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Inleiding
Het belang van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan
Mobiliteit gaat ieder van ons aan. We verplaatsen ons immers 
allemaal naar het werk, de school, winkels, naar familie en 
vrienden enz. Ons kunnen verplaatsen is een maatschappelijke 
behoefte. Iedereen heeft recht op mobiliteit, maar iedereen 
heeft ook recht op een verkeersleefbare en verkeersveilige 
woonomgeving. Mobiliteit brengt een aantal baten met zich 
mee, zoals de vrijheid om zich te verplaatsen wanneer en hoe 
men dit wenst, de keuze van woon- en werkplaats, school, 
winkel-  en recreatieplek. Maar mobiliteit brengt eveneens een 
aantal lasten met zich mee zoals files, verkeersonveiligheid, 
verkeersonleefbaarheid, mobiliteitsarmoede,... 

Van de overheid verwachten we dat zij onze mobiliteitsvraag in 
goede banen leidt en dat zij de levenskwaliteit van de dorps- en 
woonomgevingen kan garanderen. Het mobiliteitsplan moet 
het kader aanbieden hoe we de mobiliteit in de gemeente 
wensen te organiseren,  zoals welke wegen geschikt zijn als 
verbindingswegen en welke wegen een uitgesproken lokaal 
woonkarakter hebben. Hierbij moeten er in het mobiliteitsplan 
verschillende soorten evenwicht gevonden worden, zoals 
het evenwicht tussen autodoorstroming en de leefbaarheid 
van verschillende woonomgevingen of het evenwicht tussen 
parkeren en publieke ruimte.

Tervuren staat voor een grote uitdagingen: 

• Het is geen verrassing dat onze gemeente in de Vlaamse 
Rand en in de economische Vlaamse Ruit te maken heeft 
met bijzonder veel doorgaand verkeer dat enkel en alleen 
doorheen de gemeente passeert zonder te halteren. Vooral 
het noord-zuid doorgaand verkeer en de impact hiervan op 
de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de verschillende 
dorpskernen is een belangrijk topic.  

• Daarnaast heeft Tervuren-centrum een historische 
handicap. Rondom het middeleeuws centrum zijn de laatste 
50 jaar tal van verkavelingen en voorzieningen ingeplant 
zonder in een passende ontsluiting van deze ontwikkelingen 
te voorzien. Dit heeft tot gevolg dat de ontsluiting van vele 
woonomgevingen en voorzieningen rondom het hoofddorp 
plaatsvinden doorheen de smalle middeleeuwse straten 
van Tervuren-centrum. Het beleid van de laatste 30 jaar 
heeft dit probleem versterkt. Een mogelijke oplossing lag in 
het rooilijnplan van de Ringweg; echter werd dit rooilijnplan 

destijds opgeheven en zijn grote delen van het tracé reeds 
bebouwd en/of zijn vergund voor bebouwing. Voorliggend 
mobiliteitsplan heeft tot doel deze historische handicap 
weg te werken en het historische centrum van Tervuren te 
herwaarderen tot levendige woonbuurten.

• De inwoners van Tervuren kennen een groot autobezit (zie 
gemeentelijke enquête 2014 – bijna elk huishouden beschikt 
over 2 wagens) . Ook voor zeer korte verplaatsingen neemt 
de auto een groot aandeel in. Ter illustratie: in Brussel en 
de Vlaamse Rand zijn 71% van de verplaatsingen korter 
dan 15 km en 51% van de verplaatsingen korter dan 5 km. 
Het inzetten op alternatieven blijft een noodzaak. Binnen 
de gemeentelijke bevoegdheden vormen het voorzien van 
fietsveilige (woon)omgevingen en fietsstalplaatsen nabij de 
winkelstraten en woningen relatief eenvoudige maatregelen 
die onze mobiliteit ten goede zal komen.

De gemeente heeft ontegensprekelijk ook een aantal 
belangrijke troeven die zij verder kan uitspelen, zoals groene 
woonomgevingen, de recreatieve en toeristische uitstraling van 
het museum, het park, het Zoniënwoud en de Dijlevallei, het 
lokale handelsapparaat, de internationale uitstraling van het 
Africamuseum, BSB, SAS enz.

De vraag naar mobiliteit zal de komende jaren blijven stijgen. Ter 
illustratie: de laatste tien jaar is de personenmobiliteit met 14% 
toegenomen; echter is de laatste tien jaar de manier waarop 
we ons verplaatsen nauwelijks gewijzigd. Ongeveer 2/3 van alle 
verplaatsingen gebeurt met de wagen, 1/4 met de fiets of te voet 
en iets minder dan 10% met andere vervoersmodi. Dit terwijl 
meer dan de helft (53%) van onze verplaatsingen korter zijn dan 
5 km. Slechts 12% van onze verplaatsingen zijn verder dan 25 km 
(bron. OVG4.5). 

De sleutelkwestie voor dit mobiliteitsplan is eenvoudig: het 
(doorgaand) autoverkeer en het verkeer gegenereerd door 
de Tervurenaar zal de komende jaren blijven toenemen en de 
druk van het verkeer op de woon-, school-, werk-, groen- en 
natuurgebieden zal evenredig stijgen. 

Het gemeentelijk mobiliteitsplan dient een evenwichtig 
beleid naar voren te schuiven voor de domeinen waarvoor de 
gemeente autonoom bevoegd is. Bijvoorbeeld het aanduiden 
van wegen die voor het intergemeentelijk doorgaand verkeer 
geschikt zijn en wegen waar we enkel uitgesproken lokaal 
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verkeer wensen, het weren van sluipverkeer, het bewaken van 
de leefbaarheid van de dorpskernen en de woongebieden, het 
toeristisch-recreatief verbinden van het park met het dorp, het 
aanduiden van verkeersveilige schoolroutes,... Daarnaast is het 
gemeentelijk mobiliteitsplan het kader voor de projecten en 
acties die in samenwerking met andere actoren (het Vlaamse 
Gewest, VVM De Lijn, de provincies, ...) gerealiseerd kunnen 
worden. 

Wanneer mobiliteit duurzaam is
Mobiliteit is duurzaam, als het verplaatsingssysteem (naar Willy 
Miermans) :
	- werkt. Verplaatsingen moeten mogelijk zijn, doelen 

bereikbaar. Economisch kan dat niet anders.
	- betaalbaar is. Het moet voor de gebruikers, maar ook voor 

de overheid, betaalbaar zijn en blijven. In aanleg, maar ook 
in onderhoud en beheer.
	- ecologisch verantwoord is. Uiteraard mag het verplaatsen 

niet ten koste gaan van de kwaliteit van de omgeving. Denk 
aan emissie, schroot, geluid, barrièrewerking, trilling, ... En 
dit op alle schaalniveaus: wereldwijd, regionaal, maar zeker 
ook op lokaal en zelfs plaatselijk niveau.
	- veilig is. Opnieuw een logische voorwaarde. Verplaatsen 

moet objectief en subjectief veilig zijn. Dat primeert als we 
ons beschaafd willen noemen.
	- rechtvaardig is. Deze billijkheid is essentieel. Iedereen moet 

de mogelijkheid hebben om zich autonoom te verplaatsen. 
De wereld mag geen duale verplaatsingsmarkt ontwikkelen, 
er is al ongelijkheid genoeg. Dus ook de kwetsbaarsten 
eerst: kinderen, ouderen, minder-mobielen, minder-
kapitaalkrachtigen.

Informatief 
deel

1. Knelpunten 
en kansen

1.1. Knelpunten

1.1.1. Op regionaal niveau 

	Het doorgaand autoverkeer
	-  De gemeente krijgt heel wat doorgaand verkeer te 

verwerken. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest trekt heel 
wat verkeersbewegingen aan ten zuiden van Tervuren 
voorbij de taalgrens (Waver, La Hulpe…). Omwille van 
de saturatie van de hoofdwegen zoekt dit sluipverkeer 
een weg doorheen de Tervuurse woongebieden. De 
verkeersveiligheid en -leefbaarheid kan in deze gebieden 
niet gewaarborgd worden.
	- De bestaande knopen van de hoofdwegen zoals het 

Leonardkruispunt en het op- en afrittencomplex te Jezus-
Eik worden vaak als onoverzichtelijk ervaren omwille van de 
voorkomende weefbewegingen. De lokale Tervuurse wegen 
worden hierdoor vaak geprefereerd door het regionale 
verkeer.
	- Volgens metingen van het verkeerscentrum kende de E411 

in 2011 ’s ochtends gemiddeld meer dan 3 werkdagen 
structurele filevorming richting Brussel. De congestie 
ontstaat vanaf ca. 6:30 aan het Leonardkruispunt en duurt 
minstens eenmaal per week tot 10:30. Wekelijks slaat de 
congestie terug tot het 7 km verderop gelegen complex 
van Maleizen of zelfs Rosières. Op de zuidoostelijke R0 is de 
kans op congestie iets kleiner. De files zijn er iets korter en 
eindigen ook iets vroeger. Niettemin is het filerisico ook hier 
zeer hoog (gemiddeld 2-3 dagen per werkweek). 
Vermits de hoofdwegen tijdens de ochtendspits niet 
vlot meer lopen, zoekt het verkeer deels zijn weg via het 
onderliggende wegennet. De gemeenten Overijse, Tervuren, 
Hoeilaart en Huldenberg ervaren dat er een toename is van 
sluipverkeer. Voor Tervuren komt dit sluipverkeer voor op 
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de N3 en de gemeentewegen die de N3 bedienen. (bron 
MOW Sluipverkeerproblematiek in de zuidoostelijke zijde 
van de Vlaamse rand juni 2016)

	Het regionale openbaar vervoersaanbod
	- Het tramnetwerk wordt als oncomfortabel en traag ervaren 

en de regionale uitwisseling tussen de verschillende 
openbaar vervoerslijnen is niet optimaal. Een hiaat in het 
regionale openbare vervoersaanbod komt voor tussen de 
corridors Leuvensesteenweg N2 en de Brusselsesteenweg 
N4. Tevens zijn deze buslijnen zeer sterk afhankelijk van 
doorstroming op de oude steenwegen. De Druivenlijn is 
een belangrijke N-Z verbinding doorheen de gemeente 
voor het woon-werkverkeer. De capaciteit van de bussen 
wordt tijdens de ochtendspits reeds volledig gebruikt 
door schoolgaande jeugd. Restcapaciteit voor woon-
werkverplaatsingen is er bijgevolg niet. 
	- De tramterminus is een belangrijke Park & Ride met 

aansluiting op het tram- en busaanbod. De parking komt 
echter ongestructureerd voor en de afstemming met het 
busverkeer is niet ideaal. De parking wordt heringericht in 
2020-2021.

	Het regionale fietsverkeer
	- Op de regionale fietsas langsheen de N3 ontbreken 

fietspaden of zijn de fietspaden niet optimaal aanwezig.
	- reliëfrijke N-Z verbindingen.

	De recreatieve-toeristische uitstraling
	- Tervuren heeft een bijzondere toeristisch-recreatieve 

uitstraling. De afstemming tussen het Park van Tervuren, 
de museumsite en het centrum van Tervuren werd al sterk 
verbeterd met de aanleg van het Warandeplein, maar kan 
zeker nog verder worden versterkt. Het reeds goedgekeurde 
project op de site van de Panquin kazerne zal hier zeker toe 
bijdragen. Ook de ontsluiting van het Zoniënwoud vanuit 
Tervuren van buiten de gemeente is niet helemaal duidelijk.
	- Ondanks de verbeterde verbinding tussen park en centrum, 

wordt het Tervuurse handelsapparaat nog steeds  te 
weinig bediend door het potentieel van de bovenlokale 
toeristisch- recreatieve uitstraling. De duizenden bezoekers 
van het Africamuseum hebben vaak nog onvoldoende 
binding of aantrek buiten het museum en het park van 
Tervuren. Hetzelfde wordt gezien met de bezoekers van het 
Zoniënwoud.

1.1.2. Op lokaal niveau 

	Het autoverkeer
	-  Het huidige stratenpatroon van Tervuren-centrum 

is nauwelijks tot niet gewijzigd ten opzichte van het 
stratenpatroon weergegeven op de Graaf Ferrariskaart 
(1777).  Ruimtelijk is het dorp wel stevig getransformeerd: 
omheen het dorp zijn een groot aantal verkavelingen 
gerealiseerd, een recreatiecluster en zones met 
werkgelegenheid zijn ontwikkeld. In het dorp is er een 
groot aantal woningen bij gekomen, zijn scholen voorzien 
enz. Echter is de  ontsluitingsstructuur niet mee gegroeid. 
Het overgrote aandeel verkeer van het centrum en de 
omliggende wijken dient ontsloten te worden doorheen 
het middeleeuwse stratenpatroon. Het centrum van 
Tervuren vormt m.a.w. een bottleneck en dit zowel voor het 
doorgaand verkeer als voor de ontsluiting van de zuidelijk 
gelegen wijken. Het centrumgebied wordt zeer sterk als 
verkeersruimte ervaren en niet als verblijfsgebied.
	-  Door de vele nieuwe ontwikkelingen, stijgt ook het aantal 

auto’s in de gemeente. Dit legt een bijkomende druk op het 
parkeren en op de verkeersleefbaarheid van de kernen. Het 
initiële probleem is niet het bijkomend aantal woningen, 
maar de ontsluiting van deze woningen naar het hogere 
wegennet. Zoals reeds eerder vermeld, vormt het centrum 
van Tervuren een bottleneck.
	-  Het centrum van Duisburg en zijn omliggende 

woonomgevingen ervaren het sluipverkeer van en naar 
Overijse en Huldenberg. 
	-  Te Moorsel is de autodoortocht tussen de N3 en het 

op- en afrittencomplex Sterrebeek determinerend voor 
de verkeersleefbaarheid van de woonwijken en de 
verkeersveiligheid van het zachte verkeer langsheen de 
Moorselstraat.
	-  Te  Vossem is er grote onduidelijkheid tussen de 

wegencategorisering van de Stationsstraat en de Sint-
Pauluslaan.
	-  Alle verbindende wegen met de buurgemeenten vormen 

(potentiële) sluiproutes. Naarmate het hogere wegennet 
satureert, wikkelt het doorgaande verkeer zich af op het 
lagere wegennet, waardoor ook de lokale kruispunten sterk 
gesatureerd worden (wegenhiërarchie). 
	-  Doorheen de gemeente komen een aantal 

voorrangsregelingen voor die de verkeersveiligheid van het 
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zachte verkeer in het gedrang brengen of die afbreuk doen 
aan de lokale doorstroming. 

	 Parkeren
	-  Het toekomstige parkeeraanbod van het Africamuseum en 

het Tervuurse administratief centrum (De Zevenster) dient 
op elkaar afgestemd te worden. Ook de aanleg van nieuwe 
parkings (P+R aan Terminus en aan het bufferbekken) moet 
in een ruimer parkeerverhaal geïntegreerd worden.
	-  Het (bewoners)parkeren in de kern Tervuren is niet altijd 

evident. Vraag en aanbod zijn niet overal in evenwicht. 
Vooral in de buurt van de Brusselsesteenweg is er nood aan 
groepsparkeerplaatsen. 

	 Openbaar vervoer
	-  De haltes tussen de verschillende openbaar vervoerslijnen 

(met verschillende vervoersmaatschappijen) zijn weinig op 
elkaar afgestemd. Tevens zijn de belangrijkste halteplaatsen 
weinig uitgebouwd of niet prominent aanwezig in het 
straatbeeld (schuilvoorzieningen, fietsstalplaatsen, 
infobedeling…).
	-  De kern van Tervuren kent een verbinding met het openbaar 

vervoer naar Brussel, dankzij tramlijn 44. Tijdens de 
spitsuren heeft deze tramlijn een hoge frequentie, wat deze 
lijn aantrekkelijk maakt. Echter is de rit tot in Brussel, waar 
men aansluiting vindt op het metronet en de spoorwegen, 
in tijd en comfort niet concurrentieel tegenover het 
autoverkeer.  Ter hoogte van de terminus bevindt zich het 
leeuwendeel van de attractiepolen.
	-  In het centrum van Tervuren zijn de aanduidingen van 

de openbaar vervoershaltes en infoverstrekking over 

haltewijzigingen bijzonder pover. 
	-  Het busverkeer in de nauwe straten van het centrumgebied 

wordt door de bewoners vaak als storend ervaren. 

	 Het fietsverkeer 
	-  De planning van de fietsGEN-routes, het bovenlokaal 

functioneel fietsroutenetwerk en het recreatieve 
fietsknooppuntennetwerk biedt heel wat kansen voor 
de fietsverplaatsingen in en rond Tervuren. In realiteit 
is er in het straatbeeld echter weinig te merken van de 
fietsinfrastructuur en komt de fietser al te vaak in conflict te 
staan met gemotoriseerd verkeer. De fietsroutes dienen dan 
ook met meer samenhang, aantrekkelijkheid, veiligheid en 
comfort ontworpen te worden.

	 Handelsvoorzieningen
	-  Het handelscentrum van Tervuren kan te weinig profiteren 

van de aanwezigheid van het Park en de museale cluster. 
Tevens is de leesbaarheid van de handelsstraten niet 
optimaal, ontbreken er vaak duidelijke looproutes of zijn 
de parkeervoorzieningen niet altijd duidelijk aanwezig. 
Het doorgaand verkeer in het centrum hypothekeert de 
herwaardering van het handelscentrum.

	 Publieke ruimte
	-  De kern Tervuren en haar historisch stratenpatroon biedt 

momenteel een weinig aantrekkelijke publieke ruimte 
voor voetgangers en verblijfsfuncties. Het centrum kent 
nauwelijks autoluwe gebieden. In dit gebied ontbreekt het 
de voetgangersroutes aan kwaliteit en toegankelijkheid. 
Voetgangers komen vaak in conflict te staan met 
gemotoriseerde weggebruikers. 
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1 Congestieproblematiek 

11..11 PPrroobblleeeemmsstteelllliinngg  
De groeiende structurele congestie op de R0 en E411 leidt tot sluipverkeer doorheen de gemeenten 
Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg. De gemeenten ondervinden leefbaarheids- en 
bereikbaarheidsproblemen. 
Het streefbeeld R0-E411-N4 (zuidoostelijke Ring), gefinaliseerd in maart 2006, speelde daarop in. Door dit 
plan zou de doorstroming op de zuidoostelijke ring verbeteren. Tegelijk zouden de aansluitingen met het 
hogere wegennet geoptimaliseerd worden, teneinde het sluipverkeer op het onderliggende wegennet te 
beperken. Dit streefbeeld werd echter nooit op het terrein uitgevoerd. 
 
 

11..22 AAnnaallyyssee  ccoonnggeessttiiee  hhooooffddwweeggeenn  
De gemeenten ervaren vooral problemen tijdens de ochtendspits. Het Vlaams Verkeerscentrum stelt 
eveneens voornamelijk tijdens de ochtendspits een congestieproblematiek vast. 

- Volgens metingen kende de E411 in 2011 ’s ochtends gemiddeld meer dan 3 werkdagen structurele 
filevorming richting Brussel. De congestie ontstaat vanaf ca. 6:30 aan het Leonardkruispunt en 
duurt minstens eenmaal per week tot 10:30. Wekelijks slaat de congestie terug tot het 7km 
verderop gelegen complex van Maleizen of zelfs Rosières. 

- Op de zuidoostelijke R0 is de kans op congestie iets kleiner. De files zijn er iets korter en eindigen 
ook iets vroeger. Niettemin is het filerisico ook hier zeer hoog (gemiddeld 2-3 dagen per 
werkweek). 

 
 

 

Tijdens de avondspits ervaren de gemeenten beperktere problemen, met uitzondering van een beperkt 
aantal routes (bv. Vlaktedreef Tervuren – Jezus-Eik). Het Vlaams Verkeerscentrum meet tijdens de 
avondspits veelal een vlottere doorstroming op de zuidoostelijke ring: 
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11..22 AAnnaallyyssee  ccoonnggeessttiiee  hhooooffddwweeggeenn  
De gemeenten ervaren vooral problemen tijdens de ochtendspits. Het Vlaams Verkeerscentrum stelt 
eveneens voornamelijk tijdens de ochtendspits een congestieproblematiek vast. 

- Volgens metingen kende de E411 in 2011 ’s ochtends gemiddeld meer dan 3 werkdagen structurele 
filevorming richting Brussel. De congestie ontstaat vanaf ca. 6:30 aan het Leonardkruispunt en 
duurt minstens eenmaal per week tot 10:30. Wekelijks slaat de congestie terug tot het 7km 
verderop gelegen complex van Maleizen of zelfs Rosières. 

- Op de zuidoostelijke R0 is de kans op congestie iets kleiner. De files zijn er iets korter en eindigen 
ook iets vroeger. Niettemin is het filerisico ook hier zeer hoog (gemiddeld 2-3 dagen per 
werkweek). 

 
 

 

Tijdens de avondspits ervaren de gemeenten beperktere problemen, met uitzondering van een beperkt 
aantal routes (bv. Vlaktedreef Tervuren – Jezus-Eik). Het Vlaams Verkeerscentrum meet tijdens de 
avondspits veelal een vlottere doorstroming op de zuidoostelijke ring: 
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	-  De leefbaarheid en beeldkwaliteit van het dorp Moorsel is 
zeer sterk afhankelijk van de verkeerssituatie. Sluipverkeer 
tussen de  N3 en het op- en afrittencomplex te Sterrebeek 
heeft een negatieve impact op het dorp. 

