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WIE ZIJil tl,U...?
llel Verkeersplolform Dilbeek
Het Verkeersplatfo rm Dilbeek is opgericht op 26 november2009 en komtbiina elke maand samen om te
werken rond ecn andere aanpakrond verkeer(sveiligheid) €n mobiliteit
Het maaktd€el uit van de lzw Verkeersplatforms datzowat l2lokale en bovenlokale verkeersplatforms

groepeert,
Degrondidec van een verkeersplattorm is dat we met de mensen die bereid zijnzichte engageren een
stuurgroep vormen rond vorkeeren mobiliteit.
Binnen hetplatform kunnen activiteiten zich ontwikkelen, zich bek€ndmaken, kan ergezochtword€n
naar samenwerking, enz...
Ëen verkeersplatform is dé plaats waar alle betrokken paftijen zich vinden, waar ze samenkomen om de
aanpaken het beleid eenvormigtc maken.
We werken in hetverkeeÍsplatform vanuit vier invalshoeken: burgers scholen, vereIigingen en

instanties.
Deze vier invalshoekcn [én hun aanwezigheid ón hun inzetén hun medëwerkingén hun ov€rtuiging) zijn
cruciaal voor het welslagcn van het platform.
Hetverkeersplatform werkt hoe dan ook als een onafhankelijk g€heel, wie er ook meewerkt vanuit welke
invalshoek hoe dan ook
verkeersplatforms doen wel gcregeld beroep op intern€ ofexterne expertise.
ln ditdossier kregen we professionele ondersteuning van het multidisciplinair Ontwerperscollectiet
Dilbeek.
De

Het is de taak van ecn verkcersplatform om alle betrokken partners rond de lafcl
werken aan een gedragen oplossing.
En dit in €eD positiev€ sfeer met een verfrissende aanpak.
Zo ook in dit dossieÍ van de Ninoofsestecnweg.
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Huidige toestand van de Ninoofsesteenweg
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Cruciale kluispunten
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Biilage 1: De historiek van de N8
Bijlage 2: Het Ontwerperscollectief Dilbeek

UOOBu,OOBD
ledereen is ervan overtuigd dat de huidige situatie van de N8 eendoorn is in het oog van allegebruikert
zowel van autobestuurdert busgebruikers, ff€tsers, voetgangers, toevallige passanten
Het is er te druk, onveili& geen duidelijke signalisatie, kruispunten die de doorstroom bemoeilijken,
oversteekplaatsen die niet gerespecteerd worden, enz.

Omdatde N8 de gem€ente Dilbeekdwars doorkruistis het de hoogstetijd om maatreselen t€ treÍfen die
alle gebruikers ten goede komen en de leeÍbaarheid van de gemeente verhoogL

onze steenweg' kunnen we niet verplaatsen maar we kunnen

e

r

wel voor ?orgen dat hij seen storende

factorblijft.

Het belong von de Il8.
Ninoolsesteenweg vormt als het ware het gezicht van de gemeënte Dilbeek Daarom nam de gemeente
Dilbeek het initiatiefvoor de opmaakvan een beeldkwaliteitsplan vande N8.
Het behandeltde bestàende en gewenste ruimtelijke geledin& de aanwezige functie§ en hun - aldan niet
gewenste - biihorende inrichting.
Het formuleert praktische maatregelen voor een kvalitatieve ruimtelijke ordening van de N8.
Deze maatregel€n di€n€n ook de verkeersveiligheid te ondersteunen.
De uitvoering moeteÍto€ leiden dat de doortocht ruimtelijk kwalitati€fwordt eEaren.
De

l.

Verbindingsweg Ninove-Brussel
Dilbeek heeft een directe aansluiting op het hoofdwegenn€t en wordtbovendien doorsn€den door de
N8 die nog st€eds een belangrijke verkeersadeÍis inzake de verbindingvan en naar Brussel en Ninove
met een ontsluitendc openbare vervoersliin die een niet altiid vlotte verbinding maak met Brussel.
De N8 is de histo rische verbinding tussen Brusselen Ninove en vormt dc hoofdontslu itingsader van
de k€rnen Dilbeek ltterbcck Schepdaalen Sint-Martens-Bodesem. Degeme€nte is via de N8 direct
aangesloten opde ring rond Brussel [RO).

Desituering van degemeenteLo.v. hetBrussels Hoofdstedelijk Gewesl, de aànwezigheid van de 840
en de RO evenals de verkeerswisselaars, verklaren in belangrijke mate het feit dat de gemeente
geconfronteerd wordt met veel doorgaand verkeer en verzadiging van het w€gennet.
Dit veroorzaakt verschillende knelpunten en onveilige verkeerssitualies.
De steenweg vormt ook een breuklijn in het dichtst bewoonde deelvan de gëmeente en wordt ookals
een stoorzeader eflaren in de gemeenschapsvormingvan Dilbeek.

2.

Doorstroming
Hetdoorgaand verkeerheeftde verkeersdruk op de gemeentelijke infrastrucluur sterk doen
toenemen, waardoor het herbekijken van een oude (historische) verbinding zoals de NB steeds
belangrijkeÍ wordt. Dit heeftnietalleen consequenties voorde leeÍbaarheid langs deze wegen, maar
leidt tevens totv€rzadigingsverschijns€len ter hoogte van de aansluitingen op vooÍnoemde
autosnelwegen en dus ook totdoorstromingsproblemen. Tijdens de spitsuren verloopt de
verkeersafwikkëling moeizaam.
Dc vezadigingsverschiinselen leidenop hufl beurt tot sluikv€rkeer (verkeeÍ qua herkomsaen
bestemming buiten de gemeente) in een aantal wegen_§traten, die deel uitmakcn van het Dilbeeks
hoofdwegennet.

3. Winkelen in Dilbeek
De N8 geeft een weinig samenhangend beeld op het vlak van ruimteli,ke ontwikkelln& 'Baanwinkelí
wisselen af met tanktations, kleine/grotere werlelaatsen, autoverdelers, kleinhandel, particullere
woningen.,.Dilbeek dreigt zo geïdentificeerd te worden met dit beeld.
Langsheen dè Ninoofsesteenweg is een verweving ontstaan, waardoorbinnen de afbakening van de
deelruimten kan gesproken worden van een gemengde as.
De huidige structuur van de activiteit€n langsheen de steenweg zou best gestopt worden maar biedt
op termiin de mogelijkheid om zones voorkleiíhandel, lokale bedriji'lgheid en wonen afte bakenen in

en winkelervaring lijl<t slechts een minderheid van de inwoners de huidige
situatie goèd te vinden. Het winkelaanbod wordt over het algemeen als onvoldoende gerarieeÍd
beschouwd. Een €chte winkelomgeving ontbreekt. Velen plelten wel voor het ondersteunen en het
behoud van de middenstand, eÍ is nood aan 'meer aandachtvoor de commerce'. ln dat opzicht wordt
ook gepleit voor de (snelle) berinrichting van de Verheydenstraat eD aanpak r'an de leegstand.

wat betreft winkelaanbod

4. AonsluiÍing Ring
Dilbeek is vragende partii voor een verbeterd6 aansluiting op de R0.
Blijkbaar zou hier €indeliik werk van Semaakt worden omdat de bestaande brug aan sterke sliitage
en/of veroudering onderhevig is.
De gemeente

5.

