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2.2 Dossier 1816TER – Overijse:  

 
N4 Brussel – Overijse – Waver 
Gemeente Overijse 
Kruispunt met de Esdoornenlaan en Reebokweg 
Aanvraag: Plaatsen van VRI 
 
Het dossier wordt ingeleid door ir. Raf Van den Broeck. 
 
De Lijn en BIVV betreuren het ontbreken van gedetailleerde 
manoeuvrediagrammen om de exacte oorzaak van de ongevallen te kennen en 
een betere afweging te kunnen maken. ir. Raf Van den Broeck herhaalt dat uit 
het OngevallenGIS 2006-2008 toch kan afgeleid worden dat van de 11 
geregistreerde ongevallen er 7 voorrangsongevallen waren, waarbij 4 keer 
fietsers betrokken waren. 
 
De gemeente vraagt of er een coördinatie met de verkeerslichten aan het 
kruispunt met de Hengstenberg mogelijk is. EVT antwoordt dat dit in conflict 
komt met de gewenste (en noodzakelijke) busbeïnvloeding die standaard in de 
verkeerslichtenregeling wordt voorzien. 
 
Op de vorige PCV was beslist een VOP ter hoogte van de bushaltes aan te 
brengen. Als dit kruispunt met verkeerslichten wordt uitgerust, komen er 
uiteraard door verkeerslichten beschermde voetgangersoversteekplaatsen en 
vervalt de VOP aan de bushaltes. 
 
Voor de dwarsende fietsers (dus fietsers uit de Esdoornenlaan of Reebokweg) 
worden geen afzonderlijke fietslichten voorzien omwille van het ontbreken van 
fietspaden in deze zijstraten. 
 
Het DATS-tankstation is er niet meer, dus bij een nieuwe vergunningsaanvraag 
moet er rekening gehouden worden met de (mogelijke) nieuwe 
kruispuntconfiguratie. 
 
AWV gaat na of er een opmetingsplan beschikbaar is om het V-plan te laten 
opmeten. De ontsluiting van het bedrijf (KBC-kantoor) op de hoek N4 en 
Reebokweg (noordoostelijk kwadrant) moet wel nog in detail bekeken worden. 
 
Beslissing van de commissie: 
 
De commissie beslist – unaniem – om haar akkoord te verlenen aan de 
plaatsing van een VRI op het kruispunt van de N4 met de Esdoornenlaan en 
Reebokweg. De ontsluiting van het KBC-kantoor moet vóór de opmaak van het 
V-plan grondig bekeken worden. 