1.2. Kansen

1.2.1. Nabijheid is de beste mobiliteit

	Door in te zetten op bijkomende werkgelegenheid en 
bijkomende woningen aansluitend op het kerngebied van 
Tervuren, kan het aantal autoverplaatsingen beperkt worden 
en kunnen de lokale handelsvoorzieningen versterkt worden. 
De bevolkingsprognose opgemaakt door de studiedienst van 
de Vlaamse Overheid voorziet voor de gemeente Tervuren 
een aangroei van ca. 1.050 bijkomende inwoners en ca. 585 
bijkomende huishoudens in de periode 2019 – 2035. Gezien 
de internationale aantrek van de gemeente kan deze prognose 
een onderschatting zijn. Het voorzien van deze woningen in 
een programma van kernversterking gecombineerd met 
een verbeterde ontsluiting van de noordoostelijke zijde van 
het dorp, is een kans die kan inspelen op meer duurzame 
verkeersbewegingen.

	De cluster van het Africamuseum – BSB met zijn museum, 
wetenschappelijke instellingen  en  onderwijs zijn een 
motor  voor  werkgelegenheid. Het verder ontplooien 
van hoogwaardige persoonsintensieve functies in de 
buurt van de tramterminus kan de aantrekkelijkheid 
van de gemeente versterken. Het optimaliseren van het 
openbaarvervoersknooppunt en het versterken van de relatie 
met het dorp en de omliggende woonwijken kan eveneens 
een duurzaam verplaatsingsgedrag stimuleren.

1.2.2. Een regionale mobiliteitsvisie

	Het is geen verassing dat het leeuwendeel van de 
verkeersproblemen een  regionale  oorsprong  heeft.  Aan 
het veelvuldig doorgaand verkeer kan de gemeente zeker 
sleutelen, echter is afstemming met de buurgemeenten een 
noodzaak. Tervuren kan een voortrekkersrol op zich nemen 
om een regionale mobiliteitsvisie te sturen. Het regionaal 
mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Leuven, waar Tervuren 
deel van uitmaakt, is in opmaak en zou tegen eind 2021 
afgerond worden. Hoewel sommige maatregelen uit het 
gemeentelijk mobiliteitsplan die betrekking hebben op het 
regionaal niveau zullen moeten worden (her)bekeken, kan de 
visie in dit mobiliteitsplan gebruikt worden als input voor het 
regionaal mobiliteitsplan. Het is mogelijk dat bij goedkeuring 

van het regionaal mobiliteitsplan een aantal zaken uit dit 
lokaal mobiliteitsplan achterhaald worden en zullen moeten 
worden bijgestuurd.

	Ring-Oost is een recent door de Werkvennootschap 
opgestart planningsproces, dat tot doel heeft vier grote 
verkeersknooppunten langsheen de R0 en de E411 uit te werken. 
Het wil daarbij niet louter naar de verkeersinfrastructuur 
kijken, maar neemt de volledige landschappelijke context 
mee in de analyse en het ontwerp. De problematiek van 
het sluipverkeer is één van de voornaamste uitdagingen van 
Ring-Oost. Tervuren maakt deel uit van het plangebied, met 
het Vierarmen-kruispunt als één van de vier aan te pakken 
knooppunten en als gemeente die volop te lijden heeft 
onder het sluipverkeer. Tot op heden is er in dit project een 
streefbeeldstudie uitgevoerd en werden een aantal quick wins 
geselecteerd. Deze quick wins worden gesteund vanuit de 
Vlaamse Regering. Van de voorgestelde quick wins hebben de 
volgende betrekking op Tervuren:

• Herinrichten Vierarmenkruispunt
• F29 Tervurenlaan (west): vervolledigen fietssnelweg 

F29 op zuidelijke as Tervurenlaan incl. fietsbrug.
• Herinrichten Leonardkruispunt

	Trambussen zijn dubbelgelede bussen met het uitzicht 
en de capaciteit van een tram. De kapitaalinvestering en 
de operationele kosten voor een trambus zijn aanzienlijk 
lager dan voor een tram. De Ringverbinding tussen Jette, 
Vilvoorde en de luchthaven (Brabantnet) is een van tracé’s 
die klaargestoomd wordt voor de komst van een trambus. Het 
oorspronkelijke tracé van de Ringverbinding liep tot Tervuren. 
Ook in het kader van Regionet Leuven werd het potentieel van 
trambussen, bijvoorbeeld voor de verbinding Tervuren-Diest 
over Leuven onderzocht.
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Onderstaand de karakteristieken van N-Z route Huldenberg-Overijse naar de R0 over Duisburg en Tervuren (via Tervuursesteenweg) in de 
ochtendspits
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1.2.3. Verkeersluwe dorpen en woongebieden

	De gemeente Tervuren heeft veel instrumenten in handen 
om de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid van 
de Tervuurse Dorpen en woongebieden te garanderen. 
Het sturen van intergemeentelijke wegverbindingen, de 
handhaving en het introduceren van circulatieplannen en 
slimme mobiliteitsschakels zoals doodlopende straten kunnen 
de leefbaarheid afdwingen.

	De verschillende woonomgevingen in de dorpskernen 
kunnen geconcipieerd worden zodat de inrichting van de 
straat het woonkarakter visualiseert. In deze woongebieden 
is het autoverkeer te gast en wordt snelheid maken fysisch 
onmogelijk gemaakt.

	Specifiek voor het centrum van Tervuren met zijn nauwe 
woonstraten is het autoverkeer heel  dominant  aanwezig.  
De plaats voor de voetgangers en het (jongere) fietsverkeer 
beperkt zich vaak tot de breedte van een aantal stoeptegels. 
Een inrichting van bepaalde straten in het historisch centrum 
van Tervuren met een gelijkgronds profiel zal de leefbaarheid 
en aantrekkelijkheid van het densere woonweefsel ten goede 
komen.

1.2.4. Stimuleren van auto-alternatieven

	De gemeente Tervuren is, net zoals vele andere Vlaamse 
gemeenten, zeer sterk autogericht. Uit rondvraag blijkt een 
auto-gewoonte van bewoners en bezoekers en dit zelfs voor 
kleinere verplaatsingen. Net zoals de Vlaamse en provinciale 
overheid onderschrijft de gemeente het STOP-principe. 
Hierbij wordt het autoverkeer niet afgeraden, maar worden 
de alternatieven gestimuleerd. Het inzetten op fietsverkeer, 
openbaar vervoer en de uitwisseling tussen de verschillende 
verkeersmodi kan ruimte bieden voor meer leefbare en 
beleefbare woon- en werkruimtes.

1.2.5. Handel, groen, cultuur en erfgoed hand in hand

	De waardevolle handelsstraten kunnen versterkt worden 
door verbindingen te leggen met het Park van Tervuren 
en het Zoniënwoud. Toeristen en recreanten kunnen het 
handelsapparaat verruimen en verbreden. Het AfricaMuseum 
trekt elke week gemiddeld 9.000 bezoekers. Het centrum van 
Tervuren met zijn unieke erfgoedclusters kan een aandeel van 
deze bezoekers opvangen. De Markt van Tervuren met zijn twee 
handelsstraten wordt de spil tussen het Park, Zoniënwoud en 
de verschillende erfgoedclusters.  Bovendien kent het centrum 

van Tervuren voldoende densiteit om draagvlak te creëren 
voor verschillende handelsfuncties en voorzieningen. 

	De reikwijde van de (internationale) bezoeker kan verruimd 
worden door hem mobiel te maken. Vanaf het Africamuseum 
kan het Park van Tervuren, het Zoniënwoud en het Dijleland 
ontsloten worden met de fiets. Het aanbieden van huurfietsen 
aan het Africamuseum of in het centrum van Tervuren kan een 
katalysator vormen voor de horeca en de handelsstraten. 

1.2.6. Het Park als verbindende figuur

	Het Park van Tervuren vervult een belangrijke functionele 
relatie. Het groengebied verbindt Tervuren met de dorpskern 
van Vossem en ontsluit hierbij tal van attractiepolen. Denken 
we maar aan het Africamuseum, BSB, het nieuwe GITO enz. 
Het Park vormt een uitgesproken verbindende figuur die 
het zachte verkeer capteert in het handelscentrum en de 
verbinding legt met het regionale bus- en tramnetwerk en de 
regionale fietsroutes richting Brussel en Leuven. 

1.2.7. Synthese

De verschillende dorpskernen -Tervuren, Vossem en Duisburg- 
kunnen in de mate van het mogelijke ontkoppeld worden van 
het bovenlokaal doorgaand verkeer wat de leefbaarheid ten 
goede zal komen. Het stedelijke weefsel in het centrum van 
Tervuren in het bijzonder heeft kansen om uit te groeien tot een 
heel aangenaam gebied, waar wonen met veel verschillende 
functies gecombineerd wordt. Haar relatief kleine schaal laat 
een grote nabijheid en bereikbaarheid toe, waardoor het 
grootste deel van de verplaatsingen in het centrum te voet of 
met de fiets zou kunnen gebeuren. Indien daarnaast doorgaand 
verkeer uit het centrum geweerd zou worden door middel van 
een omleidingsweg door het Warandepark, een circulatieplan 
en goedwerkende buitenpoorten, kan dit gebied functioneren 
als een autoluw gebied met een mix van functies, wat de 
leefbaarheid en de aantrek van de handelsvoorzieningen ten 
goede kan komen. Daarnaast kunnen trage verbindingen 
voorzien worden met de omgeving, wat zowel de inwoners als 
de handelaars ten goede zou komen. Ook voor het openbaar 
vervoer bestaan er kansen voor de gemeente Tervuren. Het 
centrum van Tervuren kent een goede verbinding met de stad 
Brussel dankzij de tram- en buslijn. Verschillende vormen van 
voor- en natransport kunnen het bereik van deze tramlijn en 
haar haltes uitbreiden naar de andere kernen van Tervuren. 
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2.  Resultaten 
van het 
gevoerde 
verkeers-
onderzoek

2.1. Verkeersonderzoek binnen de 
gemeente

Inzake de verkeersstromen in en doorheen de gemeente kunnen   
vier verschillende routes gedetecteerd worden, namelijk:

• De N-Z route Huldenberg-Overijse naar de R0 over 
Duisburg en Tervuren (via Tervuursesteenweg)

• De N-Z route Huldenberg - Leefdaal naar de E40 te 
Sterrebeek over Moorsel (via Moorselstraat)

• De N-Z route Astridlaan – Leopold III-laan tussen 
Wezembeek-Oppem en Tervuren 

• De route Vossem-Duisburg-Tervuren parallel aan de N3

Dat de hoofdmoot van de verschillende routes telkens N-Z-gericht 
de gemeente doorkruist, mag niet verbazen. Ze vormen immers 
de verbinding naar de hoofdstad of de R0/E40/E411. Naast deze 
drie N-Z routes vormt ook de Tervurenlaan-Leuvensesteenweg  
een belangrijke bovenlokale verkeeras.

De verschillende routes werden in kaart gebracht door een 
combinatie van de verschillende verkeerstellingen en op basis 
van de verwerking van historische verkeersdata (onder licentie 
van Be-Mobile). 

2.1.1. De N-Z route Huldenberg-Overijse naar de R0 over 
Duisburg en Tervuren (via Tervuursesteenweg)

Deze route komt  dominant voor in de gemeente en capteert  
de autostromen van Overijse en Leefdaal richting  de  R0  en 
het Vier Armen kruispunt. Er mag, na het verkeersonderzoek, 
gesteld worden dat deze verbinding het doorgaande verkeer 
aanmoedigt en dit ten nadele van de verkeersleefbaarheid, 

verkeersveiligheid en comfortabel autoverkeer met minder 
filetijden voor de lokale bewoners van woonkernen Duisburg en 
Tervuren. Deze route komt voor parallel met de E411 en de R0. 
Volgende bevindingen worden gestaafd

: 

	Problematische situatie tussen Duisburg en Tervuren

Deze N-Z route wordt beschouwd als problematisch met tijdens 
de ochtendspits meer dan 1000 personenauto-equivalenten 
(pae) ter hoogte van de Tervuursesteenweg en dit op het 
wegvak richting het dorp Tervuren (periode 7u30-8u30 op 
15 oktober 2015). Ter illustratie: de drempelwaarde voor de 
leefbaarheid voor de huidige lokale verbindingsweg bedraagt 
maximaal ca. 650 pae per wegvak (bron mobiliteitsacademie). 

Het verkeer tijdens de ochtendspits wordt gegenereerd door 
verschillende verkeersstromen komende van Huldenberg, 
Overijse, Vossem en Leefdaal. Hierbij zijn de individuele 
intensiteiten per aparte wegvakken niet steeds overdreven, 
maar is het samenvloeien van het verkeer te Duisburg 
nefast voor de leefbaarheid van de woongebieden en de 
afwikkelingscapaciteit van de lokale kruispunten. Volgende 
wegen ‘voeden’ de Tervuursesteenweg van Duisburg richting 
Tervuren (eveneens periode 7u30-8u30 op 15 oktober 2015):
	- Terschurenstraat: 100 pae; 
	- Molenweg: 190 pae;
	- Schonenboomstraat: 253 pae (overschrijding grenswaarden 

leefbaarheid);
	- Heidestraat: 551 pae (duidelijke overschrijding 

grenswaarden leefbaarheid)

Ook wegen die geen uitgesproken verbinding in zich hebben, 
capteren een deel doorgaand verkeer. Een treffend voorbeeld 
is de Mechelsestraat – Achterstraat, waarbij een deel van het 
verkeer het gesatureerde kruispunt met de Heidestraat tracht 
te ontwijken via deze woonstraten. Dit aandeel wordt geschat 
op circa 98 voertuigen tussen 7u30 - 8u30 voor weekdagen. 

Ter illustratie: in de ochtendspits genereert de 
Tervuursesteenweg tussen Duisburg en Tervuren ca. 20% 
meer verkeer dan de Leuvensesteenweg ter hoogte van het 
Africamuseum. De Leuvensesteenweg heeft als secundaire 
weg echter een regionale functie en de Tervuursesteenweg 
heeft een lokaal statuut.

	Een 50/50 verdeling tussen dorp en park

Vanaf de Tervuursesteenweg (met meer dan 1000 pae) 
splitst het verkeer zich op naar de Duisburgsesteenweg 
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(met ca. 50% van het verkeer doorheen het dorp) en naar 
de  Kapucijnenpoortdreef - Kastanjedreef (met ca. 50% van 
het verkeer via het park van tervuren). Dit verkeer komt dan 
terug samen ter hoogte van de Jazzfontein. Een kleiner deel 
van het doorgaande verkeer zoekt zijn weg doorheen het dorp 
Tervuren, om later op de Tervurenlaan terecht te komen. 

De Tervurenlaan kent een intensiteit van ca. 1538 pae in de 
ochtendspits op de wegvakken richting Brussel. Van deze 
intensiteit omzeilt bijna 30% of 424 pae het kruispunt van de 
Vier Armen (met de verkeerslichten) via de lokale wegenis van 
de Brusselsesteenweg (met een duidelijke overschrijding van 
de grenswaarden in functie van de leefbaarheid ter hoogte 
van de Brusselsesteenweg). 

	Leefbaarheid Centrum Tervuren

Belangrijk te vernoemen is de verkeerssituatie ter hoogte van 
de Markt van Tervuren. Op 15/10/2015 tussen 7u45 en 8u45 
werden hier 637 voertuigen geteld komende van Duisburg 
richting Brusselsesteenweg en Jazzfontein. Afhankelijk van de 
sturing van de verkeerslichten aan de Kasteelstraat komt dit 
neer op één voertuig per 5 seconden in het centrumgebied. 
Dit mag problematisch beschouwd worden gezien de 
combinatie met meer dan 100 overstekende fietsers in het 
spitsuur (hoofdzakelijk schoolgaande jeugd) komende uit 
het park (Keizerinnedreef) en met de bediening van het 
openbaar vervoer (halte Markt). Ook tijdens de avondspits 
is de situatie hier precair, waarbij tussen 17u15 en 18u15 
575 pae werden geteld die de Kerkstraat inreden, met een 
duidelijke overschrijding van de grenswaarden in functie van 
de leefbaarheid. 

Opmerkelijk is de vergelijking van de huidige telgegevens  van 
oktober 2015 met een telling van 4 februari 2014 uitgevoerd 
door de wegbeheerder van de N3 (AWV). Bij deze vergelijking 
worden vandaag in de ochtendspits ca. 20% meer wagens 
geteld die het dorp uitrijden en ca 40% meer wagens die het 
dorp via de Leuvensesteenweg inrijden (ter hoogte van de 
Jazfontein). 

	Tervuren vooral tijdens de ochtendspits de voorkeurroute 
voor doorgaand verkeer

De route Huldenberg-Overijse naar de R0 over Duisburg en 
Tervuren (Tervuursesteenweg) is voornamelijk determinerend 
in de ochtendspits. Uit het verkeersonderzoek mag 
geconcludeerd worden dat de avondspits minder intens is 
en meer verspreid in tijd. Het is noemenswaardig dat de 
wegvakken komende van Huldenberg en Overijse richting 

R0 meer verkeer genereren (per etmaal - met pieken in de 
ochtendspits) dan de wegvakken komende van de R0 richting 
Huldenberg en Overijse (met pieken in de avondspits). 
Bijvoorbeeld: de Overijsesteenweg ontvangt op dagbasis ca. 
40% meer verkeer richting de R0 dan omgekeerd. Voor de 
Brusselsesteenweg tussen de N3 en de Vier Armen is dit zelfs 
50% meer verkeer. Of met andere woorden: een significant 
aandeel pendelaars die ’s morgens doorheen de gemeente 
rijden, kiezen voor de terugweg ‘s avonds een andere route. 

Voor het dorp Tervuren steunt de analyse op historische 
verkeersdata van Be-Mobile en terreinbezoeken.  Vanaf 
de Duisburgsesteenweg en Hertenbergstraat wordt een 
stroom doorgaand verkeer (zonder te halteren in het dorp) 
gedetermineerd die, komende van Duisbrug (OS):
	- Via de Bergstraat – Vander Achterstraat en Oppemstraat 

richting Wezembeek-Oppem rijdt
	- Via de Lindenboomstraat en Vestenstraat de N3 bereikt om 

zo richting Vier Armen (R0) te rijden.

	Aandeel zwaar verkeer eerder beperkt

Uit de tellingen blijkt dat het aandeel zwaar verkeer op de 
route Huldenberg - Overijse richting R0 over Duisburg en 
Tervuren eerder beperkt is. Voor de Overijsesteenweg is dit 
tijdens de ochtendspits ca. 3,6 %; in de avondspits 4,3%. Voor 
andere wegen op deze N-Z verbinding is dit gelijkaardig, met 
uitzondering van het weggedeelte van de Brusselsesteenweg 
tussen de Vier Armen en de N3 in de ochtendspits. Het aandeel 
zwaar verkeer loopt hier op tot 10% ten opzichte van het 
autoverkeer (bypass lichtengeregeld kruispunt Vier Armen). 

	830 Druivenlijn staat mee vast in de file

De saturatie van de route Huldenberg-Overijse richting R0 
over Duisburg en Tervuren heeft zijn gevolgen voor het 
openbaar vervoer. De Druivenlijn stapelt hier een vertraging 
op van ca. 8 minuten bovenop een doorstroomtijd van ca. 
25 minuten rekening houdende met reeds ingecalculeerde 
vertragingstijden waarop de dienstverlening werd afgestemd. 
Noemenswaardig is dat deze lijn in grote getale gebruikt wordt 
door de schoolgaande jeugd, terwijl deze Druivenlijn destijds 
in functie van het Start-project in het leven werd geroepen 
voor de werkgelegenheid op de Nationale Luchthaven. De 
Druivenlijn is in de ochtendspits trouwens oververzadigd naar 
bezetting.
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2.1.2. De N-Z route Huldenberg - Leefdaal naar de E40 te 
Sterrebeek over Moorsel

De N-Z route Huldenberg - Leefdaal naar de E40 te Sterrebeek 
over Moorsel capteert het verkeer komende  van Huldenberg via 
de Vossemberg naar Vossem en Moorsel om de verbinding te 
maken met het op- en afrittencomplex te Sterrebeek op de E40 
(omgeving Ikea en Zaventem Zuid). In mindere mate wordt het 
verkeer verzameld uit Overijse.

	Intensiteiten niet problematisch 

Uit de verkeerstellingen kan afgeleid worden  dat  de verschillende 
verkeersintensiteiten van Heidestraat, Vossemberg, Sint-
Pauluslaan, Stationsstraat en Moorselbaan niet problematisch 
zijn volgens de huidige wegencategorisering en dit zowel voor 
de ochtend- als avondspits. Het overgrote deel van het verkeer 
in de ochtendspits naar de N3 wordt gegenereerd door het 
verkeer komende van de buurtgemeenten (Huldenberg en 
Leefdaal). In de avondspits is dit de omgekeerde beweging. 

	Gelijkaardige functie van de Stationsstraat – Sint-Pauluslaan

De Stationsstraat en de Sint-Pauluslaan hebben elk een 
gelijkaardige functie. In de ochtendspits kennen beide wegen 
elk een intensiteit van ca. 170 pae tussen de dorpskern 
van Vossem en de N3. Het verkeer in de Sint-Pauluslaan - 
Kouterstraat komende van Vossem zet overwegend haar route 
verder naar de Tervurenlaan richting R0. In de avondspits komt 
het verkeer in de Sint-Pauluslaan - Kouterstraat hoofdzakelijk 
van de Moorselstraat komende van de E40 richting 
Huldenberg en Overijse. De Stationsstraat - Dorpsstraat kent 
’s ochtends een verkeersstroom van Huldenberg naar de 
Leuvensesteenweg richting Leuven. In de avondspits wordt de 
omgekeerde beweging gemaakt.

	Sluipverkeer van N3 richting E40 

Alhoewel de Waalse Baan - Moorselstraat door het huidige 
mobiliteitsplan gecategoriseerd worden als een lokale 
verbindingsweg, kennen de woonstraten Edelweisslaan en de 
Groenlaan sluipverkeer komende van de N3 (en eerder van de 
E40, afrit Bertem).

