Voorwoord
Nieuwjaarsbrief aan het college van burgemeester en schepenen
Aan de gemeenteraadsleden
Aan de dienst mobiliteit
Beste beleidsvoerders,

Wij, burgers en verenigingsmensen, stappers en trappers verenigd in het Verkeersplatform LeVeLo, bieden
u ons mobiliteitsrapport aan voor een verkeersleefbaar Londerzeel.
We hebben hier hard aan gewerkt, nagedacht met deskundigen (Fix de mix maart 2019), meermaals overleg
gehad met de werkgroep mobiliteit- en fietsbeleid per deelgemeente (juni - september 2019), een enquête
opgezet naar ouders met schoolgaande jeugd, waren zichtbaar op straat met de actie Samen op de trappers
voor een betere mobiliteit (september 2019) en hadden veelvuldig overleg voor de opmaak van dit
auditrapport (september 2019 - januari 2020).
Zo maken we werk van een verkeersveiliger en fietsvriendelijker gemeente en willen we de impact van het
drukke autoverkeer terugschroeven in het aantal verplaatsingen. Vandaag draait dat rond de 75 %. Alle
plannen (klimaat, mobiliteit, ruimte) voorzien in het terugdringen tot 50 %. Een modal shift-beleid is de enige
optie: van de wagen naar een mix van verschillende vervoersmodi. In de Klimaatstudie Vlaams-Brabant wordt
een modal shift bepleit van personenwagen naar fiets en openbaar vervoer (50 % auto, 25 % fiets en 25 %
openbaar vervoer).
De gunstige ligging van onze gemeente, de beschikbaarheid van bus, trein en later tram, de fietssnelwegen,
het netwerk aan trage wegen,… zijn een goede basis om de noodzakelijke transitie door te zetten. Daarbij is
het evident nog deze legislatuur werk te maken van verkeersluwe dorpskernen omgevormd tot grote
fietsstraatzones met een snelheidsbeperking tot 30 km per uur.
Nabijheid is de beste mobiliteit. Korte verplaatsingen te voet en per fiets krijgen dan alle ruimte, waardoor
de bewandelbaarheid van onze dorpskernen en de bereikbaarheid van de lokale voorzieningen verbetert.
Een flankerend parkeerbeleid vangt de parkeerbehoefte op gepaste locaties op.
Onderzoek van VITO toont aan dat investeringen in fietsinfrastructuur altijd lonen én zichzelf tot 14 keer
terugbetalen op het vlak van gezondheid, leefmilieu en verkeersveiligheid.
De mobiliteitsuitdaging heeft tenslotte ook een fundamentele sociale component. De mate waarin iemand
zich kan verplaatsen, bepaalt immers ook de mate waarin die persoon kan participeren in de samenleving.
Bijzondere dank aan Hendrik Mertens en Sam Buysschaert voor het ontwikkelen en rapporteren van de
methodiek, Roger Van Aken, Jos Rottiers, François De Keersmaecker en Frank Samson voor hun trekkersrol
in de (deel)gemeenten, Dimitri Robbyns, schepen van mobiliteit, voor het vertrouwen en allen die tijdens
een van de werksessies hun inzichten en ervaringen met ons hebben gedeeld.

Eddy Van den Eede
Voorzitter

Frank Samson
Secretaris
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Inleiding
Daniel Kahneman, Nobelprijswinnaar en hoogleraar psychologie aan Princeton University, toonde met zijn
boek ‘Ons feilbare denken’ aan dat we met onze inschattingen veel fouten maken, niet in het minst omdat
onze gedachten te vaak worden gestuurd door heuristiek en verhalen.
Vaak zijn we, zonder het te beseffen, veel minder rationeel dan we zelf geloven. Ieder zijn eigen waarheid of
beter gezegd, ieder zijn eigen subjectieve perceptie.
Het theoretisch kader van deze gerenommeerde en gelauwerde wetenschapper krijgt, als het van ons
afhangt, de nodige aandacht in de inleiding van dit auditverslag. We durven te stellen dat het onder de
Londerzelenaren te dominant aanwezig is als het gaat over mobiliteit of meer specifiek als het gaat over de
plaats die fietsers zouden moeten krijgen in de openbare ruimte.
Het gemotoriseerd verkeer in Londerzeel neemt ondertussen dergelijke proporties aan waardoor de ruimte
voor fietsers grondig onder druk komt te staan. Wie er in cafe ’t Centrum, bij de Jean of elders zijn stem laat
over horen zal ongetwijfeld enkele gesprekspartners vinden.
Helaas hebben we moeten vaststellen dat de argumenten te weinig het discours van een toogstrateeg
overstijgen. Erger nog, we hebben er onszelf zo vaak aan bezondigd. Sterke verklaringen zonder overzicht of
visie, ideeën die niet op elkaar aansluiten, uitspraken gestoeld op informatie van horen zeggen, …
Nochtans schuilt er in elk van ons heel wat terreinkennis. De meeste inwoners zijn immers allen gebruikers
van de openbare ruimte, dagelijkse gebruiker van hun eigen directe omgeving. Daarnaast geloven we dat
onze inwoners met de nodige hulp wel degelijk tot een gedragen, geïntegreerde onderbouwde
mobiliteitsvisie kunnen komen.
Tijd dus voor een andere aanpak, tijd voor een participatietraject waar onze inwoners wordt gevraagd hun
kennis te delen over de publieke ruimte die ze elk dag gebruiken. We hebben daarom getracht een methode
op poten te zetten die niet alleen toelaat om het beste uit elke deelnemer te halen, maar ook om de
verzamelde informatie te kunnen bundelen in een gestructureerd en rationeel verhaal dat streeft naar
objectiviteit.
Samengevat kan u in dit auditverslag eerst lezen hoe we tijdens de eerste participatieavond de deelnemers
hebben laten brainstormen over maatregelen die moeten toelaten om als fietser verschillende locaties op
een veilige manier te bereiken.
Brainstormen levert verfrissende ideeën op, maar objectief kan je dit niet echt noemen. Wat volgt in dit
verslag gaat daarom over de methodologische voorbereiding van de tweede participatieavond die het
subjectief karakter van de resultaten zoveel mogelijk moet uitsluiten.
Persoonlijke ervaringen en literatuur hebben ons doen kiezen om de bestaande fietsinfrastructuur te wegen
aan de hand van drie criteria, met name de snelheid, de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer en de
conflictgraad met de fietsers.
Met deze informatie in de hand hebben we de participanten gevraagd om voorstellen te formuleren die de
‘zwakke punten’ voor de fietsers wegwerken. De resultaten staan beschreven in het voorlaatste en het
laatste hoofdstuk.
Met enige fierheid durven we u als beleidsmaker, professional of burger uitnodigen om dit auditverslag te
doorgronden. Het zal u verrassen, inspireren en aanzetten fietsers de ruimte te geven die ze echt verdienen.
“Be inspired, be brave and together we’ll make it done”
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Participatiedag 1 - 18 juni 2019
Welkomstwoord van de voorzitter
Na een lange aanloop was het zo ver. Onze voorzitter mocht een 20-tal geëngageerde burgers ontvangen
voor een eerste participatieavond.
Tijdens zijn inleidend woord werd er kort stilgestaan bij de huidige mobiliteitsproblemen en enkele best
practices, maar belangrijker nog de deelnemers kregen te horen welk traject we met hen zouden afleggen.

Wat is een fietsstraat?
Via mond aan mond reclame was de boodschap verspreid dat we met de bevolking zouden nagaan waar we
voor Londerzeel fietsstraten zouden kunnen aanbrengen, maar gaandeweg was, tijdens de voorbereiding van
de methodiek, onder de kerngroep het idee gegroeid om een volledig fietsnetwerk in kaart te brengen voor
elke deelgemeente.
Niettemin blijft ons inziens de fietsstraat een van de meest interessante oplossingen. Deze maatregel heeft
voor de fietsers heel wat voordelen en ze vraagt geen (grote) financiële inspanning van het gemeentebestuur.
Tijd dus om hier met onze participanten even bij stil te staan.
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De opdeling per deelgemeente
Nu de verschillende deelnemers een duidelijk beeld hadden van wat een fietsstraat is en welke
mogelijkheden deze biedt, werd de groep opgedeeld per deelgemeente.
Deze opdeling zou voor de rest van het participatietraject worden aangehouden omdat dit het grote voordeel
biedt van de expertise. De aanwezige burgers worden immers dagelijks geconfronteerd met de problemen
en de positieve inrichting van de openbare ruimte zoals ze die als fietser ondervinden.
Voor elk van de deelgemeenten werd iemand uit de kerngroep aangeduid die de verantwoordelijkheid had
om te waken over de juiste toepassing van de methodiek en het nastreven van het algemeen belang. We
hebben volgende opdeling weerhouden:





Londerzeel - Eddy Van den Eede
Malderen - Roger Van Aken
Sint-Jozef - François De Keersmaecker
Steenhuffel - Jos Rottiers

We hebben hiermee twee valkuilen willen ondervangen :
a)
Vooreerst hebben we willen vermijden dat sommige deelnemers enkel zouden pleiten voor het
eigenbelang en de toegevoegde waarde van het algemeen belang uit het oog zou worden verloren.
b)
Daarnaast weten we uit ervaring dat het thema mobiliteit in Londerzeel veel meningen en ideeën
oproept of soms zelfs hevige discussies en emoties losmaakt. Dankzij de rol van elke verantwoordelijke per
deelgemeente hebben we zodoende vermeden dat de oefening is ontaard in een verhaal waar ieder zijn
eigen gelijk nastreeft.