Ploolseliike bewoning
Men zou het bijna vergeten maar er wonen ri/el degeliikmensen langs de Ninoofsesteenweg. Deze
bewoners ziin het zeker met ons eens dat de steenwee metziin dageliiks voorbiirazeíd verkeer de
woonkwaliteit niet ten goede komt. De bewoners van de oudste huizen die zich nog voor de nieuwe
rooilijn bevinden, zijn echter niet geneigd om nog te gaan investeren in hun woning omdatze geen
recht meer hebben op de meerwaardevan hun investeringen in dezegebouwen. Dit draagtdan weer
bij aan een negatiev€ beeldk:lvaliteit van de steenweg.

Deze nota is complementoií aan het Masterplan en probeert een posltieve benadeàng toe te voegen,
g e kopp e l.l o a n v e m ie uwe nde inzic h te n

HUIIIIGE TOESTAND UAN DE NINOOFSESTEENIiIEG
lnleiding
ln de huidige situatie volgen de auto's een kaarsrecht traject zonder asverschuiving - een onbewuste
aanzet tot overd reven snelheid.
Intussen moeten busscn van hun traject uitwiiken op de stopplaatsen om zich nad€rhandweer in het
voorbijrazend auloverkeer in te voegen.

Erziln in het verleden al diverse studies uitgevocrd met als doelde NB te optimaliseren voor de
verschillende vervoersmodi.
De onderz oeksresultaterr inclus ief de voorgestelde ontwerpen van de veísch illende mobiliteitsstud ie§
overde N8 tussen Dilbeeken Ninove, zijD tot op heden voorwerp van discussie.
Binnen de tot nu to€ uitgevoerde studies, werd vooralde tijdswinst voor het openbaarvervoer als
overluigendargumentvoordeheraanlegvande NSaangehaald.
EchteÍ het mogelijk negaticf efíect op de doorstroming van het auiovcrkeer op de N8, met als mogeliik
gevolgdat sluipv€rkeerin de omliggende woongebieden ontstaal werd tot op heden onvoldoende
onderzocht cn werd zo het struikclblok voor de effectievë realisatievan de voorgestelde maatregelen.
ln 2009 w€rd eën studie uitgevoerd die hierop eenantwoord diende te geven.
Hoewel de totale studiedrie ondcrdelen omva! dieallen totaparte resultaten leidden, gingerveel
aandacht naar het op elkaar afstemmcn van de drie sporen.
Op regelmatige tijdstippen ziin er 'uitwisselingen geweest waarop detussentijdse resultaten van elkvan
deze sporen werden besproken.

Hetdoelvan spoor driewas de tracémogelijkheden te o nderzoeke n voo r een hoogwaardige openbaar
veNoerverbinding (Hol'll in de omgeving van de N8 als alternatiefvoor ofals aanvulling op een HoV-

verbindingopde N8.
D€ vraag naar alternati€v€n voor de openbare vervoersstructuur was ontstaan vanuitdezorgom het
behoudvan voldoendc doorstromingen capaciteit voor gemotoriseerd verkëer op de N8 en de
bereikbaarheid van de verschillende functies erlangs.

Tot op hed€n ervaren d€ vele gebruikers van de Ninoofsesteenweg echter nogakiid €en gevoelvan

verkcersonveiligheidop nagenoeghctgansr tracé.
Zo is ernogsteedseen ondermaatse Íletsinfrastructuur en fietskwaliteit alsook het frequent volledig
ontbrekenvan zowelfietspaden alsdegelijke voetpaden langsh€en een grootdeelvan dc
Ninoofsesteenweg.
I Iet onveiligheidsgevoel van de voetgangers is o.a. tcrug te brengen tot de slechtzichtbarc en-olverlichte
zebrapaden en de erg korte oversreektiiden.
Voetgangers en fictsers dienen,mn€rs, aldan nietgeholpen door verkeerslichten, de volledige

wegbreedte ineens te dwarsen,
Alde hier opgesonde 'prob)emen' waren a I het voorwerp van studies met daaraan verbonden 'plannen'
waawan de uiwo€ring nog niet inzicht is.
We overlopen hier kortde verschillende plannen die aanknopingspunten bieden om knelpunténaant€
pakken.

l.

Het Slrucluurplon

In het structuurplan van 2009 werd cen goede samenvatting Cegevenvan de bestaande verkeers_ en
vervoerstruciuurvan d€ gemccnte Dilbeek met inbegrip van de knelpuÍtten en kwaliteiten.

2.

Hel mobiliteihplon von 2002

De belangriikste secundaire wegen met name de NB en N9 werd€n met he! oog op de verdere
ontwikkelingvan het G ËN -n€tlverk en het aB-net* gesele€teerd als secundaire u,€g typ€ III ofopenbare
De N9

loopivanafde

Gentse Poort op de Brusselse Kleine Ring naar de kust via Asse,

Aalsl Genl Eeklo en

Brugge tot Oostende.
De herinrichtingvan de N8, die werd uitgewertl in een regionale streeÍbeeldstudie, was gebaseerd op
deze sel€ctie en b€vatte een omvormingvan de 2x2_weetot e€n 2x1-proÍi€l voor autoverkeer m€t

busbanen in beide richtingen.

Bijdeze herstructurering werd echter opgemerkt dat er over gewaakt moestworden dat dit niet zou
lciden tot sluikverkeer in de Dilbeekse kernen.
Op 5 september 2017 keurde de gemeenteraad inmiddels een nieuw mobiliteitsplan voor Dilbe€kgoed.
.B B.net : ofioning eoor het Brusèl -Btobon t Ne a door de prcvi ncie Vloan t Bro bant u itg ewe*t o k aterndtielvaot het Íedto le
eeeesAlijk Exprc$ N.t{AEN) HetBB-netvil,bavenopèenbèEtebedieningvanBrusel,oalkleineruteserktellinsspolènlnd.
provhcie onttluiten en taryentièle vqbindingq rcnd Btut el

3.

Hel Ítioslerpl0n Dilbeekse (ern

Met dit Masterplan wil d€ gemeenteviaeen totaalaanpakecn herkenbaar centrumgebied methoge
kwaliteiten uitstraling creèren, waarin de verblijfsfunctie (wonen, werken, winkelen...) centraalstaat en
de kwaliteiten meer worden uitgespeeld.

Ditplan moetresulteron in een globale visie op de ontwikkelingvan de kern en
dat de aanzet kan vorm.n voor de (her)inrichting van de opcnbare ruimr€.

een beeldkwaliteitsplan

Aandachtspunten in deze studie zijnvolgende thema's: mobiliteit, kwalitati€twonen en werken, een
aangenaam handelscentrum creëren, k:walitatieve schoolomgevingen, aandacht voor zwakke
vr'eggebruikers, aandacht voor openbaar vervoer en voor een kwalitatiefopenbaar domein.
tiet bep€rktzirh tot het centrum van D ilbeek waar quasi oveíal een zone 30 km/u zal wordeningevoerd
en hetdoorgaand verkeerzoveel mogelijk zal worden gewecrd.
Tijdens een publiekmomentop 23'04-2012 werden sterktes en zwaktes aangehaald voorde
Ninoofsesteenweg.
Het is op basisvan deze venamelde inputde te verbeteren locatie bijuitstek.
Aspecten die aan bod kwamen zijn ondermeen de inrichting, het [toekomstige) openbaarvervoer en de
zwakke weggebruikers.