	Verbinding Waalse Baan - Moorselstraat ook druk bereden 
buiten de weekdagen 

Bijna alle tellingen van de lokale wegen vertonen tijdens de 
weekends een sterke terugval wat betreft verkeersintensiteiten. 
Echter is voor de Waalse Baan - Moorselstraat deze terugval 
minder significant. Hieruit kan voorzichtig geconcludeerd 
worden dat Waalse Baan - Moorselstraat intergemeentelijk 
ook buiten de weekdagen een belangrijke verbinding is.

	Zwaar verkeer 

Op deze N-Z- route is het zwaar verkeer niet noemenswaardig 
aanwezig. De grootste piek is aanwezig op de Moorselstraat 
van de N3 naar Sterrebeek waar het aandeel zwaar verkeer 5% 
uitmaakt van de avondspits. 

Meer significant is het zwaar verkeer komende van Leefdaal 
richting Vossem (Hondsbergen). Hier maakt het zwaar verkeer 
10% uit van de ochtendspits. 

	Gelijkaardige  ochtend- en avondspits

In de ochtendspits is de verkeersstroom tussen Huldenberg 
en Leefdaal naar het op- en afrittencomplex te Sterrebeek 
significant. In de avondspits is dit de omgekeerde beweging, 
maar meer verspreid in de tijd.

2.1.3. De N-Z route Astridlaan – Leopold III-laan tussen 
Wezembeek-Oppem en Tervuren

	Ochtendspits vooral lokaal / avondspits bovenlokaal

Uit het onderzoek blijkt dat de ochtendspits op N-Z route 
Astridlaan – Leopold III-laan vooral gevormd wordt door het 
lokale verkeer komende van het dorp Tervuren en in mindere 
mate van buiten de gemeente. Dit verkeer wikkelt zich 
voornamelijk af naar de Mechelsesteenweg richting Sterrebeek 
en naar de R0 via de afrit ter hoogte van de Wezembeeklaan. 
De avondspits daarentegen komt voornamelijk van de E40 via 
de afrit Sterrebeek en doorkruist Tervuren richting de R0 via de 
Tervurenlaan (richting Overijse) en in mindere mate richting 
Duisburg. De intensiteiten in de avondspits liggen 60% hoger 
dan in de ochtendspits op de N-Z route Astridlaan – Leopold 
III-laan tussen Wezembeek-Oppem en Tervuren. Voornamelijk 
de wegdelen van de Grensstraat- Leopold III-laan nemen het 
merendeel van de avondspits voor hun rekening (met een 
gemiddelde van 383 pae). Een mogelijke verklaring van de 
dominante avondspits kunnen de spitsstroken zijn op de E40 
(afrit Sterrebeek).  

	De filegevoeligheid van de Oppemstraat in de avondspits

De gemiddelde verkeersintensiteiten tijdens de 
ochtendspits richting Wezembeek-Oppem blijven onder de 
drempelwaarden in functie van de leefbaarheid voor deze 
woonstraat (gemiddeld 159 pae). Ook tijdens de avondspits 
zijn de gemiddelde intensiteiten tolereerbaar. Echter werd 
tijdens 25% van de teldagen een overschrijding vastgesteld 
van de drempelwaarden in functie van verkeersleefbaarheid, 
met een absolute waarde van 340 pae tijdens de avondspits 
dd. 26/10/2015 of een toename van 80% ten opzichte van de 
gemiddelde waarden. 

	De route Grensstraat-Leopold III-laan als lokale verbindingsweg
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Net zoals de Moorselstraat wordt de Grensstraat door 
het huidige mobiliteitsplan aangeduid als een lokale 
verbindingsweg. De verkeersintensiteiten tijdens de 
onderzoeksperiode op deze wegenis zijn verzoenbaar met 
de verkeersleefbaarheid; echter wordt er geflirt met de 
drempelwaardes in functie van de leefbaarheid. 

	Zwaar verkeer 

Op de N-Z route Astridlaan – Albertlaan tussen Wezembeek-
Oppem en Tervuren is het zwaar verkeer niet noemenswaardig 
aanwezig. De grootste piek is aanwezig op de Astridlaan van 
Wezembeek-Oppem naar Tervuren waar het aandeel zwaar 
verkeer 5% uitmaakt van de avondspits. 

2.1.4. De route Vossem-Duisburg-Tervuren parallel aan de 
N3

Allerlaatst bestaat de aanname dat het doorgaand verkeer 
doorheen de dorpskernen van Vossem, Duisburg en Tervuren 
afkomstig is van de N3. Tijdens de ochtendspits bouwt de 
file ter hoogte van de Leuvensesteenweg zich op, waarbij 
de staart van de file zichtbaar is vanaf het kruispunt met de 
Sint-Pauluslaan. Het vermoeden bestaat dat een relatief groot 
aandeel verkeer deze file ontwijkt door de Stationsstraat in te 
rijden richting Vossemberg en Duisburgsesteenweg. Op basis 
van tellingen wordt deze verkeersstroom geschat op 10% van 
het verkeer doorheen Duisburg.

2.2. De effecten van de bovenlokale 
wegen (R0 – E411) op de lokale 
wegen

Het gevoerde verkeersonderzoek geeft vaak blijk van een groot 
verschil tussen de gemiddelde telwaarden en de maximale 
intensiteiten (periode tussen 9 oktober en 29 oktober 2015). 
Bijvoorbeeld de Overijsesteenweg kent een gemiddelde 
ochtendspits met 328 pae richting Tervuren; echter werden 
op 16 oktober 2015 - 468 pae geteld richting Tervuren (+70%). 
Hetzelfde geld bijvoorbeeld voor de Veeweidestraat met een 
gemiddelde van 217 pae, waar het verkeer op 19/10/2015 
toeneemt tot 304 pae (+70%). 

Voor de periode van 1 september 2015 tot 1 december 2015 
werden de gemiddelde reistijden onderzocht van 6 routes voor 
de problematische N-Z route Huldenberg-Overijse naar de 
R0 over Duisburg en Tervuren. Deze gemiddelde reistijd werd 
verkregen door het gebruik van historische verkeersdata:

	- A Van Overijse naar de R0 - Vier Armen

	-  A1. via N2 Brusselsesteenweg (Overijse) 
	- A2. via lokale wegen Duisburg en Tervuren dorp

	- B Van Huldenberg naar de R0 - Vier Armen 
	- B1.via N2 Brusselsesteenweg (Overijse)  en N253 

(Huldenberg)
	- B2. via lokale wegen Duisburg en Tervuren dorp 

	- C Van E411 naar de R0 - Vier Armen 
	- C1 via R0
	- C2. via lokale wegen Duisburg en Tervuren dorp

A. Van Overijse naar de R0 - Vier Armen

Uit de resultaten blijkt dat de route tussen Overijse en de Vier 
Armen via de hoofdwegen gemiddeld 23.7 minuten in beslag 
neemt. Tijdens de spits (07u30 – 09u30) bedraagt dit 33.6 
minuten. Langsheen de lokale wegen te Duisburg en Tervuren 
is dit traject gemiddeld 30.4 minuten of 34.7 minuten tijdens 
de spits. Dit betekent dat de route doorheen de dorpen slechts 
één minuut langer duurt in de ochtendspits dan langsheen 
hoofdwegen, terwijl deze route beduidend langer in afstand is. 
Tussen 06u45 en 07u00 is de route via Duisburg en Tervuren zelfs 
sneller dan langsheen de hoofdwegen (N2 Brusselsesteenweg en 
de R0). Tijdens expliciete filemomenten worden deze verschillen 
zeer sterk vergroot en is de route via de lokale wegen significant 
sneller. 

Een aantal voorbeelden:
	- vrijdag 16/10/2015: 19 minuten sneller doorheen Duisburg 

en Tervuren in de ochtendspits ;
	- woensdag 28/10/2015: 13 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- maandag 23/11/2015: 17 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- woensdag 25/11/2015: 31 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits.

Ter illustratie: Tijdens de mechanische tellingen uitgevoerd 
tussen 9 oktober en 29 oktober werd op 16/10/2015 66% meer 
verkeer geteld dan tijdens een gemiddelde teldag. 

B. Van Huldenberg naar de R0 - Vier Armen

De verbinding tussen Huldenberg en de R0 ter hoogte van 
de Vier Armen is beduidend sneller via de lokale wegen te 
Duisburg en Tervuren dan via de hoofdwegen (N2, N253 en 
R0). Gemiddelde is deze route twee minuten sneller. Tijdens 
expliciete filemomenten groeien deze tijdswinsten uit tot:
	- vrijdag 16/10/2015: 28 minuten sneller doorheen Duisburg 

en Tervuren in de ochtendspits ;
	- dinsdag 28/10/2015: 29 minuten sneller doorheen Duisburg 

en Tervuren in de ochtendspits ;
	- woensdag 29/10/2015: 19 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
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2.3. Het fietsverkeer

De grootste dagelijkse stroom aan fietsverkeer wordt genoteerd 
in de ochtendspits komende vanuit het park van Tervuren, via de 
Koninklijke Moestuin en Warandeplein naar de Tervuurse scholen 
in het centrum. Vanaf 7u30 tot 9u00 zijn hier ca. 160 fietsers 
per uur te tellen op de Markt van Tervuren (dd 15.10.2015).  
Belangrijk te vermelden: de moeilijkere oversteekbaarheid 
van de Kastanjedreef, de Markt en Leuvensesteenweg voor de 
stroom van fietsers (omwille van het doorgaande verkeer op de 
N-Z route Huldenberg-Overijse naar de R0). 

2.4. Doorgaand verkeer versus halterend 
in dorp Tervuren

Onderzoek met historische verkeersdata geeft de indicatie 
dat ca. 87% van het autoverkeer op de lokale wegen in het 
dorp niet halteert in het dorp. Met andere woorden kan 87% 
van het verkeer als uitgesproken doorgaand bestemd worden. 
Hieruit kan afgeleid worden dat (indicatief) ca. 13% van het 
voorkomende autoverkeer de Tervuurse handelskern, de 
scholen, werkgelegenheid en andere voorzieningen bedient. 

Door structurele files in het centrum kunnen de cijfers vertekend 
zijn, waardoor minder halterend bestemmingsverkeer kan 
voorkomen. Halterende voertuigen werden in kaart gebracht 
van minder dan 5 minuten tot 100 minuten. 

De analyse vond plaats voor de periode tussen 1 september  
2015 en 1 juni 2016, tijdens weekdagen tussen 09u00 en 19u00. 
Het onderzoek werd gevoerd voor volgende assen: 
	- Leuvensesteenweg-Tervuren Centrum-Tervurenlaan (van 

Leefdaal naar R0);
	- Tervuursesteenweg – Tervuren Centrum – Leuvensesteenweg 

(van R0 naar leefdaal);
	- Tervuursesteenweg – Duisburgsesteenweg – Tervuren 

Centrum – Tervurenlaan (van Overijse naar R0);
	- Tervurenlaan – Tervuren Centrum - Duisburgsesteenweg – 

Tervuursesteenweg (van R0 naar Overijse).

2.5. Het openbaar vervoer gedragen door 
de Leuvensesteenweg 

(Info van De Lijn) 

Uit doorstroomgegevens van de vervoersmaatschappij 
De Lijn blijkt het grootste knelpunt inzake doorstroming 

	- maandag 23/11/2015: 28 minuten sneller doorheen 
Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- woensdag 25/11/2015: 46 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- donderdag 26/11/2015: 20 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- woensdag 30/11/2015: 20 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- vrijdag 1/12/2015: 19 minuten sneller doorheen Duisburg 

en Tervuren in de ochtendspits.

C. Van E411 naar de R0 - Vier Armen

De route tussen de E411 naar de R0 - Vier Armen neemt 
gemiddeld 17.1 minuten in beslag via de snelweg en 35.9 
minuten via de lokale wegen van Tervuren naar Duisburg. Echter 
tussen 5u30 en 07u15  wordt dit tijdsverschil gereduceerd tot 
ca. 5 minuten. Desalniettemin de grotere afstand, wordt op 
uitgesproken filedagen de route doorheen Duisburg en Tervuren 
interessanter voor het autoverkeer (in tijd). 
	- dinsdag 08/09/2015: 1,7 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- woensdag 16/09/2015: 8,5 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- vrijdag 16/10/2015: 16 minuten sneller doorheen Duisburg 

en Tervuren in de ochtendspits ;
	- vrijdag 19/10/2015: 10 minuten sneller doorheen Duisburg 

en Tervuren in de ochtendspits ;
	- donderdag 22/10/2015: 12,4 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- woensdag 25/11/2015: 54 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits ;
	- maandag 30/11/2015: 12 minuten sneller doorheen 

Duisburg en Tervuren in de ochtendspits.

Ter illustratie: Tijdens de mechanische tellingen werd 
op 16/10/2015 66% meer verkeer geteld ter hoogte van 
de Overijsesesteenweg en bijna 20% ter hoogte van de 
Veeweidestraat ten aanzien van een gemiddelde teldag. Echter 
de absolute piek ter hoogte van de Overijsesesteenweg werd 
tijdens tellingen vastgesteld op 20 oktober, terwijl de tijdswinst 
hier maar 4 minuten bedroeg. 

Ook de onfortuinlijke piek ter hoogte de Veeweidestraat 
dd.19/10/2015 had ‘maar’ een tijdswinst van ca. 10 minuten. 
Er dient opgemerkt te worden dat de factor tijd voor een 
automobilist zwaarder doorweegt dan de factor afstand. Tevens 
wordt de kortere tijdspanne van stilstand in een file anders 
beoordeeld dan een langere tijdspanne van te blijven rijden via 
een omweg.

beleidsplan | 15 juni 2020 | gemeente Tervuren

18



te Tervuren voor te komen op de N3 richting Brussel. De 
verliestijden worden voornamelijk opgebouwd tussen de 
Stationsstraat te Vossem en de Gordaallaan waar op de N3 
(nog) geen doorstromingsmaatregelen genomen werden. In de 
ochtendspits tussen 8u00-8u30 wordt hier tot 9 min verliestijd 
of een commerciële snelheid van 7km/u opgemeten en dit op 
een traject van 1,5 km.

Een gedeelte van de N3 werd reeds voorzien van een busbaan, 
maar het vermoeden bestaat hier dat de VRI’s van twee 
opeenvolgende kruispunten minder goed op elkaar zijn afge- 
stemd . Bovendien zorgt het afzetten en ophalen van leerlingen 
aan de Britse school (BSB) en het GITO voor extra oponthoud. 
Tussen de Gordaallaan en de Terminus 44 wordt hier tot 3 min. 
verliestijd opgemeten of een commerciële snelheid van ca. 24 
km/u.

Van halte Tervuren Gordaallaan tot halte Tervuren Terminus 44  
- 1300m (317)
Tussen maximale 

vertraging 
Snelheid

Van Tot
0:00:00 7:00:00 0:00:33 36,333
7:00:00 9:00:00 0:03:17 16,314
9:00:00 15:30:00 0:01:37 31,282
15:30:00 18:00:00 0:03:42 24,372
18:00:00 19:30:00 0:01:06 30,637
19:30:00 23:59:59 0:00:40 42,119
8:00:00 8:30:00 0:01:51 12,547
16:00:00 16:30:00 0:02:57 13,031

Van halte Vossem Stationsstraat Tot halte : Tervuren Gordaallaan 
- 1500m (317)

Tussen maximale 
vertraging

Snelheid
Van Tot
0:00:00 7:00:00 0:00:43 41,650
7:00:00 9:00:00 0:08:53 13,020
9:00:00 15:30:00 0:01:55 34,490
15:30:00 18:00:00 0:00:49 33,613
18:00:00 19:30:00 0:00:46 36,353
19:30:00 23:59:59 0:00:50 43,699
8:00:00 8:30:00 0:09:36 7,393
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Bovenstaand de karakteristieken van de N-Z route Huldenberg - Leefdaal naar de E40 te Sterrebeek over Moorsel (ochtendspits)
Onderstaand de karakteristieken van de N-Z route Astridlaan – Leopold III-laan tussen Wezembeek-Oppem en Tervuren (ochtendspits)
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Bovenstaand de karakteristieken van de N-Z route Huldenberg - Leefdaal naar de E40 te Sterrebeek over Moorsel (avondspits)
Onderstaand de karakteristieken van de N-Z route Astridlaan – Leopold III-laan tussen Wezembeek-Oppem en Tervuren (avondspits)
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A. Van Overijse naar de R0 Vier – Armen

A. van Overijse naar R0 Vier-Armen: rijtijden op gemiddelde dagbasis (in minuten) (boven) en rijtijden in de ochtendspits (in minuten) (onder)

B. Van Huldenberg naar de R0 Vier – Armen C. Van E411 naar de R0 Vier – Armen
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A. van Overijse naar R0 rijtijden in de ochtendspits (in minuten)

A1. Van Overijse naar de R0 Vier – Armen via de Brusselsesteenweg A2. Van Overijse naar de R0 Vier – Armen via Tervuren
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B. van Huldenberg naar R0 Vier-Armen: rijtijden op gemiddelde dagbasis (in minuten) (boven) en rijtijden in de ochtendspits (in minuten) (onder)

C. van E411 naar R0 Vier-Armen: rijtijden op gemiddelde dagbasis (in minuten) (boven) en rijtijden in de ochtendspits (in minuten) (onder)
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C1 van E411 naar de R0 Vier – Armen via snelwegen C2 van E411 naar de R0 Vier – Armen via Tervuren
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C. van E411 naar R0 rijtijden in de ochtendspits (in minuten)

C1 van E411 naar de R0 Vier – Armen via snelwegen C2 van E411 naar de R0 Vier – Armen via Tervuren
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B. van Huldenberg naar R0 rijtijden in de ochtendspits (in minuten)

B1. Van Huldenberg naar de R0 Vier – Armen via Overijse B2. Van Huldenberg naar de R0 Vier – Armen via Tervuren
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3. De strategische 
doelstellingen

Bij de opmaak van het mobiliteitsplan wordt uitgegaan van 
enkele overkoepelende strategische doelstellingen.

3.1. De Vlaamse doelstellingen
	1° De bereikbaarheid op een selectieve wijze waarborgen. 

Woonkernen, scholen, handelsstraten en andere 
voorzieningen moeten vlot bereikbaar zijn. Die bereikbaarheid 
is erg belangrijk voor het functioneren van onze samenleving 
en het handelsapparaat. Deze strategische doelstelling 
waarborgt niet dat alles zonder meer bereikbaar dient te zijn. 
In sommige zones zoals uitgesproken woongebieden zal de 
verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid primeren op de 
bereikbaarheid. We spreken van selectieve bereikbaarheid en 
dit op maat van de gebiedstypologie (bvb. de dorpskern, een 
residentiële woonwijk, een bedrijventerrein enz.).

	2° Toegankelijkheid. Iedereen dient de mogelijkheid te hebben 
zich op een selectieve wijze te verplaatsen, met het oog op de 
volwaardige deelname van eenieder aan het maatschappelijk 
leven. Iedereen heeft recht op mobiliteit ongeacht 
leeftijd, achtergrond of economische slagkracht. Scholen, 
buurtwinkels, huisdokters, werkplekken, het gemeentehuis: 
als je erheen wil, moet je je kunnen verplaatsen. Kun je dat 
niet, dan zet dat een zware domper op je levenskwaliteit en 
krijg je minder kansen om volwaardig aan de samenleving deel 
te nemen. Iedereen moet zich ook zoveel mogelijk zelfstandig 
kunnen verplaatsen, zodat men minder afhankelijk is van 
anderen. 

	3° De verkeersveiligheid garanderen met het oog op een 
wezenlijke vermindering van het aantal verkeersslachtoffers. 
Het verkeer in Vlaanderen moet veiliger worden. In 
vergelijking met andere Europese landen scoren we slecht. 
De Vlaamse overheid wil op lange termijn (2050) het aantal 
verkeersdoden tot praktisch nul herleiden en het aantal 
zwaar- en lichtgewonden fors verminderen. We hebben 
daarbij extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers, 
zoals voetgangers, fietsers, motorrijders en ouderen.

	4° De verkeersleefbaarheid verhogen, onafhankelijk van de 
ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit. Wonen in steden en 
dorpskernen moet weer aantrekkelijker worden. Daarbij is het 
belangrijk om de juiste balans te vinden. Mensen moeten zich 
kunnen blijven verplaatsen en hun auto of fiets kunnen stallen 

zonder dat de leefbaarheid van de dorpskernen en steden 
in het gedrang komt. Ook winkels moeten kunnen worden 
bevoorraad. Wel willen we de verkeershinder beperken. 
Een goede inrichting van straten en pleinen verhoogt de 
belevingswaarde, de gebruikswaarde en dus de kwaliteit van 
onze leefomgeving.

	5° De schade aan milieu en natuur terugdringen onafhankelijk 
van de ontwikkeling van de mobiliteitsintensiteit. Het 
mobiliteitsbeleid dient de schade aan natuur en milieu 
terug te dringen. Vooral de uitstoot van broeikasgassen en 
andere schadelijke stoffen, zoals fijn stof, blijft een probleem. 
Verkeersinfrastructuur versnippert bovendien natuurgebieden 
en tast zo fauna en flora aan.

In het Vlaams Regeerakkoord (2019-2024) is opgenomen dat 
het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of 
speedpedelec, eigen of via deelsystemen, en met collectief 
vervoer of taxi) voor heel Vlaanderen moet toenemen tot 
minstens 40%. Voor de vervoerregio’s Gent, Antwerpen en 
Vlaamse Rand is deze doelstelling zelfs hoger: naar een aandeel 
van duurzame modi van minstens 50%. Aangezien Tervuren deel 
uitmaakt van Vervoerregio Leuven geldt hier een doelstelling van 
40%.

