
Verslag afdeling Ruimte 

Evaluatie verkeer Hoogvorstwijk na beëindigen werken Tervurenlaan 

 

Inleiding 

De tijdelijke verordening waarbij de Oppemstraat als éénrichtingsstraat werd ingericht, eindigt op 
31/3/2019. 

In functie van de verlenging of stopzetting van deze tijdelijk verordening is een evaluatie 
noodzakelijk. 

 

Achtergrond en historiek 
 
De éénrichting werd ingesteld om twee redenen. Enerzijds omdat na de werken aan de Tervurenlaan 
(aanleg fietspaden, hernieuwing van de rijweg en herinrichting van de kruispunten) het inrijden van 
de Albertlaan komende van de Tervurenlaan niet langer mogelijk is en de wijk dus voornamelijk 
bereikbaar is via de Oppemstraat.  
Anderzijds is het instellen van éénrichting in de Oppemstraat een kans om proefondervindelijk te 
bekijken of deze éénrichting een antwoord kan bieden aan de klachten die de gemeente al jaren 
krijgt van de bewoners van de Oppemstraat over de overdreven snelheid, de hinder door de bussen 
van de Lijn, het beurtelings parkeren (als enige straat in Tervuren) en het hoge verkeersvolume.  
 

Communicatie: 
- infovergadering bewoners Hoogvorstwijk 21 maart 2017 
- bewonersbrief 19 februari 2018 mbt de afspraken inzake het kruispunt Tervurenlaan – Albertlaan - 
Brusselsesteenweg 
- overleg met buurtcomité, MOW en AWV op 21 maart 2018  
- bewoners brieven 15/5/2018  

De belangrijkste bekommernissen van de buurt zijn: 
- de verkeersveiligheid ter hoogte van het Heilig Hart College 
- het niet kunnen uitrijden van de Albertlaan naar de Tervurenlaan 
- het verkeersvolume 
- sluipverkeer in de wijk 
- de snelheid van het verkeer 
 

  



 

Onderzoek en evaluatie 

1. Verkeersveiligheid 
 
Er wordt verwezen naar het verslag ‘Evaluatie Tervurenlaan (N3) ter hoogte van de 
kruispunten Oppemstraat, Albertlaan en Brusselsesteenweg na de aanleg van de vrijliggende 
fietspaden’ opgemaakt door Bart Stroobants na het beëindigen van de werken aan de 
Tervurenlaan. 
 
Ondermeer volgende aanbevelingen worden gedaan voor wat betreft de veiligheid van de 
zwakke weggebruiker: 
- voetgangers kunnen onmogelijk beide rijbanen van de Tervurenlaan oversteken in één 
groenfase.  
- 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. 
- 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. 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. 
- 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 
 
Dit verslag wordt als bijlage bij huidig rapport gevoegd. 
 
Schoolomgeving Heilig Hartcollege 
In samenspraak met de schooldirectie en de betrokken politiezones (PZ WOKRA en PZ VODI) 
werd een tijdelijke éénrichting thv  de school tijdens het begin en het einde van de 
schooldag, overwogen.  Na grondig onderzoek is gebleken dat dit niet mogelijk is met 
behoud van de parkeerzone aan de overzijde van de straat; voertuigen die in de 
‘tegenrichting’ geparkeerd staan (bij éénrichting thv het Heilig Hartcollege) moeten immers 
weer weg kunnen rijden  of moeten over de straat rechtsomkeer maken, hetgeen uiteraard 
niet wenselijk is.  In de praktijk (visuele telling op 10 september 2018, van 8.10 tot 8.40) is 
ook gebleken dat er slechts een handvol voertuigen (11) in de rijrichting van de Astridlaan 
reden. Ook de gemachtigde opzichters waren geen voorstander van de tijdelijke éénrichting 
thv de school. 
 
  



1. Doorstroming 
 
Cfr. verslag van Bart Stroobants (PZ VODI) werd op 16 en 19 november 2018 van 7.30 tot 
9.00 een visuele controle uitgevoerd op de kruispunten Tervurenlaan – Oppemstraat en 
Tervurenlaan – Brusselsesteenweg-Albertlaan. 
 