Heigebrckaan doorstromingop d€ N8 gecombineerd met de aanwezigheid van 4 afritten op ecn afstand
van minder dan 4 km (en dan vooral afrit 12 Kattebro€k) wordr beschouwd als de voornaamste oorzaak
van sluipverkeer.
Het valt op daterd€sondanks geen consensus heerstover hct al dan niet aíschafÍen van afril12.
Hetbestaande openbaar vervoersaanbod en het gevoelvan bereikbaarheid/nabijheid van vooral Brussel
wordt op priis gesteld.
Er wordt bovendi€n g€pleit voor een uitbereiding van het huidige aanbod.
Het voorzien van €en n ieuwe busbaan langsh€en de N 8 wordt niet door iedereen op priis gesteld.
Er is een duideUike vrees dat het verdwijnen van één olmeerdere rijstroken bijkomende verkeersoverlast

zalg€ner€r€n.

Overdreven snelheid, slcchte oversteekmogeliikheden, nauwclijk5 aandacht voo. de zwakke
weggebruiker, slechte doorstroming, leegstand, verloedering, barrière...
En zoals reeds vermeld wordt het plan voor een vrij€ openbaarvervoersbaan niet overal enthousiast
onthaald.
Het mastcrplan wil zo een onde rhandelingskader aanreiken door a.d.h.v. (o ntwerp)scenario's en
ontwerpend ond€floekde potentiële sterktes en zwaktes van verschillende keuzes in beeld te brengen.
De NB is een gewest\,reg derhalveis de gemeente voo r de uiteindelijke herinrichting sterk aÍhankelijk van
de hoger€ oveÍhedenwier keuze ze a.d.h.v. een goed onderhandelingskader mee kan sturen.

In het Masterplan werd o.a. voorgesteld om de bushaltes naar het midden van de steenweg te brengen.
De haltes wordenaldus Iokaliseerbaar en ver"r'ullen een signaaltunctie.
7e worden meerdanzo maar haltes.
Er ontstaat aldus een rechdijning tmject voor openbaar vervoer terwiil een asverschuiving de wagcns
verplicht snelheid te minderen en attentte zijn.

4.

De Eeheers- en Beleidscydus:

Deel meeriurenplonning

lobilileit en 0penborewerken 2014

-

2019

In d e meerjarenplanning werd g€en aandacht geschonken aan de herinrichting van de N8.
vermoedeliikom de evid.nte reden datheteen gewestweg betreft die beheerd wordt door het
Agentschap Weg€n & Verkeer.
Inmiddels bliikt dat ertoch opnieuween s.udi€ zouworden uitgeschreven voorde aaípakvan de N8 die

tot een resultaatzou moeten leiden in 2018.

5.

Hel Artodisropport von 2009

Dit rapport was cen necrslagvan het ondeuoek naaÍ de mogelijkheden van een lightrailverbinding in de
omgeving van de N8.
Ditonderzoekwas het deÍde spoorvan een veel ruimere studie over de N8,
Het eerste spoorwas hct ondeÍzoeknaàrde mogelijkheden on het sluipverkeer tc beperken
Hettweed€ spoor onderzocht de alternatieve n voor het wegenisontwerp van de N8.
In dezë studie werd o.a. voorgcsteld één busbaan te creëren die in de 2 richtingen zou kunnengebruikt

worden + voorstart met busdetectie.
A-kruispunten zouden worden voorzien van voldoende opstelstroken.
Smalle kruispunten zouden geschraptworden maarvoorzien worden van keeÍpunten.
Een andere belangrijke conclusie in deze studie was dal een herinrichting van de N8 all€en niet voldoende

zou ziinom all€ problemen optelossen.
ookde N285 zou dringend moeten worden aangepakt.

ó.

Advies belreÍlende de N8 von de Mobilileitsrood op ó moort 201ó

De Mobiliteitsraad slootzich aan

bijde

srree Íbeeldstudie van de N8 (Ninoofsesteenweg) opsemaaktdoor

hetstudiebureau Arcadis [in dccember 2009).
Zij ondersteunt de volgend€ principes uit de streeÍbccld-studie en herneemtals belangriike

1.

Afleidenvan het verkeer volgens de hièrarchie derwegen, zodat sluipro utes maximaal vermeden
kunnen worden.
Verkeer komend vanlnaar Ninove en Eizeringen wordt bestzo vroeg mogeljjk naar de Eao
gedraineerd.
InTernat moetzo vlug mogelijkeen oplossing uitgewerkt worden voor het oversteken van de

2.

Uitw€rkenvan d€ kruispunten

3.

Favoriserenvan het openbaar vervoer.

4. Zo veel mogelijk verbieden van linksafslaand verkeeren de nodige keerpunten voorzien.
5. Desgevallend werken met dynamische rijbanen.
6.

Een station voorzien in Schepdaal [alrernatief eventueet Wambeek).

DeMobiliteitsraad vroeg de gemeente om deze principes en aanbevelingen integraai op te nemen in het
g obaal Mobiliteitsplan van de gemeenre en om schriftetijk bii het Avrry ;nerzijd; en
biide Vlaamse enlof
Federale ninistervan Mobilteit anderzi,ds, aantedringen hetbetrokken stuàieburea; de opdrachtte
geven hetvooroniwerp van de studie te staften en/ofafte ronden.

7.

De

mobiliteitsíudie door Mebumor

Deze studie dateert nog van 2001 en omvatte een samenvattingvan de anaryse van de verkeersstromen
[netwerken openbaar vervoer auroverkeer en fiersverkeer), een beschrijvi;gvan her streeÍheeld op
niveau van de N8 en een uitwerking van het verkeerstechnisch streeÍbeeid m-et
o.a. een uitwerking;an de
belangrijkste kruispunten op de N8.

Hethuidige beeldvan de NB werd mede doordeze studie vorm gegeven.
AIs algemene conclusie werd destiids nogvoorspetd dat de verkeersiast op de N8 zou
stabiliseren op het
huidige ofiets lager niveau, omdat de afname door de modal shiftvia een;ee.g""a"

groter zou zijndan detoename door de verdrtjving van het doorgaand verkee. urn "p"rUrr.r"."""..""
a" ioLrt" *"g"n.
Ditalles zou echter volledig aÍhangen van de timing en de kwalit;itvan de projecren om hetverdere
verkeer te beheersen.
Een kwalitatief zeer goede OV as langs/in de NB was hiervan dus een betangriik
Erwerd o.a. een snelbusvoorzien metslechts S hahes richting Brussel.

o

nderdeel.