3.2. Regionale doelstellingen

Tervuren is één van de gemeenten die behoren tot Vervoerregio 
Leuven. De werking van vervoerregio’s in Vlaanderen werd 
recent opgestart. De vervoerregio’s maken op korte termijn 
een openbaar vervoerplan op en een regionaal mobiliteitsplan 
dat zich over een langere termijn (2030-2050) uitspreekt. De 
regionale doelstellingen zullen bijgevolg door Vervoerregio 
Leuven bepaald worden, maar zijn tot op heden nog niet beslist.

Daarnaast maakt Tervuren ook deel uit van het project Regionet 
Leuven. Regionet is een strategisch project over regionale 
samenwerking in Oost-Brabant rond ruimtelijke ordening en 
mobiliteit en heeft in tegenstelling tot de Vervoerregio Leuven 
geen decretale bevoegdheid. Het project ambieert de omslag 
naar een duurzame mobiliteit. Dit moet leiden tot vier doelen:

	leefkwaliteit: een verkeersluwe leefomgeving met hoge 
verblijfskwaliteit,

	bereikbaarheid: onze steden, dorpen en attractiepolen zijn 
bereikbaar met verschillende modi,

	gezondheid: minder verkeersongevallen, betere luchtkwaliteit, 
en

	klimaat: grote CO2- reductie in de transportsector.
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Strategische doelstellingen Vlaanderen

Regionet ambieert voor Oost-Brabant tegen 2030 een modal shift 
van 70% autogebruik naar 50% autogebruik (40% in de steden). 
De afname van het wegverkeer met 20% vereist een verdubbeling 
van de verplaatsingen met de fiets en het openbaar vervoer. 
Daartoe moeten we onze leefomgeving beter afstemmen op de 
duurzame modi, in plaats van ze te blijven inrichten in functie van 
het wegverkeer. Het openbaar vervoer en de fiets hebben nood 
aan eigen infrastructuur. Het is evenwel niet meer mogelijk, noch 
wenselijk, om het wegennet nog sterk uit te breiden. Het komt 
er dus op aan om de beschikbare infrastructuur zo optimaal 
mogelijk te benutten. Zeker in congestiegevoelige gebieden is 
het aangewezen om een groter aandeel van de infrastructuur 
aan fietsers en het OV toe te wijzen, omdat deze modi méér 
capaciteit bieden op de beschikbare infrastructuur.

De bijsturing van de ruimtelijke ordening heeft een grote impact 
op de mobiliteit. Door méér activiteiten te concentreren in 
de steden en de dorpskernen, dichtbij voorzieningen, zal de 
verplaatsingsafstand gemiddeld verkorten. Daardoor kunnen 
méér verplaatsingen per fiets of te voet gebeuren. Door deze 
ruimtelijke concentratie worden tegelijk de verplaatsingen 
over langere afstand gebundeld, wat een draagvlak creëert 
voor hoogwaardig collectief vervoer. Nieuwe ontwikkelingen 
worden georiënteerd naar locaties met een goede multimodale 
bereikbaarheid. 

Vooral de bereikbaarheid met hoogwaardig openbaar vervoer 
(HOV) is daarin een bepalende factor. Zo ontstaat een netwerk 
van sterke, levendige kernen die onderling goed geconnecteerd 
zijn. Een samenhangend netwerk van regionaal HOV bestaat 
uit de regionale spoorbedieningen en nieuwe, hoogfrequente 
trambuslijnen. Deze zijn op korte termijn nodig op de assen 
Leuven-Diest, Leuven-Tervuren-Brussel en Leuven-Kortenberg-
Brussel. Een eigen bedding voor de trambus garandeert de 
doorstroming en zorgt voor een snelle en stipte dienstverlening. 
De omliggende kernen sluiten op dit regionaal HOV aan met 
streekbussen en een “flexnet” van vraaggericht collectief 
vervoer, dat in alle dorpskernen een lokaal mobipunt bedient: 
een plek met een multimodaal mobiliteitsaanbod, aangevuld 
met bijkomende diensten.

De fiets is de eerste modus voor de korte verplaatsingen 
en het aangewezen voor- en natransportmiddel voor het 
openbaar vervoer. De geambieerde verdubbeling van het 
fietsgebruik vereist de uitbouw van een samenhangend en 
gebiedsdekkend netwerk van veilige fietsroutes, de creatie van 
een verkeersluwe leefomgeving en de realisatie van vrijliggende 
doorfietsroutes en fietssnelwegen. De verenigbaarheid van 
fietsers met het wegverkeer wordt gereguleerd in functie van 
het snelheidsregime.
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3.3. Gemeentelijke doelstellingen

Conform de gewestelijke en regionale doelstellingen worden 
onderstaand de gemeentelijke doelstellingen opgesomd.

Strategische doelstelling Operationele doelstelling

SD1. Duurzaam locatiebeleid 
voeren (ruimtelijke ordening)

OD1.     Regionaal overleg inzake sluipverkeer

OD2.     Verplaatsingsafstanden beperken door kernversterking

OD3.     Uitbouw hoogwaardige OV-corridors (kernnet - aanvullend net) 

OD4.     Versterken van het voorzieningenaanbod in de kern en verknopen van de 
corridors

OD5.     Nieuwe dynamiek historisch centrum Tervuren

OD6.     Mobiliteit als sturend gegeven voor het groeikader van Tervuren

SD2. Woonkwaliteit 
garanderen van de 
verblijfsgebieden 

OD7.   Regionaal overleg Zoniën

OD8.     Afbakenen verblijfsgebieden

OD9.     Inrichten van wegen volgens categorisering

OD10.  Aanduiden en afdwingen van routes voor zwaar verkeer

OD11.  Slimme mobiliteitsschakels (zoals doodlopende straten, trage wegen, 
woonerven…)

OD12.  Aanpak van de doortocht Moorselstraat te Moorsel 

OD13.  Doorgaand verkeer afstemmen op wegencategorisering (doorgaand verkeer 
bannen uit de woongebieden en dorpskernen – bvb woongebied Moorsel)

OD14.  Wijken en kernen passend ontsluiten

SD3. Handelskern Tervuren 
opwaarderen 

OD15.  Lokale handelaars bedienen

OD16.  Bezoekersparkeren voorzien

OD17.  Inrichting van kwalitatieve publieke ruimte in de dorpskernen en 
woongebieden

OD18.  Aantrekkelijke en verkeersveilige  winkelroutes initiëren

SD4. Toeristisch-recreatief 
aanbod versterken

OD19.  Verbinden Tervuren met Park en Bos 

OD17.  Inrichting van kwalitatieve publieke ruimte in de dorpskernen en 
woongebieden

OD20. Ter beschikking stellen van huurfietsen

SD5. Samenhang museale site 
Africamuseum, Zoniënwoud, 
dorp versterken

OD21.  Parkeerbeleid afstemmen bezoekersparkeren (Africamuseum, Terminus, 
gemeente)

OD19.  Verbinden Tervuren met Park en Bos
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Gemeentelijke doelstellingen

Strategische doelstelling Operationele doelstelling

SD6. Aandeel fietsers en 
voetgangers verhogen

OD22.  Modal split beïnvloeden bij de scholen en bedrijven

OD11.  Slimme mobiliteitsschakels (trage wegen…)

OD23.  De afstemming tussen OV + fiets

OD24.  Publieke oplaadpunten voor elektrische fietsen

OD25.  Snelle en veilige fietsverbindingen voor woon-werkverkeer

OD26. Het voorzien van (diefstalveilige en overdekte) fietsenstallingen nabij 
centrumfuncties, bushaltes, carpoollocaties, bedrijven, scholen én woningen

SD7. Verhogen gebruik 
openbaar vervoer 

OD27.  OV-corridors

OD28.  Optimaliseren van Tram 44

OD29.  OV-halteplekken bundelen

OD22.  Modal split beïnvloeden bij de scholen en bedrijven

OD23.  De afstemming tussen OV + fiets

OD30.  Snel OV voor woon-werkverkeer

SD8. Comfortabel 
autogebruik

OD22.  Modal split beïnvloeden bij de scholen en bedrijven

OD31.  Vraag en aanbod aan bewonersparkeren in dense woongebieden op elkaar 
afstemmen

OD32.  Vereenvoudigen verkeerssituaties (doorstroming en veiligheid) (bvb 
afschaffen voorrang van rechts)

OD33. Deelwagens ter beschikking stellen en promoten.
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4. Het ideaal mobiliteitsnetwerk en 
de opbouw van de scenario’s

zachte vervoersmodi (voetgangers- en fietsverkeer).

Het ideaal mobiliteitsnetwerk wordt geconcretiseerd in drie 
duurzame scenario’s. Het eerste duurzame scenario geeft 
prioriteit aan de zachte verbindingen. Dit scenario is een eerste 
stap in een evolutief plan. Het tweede duurzaam scenario 
beklemtoont pleinen vol leven en het derde scenario spitst zich 
toe op het openbaar vervoer.

4.1.1. Het zachte mobiliteitsnetwerk volgt de topografie

Het ideaal mobiliteitsnetwerk ent zich op de kenmerkende 
topografie van de gemeente.  Dit zijn immers natuurlijke 
geleidingen die leesbaar zijn in het landschap. De topografie 
of hoogtelijnen in de gemeente wordt gekenmerkt door twee 
plateaus en één beekvallei. Het plateau van Moorsel zorgt voor 
een heuvelrug ten noorden van Tervuren. De Voervallei doorkruist 
Tervuren vanuit het Zoniënwoud naar het Park van Tervuren 
en verder naar Vossem, om vervolgens verder te vloeien naar 
Leuven. Het Plateau van Duisburg is de kenmerkende heuvelrug 
in het zuiden van Tervuren, aansluitend op het Dijlenetwerk. 
Deze natuurlijke structuren zijn steeds oost-west gericht en 
komen haaks voor op de verschillende doorgaande bovenlokale 
verkeersstromen op de lokale wegen (noord-zuid gericht). 

Het netwerk van zachte verbindingen tracht deze topografie te 
volgen, zodat grote hoogteverschillen op de verschillende routes 
vermeden worden. Dit zorgt voor een grotere toegankelijkheid 
van het netwerk van fiets- en wandelroutes. Er worden drie 
hoofdroutes voorgesteld, namelijk het Moorselpad op het 
plateau van Moorsel, de Voerpaden langs de Voervallei en 
het Duisburgpad over het Plateau van Duisburg. Deze drie 
hoofdroutes bepalen oost-west georiënteerde verbindingen 
tussen Leuven en Brussel, die intergemeentelijk zowel voor 
lange afstanden als voor korte verplaatsingen gemaakt kunnen 
worden. Het Moorselpad, de Voerpaden en het Duisburgpad 
ontsluiten niet alleen de verschillende woongebieden, ze 
verbinden eveneens de toeristisch-recreatieve netwerken van 
het Zoniënwoud, Dijlenetwerk en Woluwevallei.

Naast het BAU-scenario (zie verder) worden drie duurzame 
scenario’s vooropgesteld. Deze drie scenario’s werden 
ontwikkeld vanuit een doorgroeifilosofie op basis van een 
ideaal mobiliteitsnetwerk. Ze stellen een evolutie voor van het 
mobiliteitsgebeuren in de gemeente Tervuren en vullen elkaar 
(op termijn) aan. 

4.1. Het ideaal mobiliteitsnetwerk

Het ideaal mobiliteitsnetwerk gaat uit van de versterking van het 
lokale karakter van Tervuren. Een van de grootste knelpunten 
inzake verkeer en mobiliteit voor de gemeente, zijn te herleiden 
tot het doorgaand bovenlokaal verkeer. Dit doorgaand verkeer 
hypothekeert de verkeersleefbaarheid en -veiligheid van de 
verschillende Tervuurse woongebieden en zorgt ervoor dat de 
verschillende dorpskernen beleefd worden als verkeersruimtes 
en niet als publieke ruimtes. Door deze connotatie verliezen 
de kernen hun centrumfunctie waardoor de lokale (handels-)
voorzieningen verder afkalven. Door het veelvuldig doorgaand 
verkeer in de Tervuurse woongebieden gaan bewoners zich meer 
verplaatsen met de auto omwille van het (subjectieve) gevoel 
van onveiligheid voor fietsers en wandelaars. 

Het ideaal mobiliteitsnetwerk dient enerzijds het bovenlokaal 
doorgaand autoverkeer te weren uit de Tervuurse woongebieden 
en/of de doortocht van het doorgaand autoverkeer te milderen 
én verkeersveilig te maken. Anderzijds dient het ideaal 
mobiliteitsnetwerk bewoners te stimuleren in het gebruik van 
zachte vervoermiddelen voor hun korte verplaatsingen. Dit leidt 
dan tot een modal shift, een verschuiving van autogebruikers 
naar zachte weggebruikers. Een belangrijke surplus van het 
ideaal scenario is de versterking van het toeristisch-recreatief 
potentieel van de gemeente. Door in te zetten op het lokale 
karakter worden verbindingen tussen het Africamuseum, het 
park van Tervuren en de toeristisch-recreatieve netwerken 
van het Zoniënwoud en het Dijlenetwerk beter uitgelicht en 
benadrukt. Deze verbindingen zijn niet alleen belangrijk voor de 
bewoners van Groot-Tervuren, maar ze bieden een onmisbare 
toeristisch-recreatieve ontsluiting van de gemeente in functie van 
bezoekers. Er wordt een ideaal netwerk voorgesteld gebaseerd 
op de typerende topografie en de verplaatsingsafstand van de 
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het ideaal mobiliteitsnetwerk

het zachte mobiliteitsnetwerk volgt de topografie
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de verplaatsingsradius van het zachte verkeer in een tijdspanne van 10 minuten

4.1.2. Inzetten op 10 minuten-verplaatsingen

Daarnaast baseert het ideale netwerk zich op een 
verplaatsingstijd van 10 minuten wandelen of fietsen binnen 
Groot-Tervuren. Binnen dit tijdsbestek kan men te voet elke 
dorpskern doorkruisen. Per fiets kan men zich in deze tijdsperiode 
verplaatsen tussen de verschillende dorpskernen van Tervuren 
en tussen de verschillende oost-west georiënteerde routes 
voor het zachte verkeer. Dit houdt in dat een intens gebruik van 
het lokale netwerk mogelijk wordt gemaakt. Verkeersveilige 
verplaatsingen binnen de gemeente Tervuren kunnen dankzij 
kwalitatieve en veilige verbindingen vlot per fiets of te voet 
gemaakt worden en dit steeds in een tijdspanne van 10 minuten 
wandelen of fietsen.
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Comfortabel  autoverkeer met minder filetijden binnen Groot-Tervuren 

4.1.3. Comfortabel autoverkeer binnen Groot-Tervuren

In het ideaal mobiliteitsnetwerk wordt het lokaal autoverkeer 
comfortabeler georganiseerd met minder filetijden. Het 
bovenlokaal doorgaand verkeer dat voornamelijk noord-
zuid voorkomt, wordt ontraden doorheen de Tervuurse 
woonomgevingen door de inrichting van verkeerspoorten. 
Deze verkeerspoorten komen voor op de doortochten ter 
hoogte van de belangrijkste dragers voor het langzaam verkeer 
(Voerpad, Moorselpad  en Duisburgpad). Buitenpoorten filteren 
het verkeer ter hoogte van de gemeentegrens en dwingen een 
verkeersregime af van 50km/u. Door het gebruik van ANPR-
camera’s en verkeersmetingen in het centrumgebied, wordt 

het verkeer ter hoogte van de buitenpoorten afgestemd op de 
gewenste verkeersintensiteiten in de centrumgebieden. Deze 
aanpak vindt bij voorkeur gemeentegrensoverschrijdend plaats 
zodat verkeerscascades reeds bij de bron aangepakt worden en 
het verkeer naar de hoofdwegen kan gestuurd worden. Uiteraard 
zijn doorstroommaatregelen op de hoofdwegen aangewezen om 
het exces aan bovenlokaal sluipverkeer uit de lokale woonkernen 
te houden. 
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Lokale weg type II

Verblijfsgebieden

Lokale weg type I

Secundaire weg type III

Nulscenario BUA, variant met ringweg

4.2. Scenario 0: Business as usual

Het nulscenario gaat uit van een bestendiging van het huidige verkeerssysteem. 
Desondanks de ambitieuze doelstellingen van het vorige mobiliteitsplan, zien we op 
terrein dat men bij de realisatie van dit plan en de herziening hiervan niet verder is 
gekomen dan het fragmentarisch uitvoeren van een aantal acties en doelstellingen. 
Bijvoorbeeld wordt in het bestaande beleidsplan de oude Vestenstructuur van 
Tervuren aangeduid als lokale (wijk)verzamelweg. De Vestenstructuur bestaat uit 
de Brusselsesteenweg, Paardenmarkt, Hoornzeelstraat en Vestenstraat. Als lokale 
(wijk)verzamelweg zou deze Vestenstructuur het verkeer capteren en afwikkelen 
naar de Markt. Hierdoor zou het doorgaand verkeer niet mogelijk gemaakt worden 
in de dorpskern. Deze hoeksteen van het ‘oude’ mobiliteitsplan is echter nooit 
gerealiseerd, waardoor de doelstelling ‘verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid’ in 
het hoofddorp niet afgedwongen kan worden.

In het BAU-scenario blijft de huidige wegencategorisering behouden. Een knelpunt 
duikt op wanneer de lokale wegen type I (intergemeentelijk verbindingswegen) 
overgaan naar een lagere wegencategorie ter hoogte van de verschillende 
dorpskernen Duisburg, Vossem en Moorsel (wijkontsluitingswegen), en vervolgens 
evolueren tot intergemeentelijke verbindingswegen. Dit betekent dat het verkeer van 
buiten de gemeente wordt aangetrokken in de verschillende dorpskernen zonder dat 
er tegemoet gekomen wordt aan de nadelige effecten van de doortocht. Dit heeft een 
uitgesproken negatief effect in de verschillende dorpen. In dit scenario kunnen nieuwe 
ad-hoc weginrichtingen de doortochten door de verblijfsgebieden wel verbeteren in 
functie van de verkeersveiligheid. 

Een variant op het nulscenario kan voorgesteld worden. Hierbij wordt de bestaande 
wegencategorisering behouden, maar wordt deze aangevuld met een nieuwe ringweg. 
Deze ringweg verbindt de Duisburgsesteenweg met de Tervurenlaan. Hiervoor wordt 
een nieuwe weg aangelegd ten noordoosten van de golfclub, die de Tervurenlaan 
zal verbinden met de Jezus-Eiklaan. Vervolgens wordt de ringweg voorzien door 
het woonuitbreidingsgebied Maesdelle naar de Eikestraat en de Lindeboomstraat. 
Het ontwikkelingsplan voor het WUG  Maesdelle kan hierbij grotendeels behouden 
blijven. De weg vormt een vervollediging van de bestaande Ringlaan. Door deze 
ringweg kan het centrum van Tervuren ontlast worden van doorgaand verkeer, 
waardoor een groot aantal knelpunten weggewerkt worden. Tevens zal de verbinding 
tussen park en dorp bewerkstelligd worden. Echter zal het doorgaande autoverkeer 
verder aangetrokken worden waardoor de verkeersveiligheid en -leefbaarheid van de 
omliggende woonwijken in het gedrang kan komen. Tevens wordt een bijkomende 
barrière voorzien tussen het dorp Tervuren en het omliggende Zoniënwoud. Een 
ringweg past in de filosofie van het BAU-scenario waarbij bijkomend doorgaand 
autoverkeer wordt aangetrokken.
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Nulscenario BUA, variant met ringweg
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4.3. Duurzaam scenario 1: De Park-as

In dit scenario wordt centraal in de gemeente een Park-as uitgewerkt als drager van 
verkeersveilige zachte verbindingen. Deze Park-as wordt voorzien in het verlengde 
van de fietssnelweg Brussel-Tervuren. Deze intergewestelijke fietssnelweg komt 
voor langs de Tervurenlaan en de Broekstraat om aansluiting te geven op de 
Keizerinnedreef in het park van Tervuren. In het duurzaam scenario wordt de 
fietssnelweg doorgetrokken langs de vallei van de Voer tot in Leuven. De Park-as 
strekt zicht eveneens uit van het centrum van Tervuren doorheen het Zoniënwoud 
langs de Vlaktedreef. De inrichting van de Vlaktedreef als fiets-as impliceert het 
knippen van deze bosweg voor het doorgaande autoverkeer. 

De Park-as capteert en stimuleert het fietsgebruik en verzamelt het leeuwendeel van 
school-, woon-, werk-, en recreatievoorzieningen die in Groot-Tervuren voorkomen 
langs de snelle fietsas. Samen met het Moorselpad en het Duisburgpad vormt de 
Park-as via het Voerpad een netwerk voor fietsers en voetgangers. Noord-zuid 
georiënteerde trage tangentiële verbindingen tussen de drie assen vervolledigen 
het netwerk. Dit netwerk ontsluit de vier kernen van Tervuren en bedient ook de 
verschillende grotere verkeersattractoren. De doorkruisende noord-zuid tangentiële 
verbindingen dienen eveneens in functie van de zachte vervoersmodi ontworpen te 
worden. 

Voor het fietsverkeer wensen we op termijn het bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk (BFF) en het recreatief knooppuntennetwerk aan te passen zodat 
verschillende hoofddragers voor het zacht verkeer (Voerpad(en), Moorselpad en 
Duisburgpad) en de transversale verbindingen tussen de drie paden vorm kunnen 
krijgen.

