: Stoep, fietspad, ventweg en parkings als één ‘plein’ langs de N6
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DERDE BEELD IN DEELGEBIED I

Figuur 38: Bushalte naast de Zuunbeek
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EERSTE BEELD IN DEELGEBIED II

Figuur 39: Groene verblijfsplekken met verzichten ter hoogte van de Frans Baesstraat
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TWEEDE BEELD IN DEELGEBIED II

Figuur 40: Laurierplein als groene rustplek langs de N6
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BEELD IN TUSSENGEBIED

Figuur 41: Opwaardering omgeving brouwerij Belle Vue
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5.2 Verkeerskundig

5.2.1 Algemeen principes N6

In het algemeen is ervoor gekozen zowel voet –als fietsvoorzieningen te voorzien. De voetpaden
hebben een minimale breedte van 1,5m. De fietspaden hebben een minimumbreedte van 1m55 (+
boordsteen 0m20) en zijn aanliggend, of zijn achter een parkeerstrook ingetekend (2m). Er is ge-
tracht zoveel mogelijk de bestaande parkeerplaatsen langs de N6 behouden.

Afhankelijk van de beschikbare ruimte zijn de wegvakken vervolgens ingevuld met rijstroken, busba-
nen, bermen en parkeerstroken. De rijstroken hebben, afhankelijk van de beschikbare ruimte, een
breedte van 3m of 3m25. De busstroken zijn 3m25 breed. De typedwarsprofielen van de projectnota
kunnen na optimalisatie lichtjes afwijken van deze van de startnota.

Naast de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers aan de kruisingen dienen ook enkele aan-
vullende oversteekplaatsen ingericht te worden.

5.2.2 Parkeerbalans

5.2.2.1 Wijzigingen en aanvullingen na PAC startnota

In de noordelijke zone tussen de Brusselbaan en de Van Cothemstraat (handelszone) werd het par-
keren op een andere manier georganiseerd : er worden parkeerplaatsen voorzien schuin op de
ventweg in plaats van parallel ermee. Dit heeft als voordeel dat een overzichtelijk parkeerpatroon
verkregen wordt. Er is geen hinder mogelijk bij inritten van woningen. Door de schuine inplanting be-
houdt een bestuurder bij het achteruitrijden ook het overzicht over het verkeer in de ventweg (zie ook
fietsers). Er wordt een bijkomende zone voor rotatieparkeren voorzien op de site Redevco. Deze ro-
tatieplaatsen zijn ter beschikking van de verschillende handelszaken langs de N6 en dragen bij tot de
versterking van de verblijfsruimte zoals geschetst in voorgaande.

5.2.3 Kruispunten

De kruispunten op het tracé zijn zo ingericht dat de doorstroming op de N6 maximaal gegarandeerd
wordt. Waar mogelijk worden de zijstraten ontsloten via een ventweg en/of wordt enkel rechts in en
rechts uit mogelijk gemaakt door middel van gesloten middenbermen.
Verder worden aansluitingen op de N6 beperkt door de rijrichting van Felix Wittouckstraat en Oud-
strijdersstraat om te draaien. De wijk van de Oudstrijderstraat zal enkel via de terreinen van Redevco
ontsloten worden (1 geconcentreerde aansluiting).

Volgende kruispunten worden voorgesteld om in te richten als lichtengeregelde kruispunt:
 Leon Kreperlaan /In –en uitrit Redevco (Pajot Shopping)
 Albert Van Cotthemstraat
 Jan Vanderstraetenstraat/Frans Baesstraat
 Georges Wittouckstraat
 Ruisbroeksesteenweg

5.2.4 Snelheidsregimes

Het snelheidsregime van het streefbeeld en het mobiliteitsplan wordt gevolgd, namelijk 50 km/u, dit
over de hele lengte van het tracé. Ter hoogte van de schoolomgevingen kan een variabele snel-

heidsbeperking van 30 km/u worden ingevoerd. Ook de ventwegen kr
30 km/u.

5.2.5 Openbaar vervoer

In het concept wordt er van uitgegaan dat de haltes gelegen bij verkeerslichten voorbij het kruispu
ten gelegen zijn.

In dienstorder MOW/AWV/2012/51 zijn bepalingen opgenomen over het type halte en de inplanting
ervan, zowel t.o.v. fietspad, fietssuggestiestrook, voetgangersoversteekplaats als kruispunt.

5.2.5.1 Haltetypes

Er kunnen twee hoofdtypes van haltes onderscheiden worden: halteren op de rijbaan (bi
ter hoogte van een uitstulpend voetpad, dat als perron dient) en halteren in een haltehaven.