De gekozen locaties
De openbare weg is op verschillende locaties in onze gemeente grotendeels ingedeeld als een bijna
exclusieve infrastructuur voor het gemotoriseerd verkeer. In de mate van het mogelijke is de restruimte ter
beschikking gesteld voor de fietsers en andere zachte weggebruikers.
Niettemin hebben we de groepen gevraagd om voor hun deelgemeente aan te geven welke de plaatsen zijn
die je als fietser op een veilige en vlotte manier moet kunnen bereiken zonder zich te laten beïnvloeden door:
-

de bestaande wegindeling;
de huidige impact van het gemotoriseerde verkeer op de zachte weggebruikers;
persoonlijke belangen.
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Op onderstaande kaarten staan voor elke deelgemeente de geselecteerde locaties.

MALDEREN

1. Station
2. Chiro, Gildenhuis, Gildentuin
3. Basisschool Sint-Amandus
4. Kerk
5. FC Malderen (voetbal)
6. Magda
7. Gemeentelijke basisschool

LONDERZEEL

1. Virgo Sapiens (secundair)
2. Virgo Sapiens (lagere school)
3. Virgo Sapiens (kleuterschool)
4. Kerk, kerkstraat
5. De Burcht
6. Academie, GTIL
7. Winkelcentrum, bibliotheek
8. Centrumschool
9. Sportoase
10. Station
11. kleuterschool
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SINT - JOZEF

1. Basisschool De Heide
2. Kerk
3. Sporthal De Blauwvenne
4. G.C.G. Walschap
5. Jeugdlokalen

STEENHUFFEL

1. Ebbing
2. Kleuterschool De Huffeltjes
3. Gemeentelijke Lagere School Ter Elst
4. Gemeentelijke Lagere School Ter Elst
5. Pleintje aan de bakkers
6. Kerk
7. De Kampanje
8. Voetbal
9. Chirolokalen
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Hindernissen per locatie

Nu er voor elke deelgemeente een consensus ontstaan was over
te bereiken locaties kregen de deelnemers als volgende
opdracht na te denken over de mogelijke hindernissen die ze als
fietsers ondervinden.
Daar waar hen uitdrukkelijk tijdens de eerste oefening (locaties)
werd gevraagd om geen rekening te houden met de bestaande
inrichting van de openbare weg moesten ze nu het omgekeerde
doen. Om de opdracht voldoende af te bakenen diende ze voor
elke gekozen locatie een straal van maximaal 500 meter / een
diameter van 1 kilometer te hanteren. Heel concreet kregen ze
onderstaande vraag voorgelegd :
Welke hindernis(sen) ondervind je heden als fietser om locatie
A te bereiken? Houd hierbij rekening met een straal van 500
meter.
In de tabel op pagina x en volgende kan een overzicht van de
verschillende hindernissen worden teruggevonden.

Maatregelen per locatie

Als laatste opdracht voor de eerste participatieavond kregen de vertegenwoordigers van elke deelgemeente
de kans om 1 of meerdere maatregelen voor te stellen. Het hoeft geen betoog dat ze hierbij rekening dienden
te houden met de door hen geselecteerde locaties alsook de hindernissen die ze hadden opgelijst.
Noemenswaardig is hier dat elke deelnemer zich niet mocht laten beperken door beschikbare budgetten,
tijd, impact van de andere weggebruikers en omwonenden, …
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Het was in deze fase van het participatietraject nog niet het moment om een waardeoordeel uit te spreken
over de verschillende voorstellen. De voorgestelde maatregelen hadden vooral als doel om een belangrijke
inspiratiebron te zijn voor de tweede en laatste participatieavond.

Op volgende tabellen kan de lezer het volledige resultaat voor elke deelgemeente van de eerste
participatieavond terugvinden.
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FORMULIER A - Werkgroep Malderen
Locatie

Hindernissen

Maatregelen

Station

a) parkings meestal privé Eurika.parkingdruk in
omliggende straten Hoogweg

a1) overleg met privé en gemeente voor dubbel gebruik
a2) parkeer markering in samenspraak met buurt

b) fietsweg verlenging brug bouwdreef-station

b1) afhandelen van procedure aanleg fietsweg met alle partners
prioritair behandelen kost niets.

a) kruispunt Lippelostraat -Steenhuffelstraat zeer druk
voor fietsers

a1) gemachtigde verkeersopzichter om veilig fietsverkeer bij
oversteken te garanderen

b) bussen de Decker-Van Riet die tijdens de ochtend
8-9 uur aan en af rijden

b1) verbieden van zwaar verkeer tussen 8-9uur

Gemeentelijke basisschool

c) parkeerchaos in en om de school

Sint-Amandus basisschool

a) parkeerchaos rond de school
b) zebrapad Kloosterstraat onoverzichtelijk voor
kinderen door parkeren van auto’s

c1) ’s morgens parking Magda en kerkhofkant school als afzetplaats
voor autokinderen gebruiken en straat afsluiten hoek Lip-SteenhKerkhof

a1) parking Gildentuin, kerk en Vermahal als afzetplaats voor
autokinderen
b1) aanpassen van de zichtbaarheid of kant van parkeerruimte
verleggen

c) zwaar verkeer verbieden voor iedereen
c1) betere signalisatie
Magda

a) onvoldoende en slecht georganiseerde fietsparking

a1) uitbreiding fietsparking in en uit verbeteren

b) parkeerdruk in de Lippelostraat

b1) uitbreiding door aankoop Vermoesen en inrichten als parking
met groenkarakter aansluitend op gemeente domein. Overleg
met de buurt om parkeerstroken aan te leggen.
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a) dagelijks zijn er auto’s gesignaleerd via de bewoners
die de omgekeerde richting nemen

a1) beter signalisatie bord en strepen

b) slechte aanduiding van parkeergelegenheid

b1) inrichting van het kerkplein als een uithangbord van het centrum
en betere signalisatie naar en toegang tot parking Vermahal.

c) gevaarlijke situatie voor fietsers komende uit de
Opdorpstraat op de hoek van het J. Vermaesenplein

c1) waarschuwingsbord voor fietsers

FC Malderen (voetbal)

a) parkeeroverlast Steenhuffelstraat die nog gaat
vergroten door appartementen rechtover FC Malderen

a1) bevorderen van fietsgebruik bij voetballers door infrastructuur
voor fietser aan te brengen

Chiro en Gildenhuis en Gildentuin

a) parkeerchaos rond tegenoverliggende Sint
Amandusschool

a1) parking Gildentuin, kerk en Vermahal als afzetplaats voor
autokinderen

Algemeen Malderen

a) te veel auto’s geparkeerd op straat maken verkeer
onveilig en de toename hiervan door
appartementisering

a1) uitbreiding van enkelrichting in Kloosterstraten deel
Hoefsmidstraat tot Steenhuffelstraat zal het fietsverkeer in ’t centrum
sterk verbeteren

b) te weinig kinderen komen met de fiets naar school

b1) inrichten van een kusje en weg zone verhoogd de weerbaarheid
en zelfstandigheid van de kinderen niet
b2) Organiseren vanuit de gemeente van een schooloverleg met alle
betrokkene.

Kerk

c) appartementisering van het dorp

c1) bij elke nieuwe bouwaanvraag voor meer dan 1 appartement een
buurtinfo en overleg organiseren

10

FORMULIER A - Werkgroep Londerzeel
Locatie

Hindernissen

Maatregelen

Gemeentelijke bibliotheek winkelcentrum

a) geen veilige toeleiding naar de site

a1) aanpassing infrastructuur en signalisatie ifv fietsers

Molenbeek - Groene Long

a) geen ontsluitingsalternatief

a1) nieuw fietstracé ontwikkelen van dijkkwaliteit, van containerpark
tot koopcentrum

Virgo Sapiens (secundair)

a) onveilige oversteekplaats voor fietsers tussen
Beemden en de school
b) vanaf kruispunt met de Polderbaan een moordstrookje aan weerszijde van de Brusselsestraat

a1) aanbrengen snelheidbeperking ter hoogte van het kruispunt
Beemden/Berkenlaan door wegversmalling of verkeersdrempel
in combinatie met oversteekplaats met voorrang fietsers
b1) aanbrengen van een volwaardig vrijliggend fietspad
b2) alternatief ontwikkelen via Leefdaal tot in Imde-dorp na overleg
met de gemeente Meise

Virgo Sapiens (lager)

Virgo Sapiens (kleuters)

a) idem a secundair

a1) idem a secundair

b) vuile lucht voor de schoolpoort

b1) heraanleg Heldenplein

a) gevaarlijke situatie voor de schoolpoort kort voor en
na de start van de onderwijstijd

a1) weren van doorgaand verkeer richting A12 ter hoogte van het
punt Polderbaan/Molenstraat via slimme camera’s. Wie over het
traject meer dan 30 rijdt wordt beboet.

b) vuile lucht voor de schoolpoort
b1) idem a1

Verkeersdrukte centrum (De Burcht,
winkels centrum, cafés,…)

a) Te druk en ook doorgaand verkeer, onveilig gevoel

b) kasseien !

a1) doorgaand verkeer weren
a2) fietszone van fietsstraten in centrum
a3) parkeerzoekgedrag vermijden – sturen naar buurtparkings en
deze integreren in nieuwe projectontwikkelingen
a4) knippen rond de kerk
b) kasseien verwijderen
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Stationsstraat (Centrumschool)

a) smalle stoepen, parkings en twee rijrichtingen
verdringen voetgangers en fietsers

a1) parkings verwijderen en integreren in projecten in buurt (Argo,
achter de bank, apotheek..)
a2) zone 30
a3) fietssuggestiestroken

Zone zwembadwijk
(De Spoelberchstraat, Berreweide,
Reigerstraat)

a) geen duidelijke fietsinfrastructuur

a1) (gescheiden) fiets(suggestie)stroken en a2) parkeerverbod

a) geen fietsinfrastructuur, onveilig gevoel, doorgaand
verkeer

a1) doorgaand verkeer weren via doortrekking parallelweg
langsheen A12 (tussen de lichten en Mechelsestraat)
a2) zone 30 of fietsstroken