Langs de Voerpad(en), het Moorselpad en het Duisburgpad krijgt de fiets een 
prominente plaats.  Dit betekent niet dat de toegankelijkheid van het autoverkeer langs 
deze gemeentewegen moet inboeten. Integendeel, autoverkeer blijft –uiteraard–  nog 
steeds mogelijk. Het zachte verkeer wordt prominenter in het straatbeeld gebracht. 
Op deze lokale wegen wordt er gewerkt met brede fietssuggestiestroken om het 
fietsverkeer aantrekkelijk te maken en centraal in het wegbeeld te plaatsen. De brede 
fietssuggestiestroken zorgen eveneens voor een verkeersveilig aspect, waarbij het 
autoverkeer geattendeerd wordt op de aanwezigheid van het fietsverkeer. Subtiele 
kleurverschillen of symboliek in de fietssuggestiestroken kunnen een onderscheid 
maken tussen de Voerpaden (bvb. blauwe tint), Moorselpad (bvb. bruine tint) en 
Duisburgpad (bvb. groene tint). Door de kleurverschillen of symboliek kunnen 
bezoekers zichzelf oriënteren binnen de toeristisch-recreatieve netwerken.

Synthesefiguur: duurzaam scenario 1 - de Park-as

Binnenpoort

Buitenpoort

Verbinding voor gemotoriseerde vervoersmodi

Verbinding voor zachte vervoersmodi

Park-as
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De wegencategorisering binnen het duurzaam scenario 2: pleinen vol leven

Lokale weg type II

Verblijfsgebieden

Lokale weg type I

Secundaire weg type III

4.4. Duurzaam scenario 2: pleinen vol leven

Het tweede scenario spitst zicht toe op de transformatie van de pleinen in Groot-Tervuren van 
autogerichte infrastructuur naar belevingsvolle publieke ruimtes, en van verkeersruimte naar 
kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte. Deze aanpak voorziet in de structurele herwaardering van 
de verschillende dorpskernen. In functie van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid wordt het  
doorgaande verkeer geminderd en gemilderd ter hoogte van de centrale pleinen. Dit scenario 
gaat uit van kernversterking rond de verschillende pleinen.

In het scenario wordt het centrum van Tervuren stevig aangepakt. Het doorgaande verkeer -d.i. 
verkeer zonder bestemming in Tervuren- wordt uit het centrum geleid, en dit zonder het centrum 
onbereikbaar te maken voor het autoverkeer. Deze verkeersgeleiding heeft vooral tot doel om het 
centrum te erkennen als attractieve publieke ruimte waar het aangenaam vertoeven, winkelen, 
een terrasje doen,.. is. Tervuren kan de toeristisch-recreatieve place-to-be worden in dit deel van 
de regio. Er wordt voorgesteld om het doorgaande verkeer vanaf de N3 via de Jazz-fontein naar 
de Kastanjedreef te leiden. Via de nieuwe doorsteek door de Warandemuur  (ter hoogte van de 
Ringlaan) wordt verbinding gemaakt met de Duisburgsesteenweg. 

Ook het centrum van Duisburg wordt aangepakt. In de deelgemeente worden twee 
intergemeentelijke verbindingen  (lokale wegen type 1) voorzien, namelijk tussen Overijse en 
Tervuren via de Overijsesteenweg-Schonenboom en Tervuursesteenweg en de route tussen 
Huldenberg en Vossem via de Veeweidestraat en de Vossemberg. De Heidestraat en Rootstraat 
ontsluiten het dorp naar de bovenstaande lokale wegen type 1, maar hebben op zich geen 
intergemeentelijk verbindende functie (behalve voor buslijn 830 die via de Heidestraat de 
verbinding maakt tussen Duisburg en Tervuren). Het doorgaand verkeer in het centrum van 
Duisburg wordt ontmoedigd en de oversteekbaarheid wordt verbeterd door de (her)inrichting 
van de Heidestraat en de Rootstraat als drager voor het zachte verkeer (Duisburgpad). 

Vossem-centrum wordt ontsloten door de intergemeentelijke verbinding tussen Huldenberg  
en de N3 (lokale weg type 1). De Stationsstraat, Dorpsstraat en Vossemberg worden hiervoor 
aangeduid. Het Kerkplein kan geherwaardeerd worden als centrumplein (omgeving van de 
‘Congo’). Via de herinrichting van de Dorpsstraat, wordt het Kerkplein verbonden met het 
Dorpsplein tegenover de school. De Smisstraat en de Dorpsstraat worden ingeschreven als 
onderdeel van de Voerpaden voor het fietsverkeer. De relatie van de centrumfiguur met twee 
pleinen en de Voer worden versterkt door het Landinrichtingsproject van de VLM. Een snelle 
wandel- en fietsverbinding kan voorzien worden in het verlengde van de Vossemberg tot aan de 
Dorpsstraat.

Het centrumgebied van Moorsel wordt afgebakend tussen de binnenpoorten voorzien op de 
Moorselbaan ter hoogte van de Weidelaan en de Steenbakkerijlaan. Over een afstand van ca. 
1km wordt een zone ingesteld van 30km/u. De omgeving van de school,  de kerk en de Steenberg 
wordt als het centrum beschouwd. Vandaag ontbreekt het Moorsel aan een dorpsplein. Een 
nieuw centrumplein wordt voorzien ter hoogte van de Steenberg. Het nieuwe plein wordt 
gecreëerd door  het vrijliggend woongebied tussen de Moorselstraat en de Spechtenlaan ter 
hoogte van de Steenberg langs de rand te bebouwen. Hierdoor kan een centrumplein ontwikkeld 
worden tussen de Moorselstraat, de kerk, de pastoriewoning en de sporthal ‘de Steenberg’. Dit 
centrumplein kan het dorp Moorsel definiëren op de doortocht. De aangrenzende open ruimte 
en trage wegen worden afgestemd op het nieuwe centrumplein, de schoolomgeving en de vrije 
ruimte aan de voorzijde van de kerk. 
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Duurzaam scenario 2: HOV-as

Binnenpoort

Buitenpoort

Lokale OV-bediening

OV-lijnen en haltes

Verbinding voor gemotoriseerde vervoersmodi

Verbinding voor zachte vervoersmodi

HOV-as

Parkas

4.5. Duurzaam scenario 3: HOV as

Het derde scenario vult de voorgaande twee scenario’s aan. Naast de Park-
as voor zachte verbindingen en pleinen vol leven, wordt een hoogwaardige 
openbaar vervoer as op de N3 uitgebouwd (HOV). Deze HOV-as is onderdeel 
van Regionet en Vervoerregio Leuven.

De HOV volgt de Tervurenlaan en past binnen een regionale vervoersstrategie. 
Verschillende tram- en buslijnen takken aan op deze hoogwaardige openbaar 
vervoer as en maken op die manier een verbinding tussen de kernen. De haltes 
van de HOV sluiten via verbeterde fiets- en voetgangersverbindingen aan op 
de dorpskernen. De basisuitrusting aan de haltes bestaat uit overdekte staan- 
en zitplaatsen, overdekte fietsstallingen en infoverschaffing. 

Naast de HOV as langs de N3 en de overige reguliere buslijnen, worden 
tussen de verschillende dorpskernen lokale vraaggestuurde verbindingen, of 
“Vervoer op Maat” uitgebouwd. Deze lokale verbindingen kunnen bestaan uit 
busverkeer of buurttaxi’s. Er wordt voorgesteld om bvb. een gemeentelijke 
schoolbus buiten de schooluren in te zetten om de verschillende dorpskernen 
te verbinden met het hoofddorp en zijn voorzieningen, de wekelijkse markt, 
de Tervuurse winkelstraten, het OCMW, de bibliotheek... Het Vervoer 
op Maat wordt binnen de werking van de vervoerregio uitgebouwd en 
geïmplementeerd.

Bij voorkeur wordt deze HOV door de doortrekking van tram 44 vorm gegeven. 
Echter gezien het ontbreken van initiatieven om tramlijn 44 op de waarderen, 
lijkt een snelle buslijn van het type trambus met maximale doorstroming een 
optimalere en meer pragmatische oplossing. Er dient onderzocht te worden 
of deze bussen de bovengrondse spoorinfrastructuur van de tram kunnen 
gebruiken als busbaan. Hierdoor kan de vrije busbaan op de N3 aantakken op 
de tramsporen van de MIVB.  Door de uitwerking van de HOV tussen Leuven en 
Brussel kan er heel wat autoverkeer doorheen Tervuren ontmoedigd worden 
en kan de hoogwaardige voorzieningencluster van Africamuseum en BSB 
aangesloten worden op het metropolitaan openbaar vervoersaanbod. Door 
de verbinding van een trambus/tram kan bij schatting een halvering bekomen 
worden van de reistijden tussen de omgeving Centraal Station te Brussel 
en Tervuren Terminus 44. Ter hoogte van het Trammuseum te Sint-Pieters-
Woluwe kan een uitwisseling plaatsvinden voor het HOV richting luchthaven. 
Een afstemming tussen de verschillende OV-diensten dringt zich op. 
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4.6. Afweging van de scenario’s

Vervolgens kunnen de scenario’s een score krijgen per 
doelstelling. Deze scores laten toe de verschillende scenario’s te 
vergelijken en een afweging te maken.

Doordat het BAU-scenario meer inzet op bovenlokale 
doorstroming, zal dit leiden tot meer verkeer doorheen de 
dorpskernen. Dit met als gevolg; meer trillingen, lawaai- en 
geurhinder, een negatievere belevingswaarde van de openbare 
ruimte, meer verkeersonveiligheid (vooral voor zachte 
weggebruikers) en meer files.

Het ‘ideaal scenario’ scoort (uiteraard) zeer goed op alle 
doelstellingen. De bereikbaarheid en toegankelijkheid worden 
aanzienlijk verbeterd door een structurele verbetering van het 
openbaar vervoer en het fietsverkeer. Ook de autobereikbaarheid 
binnen de gemeente zelf wordt sterk verbeterd door het 
voorzien van verkeerspoorten die het doorgaande verkeer (van 
buiten de gemeente) ontmoedigen. Deze ontmoediging zal het 
sterkst waarneembaar zijn bij de zogenoemde buitenpoorten 
waar het verkeer tijdens de spitsuren bewust vertraagd wordt. 
Hierdoor worden de files op de lokale wegen buiten de dorps-
en woonkernen voorzien. Deze verkeerspoorten komen voor op 
de doortochten ter hoogte van de belangrijkste dragers voor het 
langzaam verkeer (Voerpad, Moorselpad  en Duisburgpad). 

Bij het 1ste duurzaam scenario ‘de park-as’ gaat de aandacht 
hoofdzakelijk naar leefbaarheid voor en door langzame 
weggebruikers (fietsers en voetgangers). Door de uitrol van 
een fijnmazig en samenhangend langzaam-verkeersnetwerk 
geënt op het voorkomend reliëf worden alle woongebieden 
op een duurzame manier verbonden met de Tervuurse 
(handels-) voorzieningen. Dit heeft een zeer positieve invloed 
op de verkeersveiligheid omdat knelpunten aangepakt 
worden ten behoeve van zachte weggebruikers en er een 
modal shift plaatsvindt richting duurzamer vervoergebruik. De 
toegankelijkheid verbetert ten aanzien van zachte vervoermodi, 
maar omdat een kwalitatieve openbaar vervoerverbinding 
ontbreekt, is dit effect beperkt. Dankzij de modal shift die 
dit scenario tot gevolg heeft, verbeteren de leefbaarheid en 
de milieu- en natuurkwaliteit. Ook deze vooruitgang is niet 
maximaal onder meer omdat de openbare ruimten in de vier 
dorpskernen parkeerpleinen blijven. Belangrijk in dit scenario 
is de opwaardering van de handelskernen door een verbeterde 
samenhang tussen de toeristisch-recreatieve gebieden, en 
een versterking in hun potentieel (Dijlenetwerk, Zoniënwoud, 
Africamuseum en Park van Tervuren).  

Het tweede scenario ‘pleinen vol leven’ voorziet hoofdzakelijk 
in het  versterken van de handelskernen en het weren van het 
bovenlokaal autoverkeer in de woongebieden. Dit scenario 
heeft vooral een positieve invloed op de dorpskernen en de 
verkeersleefbaarheid, daar de pleinen uitgebouwd worden tot 
volwaardige verblijfspleinen. Dit scenario scoort ook goed op 
veiligheid omdat het autoverkeer vermindert. De verbetering in 
toegankelijkheid is matig: enerzijds verhoogt de toegankelijkheid 
voor zachte weggebruikers, anderzijds ontbreekt er een 
kwalitatieve openbaar vervoerverbinding naar Brussel en Leuven 
(toegankelijkheid voor iedereen).

Het derde scenario zet voornamelijk in op openbaar vervoer. Dit 
scenario zet minder in op doelstellingen zoals verkeersveiligheid 
en verkeersleefbaarheid of andere meer lokale doelstellingen. 

Bovenstaande beschrijvingen werden vertaald naar scores 
(zie bijhorende tabel). Daaruit bleek dat het ‘ideaal scenario‘ 
het beste scoort. Het ‘ideaal scenario’ is binnen de huidige 
planningscontext echter zowel financieel als qua draagvlak zeer 
moeilijk te realiseren.
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BAU-scenario ideaal scenario DS1 Park-as
DS2 Pleinen vol 

Leven
DS3 HOV-as

Globale doelstelling

Meer verkeersveiligheid - ++ + ++ +

Hogere verkeersleefbaarheid -- ++ + ++ +

Toegankelijkheid voor iedereen -- ++ ++ + ++

Optimale bereikbaarheid - ++ ++ + +

Beperken van de natuur-en milieuschade - ++ ++ + +

Lokale doelstelling

Locatiebeleid voeren - ++ ++ ++ ++

Woonkwaliteit garanderen van de 
verblijfsgebieden

-- ++ + ++ +

Handelskern opwaarderen -- ++ ++ ++ +

Toeristisch-recreatief aanbod versterken -- ++ ++ + +

Samenhang Africamuseum, landschap en 
dorp versterken

-- ++ ++ + +

Verhogen openbaar vervoer - ++ + + ++

Verhogen fietsgebruik -- ++ ++ + +

Comfortabel autogebruik (intern Groot-
Tervuren)

-- ++ + ++ +

trend                                            trendbreuk
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4.7. Toelichting voorkeursscenario 

Het voorkeursscenario combineert de drie duurzame scenario’s 
tot een beleidsvisie. Vanuit deze beleidsvisie worden de 10 
thema’s van het toekomstige mobiliteitsplan gedistilleerd. Deze 
10 thema’s omvatten de synthese van het beleidsscenario .

	Het concept van de ‘Park-as’ voorziet in de verkeersveilige 
verbinding van het centrum van Tervuren en Vossem met het 
Park van Tervuren en het Zoniënwoud. De Park-as capteert  
en stimuleert het fietsgebruik en verzamelt het leeuwendeel 
van de woon-, werk-, en recreatievoorzieningen in Groot- 
Tervuren langs de groene fietsas.  Er  wordt  voorgesteld  om 
de verschillende voorzieningen langs de N3 en het park te 
ontsluiten op de Park-as  via  de  Keizerinnedreef.  De  Park-  
as strekt zich eveneens uit van het centrum van Tervuren 
doorheen het Zoniënwoud via de Vlaktedreef. Samen  met 
het Moorselpad en het Duisburgpad vormt de Park-as via de 
Voerpaden een netwerk voor fietsers en voetgangers. Noord- 
zuidgeoriënteerde trage tangentiële verbindingen tussen de 
drie assen vervolledigen het netwerk. Dit  netwerk  ontsluit 
de vier kernen van Tervuren en bedient ook de verschillende 
grotere verkeersattractoren.

	‘Pleinen vol leven’ spitst zicht toe op de transformatie van de 
pleinen in Groot-Tervuren van autogerichte infrastructuur naar 
belevingsvolle publieke ruimtes, en van verkeersruimte naar 
kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte. Deze aanpak voorziet in de 
structurele herwaardering van de verschillende dorpskernen. 
In functie van de verkeersleefbaarheid en -veiligheid wordt 
het doorgaande verkeer geminderd en gemilderd ter hoogte 
van de centrale pleinen. In het scenario wordt het centrum 
van Tervuren stevig aangepakt. Het doorgaand verkeer 
-d.i. verkeer zonder bestemming in Tervuren- wordt via de 
omleidingsweg door het park uit het centrum geleid, en 
dit zonder het centrum onbereikbaar te maken voor het 
autoverkeer. Deze verkeersgeleiding heeft vooral tot  doel  
om het centrum te erkennen als attractieve publieke ruimte 
waar het aangenaam vertoeven, winkelen, een terrasje 

doen,... is. Tervuren kan de toeristisch-recreatieve place-to-be 
worden in dit deel van de regio. In het hoofddorp wensen we 
bijkomende horeca, winkels en voorzieningen aan te trekken. 
Echter bepaalt het doorgaand verkeer vandaag grotendeels 
de (negatieve) aantrekkingskracht van het centrum en dit 
door het ontbreken van aangename verblijfsruimtes. In dit 
scenario filteren buitenpoorten het verkeer ter hoogte van 
de gemeentegrens en dwingen een verkeersregime af van 
50km/u. Diverse maatregelen moeten ervoor zorgen dat het 
verkeer ter hoogte van de buitenpoorten afgestemd wordt op 
de gewenste verkeersintensiteiten in de centrumgebieden, 
rekening houden met een vlotte doorstroming van het OV.

	Naast de Park-as voor zachte verbindingen en pleinen vol 
leven, wordt een hoogwaardige openbaar vervoer as op de N3 
uitgebouwd (HOV).  Verschillende tram- en buslijnen takken aan 
op deze hoogwaardige openbaar vervoer as. De haltes van de 
HOV sluiten via verbeterde fiets- en voetgangersverbindingen 
aan op de dorpskernen. De basisuitrusting aan de haltes 
bestaat uit overdekte staan- en zitplaatsen, overdekte 
fietsstallingen en infoverschaffing. 
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Richtinggevend deel

1. Modal shift

Uit de meest recente modal split cijfers (het aandeel van de 
vervoerswijzen) blijkt de auto-afhankelijkheid in Tervuren gelijk 
te zijn aan het Vlaamse gemiddelde: 59% van de woon-werk- en 
woon-schoolverplaatsingen wordt door de Tervurenaars met de 
auto gedaan. Van de overige 41% nemen de Tervurenaars het 
vaakst het openbaar vervoer (17%) , gevolgd door de fiets (13%) 
en te voet (4%). De rest (7%) wordt met andere vervoersmiddelen 
afgelegd. Let op: dit betreft enkel de woon-werk- en woon-
school verplaatsingen en zijn enkel de verplaatsingen van de 
Tervurenaars zelf. Een groot deel van de verplaatsingen (winkel, 
recreatie, bezoeken, ...) valt hier buiten beschouwing. Een 
volledige modal split voor Tervuren is niet beschikbaar.  (bron: 
Statistiek Vlaanderen)

In het Vlaams Regeerakkoord (2019-2024) is opgenomen dat 
het aandeel duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of 
speedpedelec, eigen of via deelsystemen, en met collectief 
vervoer of taxi) voor heel Vlaanderen moet toenemen tot 
minstens 40%. Dit geldt voor alle verplaatsingen. Voor de 
vervoerregio’s Gent, Antwerpen en Vlaamse Rand is deze 
doelstelling zelfs hoger: naar een aandeel van duurzame modi 
van minstens 50%. Aangezien Tervuren deel uitmaakt van 
Vervoerregio Leuven geldt hier officieel een doelstelling van 
40%.

De ambitie van Tervuren ligt hoger dan de doelstelling van het 
Vlaamse Regeerakkoord. Gezien de nabijheid van Brussel en 
de sterke ambities van Regionet (zie hoger) stelt Tervuren een 
modal split doelstelling van 50% autogebruik tegen 2030 op. 
We streven naar minder autogebruik en meer voetgangers (5%), 
fietsers (20%) en openbaar vervoergebruikers (20%). 

Te voet
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Met de fiets
13%

Openbaar 
vervoer
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Met de auto
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Ander
7%

2018

Te voet
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Met de fiets
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Onderstaande nota weerspiegelt de kerngedachten van 
het nieuwe beleidsplan. Deze beleidsnota is opgevat uit 10 
thema’s. De 10 thema’s van dit beleidsplan zijn er onder meer 
op gericht om het doorgaande verkeer te stroomlijnen en te 
milderen. Daarnaast zet Tervuren in de 10 thema’s in op het 
aanbieden van alternatieven, zoals voetgangers, fietsers en 
openbaar vervoer en het verbeteren van de verkeersveiligheid 
en verkeersleefbaarheid.

2.1. Sluipverkeer 

Het is van groot belang om samen met de buurgemeenten aan te 
sturen bij Vlaanderen op een betere doorstroming van de E411 
en R0. Uit verkeersonderzoek merken we dat bij de (dagelijkse) 
files het doorgaande verkeer de snelweg verlaat en zich begeeft 
doorheen de Tervuurse dorpen. Verkeer tussen de E411 en de 
R0 zoekt zich een weg doorheen Duisburg en Tervuren. Verkeer 
tussen N3 en E40 gaat dwars door de dorpskern van Moorsel. De 
tijdswinsten zijn soms beperkt. Echter hebben de automobilisten 
een gevoel van vooruitgang. De effecten zijn gekend: meer dan 
1000 wagens per uur doorheen de dorpsstraten van Tervuren 
en Duisburg. Samen met de Tervuurse buurgemeenten dient 
er aangestuurd te worden op de infrastructurele aanpak van de 
op- en afrittencomplexen Vier Armen, Leonard en Jezus-Eik. De 
studie Ring-Oost is lopende en zal inzicht verschaffen in welke 
quick wins en maatregelen op lange termijn het meest geschikt 
zijn om de doorstroming op het hoofdwegennet te verbeteren. 