Volgende uitgangspunten gelden bij de keuze van het haltetype:

Gezien overal een toekomstig snelheidsregime van 50 km/u is voorzien en de N6 een se
weg is, wordt het haltetype OR (op de rijbaan) toegepast.

Figuur 42: Principeontwerp halteren op de rijbaan –

1 Dienstorder MOW/AWV/2012/5: Inplanting en inrichting van halteplaatsen voor openbaar vervoer langs gewestwegen, 26 maart 2012
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Ook de ventwegen krijgen een snelheidsregime van

In het concept wordt er van uitgegaan dat de haltes gelegen bij verkeerslichten voorbij het kruispun-

zijn bepalingen opgenomen over het type halte en de inplanting
ervan, zowel t.o.v. fietspad, fietssuggestiestrook, voetgangersoversteekplaats als kruispunt.

Er kunnen twee hoofdtypes van haltes onderscheiden worden: halteren op de rijbaan (bij voorkeur
ter hoogte van een uitstulpend voetpad, dat als perron dient) en halteren in een haltehaven.

Volgende uitgangspunten gelden bij de keuze van het haltetype:

Gezien overal een toekomstig snelheidsregime van 50 km/u is voorzien en de N6 een secundaire III
weg is, wordt het haltetype OR (op de rijbaan) toegepast.

– uitstulpende voetpaden

Dienstorder MOW/AWV/2012/5: Inplanting en inrichting van halteplaatsen voor openbaar vervoer langs gewestwegen, 26 maart 2012
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5.3 Technische uitwerking

5.3.1 Noordelijke zone: ter hoogte van twee ventwegen met schuin parkeren

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.0m exclusief greppels.
 Middenberm tussen de twee rijrichtingen (niet overrijdbaar)
 Busbaan in uitgewassen beton richting Brussel breedte 3.20m
 Langs beide kanten wordt een prefab boordsteen-greppel van 0.5m voorzien
 Langs beide kanten wordt een ventweg met parkeerplaatsen (schuin t.o.v. ventweg) voorzien die

zowel de handelszaken bedient als enkele lokale straten aansluit op de N6. De ventweg doet ook
dienst als fietspad.

 Tegen de gevels is een voetpad van 1,50m voorzien
 Voetpad en parkeerstroken in zelfde materiaal uit te voeren (kasseien). Deze “trage” zone is van

de rijweg afgeschermd door een groene buffer van bomen
 Ventweg in uitgewassen beton

Figuur 43: Snede ter hoogte van twee ventwegen met schuin parkeren
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5.3.2 Noordelijke zone: ter hoogte van de Albert Debroyerstraat

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.0m exclusief greppels.
 Afslagstrook richting Redevco site
 Middenberm tussen de twee rijrichtingen (niet overrijdbaar)
 Busbaan in uitgewassen beton richting Brussel breedte 3.20m
 Langs beide kanten wordt een prefab boordsteen-greppel van 0.5m voorzien
 Langs beide kanten wordt een ventweg voorzien die zowel de handelszaken bedient als enkele

lokale straten aansluit op de N6. De ventweg doet ook dienst als fietspad.
 Omwille van enkele hoger gelegen dorpels (huisnr 24 ,28 ,34 ,34 ,36)  wordt de ventweg ver-

hoogd. Een hellend vlak voor de apotheek is mogelijk
 Tegen de gevels is een voetpad van 1,50m voorzien
 Voetpad en langsparkeerstrook in zelfde materiaal (kasseien) uit te voeren.
 Ventweg in uitgewassen beton

Figuur 44: Snede ter hoogte van de Albert Debroyerstraat
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5.3.3 Noordelijke zone: ter hoogte van kruispunt Leon Kreperlaan en in-uitrit site Redevco

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.0m exclusief greppels.
 Afslagstrook richting Redevco site
 Middenberm tussen de twee rijrichtingen (niet overrijdbaar)
 Busbaan in beton richting Brussel breedte 3.20m
 Langs beide kanten wordt een prefab boordsteen-greppel van 0.5m voorzien
 Tegen de gevels is een voetgangerszone voorzien in kasseien en een fietspad in beton van

1.75m

Figuur 45: Snede ter hoogte van kruispunt Leon Kreperlaan en in-uitrit site Redevco
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5.3.4 Noordelijke zone: ter hoogte van publieke parking op de site Redevco

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.0m exclusief greppels.
 Middenberm tussen de twee rijrichtingen (niet overrijdbaar)
 Rechtsafslagstrook richting site Redevco
 Langs beide kanten wordt een prefab boordsteen-greppel van 0.5m voorzien
 Langs de westkant wordt een ventweg met parkeerplaatsen (schuin t.o.v. ventweg) voorzien die

zowel de handelszaken bedient als enkele lokale straten aansluit op de N6. De ventweg doet ook
dienst als fietspad.