Vaststellingen: 
- 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). 
Midden december 2018 voerde AWV een aanpassing uit van de lichtenregeling thv de 
Brusselsesteenweg. Voordien hadden de lichten van de trams hadden bij elke cyclus telkens 
een groenfase ook al waren er geen trams aanwezig op het kruispunt. Hierdoor werd er ook 
telkens een extra verlenging van groentijd gegeven voor de zijtakken van de N3 ( dus de 
Brusselsesteenweg) wat nadelig was voor de tijden van de Trams en het doorgaand verkeer. 
Doordat beide kruispunten gecoördineerd zijn ( Bxl-stwg. Noord en Zuid ) en de tram de 
hoogste prioriteit heeft is het wel zo dat de groentijd van de zijtakken korter is dan vroeger 
als er een tram zich aanmeld op het kruispunt. De minimumgroentijd op de zijtakken is toch 
zeker 8 seconden, dit zou voldoende moeten zijn om een 10-tal auto's te kunnen doorlaten  
(cfr. Bericht van AWV dd. 16/1/2019)) 
 
- Oppemstraat: 
De doorstroming is aanvaardbaar. Een kleine fileopbouw (+/- 7 voertuigen) stellen zich op in 
de ‘kleine’ Tervurenlaan 
Visuele waarnemingen op 4 en 7 september 2018 (8.15 – 8.45) door een medewerker van de 
afdeling Ruimte gaven eenzelfde beeld. 
 
- 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. 
Visuele waarnemingen op 4 en 7 september 2018 (8.15 – 8.45) door een medewerker van de 
Afdeling Ruimte gaven eenzelfde beeld. 
 
- Brusselsesteenweg: 
Aan de zijde van Tervuren-centrum worden maximum 10 stilstaande voertuigen gemeten 
die allen kunnen ontsluiten tijdens de groen-fase. 
Inmiddels 
Aan de zijde van Kraainem stelt zich hoegenaamd geen probleem 
Inmiddels werd de lichtenregeling (december 2018) door AWV aangepast en kunnen er  
tijdens de groenfase nog slechts een 5-tal voertuigen de Brusselsesteenweg (kant centrum) 
verlaten en staat er geregeld file tot aan de Vestenstraat 
 
 

  



2. Verkeersvolume 
Een terechte bezorgdheid van de bewoners van de Hoogvorstwijk is de toename van het 
aantal voertuigen in de Albertlaan en als gevolg daarvan een afname van de leefbaarheid in 
de straat. 
 
De voertuigaantallen werden gemeten door de Black Box die gedurende één week de 
verkeersvolumes en de snelheden heeft geregistreerd. Bij de keuze van de locatie waar het 
meettoestel bevestigd wordt, dient rekening gehouden te worden met storende obstakels 
(bv geparkeerde voertuigen, bomen), verder kan het toestel niet registreren in een bochtig 
deel van de weg.  
 

OPPEMSTRAAT  
1.  voor de werken Tervurenlaan 

Meetperiode 17 – 21 oktober 2016 
Meetlocatie: thv woning n° 57 
 

 
 

Rijrichting Tervurenlaan 

ochtendspits (8.00 – 9.00): 150 – 180 overtuigen per uur 
avondspits (16.00 – 19.00): 260 – 360 voertuigen per uur 
weekend: 90 – 120 voertuigen per uur 
 



 
 

 Rijrichting Wezembeek - Oppem 

Ochtendpits (8.00 – 9.00): 160 – 260 voertuigen per uur 
Avondspits (16.00 – 19.00): 160 – 260 voertuigen per uur 
weekend: 90 – 120 voertuigen per uur 
 
 

 
 
 

2. Na de werken Tervurenlaan 

Meetperiode: 12 – 16 december 2018 
Meetlocatie: Oppemstraat 57 



 

Rijrichting Tervurenlaan 

Gezien de beperkte éénrichting, zijn er in de richting van de Tervurenlaan enkel bussen 
van De Lijn toegelaten. 
 
Ochtendspits (8.00 – 9.00): 3 – 5 voertuigen per uur 
Avondspits (16.00 – 19.00): 5 – 7 voertuigen per uur 
weekend: 1 – 3 voertuigen per uur 
 

 
 

Rijrichting Wezembeek-Oppem 

Ochtendspits (8.00 – 9.00): 65 - 85 voertuigen per uur 
Avondspits (16.00 – 19.00): 90 - 130  voertuigen per uur 
weekendmax. 170 voertuigen/uur 



 

 

 

ALBERTLAAN 

1. Voor de werken Tervurenlaan 
Meetperiode: 13 februari tot 17 februari 2017 
Meetlocatie: Albertlaan 2 
 

 
 
Rijrichting Tervurenlaan 
Ochtendspits (8.00 – 10.00): 250 – 330 (per twee uur!) 
Avondspits (16.00 – 19.00): 210 – 250 (per twee uur) 
 



 
 