Men verwdchte evenwel dar de.amrnstellng vdn het verkeer op de N8 zoL
wijTigen : russen de ring en
oe N/45 {de Asse\teenweg ofdF verbinding Aatsr, Halte en Edingenl zou
hetbesràmmrng.verxeeren her
roKare verkeer rn omvang toenemen.

Ookwerd gewaarschuwd dar hetweren van her sluikverkeer op de lokale wegen
veel inspanmng zou
Mogelijke maatregelen die toen werde n voorgesteld waren: inrichting doortochten
als zone 30,
maatreselen op hetniveau van verkeerscirculatie, ,nl ijverboden g"ai*"a"
Uà"rkne*n
de a[metingen en gewichten van voerruiger! inspraak en voorhching, uitzorà!iiíg.r"gJirg",
"pit"pÀà"",
uoo.l"kalu
bedrijven.

Deprovin,ievraams_Erabanrbreekgeenvoorsrànderrp/iinvaneenmiddenbermgezie,rdiermererzou
Desraàn en oré rurmte tr.ter ten diensre zou komen \ àn het tàngzaàm
verkeer.
Zij was wel voorsrandervan een fietscorridor naarmate men Ditbeek naderde.
Zijstelde ook voor om het langsparkeren te elimineren en de parkeermogetijkheden
te concenrrcren op
bepaalde locaties bijv. bij de Ov-knopen.

De provincies wensten ook volwaardige fietsvoorzieningeo langs de N8, desnoods aan één zijde een
comfortabel hveerichtingsfietspad en aan de andere ziide een éénrichtingsÍietspad.
Deze verschillende eisen warenalleen verenigbaarals de N8 als toegang veÍlenende weg kon worden

heringericht.
De verk€ersstudie leverde echter op dat deze weg vooral doorhet bestemmingsverkeervanuit het
studiegebied naar en van Brussel werd gebruikt.
De N8 functioneerde dus als ontsluitingswegvoor de gemeenten Dilbeeh Roosdaal en Lennik
Het reducerenvan deze functie zou dan de bereikbaarheid van dezëgemeenten aantasten.

Deze optie nl. h€tverlagen vande capaciteit tot alleen die die nodig is voor het verlenen van toegang
de aanpalende bestemmingen, werd doorde studiegroep als een stap te ver gezien daar er voor het
bestemmingsverkeer (nog) geen alternatieven voorhanden waren.
Als gevolgzou er een andere verbindingals hoogwaardige Íietsverbinding tussen Lennik en Brussel

tot

moeten worden ingerichL

8.

Het nieuwe mobiliteitsplon von seplemher 201ó

Het nieuwe mobiliteitsplan werd goedgekeurd door de gernee.teraad van 05-09-2017.
In ditplanvoor de toekomstvan Dilbeek wat betreft de Ninoofsesteenweg vinden we vooralvolgende

-

Ermoet een stop komen aan de uitbreiding van de baanwinkels
De doorstroming moet heel watverbeterd worden.
Eenalternati€ve Íietsroute voorde NO kangevonden worden via deOude ceraardbergsebaan.
Er moet gezorgd worden voor een hooguaardig openbaarvervoer met systematische voorrang in de
doorstroming.

-

Ineenstudievan

De Lijn heeftde N8 eenpositieve kosten-batenanalyse.
Een multimodaal knooppuntaan eenStation Schepdaal biedt heelwat uitwisselingsmogeliikheden
tussen de verschillende modi.
Ook in afrvachtingvan een treinstàtion.
Ermoeteen reorganisatie komen van de kruisingvande N8 metde R0 zodàt een vlottere en vooral

velligere afi{ikkeling van hetverkeer kan gerealiseeÍd worden

Slolronclu sie
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UITtlA(iINGEN VOOR OE HERINRICHTIN(i

Bijh€tnadenken overde herinrichting van de NS lietenwiions leiden doordevoleende drie
uitgangspunt€ n voor wat betr€ft het grondgebied Dilbeek

l.

lnvullen von fundies binnen de grenzen von de N8.

De uitdaging voor de Ninoofsesteenweg is niet, of niet allee[ zo veel mogeliiktuncties en verkeersstroken
ingevuld krijgen in hettracévande NBzelí maar is vooral de zoektocht naar andere oplossingen voor een
correcte mobilite ir voor
weggebruikers die ook op hun beurt kunnen mee genomen worden buiten
de grenzen van dit tracé.^LLE

2.

0ntwikkelingen buiten de grenzen von de N8.

Deze kunnen leiden tot het ontwikkelen en/ofin eer berstellen van and€re traj€cten om de steenweg te
ontlasten nl. vooral deze die geschikt zijn voor doorgaand fietsverkeeÍ en voetgangers.
Deze overweging brengt ons tot het onderzoek naar initiatieven voor belendende eigendom.

3.

Veiligheid en woonkwolileit verzoenen mel een goede dooríroming

Veiligheid en woonkwaliteit moeten voonop sraan en gaanhand in hand met een goede doostroming.
De suggesties in deze nota focussen op Dilbeek wat nietbeletdatze inspirerend kunn€nzijn voor
vergeliikbare problemen elders langs d€ steenweg.

(IPTOSSINGEI{ UO[)B DE NINO(IFSESTEENu/E(!

PHINCIPES EN HULPMIDOELEtll

l.

Niet in de eerste pl0ots 0nleigenen m00Í...

ook resultaten boeken ua publiek-pÍivate samenwerking (PPS) met initiatiefnemers vanbelendende
eigendommenen door het instellen van erfdienstbaarheden van doorgang.
D€ze kunnen tot stand komen in het ov€rleg en door hetopleggen van voorwaerdeo bijhet uitreiken van
stedenbouwkundige vergunningen voorproiecten aan de delicate (kruis)punten.
De administratie zal dan op haar beun, in het kader van de inspanning gedaan door de burgea
zorgenvooreen vlotte afhandelingvan de aanvragen.

liefst

De erfdienstbaarheden worden dan opgenomen in de basisakten opgesteld voor de projecten met mede'
eigendom en samengevoegd met de andere voorwaarden,

Bovenstaand scenaío is minder aangewezen voor hct betrèkken van aparte particuliere eigendommen
voor het tot stand brengen van ventwegen.
Deze eigenaars zullen eerdergediend zijn met onteigening ofgratis gÍondafstand mits vriistelling van
verhaalbelastingvan een gedeelte van hun voortuin en verhardingen die voorhanden zijn waar gebouwen
achteruitwijkend werden opgericht met respectvoor het rooilijnenplan.

2.

lndividueel vervoerversus gemeensrhoppeliikvervoer.

In de eerste plaatsis het de bedoeling €en v€rschuiving teweeg te brengen van d€ voorzieningen voor
individueel gemotoriseerd vervoeÍ naar het openbaarvervoer ofhet gebruik van de fiets.
De ervaring leert dat wanneer de deelnemer aàn het verkeer geconfÍonteerd wordt met een nieuwe
verkeerssituatie eÍvoorhem een soort "vacuiim" ontstaat.
lmmers, de ni€uwe verkeerssituatie ofde g€wijzigde Íujmte gaathem - op kortetermijn - dwingen zijn
mobiliteitsgedrag te veranderen ofaan te passen.