 Aan de oostkant is een stuk van de Redevco site ingericht als publieke rotatieparking. Hier is een
apart fietspad van 1.75m in beton voorzien.

 Tegen de westgevels is een voetpad van 1,50m voorzien
 Voetpad, parkeerstrook en parking in zelfde materiaal (kasseien) uit te voeren. Deze “trage” zone

is van de rijweg afgeschermd door een groene buffer van bomen
 Ventweg in uitgewassen beton

Figuur 46: Snede ter hoogte van publieke parking op de site Redevco
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5.3.5 Noordelijke zone: ter hoogte van het kruispunt Van Cotthemstraat

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.0m exclusief greppels.
 Linksafslagstrook richting Eugène Ghijsstraat
 Middenberm tussen de twee rijrichtingen (niet overrijdbaar)
 Langs de westkant wordt een kantstrook van 0.3m en een boordsteen van 0.2m voorzien, aan de

oostkant een boordsteen-greppel van 0.5m
 Busbaan in beton richting Brussel breedte 3.20m
 Langs de westkant wordt een langsparkeerstrook voorzien in kassei
 Aan beide zijden is een fietspad van 1.75m in beton voorzien.
 Tegen de gevels is een voetpad van 1,50m voorzien in kassei

Figuur 47: Snede ter hoogte van het kruispunt Van Cotthemstraat
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5.3.6 Middenzone : ter hoogte van de Groot-Bijgaardenstraat

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.05m en 3.25m exclusief greppels.
 Langs beide kanten wordt een prefab boordsteen-greppel van 0.5m voorzien
 Busstrook in asfalt richting Brussel breedte 3.25m
 Aan beide zijden is een fietspad van 1.75m in beton voorzien.
 Tegen de gevels is een voetpad van 1,50m voorzien in grijze betonstraatstenen

Figuur 48: Snede ter hoogte van de Groot-Bijgaardenstraat
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5.3.7 Middenzone : ter hoogte van de De Boeckstraat

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.25m exclusief greppels.
 Langs de westkant wordt een boordsteen-greppel van 0.5m voorzien en aan de oostkant wordt

een kantstrook van 0.3m en een boordsteen van 0.2m voorzien
 Busstrook in asfalt richting Brussel breedte 3.25m
 Aan beide zijden is een fietspad van 1.55m in beton voorzien.
 Tegen de gevels is een voetpad van 1,50m voorzien in grijze betonstraatstenen
 Langs de oostkant wordt een langsparkeerstrook voorzien in zwarte betonstraatstenen onderver-

deeld met boomvakken

Figuur 49: Snede ter hoogte van de De Boeckstraat
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5.3.8 Middenzone : ter hoogte van de Vanderstraetenstraat

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.05m en 3.25m exclusief greppels.
 Langs beide kanten wordt een prefab boordsteen-greppel van 0.5m voorzien
 Busbaan in beton richting Brussel breedte 3.15m
 Aan beide zijden is een fietspad van 1.65m in beton voorzien.
 Tegen de gevels is een voetpad van 1,50m voorzien in grijze betonstraatstenen

Figuur 50: Snede ter hoogte van de Vanderstraetenstraat
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5.3.9 Zuidelijke zone : ter hoogte van de Burgemeesterstraat

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.05m en 3.25m exclusief greppels.
 Middenberm tussen de twee rijrichtingen (niet overrijdbaar)
 Langs beide kanten wordt een kantstrook van 0.3m en een boordsteen van 0.2m voorzien
 Langs beide zijden wordt een langsparkeerstrook voorzien in zwarte betonstraatstenen, onder-

verdeeld met boomvakken
 Aan beide zijden is een fietspad van 1.55m in beton voorzien.
 Tegen de gevels is een voetpad van 1,50m voorzien

Figuur 51: Snede ter hoogte van de Burgemeesterstraat
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5.3.10 Zuidelijke zone : ter hoogte van de Coevoetstraat

 Rijweg in bitumineuze verharding. Rijstrookbreedte 3.05 en 3.15m exclusief greppels.
 Linksafslagstrook richting Ruisbroeksesteenweg
 Langs de oostkant wordt een kantstrook van 0.3m en een boordsteen van 0.2m voorzien en aan

de westkant een boordsteen-greppel
 Langs de oostzijde wordt een langsparkeerstrook voorzien in zwarte betonstraatstenen, onder-

verdeeld met boomvakken
 Aan beide zijden is een fietspad van 1.60m in beton voorzien.
 Tegen de gevels is een voetpad van 1,50m voorzien