Mechelstraat en buurtstraten
(academie)
Meerstraat, Van Esbroeckstraat, SintKristoffelstraat, …

a) verdringen voetgangers en fietsers, onveilig gevoel

Linde (en Bosweg)

a) slecht hobbel klinkerfietspad, aanliggend, smal.

a1) eenrichtingstraten
a2) parkeerverbod
a3) voortuinen herinrichten,
a4) fietsinfrastructuur (fietsstraat en zone 30)
a1) klinkerfietspad vervangen door asfalt en 15 centimer verbreden
a2) parkeerverbod

b) bosweg niet onderhouden als alternatief
b1) bosweg op dijkkwaliteit 2m breed aanleggen
Openbaar vervoer (station en
tramhalte)
Kruispunten
 Pilatusveld - Daalkouter
 Pilatusveld - Mechelsestraat - SintKristoffelstraat,
 Mechelsestraat - Van Esbroeck,
 Meerstraat - Van Esbroeck
 Stationsstraat - Meerstraat
 Kerkhofstraat - Acacialaan
Gemeentelijke bibliotheek winkelcentrum

a) toeleiding met hindernissen

a1) via grotere fietscorridors (fietssnelwegen en lokale
aantakkingen) richting station (gelijkvloers, bewegwijzerd)
a2) nieuw tracé voor tramhalte via Dorp-Daalkouter-Kerkhofstraat

a) autogericht, onveilig, vaak geen fietsinfrastructuur

a1) zie eerdere oplossingen -> circulatie herbekijken in het
bijzonder verkeer komende uit de Reigerstraat laten
afbuigen naar op- en afrit A12 Londerzeel Industrie
a2) fietsstraat - of fietsinfrastructuur
a3) taboe van verkeerslichten laten vallen

b) meestal 50 km wegen

b1) snelheidsregime aanpassen-zone 30
b2) fietsstraat – of fietsinfrastructuur
b3) taboe van verkeerslichten laten vallen

a) geen veilige toeleiding naar de site

a) aanpassing infrastructuur en signalisatie ifv fietsers
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FORMULIER A - Werkgroep Sint-Jozef
Locatie

Hindernissen

Maatregelen

Sporthal De Blauwvenne

a) drukke St-Jozefstraat

a1) zone 30
a2) eenrichtingsverkeer/of parkeervrij maken

b) onveilige toegangsweg.
G.C. G. Walschap.

a) drukke St-Jozefstraat.
b) beperkte toegang

Jeugdlokalen

a) druk kruispunt (Maldersestwg/Bloemstraat/
Patattestraat; Koeisteert.)
b) slechte toegangsweg
c) gebrek aan degelijke fietsstalling

Dorpskern - Kerkplein

a) parkings
b) drukte Bloemstraat

b1) ontwikkelen trage weg langs achterkant
a1) zone 30
a2) eenrichtingsverkeer/of parkeervrij maken
b1) toegangsweg langs Bloemstraat voor de zwakke weggebruiker
promoten.
b2) toegangsweg langs St-Jozefstraat verbreden (muurtje weg)
a1) herinrichting kruispunt (fietsvriendelijker en veiliger maken)
b1) toegangsweg heraanleggen.
c1) degelijke fietsstallingen plaatsen.
a1) parking maken achteraan het nieuwe kerkhof.
a2) totaal herinrichting dorpsplein - inclusief kerkgebouw/
pastorie/pastorietuin.
b1) zone 30.
b2) zie a2.

Basisschool De Heide

TRAGE WEGEN

a) drukte Topmolen.

a1) schoolomgeving kindvriendelijker en veiliger herinrichten.

b) onveilige toegangswegen

b1) stukje Breendonkstraat FIETSSTRAAT VAN MAKEN

a) gebrekkig onderhoudsplan

a1) degelijk onderhoudsplan in de planning zetten (op regelmatige
tijdstippen of meermaals per jaar)
a2) onderhoudsvriendelijke heraanleg met waterdoorlatende
ondergrond.
b1) € 100.000 per jaar in de begroting laten zetten

b) te weinig aandacht in de begroting.

13

FORMULIER A - Werkgroep Steenhuffel

Locatie
Chirolokalen - Smisstraat

School Ter Elst - Jozef Van
Doorslaerstraat

Hindernissen

Maatregelen

a) geen fietspad,smalle straat

a1) trage weg naar Eshagestraat (is ontwikkeling)

b) dubbel richting, gemotoriseerd verkeer

b1) eenrichting maken tijdens de Chiro

a) kruispunt met 4 straten
b) dubbel richting
a) onoverzichtelijk,
b) veel geparkeerde auto’s
e) géén afbakening of sturing voor auto’s (Kiss and
Ride) of zwakke weggebruiker

Korte termijn:
Wegmarkeringen aanbrengen met
fietspad of voetgangerspad en parkeerplaatsen, Kiss and Ride
zone.
Langere termijn:
Volledige heraanleg van dat “plein” met enkel richtingstraat, ruim
fiets- en voetpad
invraag stellen aanwezigheid auto’s

f) fietsenstalling aan de overkant van de straat
De Huffeltjes (kleuterschool) Schoolstraat

a) veel geparkeerde auto’s
b) geen fietspad in een schoolstraat
c) geen overzicht
d) onduidelijkheid over het pad ter hoogte van
Kloosterhof. Fietspad, voetpad of beiden?

d1) aanduiding hoe men moet fietsen/stappen
Ruim fietspad in de Schoolstraat

e) uitrit wooncomplex aan de school

Ebbing

f) géén Kiss en Ride zone

f1) op het plein plaats voorzien voor Kiss and Ride (kort parkeren)

a) de uitgang van het woongebied langs dorp gevaarlijke situatie

a1) voorrang voor fietsers bij oversteek aan de beenhouwer
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Jozef van Doorslaerstraat

a) sluipverkeer langs de scholen

a1) straat afsluiten rond start en einde van de lessen op de school

b) te hoge snelheden

b1) verkeersremmers aanbrengen

c) smal aan de bakkerij Van Riet, géén overzicht
d1) fietsstraat maken
d) géén fietspad
e) veel in- en uitgaand gemotoriseerd verkeer op
parkeerplaatsen

e1) Kiss en Ride zone aanleggen in plaats van parkeerplaatsen
f1) straat afsluiten rond start en einde van de lessen op de school

f) geparkeerde wagens moeten via de J. Van
Doorslaerstraat en passeren daardoor de school.

Pleintje aan de bakkers Steenhuffeldorp

De Kampanje - Brouwerijstraat

a) géén overzicht

a1) parkeerplaatsen herinrichten

b) gevaarlijk om over te steken

b1) veilige oversteekplaats maken

c) geparkeerde wagens moeten langs de J. Van
Doorslaerstraat

c1) parkeerplaatsen herinrichten

a) géén fietspad, conflict auto’s fietsers, geparkeerde
auto’s

a1) fietspad aanleggen

b) vrachtverkeer
Voetbal - Leirekensroute Brouwerijstraat

a) kruising leverzone aan brouwerij met fietspad
b) oversteekplaats met Brouwerijstraat onveilig
c) komende van Malderen merkt men niet dat men een
dorpskern inrijdt

Kerkplein - Sint Niklaasstraat

Steenhuffeldorp

a1) verkeer komende van Malderen afremmen
b1) aandacht trekken van fietsers dat drukke weg in of over zullen
rijden
c1) overwegen om fietsers op Leirekensroute voorrang te geven als
verkeersremmer

a) is een onoverzichtelijke parking

a1) belevingsplein van maken bankjes, enz.
a2) op- en afrijden van de parking sturen

b) fietspad stopt aan apotheker

b1) fietspad verlengen

a) doorgaande weg die veel verkeer aantrekt met te
hoge snelheden

a1) knippen van Steenhuffeldorp
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Een voorbereidend intermezzo op de tweede participatieavond
De inventarisatie van de bestaande fietsinfrastructuur
De eerste participatieavond heeft een reeks verrassende en interessante ideeën opgeleverd, die echter op
geen enkele manier rekening houden met een budgettaire realiteit, de noodzakelijke tijd om de maatregelen
tot een goed einde te brengen en met de impact op de andere weggebruikers en omwonenden.
In een poging om het beleid de kans te geven hiermee rekening te houden hebben we na de eerste
participatieavond de situatie van de bestaande fietsinfrastructuur geobjectiveerd aan de hand van drie
parameters:


de maximaal toegelaten snelheid;



de wegencategorie – verzadiging;



en tenslotte een parameter over de conflictgraad gemotoriseerd verkeer / fietsers.

We erkennen dat het in kaart brengen van de bestaande fietsinfrastructuur ook aan de hand van andere of
bijkomende parameters zou kunnen worden vastgesteld. We denken bijvoorbeeld aan de luchtkwaliteit, de
straatverlichting, …
We beschikken helaas niet over de middelen of tijd om een grotere waaier aan criteria (parameters) te
meten. Wij zijn er echter van overtuigd dat we de belangrijkste parameters weerhouden hebben opdat alle
fietsers in Londerzeel en haar deelgemeenten hun bestemming op een veilige en vlotte manier kunnen
bereiken.
De motivering achter de keuze voor deze 3 parameters hebben we niet wetenschappelijk kunnen
onderbouwen. Ze is evenwel gestoeld op literatuur die we hebben doorgenomen en verschillende
gesprekken die we met fietsers uit ons dorp op informele wijze hebben kunnen voeren.
Deze werkwijze heeft een dubbel doel.
Zo hebben we tijdens heel dit inspraaktraject willen vermijden dat :



de deelnemers niet verder zouden kijken dan hun eigen straat en daarbij de gevolgen uit oog
zouden verliezen van de impact van hun voorstellen op de buurt of omliggende straten;
deelnemers voorstellen zouden formuleren die, al dan niet vanuit een persoonlijke frustratie,
uitsluitend hun particulier belang zouden dienen.