Hoewel deze aanpassingsperiode meestal tijdelijk is, kan een dèrgelijke aanpassing èchteÍ geÍuime tiid
aanhouden alvorens de verkeersdeelnemer zijn gedra& dat hijgewoon wa' effectiefzal veraÍderen ofzal
leren nieuwe keuzes te maken (zoals hetgebruikvan het openbaar vervoer of de Íiets) om zijn

verplaatsingen te realiseren,
Eigenlijk is her een én-én-verhaal:
Aanmoedigen van gemeens.happelijkv€rvoer doorverbeteringvan hetaanbod en verkorting van de
Íeistijd wat sneller tot een duurzaam resultaat leidi

-

Daamaast moet gezocht $orden naar oplossingen om hetautogebruikvlot te laten verloperr niet in
de eerste plaats om de automobilist te verwennen, maar omdat de bewoners van de aanpalende
bebouwins,en bij uitbreidins de hele semeenschap, nietgediend zijn met de nles.

3. iliddenÍrook

mel víisselende Íiiri(hling in de othlend- en ovondspils.

8en wisselende middenstrook kan zinvol ziin waar de secties beperkt zijn in de breedte, zoals dit o.m. het
geval is in de kern van Dilbeek.
Hier kan dit principq toegepast op drie riistroke[ een oplossing zijn waarbii ahi,d twee stroken
b€schikbaar bliiven in de tiidsbestekken en inde íchtingen waarin ze nodigziin.
Bijdeze keuzeis ergeen middenberm, waardoor er nog extra ruimte vriikomt voor de stoep langs de
gevels in de kerr! watpositiefis voorvoetgangers en ffetsers.
Het experiment in Schepdaal waar tiidens de werken aan de nieuwe bmg over de spoorwe& over een
langere periode deze regelwerd toegepasL had geen enkel negatief effect.
Volgend voorbeeldvoor het centrum van Dilbe€kis eveneens relevan! de minimale beschikbare breedte
tussen degevels (de huidige bouwlijn) is plaatselijk bi,benadering 17,00m.
Bijhet hanteren van drie riistrokenvan 3,30 m, samengeteld 9.90 m, blijft dan op de smalste s€cties
7.10 m beschikbaar voor de stoepen.
Verdeeld over de beide ziiden bliift er dan 3,60 m over daar waar nu Íietseren voetganger hetsamen
moeten stellen metsoms 1 m,
Op andere secties met Fotere breedte kan detoepassing van ditzelfde principe de kritieke extra breedte
leveren nodig voor de aanleg van parallelw€gen voor plaatselijkgebruik met voorkeurstroken voor

voetganger en fietser.
Fietsers op die stroken moeten bijvoorkeurook een beperkte snelheid opgelegd kriigen.

In een dergeliik scenario vindt de tram metvasttraject moeilijk zijn plaats en de ruimte voor een aparte
bedding is niet systematisch voorhanden.
Eén van de knelpunten is hetgedwongen rechtdoor lopend trajecr ter hoogte va n ronde punten.
Het vast traject van de tram is ook niet te verenigen met een wissele[de middenstrook

DeExquicity, de nieuwe gelede bus ontworpen doorVan Hool, die ookbestaatin troliey- en hybride
versiq kan h ier desgevallend een oplossing bieden om de beperkte capaciteitvan de klassieke bus te
ondervang€n.

We volgen het verhaal van de trambus.
Een busbaan hin dergelijk scenario nietnutti& tevens is er ook geen nood aan indien dedoorstroming
verz€kerd wordt aan de handvan deverder besproken puntenenels deze ook gerealiseerd worden.

4.

Geen links ofsloond verkeer.

Om de doorstroming te bevorderen er ook voor de veiligheid is hetwenseliik omgeen links afslaand
verkeerter hoogte van de kuispunten toe te laten vanafeen significant debiet.
De wachtstrook in het midden, die hieÍvoor nodigis, blijft dan vrij voor h€t doorgaand verkeer€n laat
extra ruimte voorde parallelle (plaatselijke) tuncties.

Plaatsëliik links afslaan naaÍ inritten is ook gevaarlijk want een rweede volgcr die op de bumpër rijdt !€ n
de eerste volger kan vaak de aanriididg met hetwachtend voertuig niet vermijden als de ecrste snel

uitwijkt naar de rechterri,strook.
Ronde punten kunn€n de verandering van rijrichting, die toelaar om rechts af te slaan, verzekercn.
Ook voor de aansluiting met de Ring (R0) verdient het de voorkeur
omgeen links aÍslaand verkeer meer toe te laten en eerder te opteren

om rechts af te slaan naa r de ring zonder_verke€rslichten.

Voor wisscling van richting op de Ring kan gebruik gcmaakt worden
van deafÍit 12 en de afrit 14 die dan functioneren als een (uitgerokken)

Atrit

12 kan dan nog gebruikt worden mits voorrang te geven aan gebruikers van het zogenaamd
klav€rblad.
Hetgedwongen verlenen vanvoorrang gaathet plaatselijk gebruik als op- €n afrit ontmo€digen en
sluipverke€r doen verminderen, zeker als d it gepaard gaat met een vlottere doorstroming op de N8.
R€chts afslaan kan gebeuren zonder vcrkeerslichten.

5.

Venlwegen: porollelle wegen voor plootseliik gebruik.

De ste€nwcg N8 h€eft een dubbele functie, naast de doorstroming moet hij ook instaan voor het
plaatselijk sebruik

Parallellewegen mogendan ook nietdoorlopen om tevermijden dater een tweede
Waar dit nodig en mogelijk,s dienl dit verder onderzocht.
Een mogeliike opdelingbijeen breedtevan 18,5 mzou kunnen zijn:

-

fr

ctssnclweg ontstaat.

3 x 3,30 = 9,90 m voordoorgaand verkeer met wisselende middenstÍook
2 x 4,3o = a,60 m b)ijft voor plaatselijk autoverke€r aan 20 km/u zoals gebruikelijk
woonerven en met voorkeurstrook voor fi etsers en voetgangers.

voor

Ookfietsers moet€n op die stroken een bcperktc snelheid opgelegd krijgen.

Alleverkeer, zowel openbaar als individueel, moet overal ongehinderd gebruikkunnen maken van de
rechterriistrook en zo direct toegang kriigcn tot de rechts aansluitende parkeerstrook uitwiikplaatsen

voorbusse[ bcbouwing

en stoepen. Bovendien hebben buss€nslechts d€urenaan één kant en kunnen ze
geen centraal perron bedienen.

ln dezevoorstellen is cr geen ruiml€ voor detram en er is slechts íragmentarisch ruimte voor een

Welmoeten ervoldoende k€erplaatsen op het hoofdtraject vàn de Ng voorzien word€n om deze

vcntwege[ zonder

Unks afslaan, toegankeliik te maken.

ó.

Verdirhting rond de polen.

Verdichten van bewoning brengt de gebruikers dichter bij hattes en stations, en het openbaar vervoer
moet minder albtanden realiseren om zoveel mogetiikgebruikers te bereiken en wordi hieraoor
(misschien) eoedkoper.