Figuur 52: Snede ter hoogte van de Coevoetstraat
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5.4 Riolering en afwatering

In de startnota is al een voorontwerp riolering gevoegd. Er is een gescheiden riolering voorzien. Het
ontwerp voorziet de nodige buffering voor het hemelwater en olieafscheiders alvorens het oppervlak-
tewater in de waterloop (Zuunbeek) wordt geloosd. Het ontwerp is momenteel in herziening, gezien
sinds de startnota nieuwe ontwerpnormen door de VMM zijn opgelegd. Zeer binnenkort wordt het
OF1 dossier voor de rioleringen opgemaakt.

5.5 Grondverwerving

De belangrijkste onteigeningen moeten gebeuren in de noordelijke zone. Het nieuwe dwarsprofiel
gaat hier van gevel tot gevel. Dit betekent dat in deze zone private parkeerplaatsen van handelsza-
ken en de voortuinen van de woningen worden vervangen door een eigen ventweg met parkeer-
plaatsen.
In de noordelijke zone zijn ook onteigeningen nodig op de site Redevco. Deze zijn nodig enerzijds
voor de nieuwe ontsluitingsweg voor de wijk Negemanneke. Anderzijds is een rotatieparking op de
eigendom van Redevco voorzien die aansluit bij de handelszone van de N6. Er is een akkoord met
Redevco over deze opzet.

In de midden- en zuidelijke zone zijn de onteigeningen eerder beperkt. Het gaat hier om enkele voor-
tuinen die moeten onteigend worden. Op de hoek van de George Witthouckstraat en de N6 moet een
gebouw gesloopt worden om een veilig kruispunt in te richten.

5.6 Nutsleidingen

Belangrijke aanpassingswerken voor de nutsleidingen zijn te verwachten.

Aan beide zijden van de N6 bevinden zich een groot aantal nutsleidingen in de voetpaden en deels
onder de rijweg. Dit zijn de klassieke leidingen voor water, telefoon, Telenet, LD en MD gas, laag-
spanning, middenspanning.

Daarnaast loopt er over het ganse tracé een aardgasleiding. Tussen de grens met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de Georges Witthouckstraat loopt deze aan de oostkant. Dan dwarst deze
de N6 om vervolgens aan de westkant verder te gaan.

Er ligt ook een diameter 1000mm transport waterleiding vanaf de grens met het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest. Deze ligt onder de rijweg aan de oostkant  en loopt dan verder in de Groot-
Bijgaardenstraat. Deze waterleiding kruist de nieuwe riolering ter hoogte van de Zuunbeek en de
Groot-Bijgaardenstraat.

5.7 Groenvoorzieningen: bomen

- Keuze bomen: grote volle kroon die begint op ca. 4 meter hoogte (bussen,…). Plantmaat 30/35

Figuur 53: Platanus acerifolia

- Ondergrondse groeiplaatsconstructie, met eventueel mechanische waterbevloeiing

Figuur 54: Silva Cell van Greenmax

- Vooral de bomen in de handelszone worden best met een groeiplaatsconstructie voorzien, omdat
hier het minste infiltratie van regenwater mogelijk is.

- Momenteel werden ca. 150 bomen ingetekend.

Verdere uitwerking van het project
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Ondergrondse groeiplaatsconstructie, met eventueel mechanische waterbevloeiing

Vooral de bomen in de handelszone worden best met een groeiplaatsconstructie voorzien, omdat
hier het minste infiltratie van regenwater mogelijk is.
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7 Verdere procedure

Deze nota zal besproken worden op de GBC van 16 september 2014. Na goedkeuring door de GBC
wordt de nota naar de RMC verzonden.

Na de goedkeuring op de RMC wordt het onteigeningsdossier opgemaakt.

Opmaak OF1 en OF2 dossier rioleringen

Opmaak samenwerkingsovereenkomst voor de plaatsing van aan de bebouwde omgeving aange-
paste openbare verlichting

8 Flankerende maatregelen

Naast de infrastructurele aanpassingen, welke onderwerp zijn van deze projectnota, kunnen andere
maatregelen genomen worden die de (verkeers)leefbaarheid op de gewestweg en zijn nabije omg
ving verbeteren.