Parameter A - De maximaal toegelaten snelheid
Voor de maximaal toegelaten snelheid onderscheiden we drie snelheidsnormen: 30, 50 en 70 km/u.
Op de website Londerzeel.be vonden we volgende link die verwijst naar een kaart met de ingekleurde
snelheidszones:
https://londerzeel.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=0a4e9dba7d9247c3a05fecbb85e8154c
Waar een snelheidslimiet geldt van 30 km/u is de kaart oranje ingekleurd. Voor een snelheidslimiet van 50
km/u is de kleur geel toegekend en de openbare weg waar men 70km/u mag rijden werd zwart ingekleurd.
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Onderaan kan u hiervan de verschillende kaarten voor elke deelgemeente terugvinden.

MALDEREN

LONDERZEEL

17

SINT-JOZEF

STEENHUFFEL
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Parameter B - wegencategorie - verzadiging
Veel inwoners klagen over de saturatie van verschillende woongebieden door het gemotoriseerd verkeer.
Uit een eerdere studie naar de verkeersstromen in verhouding tot de leefbaarheid is reeds gebleken dat de
belangrijkste verkeersstromen in Londerzeel juist door die straten lopen die de grootste bevolkingsdichtheid
hebben.
Uiteraard zegt dit niets over de impact van het gemotoriseerd verkeer op de veiligheid van de fietsers. Een
straat met een hoog debiet aan gemotoriseerde voertuigen kan voor fietsers immers op de meeste veilig
manier zijn ingericht.
We vertrekken echter vanuit de assumptie dat gemotoriseerde voertuigen door hun gewicht en hun snelheid
zonder aangepaste inrichting van de openbare ruimte ‘an sich’ een gevaar betekenen voor de fysieke
integriteit van elke fietser.
Daarom zullen we in dit hoofdstuk van de audit voor elke straat in kaart brengen hoe groot de verkeersstroom
aan gemotoriseerde voertuigen is. De meest eenvoudige manier om dit te doen is logischerwijze door te gaan
tellen, hetzij manueel of via slimme meters.
We hebben omwille van het tijdspad gekozen om ons voor deze parameter te beroepen op de
wegencategorisering uit het 'ruimtelijk structuurplan gemeente Londerzeel - 2006'.
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Dit hebben we aangevuld met:
- data over de verkeersdoorstroming van de website 'traffic information' van Touring Mobilis
(https://www.touringmobilis.be/en/index). Deze bron geeft een accurater beeld dan de kaart van de
'wegencategorisering'.
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én 'typisch verkeer' van Google Maps. (https://www.google.be/maps).
Deze website laat toe om verkeersstromen te voorspellen op basis van realtime-data.
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Volgende kaarten tonen voor elke gemeente de toegepaste wegcategorie - verzadiging. We onderscheiden
volgende 4 categorieën die we elk een kleur hebben toegekend.
Bovenlokaal verkeer (zwart):
De lokale weg type I (rood) uit bovenstaande kaart wegencategorisering uit het 'ruimtelijk structuurplan
gemeente Londerzeel – 2006' (p.20) werd op onderstaande kaarten vertaald naar 'bovenlokaal verkeer'
+

De lokale weg type II (geel) uit de kaart wegencategorisering uit het 'ruimtelijk structuurplan gemeente
Londerzeel – 2006' (p.20) werd omwille van de data van Touring Mobilis en Google Maps 'geüpgrade' naar
'bovenlokaal
verkeer'.
Dit omdat deze 2 websites aangeven dat er sprake is van een hoge verzadiging en dus het karakter van een
gebiedsontsluitende weg niet langer kan worden verantwoord.

Lokale verbindingsweg (rood):
De lokale weg type II (geel) uit bovenstaande kaart wegencategorisering uit het 'ruimtelijk structuurplan
gemeente Londerzeel – 2006' (p.20) werd naar onderstaande kaart vertaald naar 'lokale verbindingsweg'
(rood).
+
De niet-gecategoriseerde wegen uit de kaart wegencategorisering uit het 'ruimtelijk structuurplan gemeente
Londerzeel – 2006' (p.20) werden omwille van de data van Touring Mobilis en Google Maps geüpgrade naar
'bovenlokaal
verkeer'.
Dit omdat deze 2 websites aangeven dat er sprake is van een hoge verzadiging en dus het karakter van een
niet-gecategoriseerde weg niet langer kan worden verantwoord.

Plaatselijk verkeer (wit):
De niet-gecategoriseerde wegen uit de kaart wegencategorisering uit het 'ruimtelijk structuurplan gemeente
Londerzeel – 2006'

Geen gemotoriseerd verkeer (groen):
Trage wegen
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MALDEREN

LONDERZEEL

23

SINT-JOZEF

STEENHUFFEL
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Parameter C – conflictgraad gemotoriseerd verkeer / fietsers
We zijn in de bovenstaande parameter vertrokken van aanname dat gemotoriseerde voertuigen omwille van
hun meeste karakteristieke eigenschappen (snelheid vermenigvuldigd met gewicht) een gevaar betekenen
voor fietser. In die zin nemen we ook aan dat inrichting van het wegdek dit gevaar sterk kan verminderen of
zelfs wegnemen. Daarom zullen we ook de (afwezigheid van de) inrichting van fietspaden voor het
Londerzeelse grondgebied in kaart brengen.
Uit de literatuur die we hebben kunnen raadplegen blijkt de volgende indeling qua fietsinfrastructuur
dominant aanwezig:
-

geen fietspad (of maximale conflictgraad met het gemotoriseerd verkeer)

-

een aanliggend fietspad (een verminderde conflictgraad met het gemotoriseerd verkeer)

-

een vrijliggend fietspad (een sterk verminderde conflictgraad of afwezigheid van conflictgraad met
het gemotoriseerd verkeer)

In de onderstaande kaarten hebben we een vrijliggend fietspad groen ingekleurd. Een aanliggend fietspad
krijgt een rode kleur en bij afwezigheid van een fietspad hebben we de straat wit gelaten.

MALDEREN
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LONDERZEEL

SINT-JOZEF
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STEENHUFFEL

De huidige fietsinfrastructuur
We hebben hierboven beschreven hoe we voor elke parameter een kaart hebben ontwikkeld.
Hieronder volgt de werkwijze over hoe we tot de fietswegen-kaarten zijn komen.
Eerst geven we aan elke categorie uit de bovenstaande 3 parameters een score.
Score Parameter A 'maximaal toegelaten snelheid':
1 = 30 km/u
2 = 50 km/u
3 = 70 km/u
Score parameter B 'wegencategorie – verzadiging':
0 = geen gemotoriseerd verkeer toegelaten
1 = plaatselijk verkeer
2 = lokale verbindingsweg
3 = bovenlokaal verkeer
Score parameter C 'conflictgraad gemotoriseerd verkeer / fietsers':
1 = vrijliggend fietspad
2 = aanliggend fietspad
3 = gemengd verkeer
Formule: A X B X C = D
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Deze formule levert onderstaande resultaten (D) op met bijbehorende kleur. Deze kleur bepaalt de
uiteindelijke graad van fiets(on)veiligheid.
D = 0,1,2 = een groene kleur die een fietsvriendelijke straat weergeeft
D = 3,4,6 = een blauwe/witte kleur die staat voor een fietsneutrale straat
D = 8,9,12 = een rode kleur wat een fietsonvriendelijke straat betekent
D = 18,27 = een zwarte kleur die aangeeft dat het om een fietsgevaarlijke straat gaat
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Afstemming binnen de kerngroep - 12 augustus 2019
De inventarisatie voor de verschillende parameters werd slechts door een enkeling van Levelo voorbereid.
Om de foutenmarge zo klein mogelijk te houden is de kerngroep van Levelo op 12 augustus
samengekomen. Op deze vergadering werd elke deelgemeente vertegenwoordigd door minstens 1
persoon. Deze heeft voor zijn deelgemeente de invulling van de parameters gecontroleerd en desgevallend
gewijzigd.
Nog tijdens deze vergadering werd er nagedacht over de vergroting van het draagvlak voor deze audit.
Enkele deelnemers uit de eerste participatieavond hadden voor Steenhuffel een enquête georganiseerd in
het bijzonder voor de scholen over de fiets(on)veiligheid in hun dorp.
Dit initiatief werd aangegrepen als een kans om de stem van de fietsers nog meer te laten horen, maar dan
niet uitsluitend voor Steenhuffel. De scholen van alle deelgemeenten zijn daarop bevraagd naar de
fiets(on)veiligheid in hun omgeving.
Als belangrijkste resultaat van deze enquête weerhouden we drie elementen :

1.

Vooreerst voelen de helft van de bevraagden zich als fietser onveilig, een niet te onderschatten
cijfer.

2.

Een derde van de bevraagden geeft aan zich in Londerzeel (inclusief deelgemeenten) bewust niet
met de fiets te verplaatsen omdat het te gevaarlijk is.

3.

Voor elke deelgemeente zijn de verkeerspunten, die de respondenten als onveilig ervaren,
nominatief belicht. We hebben al deze straten en verkeerspunten voor elke deelgemeente
gerangschikt in orde van belang naargelang het aantal keer ze spontaan door de verschillende
respondenten in de enquête werden opgegeven.
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Participatiedag 2 - 17 september 2019

Welkomstwoord van de Voorzitter
Net zoals bij de eerste participatie lag de eer bij de Voorzitter van Levelo om de verschillende deelnemers te
verwelkomen en te bedanken voor hun aanwezigheid. Aan de hand van enkele inspirerende cartoons en een
overzicht van mogelijke maatregelen qua verbeterde fietsinfrastructuur heeft hij nog voor de oefening van
de avond goed en wel begon de kritische geesten onder de verschillende deelnemers weten aan te scherpen.