Naast de noodzakelijke ingrepen op de hoofdwegen, wenst 
Tervuren ook lokaal de impact van het (bovenlokaal) doorgaand 
verkeer te beperken. Dit zal gebeuren door enerzijds sluiproutes 
minder aantrekkelijk te maken (bv. door toeritdosering, 
wegversmalling, lager snelheidsregime, circulatiewijzigingen, 
etc.) en anderzijds sluiproutes af te sluiten voor het verkeer (bv. 
door ANPR-camera’s, knippen van routes, etc.). 

2.1.1. Buitenpoorten

Er zijn twee soorten verkeerspoorten: de buitenpoorten 
hebben tot doel het (bovenlokaal) doorgaand sluipverkeer te 
ontraden; de binnenpoorten benadrukken een wijziging in het 
snelheidsregime (zie verder).

Het dorp Duisburg ontvangt in de ochtendspits een groot deel 
van het sluipverkeer. Het voorzien van een buitenpoort (in de 
vorm van dynamische toeritdosering of in de vorm van andere 
maatregelen) tijdens de ochtendspits ter hoogte van het 
kruispunt Schonenboomstraat x Overijsesteenweg te Duisburg 
(of in of voor Eizer), zal het doorgaande sluipverkeer milderen. 
Deze buitenpoort wordt voorzien om het sluipverkeer het 
hoofd te kunnen bieden vanuit Overijse. Een buitenpoort wordt 
idealiter samen ingevoerd met een circulatieplan in Duisburg 
(zie p 49), om te vermijden dat het doorgaand verkeer de 
verbindingswegen verlaat tijdens de ochtendspits. Aangezien de 
route in kwestie ook door bussen van De Lijn (kernnet) gebruikt 
worden, zullen de maatregelen moeten rekening houden met 
een maximale doorstroming voor de bus. Een maatregelenpakket 
op maat wordt uitgestippeld via een participatietraject met 
buurtbewoners en stakeholders (De Lijn, MOW, politie, 
buurgemeenten, etc.).

Een tweede buitenpoort kan eventueel worden voorzien, na 
evaluatie, ter hoogte van de  Veeweidestraat in  functie  van  het 
sluipverkeer komende van Huldenberg. Deze buitenpoort kan  
voorzien  worden  aan   het   kruispunt met de Rootstraat of ter 
hoogte van de gemeentegrens. Een kanttekening bij een dosering 
aan de gemeentegrens bestaat eruit dat handhaving door 
beboeting hier noodzakelijk zal zijn. Ook voor deze buitenpoort 
zal overleg met De Lijn en buurgemeenten noodzakelijk zijn en 
moet gewaakt worden over de doorstroming van de bussen.

2. De 10 thema’s van het 
mobiliteitsplan
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Thema 1 - Sluipverkeer. De buitenpoorten ontraden doorgaand sluipverkeer door Tervuren. 

Een derde buitenpoort kan, in overleg met AWV, vorm krijgen 
door de bestaande verkeerslichten op het kruispunt van de N3 
en de Stationsstraat anders in te stellen, zodat het doorgaand 
verkeer minder zicht heeft op de opbouwende file op de N3 en 
minder geneigd is om de N3 te verlaten.

De vierde en vijfde buitenpoort moeten het bovenlokaal 
sluipverkeer weren uit de kernen van Vossem en Moorsel. 
Herhaald onderzoek naar het sluipverkeer in Tervuren zal 
uitwijzen of er in de toekomst nog bijkomende buitenpoorten 
noodzakelijk zullen worden.

Welke vorm de buitenpoorten aannemen (toeritdosering, 
een andere weginrichting, verkeerslichtenregeling, ANPR-
camera’s,...) wordt de komende jaren bestudeerd en uitgevoerd.

Deze aanpak vindt bij voorkeur gemeentegrensoverschrijdend 
plaats zodat verkeerscascades reeds bij de bron aangepakt 
worden en het verkeer naar de hoofdwegen kan gestuurd 
worden.
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Thema 1 - Sluipverkeer. Ter illustratie: de buitenpoort in Duisburg in de vorm van toeritdosering ontraadt het doorgaand verkeer. 

beleidsplan | 15 juni 2020 | gemeente Tervuren

47



2.1.2. Vlaktedreef

De Vlaktedreef genereert heel wat bovenlokaal sluipverkeer 
doorheen het centrum van Tervuren. Deze sluipweg wordt 
gebruikt als parallel voor de R0. Daarnaast is de Vlaktedreef 
een belangrijke fietsverbinding tussen Tervuren en Overijse. Er 
worden maatregelen genomen om de toegang tot de Vlaktedreef 
af te sluiten voor het autoverkeer. We opteren ervoor om het 
gemotoriseerd verkeer gefaseerd te weren uit de Vlaktedreef. In 
een eerste fase wordt de Vlaktedreef tijdens de avondspits en 
op zondagen voor doorgaand verkeer afgesloten. Op die manier 
wordt er bovendien meer ruimte voor fietsers gecreëerd. Deze 
maatregel wordt geëvalueerd en een eventuele uitbreiding van 
de sluiting van de Vlaktedreef zal worden overwogen.

Thema 1 - Sluipverkeer. In de Vlaktedreef wordt doorgaand verkeer tijdens de ochtendspits onmogelijk gemaakt.
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2.2. Circulatieplannen 
Circulatieplannen zijn een effectief middel om ongewenst 
sluipverkeer terug te dringen. Samen met de maatregelen 
hierboven beschreven, kan een circulatieplan - op maat van 
elke deelgemeente - het doorgaand verkeer verminderen en de 
bereikbaarheid en mobiliteit voor de bewoners en bezoekers 
verbeteren. 

Deze circulatieplannen worden opgesteld volgens een aantal 
principes:

	doorgaand (sluip)verkeer wordt ontraden, waar noodzakelijk 
onmogelijk gemaakt,

	bestemmingsverkeer blijft steeds mogelijk,

	er wordt meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen 
gecreëerd,

	mobiliteit van eigen inwoners mag niet te zeer worden 
bemoeilijkt,

	overlast mag niet simpelweg worden verplaatst zodat het echt 
onleefbaar wordt voor bepaalde straten ten voordele van 
andere straten.

Voor Moorsel wordt de komende jaren een circulatieplan 
opgesteld om de verkeersoverlast die vandaag bestaat aan te 
pakken. 

Ook in Duisburg dient een circulatieplan de verkeersleefbaarheid 
en verkeersveiligheid af te dwingen bij de inrichting van de 
toeritdosering. Het kan uiteraard niet de bedoeling zijn dat 
sluipverkeer de toeritdosering omzeilt door een andere route te 
kiezen door Duisburg. De zuidelijke zijstraten van de Hulststraat, 
zoals de Ijzerstraat, worden enkel toegankelijk voor plaatselijk 
verkeer, worden ingericht als eenrichtingsstraat met dynamische 
signalisatie of worden geknipt voor autoverkeer. Naar analogie 
met de spitslichten, zijn deze maatregelen enkel tijdens de 
ochtendspits van kracht. Als mogelijk en nog beter alternatief 
overleggen we met Overijse om na te gaan of op hun grondgebied 
maatregelen kunnen getroffen worden  om  het  sluipverkeer  
te weren, door ter hoogte van de school in Eizer lichten als 
bijkomende spitslichten te laten fungeren en het Lindaal af te 
sluiten voor doorgaand verkeer tijdens de ochtendspits.

In het centrum van Tervuren dient een nieuwe verkeerscirculatie 
het  veelvuldig  doorgaand  sluipverkeer   onmogelijk   te 
maken, zonder het bestemmingsverkeer ten voordele van 
winkels, scholen, woningen… te bemoeilijken. De huidige 
verkeerscirculatie versterkt het doorgaand sluipverkeer; de 
verkeersstructuur is weinig leesbaar, waardoor veel zoekverkeer 
gegenereerd wordt. Het nieuwe verkeerscirculatieplan voor  
het centrum van Tervuren wordt opgevat als zones met elk hun 
eigen ontsluitingslogica. De zones worden opgespannen tussen 

de aanwezige winkelstraten en de bestaande voorzieningen 
(scholen, recreatie, RVT…). Hierdoor zijn de functies die verkeer 
aantrekken goed bereikbaar zonder omrijden. Verbindingen 
tussen de zones zijn uiteraard voorzien; echter wordt het 
doorgaand sluipverkeer structureel ontraden. De gebieden 
tussen de invalswegen worden zo autoluw. Bij de opmaak van 
het circulatieplan wordt erover gewaakt dat verkeersoverlast 
niet wordt verschoven naar straten waar dit niet wenselijk is.

Omdat de potentiële doorsteek die het doorgaand verkeer 
via het Park van Tervuren leidt nodig is om Tervuren centrum 
verkeersluwer te maken, is een circulatieplan op korte en lange 
termijn noodzakelijk. Op korte termijn voeren we, in afwachting 
van de uitwerking en het in voege treden van het ruimere 
circulatieplan, een light-versie uit van het circulatieplan waarbij 
we het sluipverkeer uit het historische centrum en zeker uit de 
schoolomgevingen weren zonder de hinder naar andere delen 
en straten van het centrum te verleggen. Het circulatieplan op 
lange termijn zal dankzij het alternatief voor doorgaand verkeer 
via de nieuwe doorsteek andere maatregelen bevatten.

We bekijken op middellange termijn of er in Vossem ook een 
circulatieplan noodzakelijk en mogelijk is.

Bij de opmaak van een circulatieplan worden bewoners en 
stakeholders betrokken via een participatief traject. Zo’n traject 
heeft als doel alle belanghebbenden te betrekken. Niet alleen de 
bewoners van de wijk, maar ook bewoners van naburige wijken 
voor wie de maatregelen een impact kunnen hebben.

Een participatief traject zal minstens volgende stappen bevatten:
1. In kaart brengen van de knelpunten en de doelstellingen
2. Bespreking van de mogelijke maatregelen en scenario’s
3. Evaluatie van de maatregelen
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2.3. Fietsvriendelijke gemeente

Tervuren heeft de ambitie een echte fietsgemeente te worden. 
Om dit te realiseren willen we een herkenbaar, veilig en 
comfortabel fietsnetwerk aanleggen. Dit netwerk bestaat uit 
een aantal snelle, hoogwaardige bovenlokale fietsverbindingen 
en een fijnmazig lokaal fietsnetwerk. Het uitstippelen van het 
fietsnetwerk gaat gepaard met een fietspadenstrategie waar, 
naar analogie met de al opgestelde voetpadenstrategie. Door 
middel van al dan niet afgescheiden fietspaden, suggestiestroken, 
fietsstraten, ... kan het netwerk vorm krijgen.

2.3.1. Snelle bovenlokale fietsverbindingen

2.3.1.1. Robuuste fietsstructuur

Er worden drie verbindingen in de robuuste fietsstructuur 
onderscheiden: het Moorselpad op het Plateau van Moorsel,  
de Voerpaden langs de Voervallei en het Duisburgpad over het 
Plateau van Duisburg. Deze drie hoofdroutes bepalen oost- 
west georiënteerde verbindingen tussen Leuven en  Brussel,  
die zowel voor lange afstanden als voor korte verplaatsingen 
gemaakt kunnen  worden. Het tracé van de fietssnelweg F29 
Brussel-Tervuren-Leuven vanaf Tervuren richting Leuven moet 
nog bepaald worden in overleg met de provincie en MOW. Het 
finale tracé wordt beslist door de bevoede Vlaamse minister met 
advies vanuit de vervoerregio. Het  Moorselpad,  de  Voerpaden  
en het Duisburgpad ontsluiten niet alleen de verschillende 
woongebieden, ze verbinden eveneens de toeristisch-
recreatieve netwerken van het Zoniënwoud, Dijlenetwerk en 
Woluwevallei. Waar de drie hoofdroutes buslijnen kruisen of 
ermee samenvallen, wordt in overleg met De Lijn een gepaste 
inrichting voorzien.

Naast het voorzien van verkeersluwe fietsverbindingen, wordt 
het vervolledigen van fietspaden langs de N3 tot de grens met 
Leefdaal op de sporen gezet door de opmaak van een start- en 
projectnota in samenwerking met het Vlaams Gewest.

2.3.1.2. Aanvullende functionele fietsroutes

Het fietsnetwerk in Tervuren bestaat uiteraard uit meer dan drie 
verbindingen. Naast de robuuste fietsstructuur zijn er een aantal 
aanvullende functionele fietsroutes die complementair zijn aan 
de drie hoofdverbindingen. Volgende aanvullende functionele 
fietsroutes worden geselecteerd:

• Duisburg – Tervuren: via Mechelsestraat, Zittekesstraat – 
Ackermansdreef

• Duisburg – Vossem: via Kouterweg

• Vossem – Moorsel: via Stationsstraat – Edelweislaan – 
Sterrebeeklaan – Moorselstraat

• Vossem – Leefdaal (Bertem): via Dorpsstraat – Hondsbergen  
- Lindenberg

• Moorsel – Duisburg: via Moorselstraat – Waalsebaan

• Moorsel – Sterrebeek: via Voskapelstraat – Moorselstraat

• Duisburg – Overijse: via Overijsesteenweg

• Duisburg – Huldenberg: via Huldenbergstraat

• Duisburg – Brussel: Heidestraat - Terschurenstraat - 
Dronkemansdreef

• Tervuren – Overijse (Eizer): via Duisburgsesteenweg – 
Schonenboomstraat – Overijsesteenweg 

• Tervuren – Overijse (Jezus Eik): via Vlaktedreef

• Tervuren – Wezembeek-Oppem: via Oppemstaat – 
Astridlaan

• Tervuren – Brussel: via Tervurenlaan

2.3.2. Een fijnmazig lokaal fietsnetwerk

Een fijnmazig netwerk van lokale fietsroutes wordt verder 
uitgebouwd tussen de bovenlokale fietsverbindingen. Dit 
kunnen bestaande wegen zijn waar de fietsinfrastructuur 
verbeterd wordt, maar ook onverharde (landbouw)wegen of 
bestaande juridische voetwegen kunnen ingeschakeld worden. 
De verschillende hoofdroutes worden vorm geven door 
verkeersveilige oversteken ter hoogte van de drukkere wegen 
en het accentueren van de fietser op de rijbaan (bvb door 
fietssuggestiestroken of fietsstraten) of een fietsweg met eigen 
bedding. Fietsers en voetgangers krijgen uitdrukkelijk meer 
ruimte in het straatbeeld. Dit heeft een uitgesproken positieve 
invloed op het fiets- en ruimtegebruik en de gezondheid van de 
inwoners. Bebording op cruciale kruispunten wordt voorzien om 
de wandelaars en fietsers te informeren.

2.3.3. Fietsparkeren

In de dorpscentra, waar de bevolkingsdensiteit en het aantal 
winkels en diensten hoog zijn, is er nood aan bijkomende 
parkeercapaciteit voor  fietsen.  De  komende  jaren  worden  
op cruciale plaatsen, zoals in de winkelstraten en aan openbaar 
vervoerhaltes, al dan niet overdekte fietsenstallingen geplaatst.
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TMP 27/02/2017

werf X. robuuste en verkeersveilige zachte verbindingen

doel - voorzien van een vlotte en verkeersveilige trage verbindingen doorheen Tervuren
- Voerpad(en)
- Moorselpad
- Duisburgpad
- transversale verbindingen tussen de paden

- stimuleren verplaatsingsgedrag – fietsverkeer als waardig alternatief
- toeristisch-recreatieve ontsluiting van Groot-Tervuren structureel verbeteren

actie - voorzien (dynamische verdwijn) paal / hefboom (=spitsgevoelige inrichting)

partners - gemeente Tervuren, VLM, toerisme

timing - 2020 uitvoering (gefaseerd)

Thema 3 - Fietsvriendelijke gemeente.  Snelle bovenlokale fietsverbindingen. 
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2.4. Voetgangers

In de dorpscentra verdienen voetgangers prioriteit. Er wordt  
de komende jaren extra aandacht besteed aan het comfort en 
de toegankelijkheid voor voetgangers. De gemeente stelde 
reeds een voetpadenstrategie op, die het type voetpad per 
straat definieert en prioriteiten vastlegt. Categorie 1 voetpaden 
zijn het meest prioritair omdat ze het meest gebruikt worden. 
Deze voetpaden liggen meestal in de dorpscentra, bij haltes 
van openbaar vervoer of op andere plaatsen waar veel 
voetgangers komen. Deze voetpaden worden volledig aangelegd 
of heraangelegd indien nodig. De overige voetpaden krijgen 
punctuele herstellingen omwille van veiligheidsredenen. 

Volle rode lijn = voetpad
Stippellijn = voetpadinfrastructuur gelijkgronds 
(woonerfconcept)
Oranje lijn = fiets/voetpad gecombineerd.

Thema 4 - Voetgangers. De voetpadenstrategie zorgt voor een integrale voetgangersaanpak.

Bij opportuniteiten zoals rioleringswerken onderzoekt de 
gemeente een volledige herinrichting en verfraaiing die allerlei 
modaliteiten kan aannemen (groene stroken, gelijkgronds 
profiel, reguliere voetpaden,…). Bij elke heraanleg wordt extra 
aandacht besteed aan de toegankelijkheid voor minder mobiele 
personen. We plannen in 2025 een grondige evaluatie en indien 
nodig bijsturing van de voetpadenstrategie. 

Daarnaast werkt de gemeente aan het verder openstellen van 
functionele trage wegen voor voetgangers, conform het decreet 
gemeentewegen.
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2.5. Parkeren

De parkeercapaciteit en het parkeerbeleid in Tervuren worden 
met een uitgebreid parkeeronderzoek onder de loep genomen. 
Met dit onderzoek kunnen we het parkeerbeleid verder 
vormgeven en onderbouwen. Het onderzoek focust op twee 
thema’s: bewonersparkeren in de verschillende dorpskernen 
en bezoekersparkeren in de omgeving van de recreatieve 
cluster in Tervuren (Park van Tervuren en Africamuseum). Via 
parkeertellingen op verschillende tijdstippen maken we een 
parkeerbalans op en willen we zicht krijgen op het gebruik van 
de parkeerplaatsen, tekorten en de restcapaciteit. Dit onderzoek 
vangt aan na de aanleg van de parking op de locatie van het 
bufferbekken (in het Park van Tervuren) en van de parking 
(P+R) aan de tramterminus. Bij de ingebruikname van de 
nieuwe parkings op het bufferbekken in de Keizerinnedreef en 
de randparking op de site Panquin, worden kleinere en minder 
uitgeruste parkeergelegenheden in en rondom het Park van 
Tervuren gesupprimeerd.

Voor de verschillende dorpskernen en specifiek voor Tervuren 
centrum streven we naar meer  collectieve  parkeervormen voor 
bewoners en bezoekers. Nieuwe geplande projecten bieden 
collectieve (ondergrondse) parkeergarages aan bewoners, 
waardoor de publieke ruimte gevrijwaard wordt van geparkeerde 
wagens.   In het centrum van Tervuren wordt een nulmeting 
uitgevoerd van de aanwezige private en publieke stalplaatsen. 
Wanneer het aanbod ontoereikend blijkt, worden bij nieuwe 
projecten (ondergrondse) parkeerplaatsen voor bewoners 
opgelegd als stedenbouwkundige last en wordt er actief 
gewerkt aan de creatie van parkeerpockets (bvb site GITO, fase 
2 Van de Velde, Panquin,..). In de masterplannen voor Moorsel, 
Vossem en Duisburg waken we over voldoende collectieve 
parkeergelegenheid in de centra.

In het centrum van Tervuren worden drie parkeerroutes 
vooropgesteld die de winkelstraten en de grotere voorzieningen 
bedienen. Deze parkeerroutes komen overeen met de 
geselecteerde wijkverzamelwegen (zie circulatieplan) en 
verknopen met de (rand)parking van omgeving Africamuseum, 
Warandepoort, Panquin, omgeving Nettenberg- Diependal. De 
monitoring van ingevoerde parkeermaatregelen en parkeerbeleid 
gebeurt door regelmatig uit te voeren parkeerduuronderzoek.
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2.6. Wegencategorisering 

Er wordt gestreefd naar de inrichting van de wegen naargelang 
hun functie met extra aandacht voor de leefbaarheid van de 
woonomgeving. Omwille van nieuwe te verwachten regelgeving 
met betrekking tot de categorisering van wegen, opteren 
we ervoor om voorlopig de thans geldende categorisering in 
het momenteel geldende mobiliteitsplan voor Tervuren, te 
handhaven, -behoudens de hierna opgenomen wijzigingen. 
Aangezien de huidige categorisering in sommige gevallen 
niet (meer) strookt met de realiteit en bestaande definities, 
is het mogelijk dat de kwalificatie van bepaalde straten nog 
worden aangepast in de komende jaren.  Eventuele wijzingen 
aan de categorisering zullen gebeuren door middel van 
participatietrajecten. We onderscheiden vier soorten wegen in 
Tervuren.

2.6.1. Bovenlokale wegen

De R0 (primaire weg type 1) en N3 (secundaire weg type 3) zijn 
bovenlokale wegen op het grondgebied van Tervuren. Hiervoor 
ligt de bevoegdheid bij hogere overheden. Voor de R0 is de 
studie ‘Ring Oost’ lopende en worden er diverse maatregelen 
voorgesteld en geëvalueerd. Gemeente Tervuren wil graag 
medewerking aan deze studie verlenen, gezien de maatregelen 
ook op het lokale mobiliteitsbeleid een invloed zullen hebben. 
De consequenties van de maatregelen zullen ten gepaste tijde 
door de gemeente onderzocht worden.