8.1 Beleidsmaatregelen

Het is wenselijk het bestaande parkeerbeleid te monitoren en aan te passen.
voorbeeld het rotatieparkeren rondom de handelszaken aan
den het beleid omtrent bewonersparkeren grondig te evalueren.
steld om een parkeerbeleidsplan op te maken.

Naast de reistijd van het openbaar vervoer, welke wordt verlaagd door middel van de infrastructurele
maatregelen, speelt ook de kostprijs een rol bij de keuze voor deze vervoersmodus. De gemeente
kan een extra korting voor het openbaar vervoer

8.2 Handhaving

Naleving van de snelheidslimiet op de N6 (50 km/u) dient gehandhaafd te worden. Dit kan bijvoo
beeld door middel van trajectcontrole.

Verder is het wenselijk dat het parkeren gehandhaafd wordt. Foutparkeerders en andere overtreders
dienen bestraft te worden. Het is belangrijk dat de objectieve en subjectieve pakkans groot is.

8.3 Communicatie en campagnes

In het ontwerp wordt het aantal kruispunten beperkt en worden er op versch
gen voorzien. Naast een duidelijke inrichting van de weg is ook een
naar zowel naar de handelaars, de bezoekers als de bewoners. Aangezien de winkelbezoekers in dit
verhaal het belangrijkst zijn, dienen zij een duidelijke boodschap te ontvangen. De boodschap moet
de bezoekers gerust stellen. Er moet aangegeven worden dat de handelszaken bereikbaar blijven en
dat de verkeersveiligheid verhoogd wordt. Voor openbaar vervoergebruikers dienen de bushaltes
vermeld te worden in de communicatie.

Het gebruik van alternatieve modi kan aangemoedigd worden door specifieke
meente kan bijvoorbeeld beslissen om deel te nemen aan Car  Free Day. Werkgevers, bedrijven en
gemeentes worden op deze dag aangemoedigd om speciale actie te organiseren om duurzame ve
plaatsingen aan te moedigen.
Ook kan de gemeente zelf champagnes opzetten die het bus
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Flankerende maatregelen
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Naleving van de snelheidslimiet op de N6 (50 km/u) dient gehandhaafd te worden. Dit kan bijvoor-

gehandhaafd wordt. Foutparkeerders en andere overtreders
dienen bestraft te worden. Het is belangrijk dat de objectieve en subjectieve pakkans groot is.

In het ontwerp wordt het aantal kruispunten beperkt en worden er op verschillende plaatsen ventwe-
gen voorzien. Naast een duidelijke inrichting van de weg is ook een goede communicatie nodig
naar zowel naar de handelaars, de bezoekers als de bewoners. Aangezien de winkelbezoekers in dit

en duidelijke boodschap te ontvangen. De boodschap moet
de bezoekers gerust stellen. Er moet aangegeven worden dat de handelszaken bereikbaar blijven en
dat de verkeersveiligheid verhoogd wordt. Voor openbaar vervoergebruikers dienen de bushaltes

Het gebruik van alternatieve modi kan aangemoedigd worden door specifieke campagnes. De ge-
meente kan bijvoorbeeld beslissen om deel te nemen aan Car  Free Day. Werkgevers, bedrijven en

om speciale actie te organiseren om duurzame ver-

Ook kan de gemeente zelf champagnes opzetten die het bus –en fietsgebruik aanmoedigen.
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9 Projectevaluatie

Goede monitoring is belangrijk. Het project kan geëvalueerd worden op basis van volgende parame-
ters:

 Verkeersveiligheid
Ongevallencijfers van voor en na de inrichting met elkaar vergelijken.
Evaluatie door politie
Conflictobservatie van kruispunten voor en na de werken
Evaluatie door politie

 Doorstroming
Doorstroming van het autoverkeer is meetbaar met tellingen, reistijdmetingen  en filemeting
voor en na de inrichting.
Evaluatie door gemeente/AWV

 De Lijn kan reistijdmetingen uitvoeren voor en na de inrichting van het project. Op deze manier
kan nagegaan worden welke reistijdwinst de bussen halen uit de herinrichting.
Evaluatie door De Lijn

 Leefbaarheid:
Fietsgebruik kan gemeten worden door middel van tellingen voor (kunnen nog gemeten wor-
den) en na de inrichting.
Evaluatie door gemeente

Gebruik openbaar vervoer kan gemeten worden door reizigersaantallen voor en na de inrichting
met elkaar te vergelijken.
Evaluatie door De Lijn

 Parkeren
 Meten van bezettingsgraad voor en na de uitvoering van de werken.

Evaluatie door gemeente

Projectevaluatie
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