Rijrichting Wezembeek-Oppem 
Ochtendspits (8.00 – 10.00): 100 – 150 voertuigen (per twee uur) 
Avondspits (16.00 – 19.00): 100 – 130 voertuigen (per twee uur) 

 
 

2. Na de werken Tervurenlaan 
 

Meetperiode: 8 oktober tot 12 oktober 2018 
Meetlocatie: thv huisnummer 8 
 

 
 
Rijrichting Tervurenlaan 
Ochtendspits (8.00 – 10.00): 210 – 250 (per twee uur) 
Avondspits (16.00 – 18.00): 220 – 240 voertuigen (per twee uur) 
weekend: max 180 voertuigen/2 uur (zaterdag) en 240 voertuigen /2 uur (zondag) 



 

 
 
Rijrichting Wezembeek-Oppem 
Ochtendspits (8.00 – 10.00): 40 - 60  (per twee uur) 
Avondspits (16.00 – 18.00): 40 – 60 voertuigen (per twee uur) 
 

 
 
WEZEMBEEKSTRAAT 
 
Er zijn geen meetgegevens beschikbaar uitgevoerd voor de werken aan de Tervurenlaan. 
 
Na de werken aan Tervurenlaan 
 
Meetperiode: 11 – 17 maart 2019 
Meetlocatie: thv huisnummer 6 
 

 



 
Rijrichting Albertlaan 
ochtendspits (8.00 – 9.00): 20 – 35 voertuigen 
avondspits (16.00 – 17.00): 15 -20 voertuigen 
 

 
de extreem hoge meting op zondag 17/3 is wellicht te wijten aan de slechte weersomstandigheden (rukwinden, 
hagel) 
 
Rijrichting Kleine Tervurenlaan 
ochtendspits (8.00 – 9.00): 115 - 155 voertuigen 
avondspits (16.00 – 17.00): 150 - 160 voertuigen 
 

 
 
 
SAMENGEVAT 



 
 Voor werken N3 Na werken N3 
Oppemstraat – rijrichting Tervurenlaan   

ochtendspit 150 – 180 (per uur) 3 – 5 (per uur) 
avondspits 260 – 360 (per uur) 5 – 7 (per uur) 

Oppemstraat – rijrichting W-O   

Ochtendspits 160 – 260 (per uur) 65 – 85 (per uur) 
Avondspits 160 – 260 (per uur) 90 – 130 (per uur) 

Albertlaan – rijrichting Tervurenlaan   
Ochtendspits 250 – 330 (per twee 

uur!) 
210 – 250 (per 2 
uur) 

Avondspits 210 – 250 (per twee 
uur) 

220 – 240 (per 2 
uur) 

Albertlaan – rijrichting W-O   
Ochtendspits 100 – 150 (per twee 

uur) 
40 – 60 (per twee 
uur) 

avondspits 100 – 130 (per twee 
uur) 

40 - 60 (per twee 
uur) 

WEZEMBEEKSTRAAT – rijrichting Albertlaan   
Ochtendspits  20 -35 (per uur) 

Avondspits  15 – 20 (per uur) 
WEZEMBEEKSTRAAT – Rijrichting Kleine 
Tervurenlaan 

  

Ochtendspits  115 – 155 (per 
uur) 

Avondspits  150 – 160 (per 
uur) 

 

Bespreking 
Oppemstraat: 
- in beide richtingen wordt een significante daling van  het verkeersvolume vastgesteld. Door 
het invoeren van de éénrichting is de verkeersstroom richting Tervurenlaan bijna herleid tot 
0; enkel de bussen van De Lijn rijden er nog door en occasioneel personenwagens die het 
inrijverbod van de Oppemstraat (komende van de Albertlaan/Astridlaan) negeren; 
- het relatief hoge aantal voertuigen op zaterdagen (in vergelijking met de zondagen) kan 
verklaard worden door de aanwezigheid van het recyclagepark 
- de verkeersvolumes voor de werken aan de Tervurenlaan zijn erg hoog voor een dergelijke 
straat en deden zonder twijfel afbreuk aan de leefbaarheid 
- de verkeersvolumes na de werken aan de Tervurenlaan zijn aanvaardbaar op vlak van 
leefbaarheid 
- sinds de invoering van de éénrichting in de Oppemstraat, zijn er geen duidelijke 
spitsperiodes meer vast te stellen in de rijrichting van Wezembeek-Oppem. De 
verkeersvolumes buiten de reguliere spitsen zijn er vaak hoger dan tijdens de spitsperiodes. 
 