De resultaten van de eerste participatieavond
Vermoedelijk dankzij een betere communicatie en promotie hebben we deze participatieavond veel meer
deelnemers mogen ontvangen dan op 18 juni. We telden 44 gemotiveerde burgers die zich in aanwezigheid
van de schepen van mobiliteit bijna drie uur zouden inspannen om het beste van zichzelf te geven.
Net omdat de groep zoveel groter was en er verschillende nieuwe gezichten waren hebben we de resultaten
van de eerste participatieavond kort toegelicht. Deze resultaten werd per deelgemeente samengevat
aangeboden in het formulier A dat hoger in dit rapport kan worden teruggevonden.
Aan het publiek werd verduidelijkt hoe de resultaten waren tot stand gekomen alsook welk hun doel waren
voor deze avond. Zo dienen ze als een inspiratiebron, maar het kon geenszins de bedoeling zijn dat de
deelnemers zich voor de rest van de avond hierop zouden vastpinnen.

Toelichting van de methodiek van de bestaande fietsinfrastructuur
Na het toelichten van de resultaten van de eerste participatieavond werd aan de deelnemers uitgelegd hoe
de bestaande fietsinfrastructuur in kaart werd gebracht.
e
Deze kaarten, die de lezer heeft kunnen raadplegen in het vorige hoofdstuk, zouden voor de verschillende
deelnemers het instrument zijn dat hen zou ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe maatregelen.

Detail van de resultaten van de enquête
In een volgende stap kregen de aanwezigen een korte presentatie over het onveiligheidsgevoel van de
Londerzelenaren op de fiets.
De belangrijkste resultaten werden in het vorige hoofdstuk al beschreven.
Deze resultaten zeggen wel iets, maar ze geven het gemeentebestuur geen indicatie over de locaties die als
onveilig worden beleefd. In de vorm van een formulier B werd daarom aan alle deelnemers van de
participatieavond meegegeven welke de verschillende gevaarlijke punten zijn volgens de bevraagden.
Het formulier B kan voor elke deelgemeente hieronder worden teruggevonden. De verkeerspunten die door
de respondenten slechts 1 keer als onveilig werden aangeduid, hebben we niet opgenomen in het formulier
B.
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Gevaarlijkste punten samengevat in het formulier B voor Malderen - 66 respondenten
Naam
Kloosterstraat
Dorp
L. Van Hoeymssenstraat
Steenhuffelstraat
Handelstraat
Holstraat
Lippelo -Malderen
Schuurke
Zwaluwstraat
Hoefsmidstraat
Kerk
Kouterbaan
Opdorpstraat

Aantal
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2

Gevaarlijkste punten samengevat in het formulier B voor Londerzeel- 179 respondenten
Naam
Stationstraat
Mechelsestraat
Centrum Londerzeel
Meerstraat
overstreek A12
Brusselsestraat
Temstebaan
Zwembad omgevng
klein holland
kasteelstraat
Gildestraat

Aantal
43
18
16
7
6
5
4
2
2
2
2

Gevaarlijkste punten samengevat in het formulier B voor Steenhuffel - 176 respondenten
Naam
Kruisingen met Leireken
Kruispunt lagere school
Smisstraat -Chiro
Schoolstraat
Oud rondpunt
BNP Bank
Parking chiro
Oversteek Plas
Oversteek Heerbaan
Dorp
Meir Gertrudeveld
Kruisingen Smisstraat -Fietswegjes
Brouwershuis

Aantal
26
25
21
17
17
9
7
6
6
5
5
5
4
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Gheyselberg (mais)
Vrachtwagens Hermans
Bakker
Veilingbaan
Oversteek naar parochiezaal
Dijk => Ebbing
2de thuis
Heerbaan

4
3
3
3
3
2
2
2

Voor de deelgemeente Sint-jozef heeft er helaas niemand gereageerd.
Deze cijfers uit de enquête zijn aan de deelnemers voorgelegd vanuit het idee om beeldvorming over
onveilige verkeerspunten in hun deelgemeente tijdens dit inspraakmoment zo weinig mogelijk te
individualiseren of beter gezegd om te zoeken naar een zo groot mogelijk draagvlak voor die delen van de
weginfrastructuur die door fietsers als onveilig wordt ervaren.

De methodiek van de avond
Samengevat beschikten onze deelnemers per werkgroep over drie belangrijke gegevensbronnen alvorens
hen werd gevraagd te starten met het daadwerkelijk voorstellen van maatregelen :
1) Een brainstorming aan maatregelen als resultaat van de eerste participatieavond (formulier A);
2) Een enquête die aangaf waar de bevraagden zich als fietser het meest onveilig voelen (formulier B);
3) Fietswegenkaarten over de bestaande situatie.

De eerste oefening van de avond - het format zwarte straten
Alvorens de verschillende aanwezigen aan het werk te zetten, brachten we in herinnering dat elke zwart
gekleurde straat in Londerzeelse openbare ruimte als een fietsgevaarlijke straat werd ingeschaald.
De deelnemers werden daarop gevraagd de fietswegenkaart voor hun deelgemeente erbij te nemen en
voor elke zwarte straat 1 of meerdere voorstellen te doen waardoor de kleur overeenkomstig de formule1
zou veranderen naar rood, blauw of groen.
Het kwam er dus voor hen op neer maatregelen te formuleren die :
-

ofwel de snelheid verlagen;

-

en/of de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer naar beneden halen;

-

en/of de inrichting van het fietspad verbeteren.

Uit de commentaren van de deelnemers onthouden we dat deze oefening qua burgerparticipatie een
zekere vorm van subjectiviteit met zich meebrengt. Zo kan je de snelheid in de Stationsstraat willen
verlagen naar 30 km/u door maatregelen voor te stellen die de score voor deze parameter op 1 krijgen.

1

A x B x C = maximaal toegelaten snelheid X wegencategorie-verzadiging X conflictgraad
gemotoriseerd verkeer / fietsers
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We denken hier bijvoorbeeld aan :
1) een zone 30 in te voeren door middel van verkeersborden;
2) een verkeerdrempel aanleggen.

Wat de eerste maatregel betreft, het aanbrengen van een zone 30 d.m.v. verkeersborden, is er eigenlijk geen
discussie over het effect dat we overeenkomstig het verkeersreglement zouden mogen verwachten. Alle
gemotoriseerde voertuigen moeten zich aan de snelheidslimiet houden.
Wat de tweede maatregel betreft, het aanbrengen van een verkeersdrempel is er geen norm of regelgevend
kader die een maximale snelheidslimiet afdwingt.
De kritische lezer zal, net zoals enkele deelnemers, ons erop wijzen dat de verkeersdrempel de bestuurders
niet noodzakelijkerwijs zal dwingen hun snelheid terug te brengen tot maximaal 30km/u, terwijl sommigen
dit misschien anders zien. Eenzelfde redenering zou kunnen worden toegepast voor de maatregelen die
worden voorgesteld in het kader van de twee andere parameters.
We erkennen daarom het subjectief karakter van de oefening, maar we willen er tegelijkertijd op wijzen dat
dit niet mag worden overschat. Dit omdat:
-

we de rol van het gemeentebestuur vooral zien als een toegevoegde waarde. Vanuit haar technische
kennis kan de gemeente sommige maatregelen verfijnen, aanpassen of zelfs alternatieven
implementeren.

-

voor sommige straten of verkeerspunten een combinatie van verschillende maatregelen mogelijk
zijn waardoor de kans op het beoogde effect toeneemt

Pro memorie, de fietskaarten met de zwart ingekleurde straten overeenkomstig de huidige situatie kunnen
per deelgemeente worden teruggevonden op pagina 43 tot en met 46.
In de volgende tabellen kan het resultaat van de verschillende werkgroepen worden teruggevonden.
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Format ‘Zwarte Straten’ - Werkgroep Malderen
Locatie

Huidige kleur

Voorstel

Lippelostraat
tussen hoogspanning en
Lippelo

zwart

1) Snelheid aanpassen
(van 70 naar 50)
2) aanleggen
vrijliggend fietspad

Steenhuffelstraat tussen
Kouterbaan en spoorweg
Steenhuffelstraat tussen
spoorweg en
Steenhuffelstraat

zwart
zwart

3) combinatie 1 & 2
Aanleggen vrijliggend
fietspad
Aanleggen vrijliggend
fietspad

Nieuwe
formule
2 x 3 x 2 = 12

Nieuwe
kleur
Rood

Korte termijn

Lange
termijn

3x3x1=9

Rood

ja

2x3x1=6

Blauw

ja

2x3x1=6

blauw

ja

3x3x1=9

rood

ja

ja
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Format ‘Zwarte Straten’ - Werkgroep Londerzeel
Locatie

Huidige kleur

Voorstel

Nieuwe
formule

Nieuwe
kleur

Korte
termijn

Lange termijn

Stationsstraat vanaf station
tot aan de Dorpsstraat

Zwart

1) het aanleggen van een fietsstraat

1x3x3=9

Rood

Ja

Neen

2) aanleggen verkeersdrempel ter
hoogte van de centrumschool

1x3x3=9

Rood

Neen

Ja

3) Aankleding straat wijzigen
Beeldkwaliteit fietsrekken voor winkel
(enkele P-plekken wegnemen,
groenelementen)

1x3x3=9

Rood

Neen

Ja

4) schrappen van parkeerstrook +
versmalling van het wegdek voor
(vracht)wagens zodat een aanliggend
fietspad kan worden aangelegd

2x2x2=8

Rood

Neen

Ja

1) zone 30 voor de hele straat

1x3x3=9

Rood

Ja

2) Éénrichtingsverkeer (op termijn)

2 x 2 x 3 = 12

Rood

Ja

3) Ontmoedigen verkeer vanuit Kapelle
O/D Bos door aansluiting Ventweg op
de Mechelsestraat

2 x 2 x 3 = 12

Rood

Nee

4) Verhoogd plateau kruispunt
St.Kristoffel / Mechelsestr /
Pilatusveld

1x3x3=9

Rood

Nee

1x3x3=9

Rood

Ja

Meerstraat, van Esbroeck,
Sint-Kristoffel,
Mechelsestraat

Zwart, rood

4) Verkeerskussens als afremmend
effect (2 x Mechelstraat)
Bergkapelstraat

Zwart
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Spoelberchstraat,
Berreweide, Reigerstraat

Zwart

1) aanliggend fietspad noodzakelijk over
gans traject.