Ook met AWV, de beheerder van de N3, werkt de gemeente samen. 
Uit het verkeersonderzoek blijken de verkeersintensiteiten op de 
Leuvensesteenweg acceptabel in functie van de leefbaarheid. 
Gemeente Tervuren gaat in overleg met de wegbeheerder in 
functie van het verbeteren van een aantal knelpunten. Zo kan de 
doorstroming beter ter hoogte van de Pater Duperrieuxlaan, kan 
de verkeersveiligheid verbeterd worden ter hoogte van de Leon 
Soetemanslaan. De verkeerslichtenregeling ter hoogte van de 
Oppemstraat en Brusselsesteenweg kunnen verbeterd worden. 
Tenslotte werken we nauw samen om de N3 her aan te leggen 
vanaf de Gordaellaan tot en met Bertem. Ook de afstemming 
van de buitenpoort ter hoogte van de N3 en de Stationsstraat 
vergt overleg met AWV.

2.6.2. Lokale wegen

Er worden conform de richtlijnen omtrent wegencategorisering 
drie categorieën lokale wegen gehanteerd.   

	Lokale wegen type 1 of lokale verbindingswegen.

Deze verbindingswegen verbinden verschillende dorpskernen 
binnen de gemeente zelf of met de buurgemeentes. Deze 
wegen hebben geen verbindingsfunctie op bovenlokaal niveau. 
Het bevorderen van de doorstroming op deze wegen gaat hand 

in hand met  verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid. 
Op deze wegen worden d.m.v. doseer- of spitslichten 
buitenpoorten voorzien om het bovenlokaal sluipverkeer 
te ontmoedigen. Het snelheidsregime is afhankelijk van 
de ruimtelijke context. Tussen de dorpskernen wordt een 
snelheidsregime van 50 km/u of 70 km/u gehanteerd. 

Ter hoogte van de dorpskernen van Tervuren, Moorsel en 
Duisburg worden de lokale verbindingswegen ingericht 
als doortochten. In de doortochten wordt een inrichting 
gehanteerd die de verblijfsfunctie (wonen, handel, 
scholen,..) maximale ontwikkelingskansen geeft en die 
onveilig rijgedrag voorkomt.  Op deze wegen wordt een 
snelheidsregime van 30km/u aangehouden in de afgebakende 
zone van de dorpskernen, zeker waar ze samenvallen met 
de schoolomgeving. In Duisburg breiden we de zone 30 uit. 
Fietsers blijven op de rijweg door de inrichting van brede 
fietssuggestiestroken. 

	 De lokale wegen type 2 of dorps- of wijkverzamelwegen

De wijkverzamelwegen hebben geen doorgaande of 
verbindende functie. Ze capteren of verzamelen het verkeer 
van een dorp of een wijk en geven toegang tot de lokale 
verbindingswegen. Doorgaand verkeer wordt hier maximaal 
ontraden en de verblijfsfunctie primeert net zoals bij de 
dorpsdoortochten (wonen, winkel, school…). Ook  hier  is  
het snelheidsregime afhankelijk van de ruimtelijke context. 
Op deze wegen wordt een snelheidsregime van 50km/u 
aangehouden. Als de verkeersveiligheid dit noodzakelijk 
maakt, wordt de snelheid op bepaalde plaatsen teruggebracht 
naar 30 km/u. Fietsers kunnen op de rijweg voorkomen door 
de inrichting van brede fietssuggestiestroken.  

Het centrum van Tervuren wordt lokaal ontsloten door 
de Brusselsesteenweg en de Hertenbergstraat, een 
kortsluiting tussen beide wegen voor het autoverkeer 
wordt absoluut vermeden. In afwachting van een eventuele 
Ravensteinontsluiting worden lokale straten op korte termijn 
ingeschakeld voor de uitgesproken lokale ontsluiting het 
centrum.

Voor het dorp Duisburg behoudt de Heidestraat haar 
ontsluitend karakter, waarbij bijzondere aandacht zal gaan naar 
het uitwerken van maatregelen voor veilig fietsverkeer. Verkeer 
dat uit Overijse komt wordt aangezet om via de Schonenboom 
te rijden en niet via de Merenstraat/Heidestraat.

	 De lokale wegen type 3 of erftoegangswegen

Dit zijn de uitgesproken woonstraten waarbij doorgaand 
verkeer zo veel als mogelijk moet ontmoedigd worden. Deze 
wegen hebben hoofdzakelijk als functie toegang te verschaffen 

beleidsplan | 15 juni 2020 | gemeente Tervuren

54



Thema 6 - Wegencategorisering.

voor de bewoners. In de typische woonwijken, uitsluitend 
bestemd voor bewoners en bezoekers of in straten waar 
boordstenen ontbreken of gelijkgrondse profielen bestaan, 
stellen we een verkeersregime van 30 km/u voor. In categorie 
3 straten waar de weginfrastructuur een hogere snelheid 
toelaat, kan een regime van 50 km/u (blijven) gelden, voor 
zover de verkeersveiligheid van aangelanden, voetgangers en 
fietsers verzekerd is.

In de historische centrumstraten in Tervuren-centrum streven 
we op termijn naar de volledige herinrichting via gelijkgrondse 
profielen. In straten met veel fietsverkeer, waar fietsers 
belangrijke fietsroutes gebruiken zoals verbindingen tussen 
fietssnelwegen of die in hoofdzaak gebruikt worden door 

fietsende schoolgaande jongeren of woon-werkfietsverkeer, 
kan overwogen worden om ze in te richten als fietsstraat.

Een deel van de lokale wegen type 3 zijn uitgesproken 
landbouwwegen of parkwegen die geen toegang geven aan 
woningen of andere voorzieningen. Deze landbouwwegen 
krijgen een functietoedeling voor landbouwvoertuigen of 
onderhoudsvoertuigen, fietsers en wandelaars. Zij kunnen 
slechts bij uiterste noodwendigheden, bijvoorbeeld ingeval 
van omleidingen en voor zover de veiligheid van fietsers en 
voetgangers verzekerd is, gebruikt worden voor autoverkeer

Eventuele aanpassingen aan de categorisering zullen 
gebeuren door middel van participatietrajecten (zie ook 
thema ‘Circulatieplannen’).
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2.7. Openbaar vervoer

2.7.1. Hoogwaardig openbaar vervoer

In de toekomst wordt de N3 in de Vervoerregio Leuven 
geselecteerd als kernnetlijn. Er wordt vanuit AWV een studie 
opgestart hoe de doorstroming op deze as kan verbeterd 
worden. Tervuren onderschrijft de ambitie om van de N3 een 
hoogwaardige openbaar vervoersas te maken, zoals omschreven 
in de regionale vervoersstrategie van Regionet Leuven. Een  
snelle  buslijn  van  het  type  trambus  met een maximale 
doorstroming (door middel van een vrije busbaan, aangepaste 
lichtenregelingen of andere maatregelen) lijkt een optimale en 
pragmatische oplossing. Verschillende tram- en buslijnen takken 
aan op deze hoogwaardige openbaar vervoersas. De haltes van 
de HOV sluiten via verbeterde fiets- en voetgangersverbindingen 
aan  op de dorpskernen. De basisuitrusting aan de haltes bestaat 
uit overdekte staan- en zitplaatsen, overdekte fietsstallingen en 
infoverschaffing.

Op korte termijn worden de buslijn langs de N3 en de Druivenlijn  
(Groenendaal - Overijse - Tervuren - Zaventem - Machelen) 
geselecteerd als onderdelen van het kernnet. De lijn Huldenberg 
- Duisburg - Vossem - Moorsel wordt wenselijk geselecteerd als 
aanvullend net.

In het toekomstbeeld ‘Brabantnet’ van De Lijn wordt de 
ringtrambus verlengd van Zaventem tot Tervuren. Gemeente 
Tervuren staat positief tegenover deze verlenging.

De huidige tramlijn 44 van MIVB verbindt Tervuren met Brussel. 
Vandaag is het reizigerscomfort op de trams echter ondermaats. 
Gemeente Tervuren vraagt MIVB te investeren in een hoger 
reizigerscomfort op lijn 44. 

2.7.2. Vervoer op maat

Tussen de Tervuurse kernen wordt een proefproject opgezet van 
vervoer op maat. Dit vraaggericht collectief vervoer heeft als 
doel de mensen te bedienen die vandaag of in de toekomst geen 
beroep kunnen doen op het reguliere aanbod aan openbaar 
vervoer. Het vervoer op maat kan bestaan uit een buurtbus 
met een vaste dienstregeling, maar ook uit een collectieve taxi 
met flexibele route en rittijden. Dit kan ingezet worden om de 
verschillende dorpskernen te verbinden met het hoofddorp 
en zijn voorzieningen, de wekelijkse markt, de Tervuurse 
winkelstraten, het OCMW, de bibliotheek, de gemeentelijke 
administratie...

Thema 7 - Openbaar vervoer.  Hoogwaardig openbaar vervoer langs de N3 en proefproject vraaggestuurd openbaar vervoer tussen de kernen

TMP 27/02/2017

werf XII. busbaan N3 en proefproject vraaggestuurd openbaar vervoer tussen de kernen

doel - stimuleren verplaatsingsgedrag – openbaar vervoer als waardig alternatief 
- versterken multimodale ontsluiting hoofddorp en werfgelegenheidscluster KMMA-BSB-Gito
- versterken openbaar vervoersrelatie Leuven-Brussel
- versterking sociale cohesie en milderen mobiliteitsarmoede (=buurtbussen)

actie - vrije busbanen N3 en pilootproject vraaggestuurd openbaar vervoer 

partners - gemeente Tervuren en de Lijn (MOW en AWV)

timing - 2020 startnota
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Thema 7 - Openbaar vervoer.  Synthesekaart Regionet Leuven
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2.7.3. Mobipunten

Het faciliteren van combimobiliteit (het vlot schakelen tussen 
verschillende vervoersmiddelen) is cruciaal in een transitie  
naar meer duurzame mobiliteit. Mobipunten zijn plaatsen waar 
combimobiliteit mogelijk gemaakt wordt. De beleidsvisie van de 
Vlaamse Overheid definieert een mobipunt als een herkenbare 
plek met een aanbod aan diverse, op elkaar afgestemde 
vervoermogelijkheden. Bij voorkeur wordt dit aangevuld met 
extra diensten. Elk knooppunt  van  vervoermogelijkheden, 
nabij voldoende vervoerpotentieel, komt dus  in  aanmerking als 
mobipunt. Mobipunten zijn bovendien de haltes bij uitstek die 
toegankelijk zijn voor minder mobiele personen.

De beleidsvisie maakt een onderscheid tussen verschillende 
soorten mobipunten, afhankelijk van het openbaar 
vervoeraanbod: interregionaal, regionaal, lokaal en buurt. 
Gezien de vervoerregio grotendeels beslist over de selectie 
van mobipunten, zullen de definitieve locaties en inrichting van 
deze mobipunten vanuit de vervoerregio bepaald worden. De 
gemeente wenst in dit mobiliteitsplan een visie mee te geven 
voor de uiteindelijke selectie van mobipunten. Tervuren bevat 
immers een aantal locaties die in aanmerking komen voor een 
mobipunt. 

Aangezien er geen halte voor interregionaal openbaar vervoer 
in Tervuren aanwezig is, is een interregionaal mobipunt niet 
mogelijk.

Aangezien de tramlijn en de kernnetlijn langs de N3 tussen 
Tervuren en Leuven regionale verbindingen zijn, komen 
de haltes langs deze lijnen in aanmerking als potentiële 
regionale mobipunten. Gemeente Tervuren wenst, gezien het 
samenkomen van verschillende openbaar vervoerlijnen, een 
fietssnelweg en het autonetwerk, één of meerdere van de 
haltes Terminus, Vier Winden, Oppemstraat en Vier Armen uit te 
bouwen als regionaal mobipunt. Op lange termijn, als het HOV 
tussen Leuven en Tervuren gerealiseerd wordt, wenst Tervuren 
ook de haltes Vossem Stationsstraat en Tervuren Gordaallaan te 
selecteren en uit te bouwen als mobipunten. 

Een lokaal mobipunt wordt minstens bediend door een 
frequente lokale openbaar vervoerverbinding of door 
vraaggericht collectief vervoer (bv. een buurtbus voor school- of 
werkverplaatsingen). Aangezien de lijnen en dienstregelingen 
van het openbaar vervoer in de nabije toekomst zullen wijzigen 
(volgens het principe van basisbereikbaarheid), is het vandaag 
onmogelijk de definitieve locaties van de lokale mobipunten 
te bepalen. Voor gemeente Tervuren lijkt het logisch om in elk 
dorpscentrum minstens één lokaal mobipunt te selecteren, 
zodat de inwoners een divers mobiliteitsaanbod ter beschikking 
hebben. Enkele mogelijke locaties voor een lokaal mobipunt zijn: 
de halte Duisburg Kerk, de halte Tervuren Kerk, de halte Moorsel 
Kerk en aan de pastorie en school van Vossem.

Een mobipunt op buurtniveau wordt niet noodzakelijk door 
openbaar vervoer bediend. Deelwagens zijn wel een essentieel 
onderdeel van een buurtmobipunt. In de wijken waar geen 
openbaar of vraaggericht collectief vervoer aanwezig is, willen 
we een buurtmobipunt inrichten, zodat de inwoners van die 
wijken toegang krijgen tot alternatieven voor de privé-wagen. 
Deze buurtmobipunten worden gesitueerd op centrale plekken 
in de wijk en bevatten idealiter ook aanvullende diensten als 
een pakketautomaat, een horecazaak, fietsenstallingen, etc. De 
exacte locaties voor buurtmobipunten in Tervuren worden verder 
onderzocht en in samenspraak met de inwoners gerealiseerd. 
Mogelijke locaties voor een buurtmobipunt in Tervuren zijn: op 
het kruispunt van de H. Boulengerlaan met de A. Asselbergslaan 
in Tervuren, aan het Sportcentrum in Tervuren en aan het 
kruispunt van de Sint-Jansstraat en de Kapellestraat in Tervuren.
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Thema 7 - Mobipunten: voorgestelde locaties in Tervuren.
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2.8. Verkeersveiligheid 

2.8.1. Schoolomgevingen

In het informatief deel worden de schoolomgevingen aangeduid 
als een knelpunt, omwille van het gebrek aan een verkeersveilige 
en autoluwe inrichting. De gemeente heeft de laatste jaren 
inspanningen geleverd om een aantal schoolomgevingen 
veiliger te maken. Zo werden aan de basisschool in Moorsel 
en de Mariaschool in Tervuren een schoolstraat (tijdelijke 
autovrije straten) ingevoerd en werden in Duisburg heel wat 
sensibiliseringsacties opgezet. Toch zijn er nog heel wat kansen 
om de verkeersveiligheid aan de scholen te verhogen. 

In dit mobiliteitsplan worden de doelstellingen en principes van 
de verkeersveilige schoolomgevingen en -routes in Tervuren 
vooropgesteld. De belangrijkste doelstelling is dat meer kinderen 
(met of zonder toezicht) te voet of met de fiets naar school 
kunnen gaan. Aangezien er op dit moment geen cijfers zijn over 
de huidige vervoerswijzekeuze (modal split) van de schoolgaande 
jeugd in Tervuren, is het onmogelijk om deze doelstelling te 
vertalen naar een beoogd percentagecijfer.

De gemeente Tervuren wil een aanpak op maat van elke school 
uitwerken, in samenspraak met de school, de ouders en de 
leerlingen.  Voor elke school wordt een schoolvervoerplan 
uitgewerkt waarin de doelstellingen en maatregelen op korte en 
middellange termijn beschreven staan.

De maatregelen bevatten minstens volgende onderdelen: 
infrastructuur (bv. alternatieve autoluwe toegangspoorten, 
verbreden van voetpaden, voldoende goede fietsstallingen, 
etc.), verkeersmanagement (bv. invoeren van een schoolstraat, 
begeleiding bij oversteken, handhaving bij verkeersovertredingen, 
organisatie van een fiets- of voetangerspool), en informatie en 
sensibilisering (bv. een schoolroutekaart, een beloningssysteem, 
verkeerseducatie voor leerlingen en ouders, etc.).

2.8.2. Binnenpoorten

Er zijn twee soorten verkeerspoorten: de buitenpoorten 
hebben tot doel het doorgaand sluipverkeer te ontraden (zie 
hoger); de binnenpoorten benadrukken een wijziging in het 
snelheidsregime. 

De binnenpoorten benadrukken het lager snelheidsregime 
en bakenen tegelijkertijd de centrumgebieden af. In de 
centrumgebieden wijzigt het wegbeeld waardoor de ruimte 
voor het autoverkeer versmalt, de rijbaan tussen auto’s en 
fietsers gedeeld kan worden en de voetpaden breder worden. 
De poorten, zeker waar verbindingswegen bebouwde zones 
binnenrijden, worden zodanig ingericht dat het autoverkeer 
afgeremd wordt. 

Tervuren telt twee soorten binnenpoorten: een poort tussen 70 
en 50 km/u, en een poort tussen 50 en 30 km/u. De kaart op p.57 
toont de locaties van alle binnenpoorten in Tervuren.

Beide soorten binnenpoorten accentueren de overgang naar 
een ander snelheidsregime. Op de volgende pagina wordt aan 
de hand van een voorbeeld weergegeven hoe zo’n binnenpoort 
er in de toekomst kan uitzien. We willen als gemeente inzetten 
op meer groen, meer ruimte voor fietsers en voetgangers en 
snelheidsremmende maatregelen aan de binnenpoorten. Waar 
de binnenpoort samenvalt met een buslijn, zal een eventuele 
herinrichting van de binnenpoort steeds in overleg met De Lijn 
gebeuren om doorstroming van de bus te optimaliseren.
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Thema 8 - Verkeersveiligheid.  Illustratief wensbeeld binnenpoort 50>30 ter hoogte van kruispunt Stationsstraat x Kolvenrodestraat.
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2.9. Verkeersleefbaarheid 

2.9.1. Verbinding Duisburgsesteenweg - Rijkunstdreef

Op korte termijn wordt de bestaande verbinding tussen de 
Duisburgsesteenweg en de Capucijnenpoortdreef heraangelegd 
zodat het kruispunt verkeersveiliger wordt. Het kruispunt is 
immers een belangrijke oversteekplaats voor fietsers tussen 
het Park van Tervuren en het Zoniënwoud. Daarnaast wordt 
er bebording geplaatst om het doorgaand verkeer langs de 
Rijkunstdreef te leiden. De illustratie op de volgende pagina 
toont hoe het heraangelegde kruispunt er zou kunnen uitzien.

Op lange termijn, wanneer de buitenpoorten in Duisburg 
en andere maatregelen voor een afname van het 
sluipverkeer zorgen, wordt een nieuwe verbinding tussen de 
Duisburgsesteenweg en de Rijkunstdreef aanzien als essentieel 
voor het stroomlijnen van het doorgaande verkeer (zie illustratie 
op p.66). Door een opening in de Warandemuur, (bvb ter 
hoogte van de Reeboklaan), wordt deze verbinding mogelijk 
gemaakt. Deze aanpassing van het wegennetwerk heeft drie 
grote voordelen: het bovenlokaal verkeer wordt naast het dorp 
geleid in plaats van doorheen het dorp en een groot deel van 
het Park van Tervuren wordt verkeersvrij gemaakt. De verbinding 
Duisburgsesteenweg – Rijkunstdreef krijgt een voorrangsstatuut 
tegenover het westelijk  deel  van  de  Duisburgsesteenweg.  
Om deze verbinding te voorzien, wordt het overleg met het 
Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en 
Bos voortgezet.

Het agentschap Natuur en Bos vraagt dat er een 
alternatievenonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij de impact 
wordt onderzocht van het ‘ringscenario’ – alternatief, lopende 
via de Lindeboomstraat / Paardenmarktstraat, langs de Jezus-
EIkweg naar de nieuw te bouwen Ravensteinverbinding richting 
N3 (zie punt 5.7.4. Vergelijking varianten verbinding Duisburg 
– Tervuren. Het agentschap Onroerend Erfgoed definieert de 
randvoorwaarden voor de heraanleg van de Rijkunstdreef 
en doorbreking van de muur als volgt en dit aansluitend het 
alternatievenonderzoek geformuleerd door ANB;

1. Verkeersmilderende maatregelen moeten in uitvoering 
en effectief zijn. Een maximum intensiteit van ca. 600 
voertuigen /uur tijdens de spits op Duisburgsesteenweg 
moet kunnen aangetoond worden alvorens akkoord kan 
gegaan worden met eventuele doorbreking muur en 
herinrichting Rijkunstdreef. Buiten de spitsuren moet 
dit aantal nog verminderd worden om de onderstaande 
doelstellingen te kunnen behalen;

2. Ingrepen mogen er niet voor zorgen dat het Park opgedeeld 
wordt. Men voorziet pleinstructuren en zone 30 t.h.v. 
het hoefijzercomplex en archeologische site en School 
van Tervurendreef. Dit met als doel de visuele en fysieke 

verbinding binnen de bescherming niet te verslechteren. 
Deze verbindingen zijn cruciaal voor de erfgoedwaarde. 
Indien men deze pleinen voor dit doel wil inzetten, moet 
men ook hier garantie kunnen geven voor een maximum 
aantal voertuigen per uur (buiten de spits dient deze zone 
autoluw te zijn – bvb 250/pae/uur).