7.

Hel loepossen von visuele en/oÍ ondere elementen voor hel verlogen von de

snelheid.
Gedacht kan worden aan lage hagen tussen de ruimte voor zwakke weggebruikers en de,,expresweg,,
of
bomen waarvan de kruinen her eindeloos zichtvooruitvanop het hoger punt beperken.

8.

Rekening houden mel spe(i0le Í0nsporten..

Bij het bepalen van de komtestralenvan de keerpunten en de ronde punten en van de vrije hoogte
onder

de portieken.

9.

Iruriolekruispunlen

Belangrijke kruispunten situeren zich op votgende ptaatsen:

-

Aansluiting met de Ring

Aansluitingmet hetstation in Schepdaal
Doorgang centrum Dilbeek (vanaf de Ring tot de Itterbeeksebaar)

Iirerbeekebaan-Bodegemstraar
Ijsbergstraat-lanDeTrochstraat

In het hierna volgend deel worden eenaantal cruciale kruispunten behandeld en
op debijgevoegde
schema's weergegeven.
Ze zijn ingekleurd met gewijzigde circutarieschema,s.

I 0.

filuhif un(tionele poÍlieken

Het aanbrengen van dergelijke multituncrionele portieken boven de N8 kunnen
votgende functies

'

Aangevenvan de voorkeurssnelheid ofopgelegde snetheid
Al dan niet roegang verlenen tot bepaalde iijstroken
Aanbrengen apparatuur voor trajectcontrole enandere meting€n
Visueel afsluiten van lange afstandszicht van op de top naarde-helling
Integreren als brug voor zwakke wessebruiker

CBUCIATE KBUISPUI{TEN

Een complete oplossing voor de Ninoofseste€nweg kan nietzonder de aanpak van een eantal cruciale

kruispunten.
Meer zelfs: de inrichting van de steenweg volgens de principes vermeld in het vorige hoofdstukziin
essentieel vooreengoede doorstroming e:l vooreen maximale verkeersveiligheid.

EYLEI'IBt)SCH
Het kruispuntin Schepdaalvan de Ninoofsesteenweg metde Ilsberstraat.,an De Trochstraatis een
dankbaargegeven om uit de doeken te doen hoe Particuliere en Publieke sector mekaar kunnen aanvullen
in een win-win situatie.

DeSteenwegis op die plaats te smal om alle doorstroom mogeliikre maken.
HetBPA Eylenbosch voorziet om die reden in de mogelijkheid tot aÍbreken van een g€deelte van de
gebouwen die voorbii de vigerende rooilijn liggen.
Spijtig voor de typische woning met aanhang.

Als de investeerder voor de heÍbestemming van de brouwerii toelaat dat traag verkeer ter hoogte van de
het smal gcdeelte van de steenwëgoverde binnenkoer zijn weg vindL dan is een grootgedeelre van her
problcem opgelost zonder dat moetonteigend en afgebroken worden.
Als bovendien d€ binnenkoer ingevuld wordtvoor handeldan hebben we meteen de kruisbestuiving
Resultaat I kostenbesparing door verdwijnen van de noodzaak tot onteigenen en behoud van de oud€
rypische woning en café eigen àan de brouwerii.

Een PPS waar de particuliere sectorniet investeertmet het oog op retuÍn die doorde publiekesector
moet worden afgelost maar wel met een return vanuit gezonde handel en nerin&

Sluit bovendien aan bij het in ere herstellen van Oude Geraardbergsebaan voor traag verkeer zoals 2000

jaargleden.

BEÏTENBBIES
Van de kruisingaan de Betteodries make we een analoogverhaal.
Stuur de fietser €n de wandelaar vanuit de GeraardbergsesBaat (we komen van Lennik) over hetdak van
de op die plaats deels ingegraven Colruyl die hiervoorvooEiet in de nodige aanpassing€n aan zijn

gebouw.

portiek d'e op die
plaats zeker nuttig is voorverk€erslicht€n, trajectcontrole en aanduidingen voor optimale snelheid, om
via Kempeneer terecht te kom€n op de oude Ninoolse Baan.
Van het dak komen we metzachte helling terecht op eeo brug onder de vorm van een

Een gevaarliike oversteek minder.

Colruyt investeert mee in Íietsvriendelijke mobiliteit.

t

t

t

€

BUSDEPOT
Deinwoners van de villawiik tussen de steenweg, Verheydensrraat, Kasteetstraat, Heeweldelaanen
Kloosterstraat zijn geen vragende paftijom via de Baron de Vironlaan ofde Moeremanslaan van de
§teenweg af en aan te rijden.
Het korte stu kje Molenbergstraat en de aansluitende Roelandweldstraat met weinig bewoning leidt
naar
het midden van ditgedeelte woonsite.

De bestaande

rotonde aan h€tbusstation werktals keerpunt waardoor ook in ditgeval

link afslaanvoor

verkeer vanuit Ninove vermeden wordt

CEÍ'ITRUM
Het interessantste verhaalis datvan het kruispuntvan de steenweg met de I(alenberg-Verheydenstraat
D€ "markt", nu gedegradeerd tot parkin& speelt mee in hetverhaal.

:lÍ:r

llit

ondertussen reeds enkele jaren terug zeischepen Elke zeiderloo, samen m€t Frank De Dobbeleer, een
goed oog te h€bben in het ontwikkelen van de eigenliike markt voor handel en woneq in het Léder van
inbreiding en de uitgroei van een echt winkelcentrum.
Er werd wel bij g€zegd dat er bereidheid was tot luisteren op voo rwaarde dat we aantoond€n de
mobiliteit hiertoe op te lossen: toegankelijkheid en parkeren.

Metals ambitie de toegankelijkheid voor de gemotoriseerde bezoeket komende van de steenwe& te Iaten
verlopen zonder links afslaan,
De aansluiting van de steenwegop deondergrondse parkeerruimte die deel uit maakt vaí de woon- en
handelssite moet kort zijn en zonder kruisingen verlopen.
De rotonde aan de aanzet Kaudenaarde- Spanjeberg, tevens keerpunt voor hetautoverkeervanuit Ninove,
het korte viaductov€r de Oude-Smidsestraat en de aansluitende schroefnaar ondergronds parkeren
vermiidt biikom€nde belasting en ontlast de Verheydenstraat

RING
ookvoor de aansluiting met de Ring (R0) verdient het de voorkeur om geen links afslaand verkeer meer
toe te laten en eeÍder te opteren om rechts aate slaan naar d€ Ring lL,nlLr,rrrr.r.rr!llhtr j
zLrnil.:

.! is rtrl.r.::LLr, {,.rr.