2 x 3 x 2 = 12

Rood

Ja, want aanpassing
wegdek en aanzienlijke
kost

Einde Molenstraat

Zwart

1) Uitrit koopcentrum Molenstraat verplicht
rechts afslaan

2 x 3 x 3 = 12

Rood

ja

1) zone 30 voor de gedeelten zonder
fietspad

1x2x3=6

Blauw

Ja

2) fietsstraat eerste deel
+ nieuw fietspad tweede deel
+ fietsstraat derde deel

1x2x2=4

Blauw

Ja, al in
uitvoering

Ja

neen

Zone 30 voor de hele Molenstraat

Drietorenstraat,
Kasteelstraat

Zwart

Meerstraat (vanaf
Reigerstraat tot deltabrug)

Zwart

Snelheid aanpassen (van 70 naar 50)

2 x 3 x 2 = 12

Rood

Slang tot Expo Mercedes

Zwart

Aanliggend fietspad

2 x 3 x 2 = 12

Rood

Ja
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Format ‘Zwarte Straten’ - Werkgroep Sint-Jozef
Nieuwe
formule

Nieuwe
kleur

Korte
termijn

2x3x3=9

Rood

Nee

a) zone 30km/u maken van St-Jozefstraat tot Meerstraat.

1x3x3=9

Rood

Nee

b) mogelijkheid om vrijliggend fietspad aan te leggen op het
grachtgedeelte (geen demping van de grachten)

2x3x1=6

Blauw

Ja

Locatie

Huidige kleur

Voorstel

Topmolen (vanaf frituur) tot
St-Jozefstraat 111

Zwart

a) zone 30km/u maken met

Zwart

Stuikberg, vanaf einde
fietspad tot Meerstraat

fietssuggestiestrook.

Stuikberg thv fam.
Schelkens

Zwart

a) Zowel in buitenbocht als in binnen bocht paaltjes zetten ter
bescherming van de zwakke weggebruiker

2 x 3 x 2 = 12

Rood

Nee

Oudemanstraat

Zwart

a) 50km zone en vrijliggend fietspad tot Londerzeelsestwg

2 x 3 x 2 = 12

Rood

ja
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Format ‘Zwarte Straten’ - Werkgroep Steenhuffel
Nieuwe formule

Nieuwe
kleur

3x3x1=9

Rood

1) Zone 30

1x3x3=9

Rood

2) Aanliggend fietspad op kerkplein

2 x 3 x 2 = 12

Rood

3) Vrijliggend fietspad, herinrichten kerkplein

2x3x1=6

Blauw

1) Fietsstraat en zone 30

1x3x2=6

Blauw

Ja

2) Fietsstraat en zone 30 + Parkings weg en
parkeren op terrein Sarens

1x3x2=6

Blauw

Ja

Leirekensroute in de voorrang

1x3x2=6

Blauw

Locatie

Huidige kleur

Voorstel

Robbroekstraat (vanaf
kapper de hoofdzaak
richting Wolvertem)

Zwart

Vrijliggend fietspad

Zwart

BNP Paris Bas / Palm /
brouwershuis

Brouwerijstraat tot Leireken

Oversteken Leireken

Korte
termijn

Lange
termijn
ja

Ja

Ja
Ja

Zwart

Zwart

ja
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De tweede oefening van de avond - uittekenen van het ideale fietsnetwerk
Door elke zwart gekleurde straat weg te werken, heeft elke werkgroep maatregelen geformuleerd die
ervoor zorgen dat het minder gevaarlijk wordt om je als fietser in onze gemeente te verplaatsen.
De meeste gevaarlijke plaatsen, straten en locaties mogen dan wel zijn weggewerkt, we zijn van
mening dat dit een ondergrens is.
We hebben daarom de aanwezigen de kans willen geven om verder te reflecteren over hoe hun ideale
fietsnetwerk er zou uitzien. Net zoals voor de eerste participatieavond hebben ze op een kaart de
locaties voor hun deelgemeente kunnen aanduiden die op een veilige manier met de fiets kunnen
worden bereikt. Deze locaties zijn op onderstaande fietskaarten terug te vinden met een gele stip.
Eens deze stippen waren aangebracht, dienden ze deze te verbinden met een potlood. Het patroon
dat hiermee ontstond zou de basis vormen voor de volgende opdracht. Het ideale fietsnetwerk werd
hiermee zichtbaar, maar het was op dat openblik nog niet duidelijk met welke maatregelen dit zou
kunnen worden gerealiseerd.

De derde oefening van de avond - het format ideale fietsnetwerk
De deelnemers werden daarop opnieuw gevraagd om de fietskaart voor hun deelgemeente erbij te
nemen alsook de kaart waar ze kort daarvoor het patroon voor hun ideale fietsnetwerk hadden
uitgetekend.
We hebben voor deze voorlaatste oefening de lat nog wat hoger gelegd. Elke werkgroep diende voor
elke straat, die binnen het uitgetekende patroon viel, 1 of meerdere maatregelen uit te denken die
de kleur overeenkomstig de formule naar blauw of groen zou brengen.
Om de impact van de verschillende maatregelen zo duidelijk mogelijk te visualiseren hebben we op
onderstaande pagina’s per deelgemeente de volgende structuur aangehouden :
1) de fietskaart met de te bereiken locaties conform de huidige verkeerssituatie;
2) het format ideale fietsnetwerk dat de verschillende maatregelen schematisch voorstelt;
3) de bestaande fietskaart ( = VOOR) en de nieuwe fietskaart die gekozen locaties verbind
met een blauwe of groene kleur (= NA)
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MALDEREN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Station
Chiro, Gildenhuis, Gildentuin
Basisschool Sint-Amandus
Kerk
FC Malderen (voetbal)
Magda
Gemeentelijke basisschool
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Format ‘Het ideale fietsnetwerk’ - Werkgroep Malderen
Gevaarlijke en
niet-fietsvriendelijke locaties

Handelsstraat

Huidige
kleur

Voorstel

Rood

1) Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad. Bestaande
trage weg vanaf houthandel Van Hemelrijck parallel met
Handelsstraat verlengen tot zijweg Handelsstraat 116.
2) Doortrekken fietsweg F44 vanaf Vlasstraat tot station
Malderen.

Korte
termijn

Lange
termijn

Nieuwe formule

Nieuwe kleur

1x1x1=1

Groen

Ja

1x1x1=1

Groen

Ja

Ja

Steenhuffelstraat

Zwart

Aanleggen nieuw vrijliggend fietspad tussen
Steenhuffelstraat en voetweg 37

1x1x1=1

Groen

Voetwegen

Groen

Bestaande voetwegen omvormen tot fietswegen

1x1x1=1

Groen

Kloosterstraat vanaf Opdorpstraat
tot L. Van Hoeymissenstraat

Blauw

Eenrichtingsverkeer richting L. Van Hoeymissenstraat

1x1x3=3

Blauw

Ja

Kloosterstraat vanaf L. Van
Hoeymissenstraat tot
Hoefsmidstraat

Blauw

Eenrichtingsverkeer richting Hoefsmidstraat

2x1x3=6

Blauw

Ja

Hoefsmidstraat vanaf
Kloosterstraat tot
Steenhuffelstraat

Rood

Eenrichtingsverkeer richting Steenhuffelstraat

2x1x3=6

Blauw

Ja

Malderendorp vanaf
Steenhuffelstraat tot kerk

Blauw

Eenrichtingsverkeer richting kerk

1x1x3=3

Blauw

Ja

Opdorpstraat vanaf kerk tot
Kloosterstraat

Blauw

Eenrichtingsverkeer richting Kloosterstraat

1x1x3=3

Blauw

Ja

L. Van Hoeymissenstraat vanaf
Kloosterstraat tot kerk

Blauw

Eenrichtingsverkeer richting kerk

1x1x3=3

Blauw

Ja

Kouterbaan ter hoogte van
basisschool Malderen

Blauw

Aanleggen schoolstraat

1x1x1=1

Groen

Ja

Lippelostraat tussen
hoogspanning en kruispunt
Kouterbaan

Rood

Rijbaan versmallen en aanbrengen van
snelheidsremmers

2 x 3 x 2 = 12

Rood

Ja
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VOOR

NA
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LONDERZEEL
1)

Virgo Sapiens (secundair)

2)

Virgo Sapiens (lagere school)

3)

Virgo Sapiens (kleuterschool)

4)

Kerk, winkels centrum, cafés, …

5)

De Burcht

6)

Academie, GTIL

7)

Winkelcentrum, bibliotheek

8)

Winkelcentrum, bibliotheek

9)

Centrumschool

10) Station
11) Kleuterschool
12) Sportoase
13) S.K.Londerzeel
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Format ‘Het ideale fietsnetwerk’ - Werkgroep Londerzeel
Gevaarlijke en nietfietsvriendelijke locaties
1) Brusselsetraat vanaf SK tot
aan de Polderstraat / Damveld
(idealiter grens met overleg
Meise)

2) Molenstraat tot aan einde waar
huidig fietspad overgaat in een
fietssuggestiestrook

Huidige
kleur
Rood

Rood

Voorstel

Nieuwe
formule

Nieuwe kleur

Korte termijn

Lange
termijn

1) aanleggen van
vrijliggend fietspad
door
aanbrengen haag

2x3x1=9

Blauw

Neen

Ja

1x3x2=6

Blauw

Ja

Neen

1) aanbrengen zone 30
tot einde huidig
fietspad
2) fietsstraat (deel van
fietszone)