Albertlaan: 
- ook in de Albertlaan wordt een duidelijke afname van het verkeersvolume vastgesteld. 
Deze afname is significant in de rijrichting van Wezembeek-Oppem, door het inrijverbod van 
de Albertlaan komende van de Tervurenlaan. 



- de gemeten verkeersvolumes in de rijrichting van de Tervurenlaan zijn aanvaardbaar gezien 
het straatbeeld (vrijstaande woningen, achteruitgelegen t.o.v. het openbaar domein) en het 
gabariet van de straat. 
 
Wezembeekstraat: 
- de volumes in de rijrichting van de Albertlaan zijn erg laag 
- de volumes in de rijrichting van de Kleine Tervurenlaan zijn een stuk hoger, en duidelijk 
gelinkt aan de begin- en einduren van het Heilig hart College. De volumes zijn nog 
aanvaardbaar op vlak van leefbaarheid, rekening houdende met het straatbeeld (type 
bebouwing) en het gabariet van de straat. 
 

  



3. Snelheid 
Om een evaluatie van de snelheid te maken, wordt gewerkt met de v85, dat is de snelheid 
die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden. 
 
Volgende snelheidsregimes zijn van toepassing: 
Oppemstraat: 50km/h tussen Tervurenlaan en huisnummer 15, 30 km/h huisnummer 15 
(begin gesloten bebouwing) tot Albertlaan 
 
Albertlaan:  
Zone 30 in het wegdeel tussen Wezembeekstraat en Oppemstraat 
zone 50 in het wegdeel tussen Wezembeekstraat en Tervurenlaan 
 
Wezembeekstraat: 50km/h 
 
OPPEMSTRAAT 
 
1. Voor de werken Tervurenlaan 
 

Meetperiode: 24 -30 oktober 2016 
Meetlocatie: thv huisnummer57  
Toegelaten snelheid: 30km/h 
 

 
 

Rijrichting Tervurenlaan 
v85 = 51km/u 
 



 
 
Rijrichting Wezembeek-Oppem: 
v85: 51km/h 
 

 
 
2. Na de werken Tervurenlaan 
 

Meetperiode: 10 tot en met 16 december 2018 
Meetlocatie: thv huisnummer 57 (zone 30) 
Toegelaten snelheid: 30 km/h 
 

Rijrichting Tervurenlaan 
v85= 42 km/h (categorie 2-voertuigen = bussen) 
 



 
 
 
Rijrichting Wezembeek-Oppem: 
v85: 45km/h 
 

 
 

 

ALBERTLAAN 
 
1. Voor de werken Tervurenlaan 
 

Meetperiode: 8/2/2017 tot en met 21/2/2017 
Meetlocatie: thv Albertlaan 2 
Toegelaten snelheid: 50 km/h 
 



 
 

Rijrichting Tervurenlaan 
v85: 45km/h 
 

 
 
 
Rijrichting Wezembeek - Oppem 
v85: 45 km/h 

 



 
 

2. Na de werken Tervurenlaan 
 

Meetperiode: 28/9/2018 – 25/10/2018 
Meetlocatie: thv woning Albertlaan 8  
Toegelaten snelheid: 50km/h 
 

 
 

Rijrichting Tervurenlaan 
v85: 43km/h 
 

 



 
Rijrichting Wezembeek-Oppem 
v85: 39km/h 
 

 
 
WEZEMBEEKSTRAAT 
 
Er zijn geen meetgegevens beschikbaar uitgevoerd voor de werken aan de Tervurenlaan 
 
Na de werken aan Tevurenlaan 
 

Meetperiode: 11/3/2019 – 17/3/2019 
Meetlocatie: thv woning Wezembeekstraat 6  
Toegelaten snelheid: 50km/h 
 

 

 

Rijrichting Albertlaan 

v85 = 40km/h 
 



 
 
Rijrichting Kleine Tervurenlaan 

V85 = 37km/h 

 

SAMENGEVAT: 
 

V85 Voor werken 
Tervurenlaan 

Na werken 
Tervurenlaan 

OPPEMSTRAAT (zone 30)   
Rijrichting Tervurenlaan 51km/h 42 km/h 

Rijrichting Wezembeek - Oppem 51km/h 45 km/h 
ALBERTLAAN (zone 50)   

Rijrichting Tervurenlaan 45 km/j 43 km/h 
Rijrichting Wezembeek-Oppem 45 km/h 39 km/h 

