
Evaluatie Tervurenlaan (N3) ter hoogte van de kruispunten Oppemstraat, 
Albertlaan en Brusselsesteenweg na de aanleg van de vrijliggende fietspaden. 

AANZET. 

Het gemeentebestuur van Tervuren vraagt een politionele evaluatie van de verkeersveiligheid op de 
Tervurenlaan (N3) met de kruispunten Oppemstraat en Albertlaan/Brusselsesteenweg.  

SITUERING. 

Het besproken gedeelte van de Tervurenlaan bevindt zich in België, provincie Vlaams-Brabant, 
gemeente Tervuren.  

Het besproken gedeelte van de Tervurenlaan verbindt de Leuvensesteenweg, het centrum van 
Tervuren en de Paleizenlaan met het vierarmenkruispunt. De weg werd gecategoriseerd als zijnde 
een secundaire weg van het type III. De Tervurenlaan bestaat uit twee rijbanen die onderling 
gescheiden worden door een middenberm. Aan beide zijden van de Tervurenlaan werd een 
vrijliggend fietspad voorzien die de functie heeft van fietssnelweg.  

Het kruispunt met de Oppemstraat sluit haaks aan op de Tervurenlaan.  

Het kruispunt met de Brusselsesteenweg wordt afgewikkeld door een ‘verkeersplein’.  

ONDERZOEK. 

Het onderzoek bestaat uit een visuele controle op de twee kruispunten tijdens de ochtendspits van 
16 en 19 november 2018 van 07.30 uur tot 09.00 uur. Tijdens deze controleperioden deden zich geen 
calamiteiten voor op de verbinding E40 (Leuven- Brussel). 

DOORSTROMING AUTOVERKEER. 

Tervurenlaan: Vanaf 7.30 uur tot 9 uur is het druk verkeer in de rijrichting naar Brussel en ontstaat er 
filevorming. De wachttijden zijn aanvaardbaar. In de rijrichting van de Leuvensesteenweg is het 
verkeer luw. 

Er ontstaat een doorstromingsprobleem ter hoogte van de Brusselsesteenweg komende van de Jazz-
fontein. De rechtsaf-beweging (richting Kraainem) wordt belemmerd door slecht afgestelde 
verkeerlichten (zie onderdeel verkeerslichten). 

Oppemstraat: De doorstroming is aanvaardbaar. Een kleine fileopbouw (+/- 7 voertuigen) stellen zich 
op in de ‘kleine’ Tervurenlaan1. 

Albertlaan: De doorstroming op de Albertlaan ter hoogte van de N3 is aanvaardbaar. Op geen enkel 
moment binnen de gemeten periode stonden meer dan 7 voertuigen opgesteld 

Brusselsesteenweg: 

                                                           
1 De punctuele aanpak van het kruispunt Oppemstraat – ‘kleine’ Tervurenlaan maakt onderdeel uit van de 
evaluatie van de verkeerscirculatie Oppemstraat – Albertlaan.  



Aan de zijde van Tervuren-centrum worden maximum 10 stilstaande voertuigen gemeten die allen 
kunnen ontsluiten tijdens de groen-fase. 

Aan de zijde van Kraainem stelt zich hoegenaamd geen probleem. 

KRUISPUNT N3 – OPPEMSTRAAT. 

OVERSTEEK TERVURENLAAN VOOR ZACHTE WEGGEBRUIKERS TER HOOGTE VAN DE OPPEMSTRAAT. 

Fietsverkeer : Het fietsverkeer kan op veilige manier beide rijbanen van de Tervurenlaan oversteken. 
Er mag wel niet getalmd worden. 

Voetgangersverkeer: Het is onmogelijk om, op normale wijze, beide rijbanen van de Tervurenlaan 
over te steken. Eén rijbaan oversteken is haalbaar wanneer je reeds voor de voetgangerslichten staat 
te wachten. De voetgangers worden steeds gestopt aan de oversteekplaats van de tweede rijbaan. 
De wachttijden voor de twee oversteekbeweging zijn lang. Hier wordt vastgesteld dat voetgangers 
zonder meer het rode voetgangerslicht negeren en dat het voertuigenverkeer alsnog moet 
wachten voor deze overstekende voetgangers. 

SIGNALISATIE. 