Molenstraat (laatste deel)

Zwart

Fietsstraat
Zone 30

1x3x2=6

Blauw

Grote aanduiding
fietszone op wegdek

Mechelsestraat vanaf Dorpstraat tot
aan Ventweg en aansluiting F44

Rood,
zwart

Fietsstraat
Zone 30

1x3x2=6

Blauw

Grote aanduiding
fietszone op wegdek

Sint-Kristoffelstraat

Zwart

Fietsstraat
Zone 30

1x3x2=6

Blauw

Grote aanduiding
fietszone op wegdek

Meerstraat vanaf spoorweg tot aan
Stationstraat

Zwart,
Rood

Fietsstraat
Zone 30

1x3x2=6

Blauw

Grote aanduiding
fietszone op wegdek

F. Van Esbroeckstraat

Zwart

Fietsstraat
Zone 30

1x3x2=6

Blauw

Grote aanduiding
fietszone op wegdek
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Kerkhofstraat tot aan Berkenlaan

Rood,
Blauw

Fietsstraat
Zone 30

1x3x2=6

Blauw

Grote aanduiding
fietszone op wegdek

Urselinnenstraat

Blauw

Fietsstraat
Zone 30

1x2x2=4

Blauw

Grote aanduiding
fietszone op wegdek

Gildenstraat

Blauw

Fietsstraat
Zone 30

1x2x2=4

Blauw

Grote aanduiding
fietszone op wegdek

Brusselsestraat tot Chiro

Blauw

Fietsstraat
Zone 30

1x2x2=4

Blauw

Grote aanduiding
fietszone op wegdek

Stationsstraat

Zwart

1) fietsstraat
Zone 30

1x3x2=6

Blauw

2) verkeersremmers

1x3x3=9

Rood

Grote aanduiding
fietszone op wegdek
Ja, kan via eenvoudige
maatregel vb. paaltjes,
Berlijnse kussens, …)
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VOOR

NA
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SINT-JOZEF

1) Basisschool De Heide
2) Kerk
3) Sporthal De Blauwvenne
4) G.C.G. Walschap
5) Jeugdlokalen
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Format ‘Het ideale fietsnetwerk’ - Werkgroep Sint-Jozef
Gevaarlijke en nietfietsvriendelijke
locaties

Huidige
Voorstel
kleur

Nieuwe
formule

Nieuwe kleur

Korte termijn

Lange termijn

Topmolen vanaf frituur
(Mark) tot aan Topmolen
(straat Aveve)

Blauw

Permanent zone 30

1x3x2=6

blauw

Ja

/

1) zone 30

1x3x3=9

Rood

Ja

/

2) fietsstraat

1x3x2=6

Blauw

Ja

/

1) zone 30

1x2x3=6

Blauw

Ja

/

2) aanliggend fietspad realiseren vanaf
Walschapsplein.

2x2x2=8

Rood

/

Ja

Fietsstraat

1x1x2=2

Groen

Ja

/

Topmolen vanaf de straat
van de Aveve tot aan
Sint-Jozefstraat nr. 111

Zwart
Rood

Bloemstraat vanaf kerk
tot Nieuwstraat.

Kleine Breendonkstraat
achter de Vrije
Basisschool De Heide

Blauw
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VOOR

NA

52

STEENHUFFEL

1) Ebbing
2) Kleuterschool De Huffeltjes
3) Gemeentelijke Lagere School Ter Elst
4) Gemeentelijke Lagere School Ter Elst
5) Pleintje aan de bakkers
6) Kerk
7) De Kampanje
8) Voetbal
9) Chirolokalen
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Format ‘Het ideale fietsnetwerk’ - Werkgroep Steenhuffel
Gevaarlijke en nietfietsvriendelijke locaties

Huidige
kleur

Voorstel

Nieuwe
formule

Nieuwe
kleur

Korte
termijn

Jozef Van Doorslaerstraat

Blauw

1) Fietsstraat/Schoolstraat

1x1x2=2

Groen

Ja

2) Verkeersremmers aanbrengen aan vroegere bakkerij van Riet

1x1x3=3

Blauw

Ja

3) Straat knippen zodat er geen doorgaand verkeer meer is

1x1x3=3

Blauw

Ja

4) Stop aanbrengen komende van ’t concept aan de ski winkel

1x1x3=3

Blauw

Ja

1) Pleintje heraanleggen, zodat geparkeerde wagens niet meer door de
smalle doorgang kunnen

1x1x1=1

Groen

Ja

2) Pleintje heraanleggen zonder parking maar bankje, boompje

1x1x3=3

Blauw

Ja

1) Schoolstraat maken van de omliggende straten met name Jozef van
Doorslaerstraat met stapspots op het plein aan ’t concept en pleintje aan
oud rondpunt en oud garage de Cre.

1x1x1=1

Groen

2) Aan de school zelf: rijweg versmallen door volle lijnen en parkeerplaatsen
aanduiden.

1x1x3=3

Blauw

Ja

3) Wegje maken aan achterkant van school naar kerkhof

1x1x1=1

Groen

Ja

1x1x3=3

Blauw

1x1x1=6

Groen

Pleintje aan de bakker en
krantenwinkel

Aan de school Ter Elst
https://dbpubliekeruimte.info/
project/schoolomgevingelzestraat/

Blauw

Blauw

Steenhuffeldorp

Blauw

Knip maken aan ’t en ’t ander, verkeer komende van BNP links naar
Lekkestraat.
Verkeer komende van ’t oud rondpunt naar rechts Lekkestraat

Schoolstraat

Blauw

Van de voortuintjes van de kleuterschool een parking maken fietspad
aangrenzend aan de kleuterschool

Lange
termijn

Ja

Ja

Ja
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VOOR

NA
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De laatste loodjes …
Reeds van bij de start van het hele participatietraject hebben we gezocht naar een balans tussen
methodiek en inhoud. Zonder afbreuk te doen aan de creativiteit en de terreinkennis van de deelnemers
hebben we de verschillende ideeën willen vatten in een bepaalde werkwijze om zodoende de informatie
onderbouwd, maar ook gestructureerd aan het college van burgemeester en schepenen te kunnen
voorleggen.
Omdat we niet willen pretenderen dat onze methode de perfectie benadert in het capteren van alle
potentiële voorstellen van maatregelen hebben we een vluchtroute gecreëerd onder de vorm van een
format bijkomende maatregelen. Deze heeft zeker zijn nut bewezen. De verschillende werkgroep hebben
het laatste half uur van de avond nog een spurtje getrokken. Het resultaat kan de lezer als afsluitend
hoofdstuk van deze audit onderaan terugvinden.
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Format ‘Bijkomende maatregelen’ - Werkgroep Malderen

Locatie
Lippelostraat tussen
hoogspanning en kruispunt
Kouterbaan
Steenhuffelstraat

Zwaar verkeer

Hindernis

Voorstel

Korte
termijn

Rijbaan versmallen en aanbrengen van snelheidsremmers
Inrichting kruispunt Zwaluwstraat Steenhuffelstraat
Signalisatie

Lange
termijn
Ja

Veilige oversteek fietsers al of niet via rond punt fietspad aanduiden in
andere kleur dan de baan

Ja

Uitbreiden van de zone zwaar verkeer in het centrum

Ja

Duidelijke signalisatie
Afstemming met buurgemeenten en gebruik van een gemeenschappelijk
controlesysteem
Fietssnelweg station

Moeilijke doorgang

Realisatie van dit deel van de fietssnelweg waarvan de plannen af zijn

Ja

Bewegwijzering voor de fietser zowel richting Londerzeel als richting
Steenhuffel via Brugstraat naar Zwaluwstraat en voorzien van oversteek
signalisatie naar Brugstraat. Dit is een alternatief voor gedeelte
Zwaluwstraat zonder fietspad

Kouterbaan en school

Vervoersbedrijf De Decker Van Riet

Bussen en vrachtwagens enkel via Maldersesteenweg van en naar
stalplaats

Ja

Veiligheid van fietsers naar school
Fijnstofuitstoot
Algemeen

Signalisatie onvoldoende zichtbaar of
niet aanwezig

Zwaar verkeer volledig uit Malderen-centrum halen
Duidelijke en prominent aanwezige signalisatie zowel wat borden als
belijning betreft zodat alle weggebruikers duidelijkheid hebben over de
geldende regels

Ja
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Format ‘Bijkomende maatregelen’ - Werkgroep Londerzeel
Korte
termijn

Locatie

Hindernis

Voorstel

Dorpskern

Smalle straten, te weinig
plaats, druk verkeer,
parkeerplaatsen op rijbaan

Zone 30 STANDAARD binnen de bebouwde kom (prioriteit nr 1
strategische nota verkeersveiligheid provincie Vlaams-Brabant)

Ja

Fietsstraatzone aanleggen in hart van dorpskern

Ja

Lange termijn

Kasseien vervangen
Sterk visualiseren op de grond

Dorpskern

Schoolomgeving
Virgo
Schoolomgeving
Centrumschool

Parkeerplekken,
parkeerzoekgedrag, rond de
kerktoren …

ja

Ja

Publiek ruimte terug aan de burgers geven door:
-

Afsluiten rondrijden

-

Parkeerplekken tussen kerk en markt verwijderen (10-tal)
en herinrichten

-

Nieuwe parking (zie Bornem) ter hoogte Berkenlaan
(doorsteek naar Gildenstraat =100m)

-

Alternatieven (verdiep extra koopcentrum, bijkomend P in
private projecten rond dorpskern)

Parkeerdruk direct aan school

Wijzigen in-en uitrit P, parkings wegnemen naast de school,
gescheiden fietspad van maken