,

Voor wisseling van richting op de Ring kan gebruik gemaaktworden van de afrit 12 en afrit 14 die dan
functioneren als een (uitgerokken) klaverblad.

zonde r substantiële inv€stering, een compromisloos
orsaniseer daarom ter hoogte van de kruising N8.Ro,
*tt."^*iaselaarmet doorlopende door§troom'

r.àï"iulra,
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Maakhiewoorgebruikvandebestaancleop.enafrittennaardeSylvainDupuislaanaandeenekanten
,inae op-"n aí,ner ron kruispunr l2aàndeàndere'
wie dit zondervooroordeel coÍrect nameet
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k'uisingen'
en onderz oekt stelt vast dat alles verlooptzonder

van ri;srrook e" tot snerheid verreidende bochten'

volgt:
Het te onderzoeken voorstel ziet er uit als
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SAMENVAÏTIilG EN PRIORIïEITEN
we zijn ervan overtuigd datin ditdossier haalbare en realistische voorstellen geformuleerd worden die
vande Ninoofsesteenweg een veilige, vlotte en comfortabele verbinding maken.
Deze maatr€gelen moet€n bii voorkeur samen bekekenworden,
De combioatie van Publiek Private Samenwerkin& eenhoogwaardig op€nbaar vervoer met de trambus,
een middenstrook met wisselende richtins geen linksalslaand verkeer, een kwalit€itsvolle ruimte voor de
zwakke weggebruiker, de herinrichtinglan een aantal kruispunten (inbegrepen de kruising metde Ring)
en tÍajectcontrole kan zorgen vooreen v€ilige en vlotte Ninooasesteenweg,

AIs V€rkeersplatform verwacht€n wij niet dat alles zo maar zal kunnen gerealiseerd worden maar
verwachten wi, wel dat er heel wat mogeliik is mits de gocde wil van alle actoren, een positieve

ingesteldheid en een maximale samenwerking.
Anderzijds moet er ook werk gemaaktworden van de nodige wetgeving om een en ander mogelijk te
maken zoals bijv. voetgang€rs en/ofÍietsers die mogen gebruik maken van privéterrein indien de
omstandigheden er om vragen.
Vergeten we ook niet dat in het nieuwe beeld van de N inoofsest€enweg de plaatsvan de zwakke
weggebruiker essentieel is.
ook op een gewestweg dient rekening te worden gehouden met het SToP-principe.

Watde nieuwestudie betreft: er zou dan ookde nodige iníormatie-uitwisseling en daadwerkeli,k overleg
moeten plaatsvinden metalle gebruikers: bewoners, voetgangers, automobili§ten, openbaar
vervoergebruikers, scholen, bedrijven, winkels, etc...
Maarevenzeer met het middenvel4 de buurtcomités, de adviesraden, de belangenorganisaties, de
verenigingen...
En dus ook met hetVerkeersplatÍorm Dilbeek
ook met het B russels HooÍdstedeliik Gewest di€nt overleg te worden.

belangrijk: de samenwerking dient te gebeuren vanaíhet prille begin tot en met heL eindrapport en de
realisatie.
We vinden het onze plicht als verkeersplatÍorm om deze samenwerkingte realiseren en te bewaken.
De (oepelvan Verkeersplatforms weet uit ervaring dat op hetterÍeinde beste projecten gerealiseerd
worden als basis enbeleid op allevlakken goed samenwerken en in een positieve sfeer elkaar
ond€rsteunen en samen met andere actoren een groot draagvlak vormen.
En

Ditdossierisdus niette nemenofte laten, maar moct het begrn ziin van een ware dialoog tussen alle
invalshoeken.
We zijn ervan overtuigd dat heel wat mogeliik is en dat we op een aanvaardbare termijn met de
elementenuitditdossiereenwin-winsituatiekunnen realiseren.
Laat ons daarsamen werk van maken...!

RAAKUI.AKKEI{
Een dossier zoals ditvan de Ninoofsesteenweg is een complex dossier en heeftdan ook vele raakvlakken.
De realisatie zal maar succesvol ziin als ookde hiema vermelde items worden meegenomen in het

verhaal.

1.

Er dient biizonder€ aandacht te gaan naar de VOetp?d€O
Op belangrijke stukken van de steenweg dienen voetgangers over het gras of in de berm of erger no8
zich op de steenweg te begeven.
Als men hetStopprincipe hanteert (en als het Cewest hi€rin het goede voorbeeld geeft) danzorgt men
overde hele lengtevan het Dilbeekse traject voor eën aanleg inbegrepen kwaliteitsvolle voetpaden.

2.

Hetzelfde geldt voor d"

Íietspad«r

De beschikbare ruimte laattoe om hiermee rekening te houden.

Het Íietsvademecum van deVlaamse Overheid omschrijftwatde kwalitettseisen zijn bijhetaanleggen
van het Íietspad zoalsondergrond enbreedte.
Er moet ookgekeken worden naar de huidige subsidièringvan de ffetssnelwegen.

3.

Voetgangers en fietsers moeten beschikken overveitige en voldoende

Dit hangr ook nauw semen rnet de invoering van
op de nieuw aangelegde steenweg.

Sn€lheidszones

Z€bfàpadett
die van to"passing zulen zijn

*n

Men kan ook gebruik mak*
intelligente verkeerslichten
Misschi€n kan men ook nagaan ofde invoering van enkel groen voor de zwakke weggebruiker niet
kan ingevoerd worden...?!
Fietsers moeten kunnen beschikken over een voorsorteerstrook

4.

De huidige ministervan verkeeren mobilireit in de Vlaamse Regeringwil duidelijk inzetten op

trajectcontrole
Het verkeerspladorm steuntvolledig

hetinitiatiefom dit in Dilbeektoe te

passen.

5.

De .elatie van dit proiect rnet het Openbaaf VerVOef is betangrijk
Dit werd reeds hoger bespmken, maar het is goed om weten dar momenteel heet wat overlegd urordt
rond het thema }?n barisbereikbaarheid.
Endat men deze punten m€e moetnemen in de discussie en de verwachtingen.
Aan de haltes moet ookvoorzien worden involdoendeen kwelit€itsvolle Íietsstallingen.

6.

Verkeer en mobiliteit stopt niet aan de gemeentegrenz€n,
oaarom zater ov€fleg moeten ziln met BrUSS€l
Hetis duidelijkdater ookeen consensus moetgevonden worden en datwe goed moeten op de hoogte

zijn van de verschillende vragen die vanuit het gewest

7.

zu

llen geformuteerd

;orden.

In Dilbeek is hervoorbije anderhalf jaar geinvesteerd in een ond€rzoek rona ae SChOOlfOUteS.
De resultaten hiervan en de bijhorende knelpuntenanalys€ moeten benut worden daar waàr er

raakvlakken zijn met de Ninoo6esteenweg.
Het onderzoek werd massaal opgevolgd en is dus zeer representatief en aan die verwachtingen en
verzuchtingen dient dan ooktegemoetgekomen te worden.
Ook het gebruik maken

v"n

Tfage Wegen

is een belangrijk werkinsrumenr.