- De verkeersborden van de einde zone 50 belemmeren de zichtbaarheid van de 
verkeersborden C43 (70km/uur) en het voorrangsbord B9. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het verkeersbord ‘einde 
zone 50’ belemmert de 
zichtbaarheid van het 
verkeersbord C43 (70) en 
het verkeerbord B9. 

Het is aangeraden het 
verkeersbord C43 (70) en 
het verkeersbord B9 een 
30-tal meter door te 
schuiven. 



- Het begin van de zone 50 wordt onmiddellijk opgevolgd door een onbemande camera. Men 
kan eraan denken om de snelheid na de de Robianostraat te beperken tot 50 km/uur in 
plaats van de huidige 70 km/uur. 

  

KRUISPUNT N3 – BRUSSELSESTEENWEG. 

WERKING VAN DE FIETSSUGGESTIESTROOK IN DE BRUSSELSESTEENWEG AAN DE ZIJDE VAN TERVUREN-CENTRUM  

Zoals te zien is op onderstaande foto is de werking van de fietssuggestie in het aanrijden naar de N3 
goed. De kleurschakering zet de automobilisten aan een zijdelingse strook voor de fietsers vrij te 
houden. 

 

 

FASERING VAN DE VERKEERSLICHTEN OP HET VERKEERSPLEIN N3-BRUSSELSESTEENWEG. 

Structureel werd de fasering op het verkeersplein goed aangepakt. Alle rijrichtingen krijgen de 
mogelijkheid te ontsluiten. Uitgezonderd van de verkeersstroom op de Tervurenlaan (komende 

Na het verkeersbord ‘begin zone 
50’ start onmiddellijk een 
handhavingsmodule. 

De politie ontving reeds 
regelmatig klachten dat de 
aanpassingsafstand van 70 naar 
50 te kort is.  

De instelling van de 50 km/uur 
kan aanvangen juist na de de 
Robianostraat om gedragen 
handhaving uit te voeren 



vanuit de Jazz-fontein) krijgt de Brusselsesteenweg de mogelijkheid om leeg te lopen. Bijkomend zijn 
de wachttijden voor het stilstaand verkeer op de Tervurenlaan aanvaardbaar. 

De programmatie van de verkeerslichten voorziet een hiaattijd voor de ontsluiting van de Albertlaan. 
De zichtbaarheid vanuit de Albertlaan op de N3 is optimaal, niet tenminste door de aanleg van de 
fietsenstalling aan de tramhalte. De zichtbaarheid vermindert tijdens het halteren van de tram in de 
richting van Tervuren. Deze verminderde zichtbaarheid is niet problematisch.  

Problematisch is de afslagstrook naar rechts op de Tervurenlaan (komende van de Jazz-fontein) 
naar de Brusselsesteenweg (richting Kraainem). Het verkeerlicht ‘rechts af’ geeft lange tijd rood 
verkeerslicht weer waar dit niet nodig is. Hierdoor ontstaat er een aanzienlijk verliestijd die 
uiteindelijk de ontsluiting van de Albertlaan bemoeilijkt2. 

 

ONTSLUITING VAN DE ALBERTLAAN T.H.V. DE N3. 

De ontsluiting van de Albertlaan naar de N3 toe blijft een complex gegeven. De complexiteit 
verhoogt merkbaar het attentieniveau van de bestuurders.  

Het gedrag van de voetgangers is problematisch (zie verder) 

Zoals hierboven reeds aangehaald is de zichtbaarheid op het verkeer van de N3 goed als men de 
Albertlaan uitrijdt. 

De ‘rechts af’ aan de Brusselsesteenweg bemoeilijkt de ontsluiting maar is normaliter van tijdelijke 
aard. 

De hiaattijd tussen de twee aanliggende verkeerslichten is voldoende om in een aanvaardbare 
ontsluiting te voorzien. De wachttijd op deze hiaattijd is voldoende aanvaardbaar. 

Gezien de complexiteit van het kruispunt Tervurenlaan-Albertlaan is het snelheidsregime van 70 
km/uur wat aan de hoge kant. Gezien de beperkte afstand tussen de twee verkeerlichten lijkt een 
regime 50 km/uur een goede flankerende maatregel. 