WEZEMBEEKSTRAAT   
Rijrichting Albertlaan  40 km/h 

Rijrichting Kleine Tervurenlaan  37 km/h 
 
Bespreking 
Oppemstraat  
- er wordt een duidelijke daling van de snelheid vastgesteld. Dit valt te verklaren door het 
geschrankt parkeren dat werd ingevoerd  bij de proefopstelling voor het éénrichtingsverkeer. 
- de gemeten snelheid wijkt wel sterk af van de toegelaten snelheid van 30 km/h. 
Albertlaan 
- er wordt een daling van de snelheid vastgesteld.  
- De gemeten snelheden in de rijrichting van Wezembeek-Oppem zijn iets minder representatief 
want veel minder voertuigen dan voorheen reden voorbij het meettoestel.  
Wezembeekstraat 
- de gemeten snelheid kan niet vergeleken worden met de snelheid voor de werken aan de 
Tervurenlaan omdat er geen gegevens beschikbaar zijn van voor de werken aan de Tervurenlaan. 
- de gemeten snelheden voldoen aan de gestelde snelheidslimiet. 
Algemeen worden er hogere snelheden gemeten op momenten dat de verkeersvolumes laag zijn. 

  



 
4. Sluipverkeer 

Floating car data verzamelt via apparaten in voertuigen informatie over locatie en 
snelheden.  
Flow-check kan voor een bepaald segment op de weg nagegaan worden vanwaar het 
verkeer in dit segment komt en naar waar het gaat. Dit laat toe om sluipverkeersstromen te 
detecteren. 

Segment Albertlaan – ochtendspits 
 

 
=> herkomst van de wagens die tijdens de ochtendspits de Albertlaan uitrijden 
- ongeveer 50% het Heilig Hart College,  
- 10 à 20% komst uit Wezembeek-Oppem,  
- 20 à 30 % komt uit de Oppemstraat,  
- de rest van het verkeer komt uit de wijk. 
=> bestemming: 
- meerderheid rijdt verder via de Tervurenlaan 
- minderheid via de Brusselsesteenweg 
 
Segment Avondspits – avondspits 
 



 
=> herkomst: 
- voornamelijk uit Wezembeek 
=> bestemming 
- voornamelijk Tervurenlaan 
- een deel via Vlaktedreef, dit is vermoedelijk sluipverkeer voor RO 

 
Segment Jan Van Boendalelaan 

 
=> herkomst: 
- van Brusselsesteenweg (grootste aandeel) en Tervurenlaan (kleiner aandeel) 
=> tijdens de avondspit wordt het westelijk deel van de wijk voornamelijk ontsloten via de Kleine 
Hoogvorstweg 
 
 



 
Conclusies: 
 

Rekening houdende met de evaluatie van de verkeersveiligheid (door de politie)  en de 
doorstroming (door de politie en afdeling Ruimte) en op basis van de beschikbare cijfers met 
betrekking tot de verkeersvolumes en de snelheden, wordt de proefopstelling positief 
geëvalueerd. De definitieve invoering van éénrichtingverkeer in de Oppemstraat, rijrichting 
Wezembeek-Oppem, wordt positief geadviseerd, mits gevolg wordt gegeven aan volgende 
aandachtspunten: 
 

- de suggesties en aanbevelingen zoals vermeld in het verslag van Bart Stroobants dienen 
uitgevoerd te worden, in het bijzonder de aanbevelingen ten voordele van de zwakke 
weggebruiker 
 
- de snelheid in de Albertlaan (zone 50) en de Wezembeekstraat is aanvaardbaar en valt 
binnen de geldende normering. 
De snelheid in de Oppemstraat ligt duidelijk boven de toegelaten snelheid van 30km/h. 
Gezien het straatbeeld (brede voetpaden, weinig geparkeerde wagens tijdens de dag, 
breedte van de straat) is dit niet verwonderlijk. De snelheid die automobilisten aannemen 
wordt immers hoofdzakelijk bepaald door het wegbeeld en slechts in tweede orde door de 
signalisatie van de maximum toegelaten snelheid. Er dient verder overwogen te worden of 
30km/h wel de gewenste snelheidslimiet is. In geval de snelheidslimiet van 30km/h 
behouden blijft, zijn bijkomende aanpassingen in het straatbeeld noodzakelijk om de 
snelheid naar beneden te halen en te handhaven. 
 
- aanpakken van het sluipverkeer dat tijdens de avondspits via de Albertlaan en vervolgens 
richting Boulengerlaan en Vlaktedreef de Hoogvorstwijk neemt om het bovenlokale 
wegennet (RO) te mijden. 
 
 

Bijlagen: 
- verslag van Bart Stroobants  
- bewonersbrieven van februari en 15 mei 2018 

 