TOT

SI(IT

fletbeoogde resultaat is hoog g€grepen.
Maar we willen van de Ninoofsesteenweg een voorbeelddossier maken.
Nietalleen voor het verkeersplatform, maar ook en vooral voor Dilbeek en ziin inwoners.
Eenvoorbe€ld van visieen ontlverp, van technieken aanpalc
Eenvoorbeeld vandejuiste combinatie van doorstroming en vèrkeersveiligheid voor alle weggebruikers,
met prio ritaire aandacht voor de zwakke weggebruiker.
Maar ook een voorbeeld vaninspraak en samenwerking.
Derarenlange €rvaringvan d€ v€rkeersplatíorms leert onsdatals alle betrokken invalshoeken vo luit
samenwerken in een constructieve sfeer, open en opbouwend, er h€elwat meer mogeliikis.
Waardoor een win-winsituatie ontstaat voor elke deelnemer.
Een groot draagvlak en een $ote bereidheid zo rgt immers voor e€n groot resultaat.
We leven nu ook in eentijd, waarjn neutrale of externe of onafhankelijke bemiddelaars dossiers kunnen
ontwarren en begeleiden tot een verrassend eindresultaat

Dierol is het verkeersplatform op het lijfgeschreven en wit het ten volle uiwoeren.
Voegdaaraan toe de experrisèvan een aantal€ aren deskundigen ende keuze is duidelijk...
Laat ons dan ook metziin allen samen gaan voor een optimaal project rond de Ninoofsesteenweg, een
visitekaartje waardig...
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Opoud€ kaarten en uit de beschrijvingvan Verbesseltis op te maken dat Dilbeekbestond uit driegíote
keÍnen: hetHongersveld, Elegem en hetdorp. verder waren er nog een aantal kleinere verspreide kemen
zoals Begijnenborre en Kattebroek. Dewiik Koeiviiver lag helemaalten zuiden van het dorp, afges€heiden
van de resten was eenvoormalig moerasgebied met nog resten van deagrarische bebouwing. Het
dorpscentrum van Dilbeekligtop hetlaagste puntvan Dilbeek: renzuiden van de kerk lagdevoormalige
dries op de plaatsvan hethuidige Marktple,n, voor de 20ste eeuw noggeen volwaardig ple in. Dit plein
was slechtseen veÍbredingvande Spanjebergstraat en zal pas in de 20ste eeuw omgevormd wordentot
een open plein. Verder kenmerk het dorp zich door de ligging van de kerk met ten noorden hiervan het
parkvan Dilbcek met onder andere de Sint-Alenatoren en hei Kasteel de Viron. Tot begin 2osie eeuw
waren de kerk en het kasteeldomein nog nauwer met elkaar v€rbonden daar er nog geen b€bouwing wàs
tussen beide (verheydenstraat en Kasteelstraat); hetzichtwerd enkel beperkt door de aanwezige bomen.
In 1923 vermcldtde Koninklijke Commissie voorMonumenten en Landschappendat hetwenselijkwas de
omgeving tc beschermen om de relatie tussen de kerk en het kasteelparkte behouden.
Merkwaardig is de ligginevan het dorpscentrum vlak naast dit van ltterbeek, toch behoorden ze beide tot
twee versch illende graafschappen, dekeniien en domeinen. verbesselt verklaart de situatie van beide
dorpscëntra door hun liggingtussen twee waterkommenrde Zenne. en de D enderkom. Vanuit beide
dorpcn vertrekken waterlopen zowelnaar de Zennealsde Dender. Beide dorpenworden van elkaar
geschciden dooreen heuvelflank. Itterbeek behoorde tot het rechtsgebiedvan Leeuw en Dilbeek tot het
rechrsgebied van AndeÍlecht. Itterbcck behoorde tot h€tgraafschap cn de dekenijllalle en Dilbeek tot het
graafschap en de dekenijBrussel.

Dilbecktelde buiten lokale verbindingswegcn twee belangrijke wesenrde oude Ninoofsebaan en de
ItteÍbeeksebaan. Deze laatst€ liepvan Anderlechtvia Itterbeeken Sint-Martens'Bodegem naarAsse, maar
was voor Dilbeek zelf niet van grootbelang. De oude Ninoofsebaan speelde echter w€l€en rol. Deze
belangrijke weg deed het dorpscentrum ni€taan, maar maakte een noordelijke bocht rond het centrum.
De oude N inooísebaan liep via de Henri Moeremanslaan over in de Kloosterstraar, d€ Kamerijklaan, de
d'Arconatistraat en de Molenbergstraat. Daarna ging de baan oveÍin de Snikbergstraat om vcrvolgens het
tracé van de Oude Ninoofsebaante volg€n op degrens metltterbeek.ln de 19de eeuwwerd zijvervangen
doorde rechtlijnige huidige Ninootsesteenweg. De overige wegen waren plaatselijkvan aard en enkelvan
belangvoor hetdorp zelf.In hetdorp li€pen de wegen in een ellips rond het doÍpscentrum en straalden
verder uit naarde om lissende eebiedcn.
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BUTAGE 2: HET 0NTWEBPERSC0TLECTIET
Binnen h€t Verkeersplattorm Dilbe€k zijn een aantal architecten actiefmeteen vooruitstrevende visie op
heel wat elementen van hetverkeers- en mobiliteitsbeleid.
Ofhetnugaatover parkeren, over dorpskernvernieuwing ofnieuwe technieken en materialen:hun
verfrissende inbreng is belangrijk
ookvoor hen is het ST0P-principe heilig en dient het als vertrekbasis van al hun werk.

Zijzorgen vooreen nuchtere comb,natie vanverkeer en mobiliteit, van wonen en mitieu,van economie en
leefbaarheid.

Endatwiucnze ook tonenaan de buitcnwereld.
Daarom hebbenze zichverenigd in een collectieÍ waar ook andere disciplin€s en deskundigen wetkom
ziin, zowelin als buiten Dilbe€k
Zijdicnen ook als inspiratiebron voor de vzw Verke€rsplarforms.
Een ontwerperscollectiefstreeft naar het tot stand brengen van een sredenbouwkundjge omgeving met
een sterke architectuur, €€n optimale woonkwaliteiten ecn duurlame mobititeit.
I n dit ontwerperscollectief kan elke ontwerpdiscipline aan bod komen:van planoloog tot
stedenbouwkundige vcrkeersdeskundige, van ingenieur en econoom totarchit€cten binnenhuisaÍchitect.
In diezin za I het collecticf in de toekomst verder uftgebreid worden, ook over de gemeentegrenzen h€en.

Voor hcl coll.ctref stadt de verbeelding voorop.
Nietin de eersteplaats de subjectieve verbeeldingvan de individuele ontwerper maar welde neerslagvan
het denkwerk van do groep.
DcontwerpeÍs weten in dit samenwerkingsverband hunverbeelding en een maatschappeliike benadering
te hanleren bij het uitwerken van ontwerycn.
Het ontlvcrperscollectieístek zijo expertise ook ten dienst€ van initiatieven die door de burger worden
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Drtdossier rs een realisdtie van vzw Verkee $ plàr to rms, VerkeerspUtform Dilbeek.
wie graag meewerkt aan ormeer informarie wenst rond verkeer àn mobiliteitin
Dilbeek kan altijd terecht
op info@verkee.splatfom.be.
0fbjjde cojrdinatorvan het yerkeersplatform Ditbeek: Robert

0479-3A.96.08.

Rens

op robe.r.rensÍaretenet.he ofop