Het gezonde verstand bij de uitrijdende bestuurder zou moeten leiden tot de inmenging in het 
verkeer tijdens de hiaattijd. De visu werd vastgesteld dat dit niet altijd het geval is en dat bestuurders 

                                                           
2 De reden van slecht afstelling, met verliestijden tot gevolg, heeft zijn oorzaak in de afregeling van de 
verkeerslichten van de tram 44. Tot op heden is deze afregeling niet gebeurd.  

De problematische afstelling van 
de ‘rechts af’ bemoeilijkt de 
ontsluiting van de Albertlaan. 

Hierdoor kunnen voertuigen die de 
Albertlaan uitrijden geen gebruik 
maken van de hiaattijd tussen de 
twee aanliggende verkeerslichten. 



de voorrang afdwingen op de voorrangsbaan. Deze stuurbeslissing is onredelijk en een af te raden 
initiatief van de individuele bestuurder. 

HET GEDRAG VAN DE ZACHTE WEGGEBRUIKER. 

HET GEDRAG VAN DE VOETGANGERS OP DE TERVURENLAAN T.H.V. DE BRUSSELSESTEENWEG (TRAMHALTE). 

Het gedrag van de voetgangers kan opgedeeld worden in twee aspecten nl.: 

- Het gedrag van de schoolgaande jeugd. 
- Het gedrag van voetgangers van en naar de E. Hubertiwijk. 

Het gedrag van de schoolgaande jeugd: 

Bij het afstappen aan de tramhalte Brusselsesteenweg volgen de scholieren (hoogstwaarschijnlijk van 
het Koninklijk Atheneum Tervuren) de geijkte weg tot juist na de Albertlaan. Na de Albertlaan steekt 
men in groep (en al rennend) de Tervurenlaan over tot geheel aan de zijde van Tervuren-centrum. 

 

Het gedrag van de individuele voetganger komende en gaande naar de achterliggende woonwijk E. 
Hubertilaan. 

Vanuit de E. Hubertlaan kan men via de groene berm de Tervurenlaan bereiken. De voetgangers 
afkomstig van deze wijk en met bestemming Tramhalte 44 steken na de groene berm de 
Tervurenlaan over tot aan de tramhalte. Intussen heeft zich een padje gevormd waarlangs deze 
voetgangers zich begeven. Het totaalaantal voetgangers werd geteld tot 20 voetgangers binnen de 
dagelijks gemeten periode. 

 

  

Schoolgaande jeugd steekt de Tervurenlaan over zonder dekking van verkeersinfrastructuur voor 
zachte weggebruikers. 

Ondanks dat ook deze jeugd gebruik maakt van de hiaattijd tussen de twee aanliggende 
verkeerslichten is deze situatie ten zeerste af te raden. 

Hoewel er juridisch geen inbreuk kan weerhouden worden, dient nagedacht te worden op welke 
wijze deze toestanden kunnen vermeden worden. 

Een looppad ontstond tgv het 
voetgangersverkeer van de E. 
Hubertiwijk naar de tramhalte. 



Samenvattend plan. 

 

Conceptueel is dit probleem op te lossen op twee manieren3 : 

- Kanaliseren van de voetgangers. 
- Juridisch regelen van de oversteek van de voetgangers. 

HET PROBLEMATISCH VERPLICHT GEDRAG VAN DE FIETSERS OP DE TERVURENLAAN T.H.V. DE ALBERTLAAN. 

In de Albertlaan ter hoogte van de Tervurenlaan werden de fietsers toegelaten in twee rijrichtingen. 

De fietsers die hiervan gebruik maken dienen in de Albertlaan op de straat te rijden wat gezien de 
breedte en de ligging van de rijbaan problematisch is. In praktijk komen ze gevaarlijk neus aan neus 
te staan met het uitrijdend autoverkeer.  

De oplossing bestaat mogelijk in het verharden van een klein gedeelte van de aardeberm. 

 

                                                           
3 De gemeente nam het initiatief de schooldirectie van het KA Tervuren te contacteren om aan te dringen bij de 
scholieren om de geijkte weg te volgen. 



SIGNALISATIE. 

Gezien de fietsers in tegenrichting de Albertlaan op kunnen rijden vanuit de Tervurenlaan moeten 
de bestuurders die de Albertlaan uitrijden daar kennis van krijgen door het onderbord M4. 

 

 

PZ Voer en Dijle 