Ja

Drukke Stationstraat

Schoolsstraat Chrysantenlaan

Ja
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Stopstreep/hindernis, verkeerslicht met knop, … om voorrang te
geven aan fietsers op grote fietsassen binnen de kernen

Fietsers in de
voorrang

Onveilige oversteekzones

Overleg
buurgemeenten

Onveilig aanliggend fietsmoordstrookje
Brusselstraat - Imde

Mechelsestraat

Verkeersdrukte duwt fietsers
weg

Treinoverwegen

Sluiting geeft opportuniteiten

Sluiting Meerstraat opvangen met brug en weg verbinding
Mechelstraat met Meerstraat

OCMW-site

Verbinden met Daalkouter

Huidige verbinding verbreden voor fietsers

Ja

Tussen Chiro en Polderstraat

Fiets en voetpad her-aanleggen

Ja

Gevaarlijke kruispunten

Gelijkvloerse oversteken, aanbrengen stoptekens en
stopstrepen, verkeersremmers

Ja

Brusselsestraat
Van station tot SK
Londerzeel via
Damveld en
Tramstraat
Molenbeek
LonderzeelCentrum
Fietsnelwegen
F28 en F44

Ja

Plan maken, samen met Meise

1.aansluiting Ventweg op Mechelsestraat
2.enkel richting vanaf academie tot aan Dorpstraat
3.enkel richting vanaf academie tot aan Sint-Kristoffelstraat
4.enkel richting Sint-Kristoffelstraat richting Meerstraat
5.behoud enkel richting Meerstraat
6.enkel richting E. Van Esbroeckstraat
7. verplicht afslaan naar rechts einde Acacialaan/Kerkhofstraat
(-> zorgt eveneens voor verbeterde doorstroming Kerkhofstraat)

Ja

Ja

Ja

Molenbeek dijkpad aanleggen (van containerpark naar
koopcentrum)

Ja

Aanleggen en vervolledigen

Ja
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Format ‘Bijkomende maatregelen’ - Werkgroep Sint-Jozef
Locatie

Dorpskernherwaardering/
kerkomgeving

Hindernis

Voorstel

Parkeerplaatsen
voor de kerk

Groene long/ontmoetingsplaats creëren rondom de kerk en pastorie door
plein te hertekenen :
pastorietuin openbaar maken

Korte
termijn

Lange
termijn

Ja

-

parkeergebeuren verplaatsen achteraan het nieuw kerkhof

Ja

-

parkgedeelte maken van de huidige parking met behoud van
pleinfunctie

Ja

-

Bloemstraat terug op het vorige tracé leggen zodat je een terras kan
creëren vooraan het Walschapscafé!! (hoek Bloemstraat/StJozefstraat). Hier heeft de wandelaar zijn plaatsje.

Ja

Kruispunt van Koeisteert/
St-Jozefstraat

Kruispunt veiliger maken door verkeerstechnische ingrepen

Kruispunt KoeisteertPattatestraat

Kruispunt veiliger maken door verkeerstechnische ingrepen

Schoolomgeving

Eenrichtingsverkeer en dropzone creëren rechtover de school in de lus van
Topmolen.

Ja

Bessembaan richting
Topmolen, Bessembaan
richting Bloemstraat

Frequenter onderhoud van de trage wegen richting schoolomgeving

Ja
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G. Walschapscentrum

Ontmoetingsplaats/groenzone creëren vooraan het gemeenschapshuis G.
Walschap door :
parkeerplaatsen gedeeltelijk te verhuizen naar parking achteraan en
deze opnieuw te vergroenen.
Inclusief verbinding tussen Bloemstraat (nieuwe verkaveling) en het
gemeenschapshuis/St-Jozefstraat en verder tot de tennis creëren.
-

T.C. Setpoint

Van tennispleinen trage weg herstellen richting Breendonkstraat.

Ja

Ja
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Format ‘Bijkomende maatregelen’ - Steenhuffel
Locatie

Hindernis

Voorstel

Leirekensrtoute en invoorrang steken

Donker

Verlichting

Ja

Wegje naar ‘t zaaltje

Smal

Breder maken bij bouwrijp maken van braakliggend terrein

Ja

Jozef van Doorslaerstraat

Onveilig snelheid

Fietsstraat/Schoolstraat maken

Ja

Fietsparking school ter elst

Op verkeerde locatie

Betere fietsparking op de school

Ja

Steeds veilige verbindingen voor zwakke weggebruiker

Ja

Eentje aanleggen

Ja

Sarens Site

Verbindingen voor zwakke weggebruikers voorzien
Auto verbindingswegen niet over Leirekensroute

Ja

Convenant veilige scholen opmaken

Convenant zoals in Puurs budget voorzien in jaren

Ja

Permanente snelheidscontrole
ANPR-camera

Ja

Bij elk nieuw (grotere) projecten
Fietsparking kleuterschool

Zone 30 in Steenhuffeldorp

Is er niet

Wordt niet nageleefd

Korte termijn

Lange termijn

Automatische fietspomp plaatsen

Kinderen kunnen banden oppompen

Schoolomgeving korte termijn

zie aparte presentatie werkgroep Steenhuffel

Schoolomgeving lange termijn

zie aparte presentatie werkgroep Steenhuffel

Dorpsomgeving korte termijn

zie aparte presentatie werkgroep Steenhuffel

Dorpsomgeving lange termijn

zie aparte presentatie werkgroep Steenhuffel

Brouwerijstraat

Van buffers naar parkeervrij - zie aparte presentatie
werkgroep Steenhuffel

Ja

Ja

Smisstraat (Chiro)

zie aparte presentatie werkgroep Steenhuffel

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
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Vroeger rondpunt, kruising Heerbaan
Robbroekstraat

Komende van Robbroekstraat naar Schoolstraat oversteek
voor fietsers maken

Ja

Oversteek Ebbing naar ’t zaaltje

Duidelijke fietsoversteek maken

Ja

Wegje naar ‘t zaaltje

Bij “bouwrijp” maken van braakliggend terrein wegje
verbreden

Kruisingen Leireken met
Brouwerijstraat

Leireken in de voorrang
Goede aanduiding (lichten ??)

Ja

Ja
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Epiloog
23 maart 2031. Een zonnige lentedag. Een Zondag. Feest in Londerzeel. Fietsen in alle maten en kleuren
verzamelen zich op het Heldenpark voor het gemeentehuis. Kinderfietsen, omafietsen, elektrische fietsen,
hybridefietsen, stadsfietsen, plooifietsen, racefietsen, steps, buggy’s, … al het rollend materiaal is uitgerukt
voor de Fietsvriendelijke en Verkeersluwe gemeente van Vlaanderen.
De burgemeester opent het nieuwe Heldenpark, geeft kort het relaas over de afgelegde weg naar deze
begeerde trofee, maakt een grapje over het vroegere Helden-autoplein en over de tijd dat auto’s nog
doorheen het centrum en rond de kerk mochten rijden. Dan wordt het startschot gegeven voor een rit
langsheen de realisaties die aanleiding gaven tot het verkiezen van Londerzeel als Fiets- en verkeersluwe
gemeente 2030.
Een groep duikt achter het Administratief Centrum de groene long in en volgt de Molenbeek over de
Brusselsstraat langsheen het in 2026 aangelegde dijkpad dat loopt van aan het koopcentrum tot aan het
recyclagepark . Knooppunt Londerzeel Zuid (ons Hollands complex), afgewerkt in 2023 doemt voor ons op.
De stijlvolle fietsbrug die aansluit op de F28 brengt de groep naar de eind 2028 in gebruik genomen trein-,
bus en sneltramhalte. Zo staan we aan de nieuwe Londerzeelse poort van de grote zone 30- en Fietszone
net na de nieuwe verbinding met de verlengde parallelweg, naast de nieuwe brandweerkazerne, die over
de Mechelstraat de nieuwe spoorwegbrug verbindt met de Meerstraat.
De fel gecontesteerde sluitingen van de spoorwegovergangen nog vers in het geheugen, met de opdeling
van het gemotoriseerd verkeer richting Knooppunt Noord dat nog moet opgeleverd en knooppunt Zuid,
brengt de enthousiaste fietselingen in de rustige dorpskern. Verzorgde randparkings garanderen
bereikbaarheid en vermijden congestie in het centrum. Het valt op hoeveel ruimte voor groene
straatelementen er de laatste jaren zijn bijgekomen.
Een eerst stop met animatie, het is immers opendeurdag in de bib en de Fietsbieb, volgt ter hoogte van de
cultuursite. Het grote autovrije en met bomen omzoomde Brandweerplein is een lust voor het oog. De bib,
academie, het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen maken van deze omgeving een plek voor jong
en oud.
Vandaar gaat het langs de nieuwe fietsverbinding met woonproject Coni-Roos, over de heraangelegde
Meerstraat waar buurtbewoners de ruime voetpaden bezetten met buurtbanken en voortuinen die diep
in de straat snijden, via de Argosite naar het Fietspad langs de spoorweg de F27 die sinds 2025 naast de
oude trambedding aansluit in de Moorhoek.
Een tweede stop in Leireken biedt de mogelijkheid om de nieuwe Sarenssite te bezoeken. Een duurzaam
woonproject, winnaar van de tweejaarlijkse architectuurprijs van de provincie Vlaams-Brabant. De
fietsdoorsteek naar het gezellige centrum van Steenhuffel, de knip in 2020 is al lang geen item meer, brangt
de fietsbende langsheen de Schommelweg en de Pluimennest terug naar Londerzeel centrum.
Enkele ambtenaren zijn het podium op het Heldenpark aan het opruimen. De camaraploeg en
persfotografen zijn intussen uit het zicht verdwenen. Een gelukkige burgemeester kijkt rond en ziet dat het
goed is. Londerzeel is klaar voor het volgend decennium. Waar is dat ook weer begonnen…
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