3. De impact van de doorbreking van de muur op de 
erfgoedwaarde is nog onvoldoende duidelijk en moet 
eerst verder onderzocht worden. Hierbij bestaan twee 
opties (1) doorbreking van de muur t.h.v. Ringlaan en (2) 
doorbreking t.h.v. Jachtlaan. Wat optie (1) betreft betekent 
dit het afbreken van de restanten van een beeldbepalend 
onderdeel van de muur (restanten van een toren) en is de 
impact op de erfgoedwaarde hierdoor te groot. Optie (2) 
heeft eveneens impact op de erfgoedwaarde o.w.v. het 
doorbreken van een vermoedelijk 17de-eeuwse muur en 
het hoogteverschil dat moet worden opgevangen bij de 
aanleg van een verbinding. Hierdoor zou allicht ook de 
visuele impact van de heraanleg groot zijn.  

4. Huidige weg moet binnen bestaand gabarit blijven, bomen 
langs bestaande weg moeten behouden blijven. 

5. Het stuk van de Capucijnenpoortdreef achter de eventuele 
nieuwe doorgang zal enkel nog door fietsers en wandelaars 
gebruikt worden. Dit moet dan ook zo in het plan 
opgenomen worden. 

6. Doorgaand vrachtverkeer door het park moet vermeden 
worden. De manier waarop dit georganiseerd wordt, moet 
ook duidelijk zijn alvorens een akkoord kan gegeven worden 
over de heraanleg van de Rijkunstdreef + doorbreking van 
de muur (bvb tonnagebeperking).

Een voorstudie kan opgestart worden waarbij de nieuwe 
verbinding tussen Duisburgsesteenweg en Kastanjedreef wordt 
ingetekend op niveau van een schetsontwerp. Verschillende 
mogelijkheden en locaties om de warandemuur te doorbreken 
dienen in deze voorstudie onderzocht te worden (optie 1 en 2). 
De verschillende mogelijkheden  worden samen met Onroerend 
Erfgoed en Natuur en Bos besproken op hun effecten en 
eventuele aanpassingen.

Het voeren van het onderzoek betekend nog geen GO voor het 
doorbreken van de muur. De effecten dienen  eerst onderzocht 
te worden op het erfgoed, natuur en het park (dreven, 
merkwaardige bomen, warandemuur, bestaande gabarit, fietsers 
en wandelverbindingen…). Bij de ingreep dient een circulatieplan 
voor het centrum van Tervuren ingevoerd te worden, zodat 
de doelstellingen voor het doorbreken van de Warandemuur 
daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden.  
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De wegdelen van de Kastanjedreef –Rijkunstdreef ter hoogte 
van de Kasteelvijver, het Hoefijzer, de Warandepoort en aan 
ingang Moestuin worden heringericht als pleinen zodat de 
erfgoedcontext benadrukt wordt, oversteekbewegingen veilig en 
comfortabel kunnen plaats vinden en zodat een snelheidsregime 
van maximaal 30km/u gehandhaafd kan worden (zie eveneens 
opmerking ANB). De nieuwe verbinding mag geen grens vormen 
tussen het park en het dorpscentrum. De belangrijke voetgangers- 
en fietsverbindingen die hier dwars op staan (Keizerinnedreef, 
Panquin) mogen niet te veel gehinderd worden.

Thema 9 - Verkeersleefbaarheid. Illustratie verbinding Duisburgsesteenweg - Rijkunstdreef (korte termijn)

Deze ingreep kan niet los gezien worden van het voorzien van 
een buitenpoort in Duisburg en een circulatieplan in Tervuren.
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Thema 9 - Verkeersleefbaarheid. Illustratie verbinding Duisburgsesteenweg - Rijkunstdreef (lange termijn)
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2.9.2. Markt Tervuren

Op korte termijn werken we een regeling uit  die  het  mogelijk  
maakt om de doorgang richting Brusselsesteenweg (voor Mont 
Blanc) af te sluiten zodat de terrassen kunnen vergroot worden, 
onder andere door de parkeervakken aan de rechterzijde te 
supprimeren. In overleg met de betrokken handelaars, de Raad 
voor Lokale Economie en de mobiliteitsraad werken we een 
regeling uit om de doorsteek met verdwijnpaaltjes af te sluiten 
in functie van de vrijdagmarkt, evenementen en festiviteiten 
en bijvoorbeeld in de zomer voor een nog grotere terraszone. 
Op korte termijn wordt het Marktplein ook ingericht met 
straatmeubilair en/of plantenbakken zodat onreglementair en 
asociaal autoverkeer over de Markt vermeden wordt.

In 2024 worden de Markt en de Leuvensesteenweg heraangelegd 
of heringericht. De maatregelen op korte termijn krijgen een 
permanente vorm door infrastructuurwerken. De doorsteek 
wordt weggewerkt waardoor het plein zonder onderbrekingen 
doorloopt van aan de Mont Blanc tot de trappen aan de kerk. Het 
moet mogelijk blijven voor autoverkeer om occasioneel gebruik 
te maken van deze doorsteek. We onderzoeken of het plein 
ook meteen kan worden uitgebreid richting het politiegebouw 
zonder het noodzakelijk doorgaand verkeer te belemmeren. 
De Leuvensesteenweg vanaf de Vlonderse Hoek tot aan de 
Brusselsesteenweg wordt enkelrichting (richting centrum) wat 
de verkeersveiligheid aan de kruispunten met de Vlonderse Hoek 
en de Brusselsesteenweg ten goede komt. Dankzij de gewonnen 
ruimte kan deze belangrijke toegangsweg naar de handelskern 
verfraaid worden.

Eenmaal de nieuwe doorsteek naar het Park is gerealiseerd, kan 
de omgeving van de Markt en de kerk haar toeristisch-recreatieve 
potentie maximaal benutten door middel van een uitgesproken 
verkeersluw karakter.

Voorbeeld van dynamische verdwijnpalen tijdens de spitsuren -Jacob De Roorestraat Edegem

TMP 27/02/2017

werf VI. Dynamische verkeerscirculatie toeristische-recreatief portaal Tervuren en 
heraanleg markt en aanliggende straten

Voorbeeld van dynamische verdwijnpalen tijdens de spitsuren - Jacob De Roorestraat Edegem
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2.10. Ruimtelijke ordening als hefboom 
voor mobiliteit 

2.10.1. Een masterplan voor Moorsel

Voor het centrumgebied van Moorsel wordt een 
stedenbouwkundig Masterplan opgemaakt. De omgeving 
van de school, de Kerk en de Steenberg worden als het 
centrum beschouwd. Vandaag ontbreekt het Moorsel aan een 
dorpscentrum. Een stedenbouwkundige studie, die het volledige 
centrum bekijkt tussen de school, de kerk, de pastorie en de 
zone voor gemeenschapsvoorzieningen rond de site Steenberg 
moet uitwijzen hoe dit kan ingericht worden. Het nieuwe 
plein kan gecreëerd worden door het vrijliggende woongebied 
tussen de Moorselstraat en de Spechtenlaan ter hoogte van de 
Steenberg langsheen de rand te bebouwen. Hierdoor kan een 
centrumplein ontwikkeld worden tussen de Moorselstraat, 
de Kerk, de pastoriewoning en de sporthal ‘de Steenberg’. Dit 
centrumplein kan het dorp Moorsel definiëren op de doortocht. 
De aangrenzende open ruimte en trage wegen worden 
afgestemd op het nieuwe centrumplein, de schoolomgeving en 
de vrije ruimte aan de voorzijde van de Kerk.

2.10.2. Een masterplan voor Duisburg

Bij de invoering van de buitenpoort (in de vorm van een 
toeritdosering) op de Overijsesteenweg, kan het centrum van 
Duisburg verkeersluwer ingericht worden. Een herinrichting van 
de Merenstraat zorgt voor een kwalitatieve en verkeersleefbare 
invulling tussen de  kerk  en  het  Pachthof  Stroykens.  Er  wordt 
onderzocht of een zachte verbinding tussen het voetbalplein in 
de Schonenboomstraat en het Pachthof Stroykens kan voorzien 
worden.

2.10.3. Een masterplan voor Vossem

Via de herinrichting van de Dorpsstraat, wordt het Dorpsplein (de 
Congo) verbonden met het Dorpsplein tegenover de school. Het 
kerkplein en het gedeelte van de Dorpsstraat worden voorzien 
als verkeersluwe verkeersomgevingen om de kortsluiting tussen 
de Stationsstraat en de Sint-Pauluslaan te ontraden. Een dreef 
met bomen wordt vooropgesteld als verbindende structuur. 

2.10.4. Ravensteinlaan in functie van Maesdelle

De nieuwe Ravensteinlaan wordt voorzien tussen de N3 en 
de Eikestraat. Deze nieuwe weg maakt de ontsluiting van het 
project Maesdelle mogelijk (woonuitbreidingsgebied van meer 
dan 5ha). Tevens worden de omliggend woonwijken en de 
RVT-cluster niet meer ontsloten door de nauwe en historische 
eenrichtingsstraten van het centrum. De Ravensteinlaan mag 
er echter niet voor zorgen bijkomend doorgaand verkeer aan 

Werf IV. Nieuwe Ravensteinlaan tot aan de Jezus-Eiklaan

Werf IV. Nieuwe Ravensteinlaan tot aan de Eiklaan

te trekken. Bij de tracékeuze en ontwerp van de Ravensteinlaan 
dient hiervoor aandacht te zijn en de nodige flankerende 
maatregelen genomen te worden.

Dankzij de Ravensteinlaan kunnen, bij het voorzien van deze 
nieuwe ontsluiting op de N3, een aantal bestaande aantakkingen 
op de N3 in het centrum van Tervuren afgesloten worden. 
Wanneer de realisatie van de Ravensteinlaan concreter wordt, 
zal de ontsluiting op de N3 in overleg met AWV bekeken worden. 
De realisatie van de Ravensteinlaan wordt gekoppeld aan de 
ontwikkeling van Maesdelle. Enkel indien de Ravensteinlaan 
er ligt, kan Maesdelle ontwikkeld worden.  De koppeling werkt 
ook in de  andere  richting:  enkel  indien de ontwikkeling van 
Maesdelle er definitief komt, zal de Ravensteinlaan worden 
aangelegd.
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doelstellingen op gemeentelijk niveau 

TMP 27/02/2017

thema 1 - Sluipverkeer

thema 2 - Circulatieplannen

thema 3 - Fietsvriendelijke gemeente

thema 4 - Voetgangers

thema 5 - Parkeren

thema 6 - Wegencategorisering

thema 7 - Openbaar vervoer

thema 8 - Verkeersveiligheid

thema 9 - Verkeersleefbaarheid

thema 10 - Ruimtelijke ordening als hefboom voor mobiliteit

3. Relatie met de doelstellingen
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3. Uitwerking werkdomeinen A-B-C
3.1.  Werkdomein A - ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten
3.1.1. Ruimtelijke planning

Het voeren van een locatiebeleid (de park-as en HOV-as)

Op vlak van ruimtelijke planning wordt een locatiebeleid 
vooropgesteld. Dit betekent dat nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen steeds overwogen dienen te worden rekening 
houdend met de nabijheid van voorzieningen, openbaar 
vervoer en hoogwaardige fietsverbindingen. Het verdichten van 
woongebieden en het voorzien/uitbreiden van voorzieningen 
buiten de invloedssfeer van het hoogwaardig openbaar 
vervoer  (HOV) op de N3 en/of de snelle fietsverbinding 
Brussel-Tervuren wordt niet meer vanzelfsprekend. Verdichten 
wordt  omschreven als het verkavelen, bouwen van 
groepswoningbouw of appartementisering met uitzondering 
van uitgesproken kleinschalige ingrepen zoals tweewoonsten 
en kangeroewoningen. Uiteraard is niet enkel mobiliteit 
een selectiecriteria voor verdichting, ook het vrijwaren of 

versterken van open ruimte, erfgoed, kwaliteitsverbetering, 
aanwezigheid van voorzieningen of stimuleren van cohousing 
zijn toetsingskaders.

Binnen het voeren van een locatiebeleid staat de Park-as 
en de HOV-as centraal. Deze hardere openbaar vervoersas 
en zachte groene as organiseren de ruimtelijke ordening in 
Tervuren. Toekomstige projecten worden steeds gekoppeld 
aan deze assen. Ook potentiële woonverdichtingen of nieuwe 
voorzieningen worden hier steeds aan gerelateerd. De Park-as 
zorgt voor een sterke groene drager in Tervuren en verbindt 
het hoofddorp met de tweede woonkern Vossem (cfr GRS). 
De relevante activiteiten en voorzieningen langsheen de N3 
(terminus tram 44, Africamuseum, BSB, Gito, het coda-gebouw) 
worden aan de Park-as gelinkt langs het park van Tervuren. De 
verschillende winkelstraten en het administratief centrum met 

HOV-AS

Park-AS

aanduiding HOV-as en Park-as als uitgangspunt voor een duurzaam locatiebeleid
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de Markt maken integraal onderdeel uit van de Park-as net 
zoals grotere woonprojecten zoals Panquin en op de voormalige 
GITO-site. De Park-as verzorgt verkeersveilige en snelle fiets- en 
wandelverbindingen doorheen Tervuren.

De Park-as is niet alleen een verkeers- en mobiliteitskundig 
aspect; deze vormt eveneens een drager van de gemeentelijke 
groenstructuur en organiseert de ruimtelijke ordening binnen 
Tervuren. In het toekomstig beleid is er extra aandacht voor 
de conflictpunten waar langzaam verkeer op de Park-as en 
gemotoriseerd verkeer elkaar moeten kruisen.

Net zoals de park-as organiseert de HOV-as de ruimtelijke 
ordening in Tervuren. De verdichting rond de halte infrastructuur 
van de HOV wordt onderzocht, maar mag tegelijk door 
bijkomende erftoegangen geen negatieve invloed hebben op de 
doorstroming op de N3.

Weren van baanwinkels

Voor het gehele grondgebied van Tervuren wordt een 
stedenbouwkundige verordening opgemaakt waarbij nieuwe, 
baanwinkels of uitbreiding/verbouwing/herbouw van 
bestaande baanwinkels (handel en horeca) niet meer mogelijk 
worden buiten de bestaande handelskernen of de bestaande 
retailclusters. Baanwinkels zijn zeer nefast voor de leefbaarheid 
van de handelskernen en belemmeren de doorstroming op de 
invals- en verbindingswegen. Een herziening en verdieping 
van de bestaande visie op de N3 kan de basis worden van de 
verordening (zie ruimtelijk structuurplan Tervuren).

aanduiding van de invalswegen en waar baanwinkels geweerd worden
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Het koppelen van de aspecten ruimtelijke ordening en 
mobiliteit

Binnen  de  gemeentelijke  diensten  worden  de   aspecten   
van  ruimtelijke  ordening  en  mobiliteit  structureel   op   
elkaar afgestemd. Bij het voorzien van nieuwe woningen, 
appartementen en voorzieningen dient onmiddellijk de reflectie 
naar de mobiliteitsaspecten gemaakt te worden en vice-
versa. Wanneer er bij nieuwe projecten (meergezinswoningen 
en verkavelingen) blijkt dat deze enkel op het individueel 
autoverkeer afgestemd zijn, is dit een gegronde reden voor het 
bijsturen van de omgevingsaanvraag. Dat kan door het voorzien 
van voldoende, bruikbare en bereikbare fietsenstallingen, 
plaatsen voor deelwagens, etc.

3.1.2. Strategische projecten

Verschillende strategische projecten zullen de 
verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid in Groot-Tervuren 
structureel verbeteren (zie eveneens de 10 thema’s):

	 (1) Het verbinden van de Duisburgsesteenweg met de 
Rijkunstdreef en het installeren van buitenpoorten aan de 
gemeentegrens is essentieel om het hoofd te kunnen bieden 
tegen het bovenlokaal doorgaand verkeer. Op korte termijn 
wordt het kruispunt Duisburgsesteenweg x Capucijnenpoort 
heringericht om het verkeer langs de bestaande Rijkunstdreef 
te leiden. Signalisatie moet de gewenste circulatie 
ondersteunen.

aanduiding van de strategische projecten (nummering zie bovenstaande tekst)
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	(2) De nieuwe Ravensteinlaan wordt voorzien tussen de N3 
en de Eikestraat. Deze nieuwe weg maakt de ontsluiting van 
het project Maesdelle mogelijk (woonuitbreidingsgebied van 
meer dan 5ha). Tevens worden de omliggend woonwijken 
en de RVT-cluster niet meer ontsloten door de nauwe en 
historische eennrichtingsstraten van het centrum. Hierdoor 
kan, bij het voorzien van deze nieuwe ontsluiting op de N3, 
een aantal bestaande aantakkingen op de N3 in het centrum 
van Tervuren afgesloten worden. Wanneer de realisatie van 
de Ravensteinlaan concreter wordt, zal de ontsluiting op de 
N3 in overleg met AWV bekeken worden. De realisatie van 
de Ravensteinlaan wordt gekoppeld aan de ontwikkeling 
van Maesdelle. Enkel indien de Ravensteinlaan er ligt, kan 
Maesdelle ontwikkeld worden. De koppeling werkt ook in de 
andere richting: enkel indien de ontwikkeling van Maesdelle 
er definitief komt, zal de Ravensteinlaan worden aangelegd.

	(3) Voor het historische centrum van Tervuren wordt een 
verkeerscirculatieplan in voege gebracht om het veelvuldige 
doorgaand verkeer doorheen het historische centrum te 
weren. Vandaag vormen vele smalle historische straten routes 
voor doorgaand verkeer zowel tussen de verbindingswegen N3 
en de Duisburgsesteenweg als tussen deze verbindingswegen 
en de omliggende wijken. Een groot aandeel van uitgesproken 
woonstraten komt hierdoor onder druk in functie van 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. Het circulatieplan 
wordt opgebouwd rond de toegankelijkheid en goede 
bereikbaarheid van de handelsstraten. 

	 (4) Een verkeerscirculatieplan te Duisburg dient de 
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid af te dwingen 
bij de inrichting van de toeritdoseringen. Het kan uiteraard 
niet de bedoeling zijn dat het sluipverkeer de toeritdosering 
(spitslichten) omzeilt door een andere route te kiezen te 
Duisburg. 

	(5) De Markt en de Leuvensesteenweg worden heringericht.

	 (6) Voor het centrumgebied van Moorsel wordt een 
stedenbouwkundig Masterplan opgemaakt en via een 
participatietraject een circulatieplan uitgewerkt. De omgeving 
van de school, de Kerk en de Steenberg worden als het 
centrum beschouwd. Vandaag ontbreekt het Moorsel aan een 
dorpscentrum. 

	(7) Ontraden doorgaand sluipverkeer Vlaktedreef. Op korte 
termijn worden maatregelen genomen om tijdens het 
spitsuur de toegang tot de Vlaktedreef af te sluiten voor 
het autoverkeer of de toegang tot de Vlaktedreef voor het 
sluipverkeer te bemoeilijken. Op langere termijn wordt het al 

dan niet openhouden van de Vlaktedreef geëvalueerd. 

3.1.3. Categorisering van wegen en hun ruimtelijke gevolgen

Er wordt gestreefd naar de inrichting van de wegen naargelang 
hun functie met extra aandacht voor de leefbaarheid van de 
woonomgeving. Er worden vier categorieën naar voor geschoven 
(voor meer details, zie hoger).   

	De bovenlokale wegen

	Lokale wegen type 1 of lokale verbindingswegen.

	 De lokale wegen type 2 of dorps- of wijkverzamelwegen

	 De lokale wegen type 3 of erftoegangswegen
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3.2. Werkdomein B - Netwerken per 
modus

3.2.1. Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen

Voetgangersvoorzieningen en verblijfsgebieden krijgen heel wat 
nieuwe kansen. Zo biedt de Park-as verbindingen voor de zachte 
vervoersmodi. Ook de Markt en omliggende straten te Tervuren 
zullen meer verblijfsruimte kunnen bieden, wanneer het 
doorgaand verkeer hier geminderd wordt. Tussen de Voerpaden 
(als drager van  de Park-as) en het Duisburgpad enerzijds en het 
Moorselpad anderzijds wordt een fijnmazig netwerk uitgebouwd 
van trage wegen op maat van de voetganger, vrij van autoverkeer. 
Hierdoor worden langzame verplaatsingen gestimuleerd.

De verblijfsgebieden winnen aan belang omdat het doorgaande 
verkeer structureel ontmoedigd wordt aan de buitengrenzen 
van de gemeente (dynamisch verkeersmanagement). Wanneer 
in de dorpen ter hoogte van de centrumpleinen te hoge 
intensiteiten waargenomen worden, wordt het verkeer aan de 
buitenpoorten (aan de gemeentegrens) gedoseerd in functie 
van de leefbaarheid en verkeersveiligheid. Door deze aanpak 
worden de verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen 
aantrekkelijker. De dorpscentra worden ingericht met meer 
ruimte voor de zachte vervoersmodi, waarbij het verblijven in 
de publieke ruimte heel wat aangenamer wordt. De attractiviteit 
van de dorpen en de woonkwaliteit wordt structureel verbeterd, 
waardoor het ondernemersklimaat verbetert (handel en 
horeca).

In nieuwe projecten worden deze zachte verbindingen ingericht 
als stedenbouwkundige last (fiets en wandelverbindingen).

3.2.2. Fietsroutenetwerk

Het Duisburgpad, Voerpad en Moorselpad richten we in als 
kwalitatieve en hoogwaardige fietsroutes. De fietspaden van 
Hondsbergen en Lindenberg worden in dit kader geoptimaliseerd. 
Het tracé van de fietssnelweg F29 Brussel-Tervuren-Leuven 
vanaf Tervuren richting Leuven moet nog bepaald worden. 
Tussen de oost-west fietsroutes worden hoogwaardige noord- 
zuid fietsroutes ingericht die het Duisburgpad, de Voerpaden en 
het Moorselpad met elkaar verbinden. In overleg met MOW, de 
provincie en de vervoerregio worden deze routes waar mogelijk 
opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsnetwerk. Ter 
hoogte van de lokale wegen type I worden waar mogelijk aparte 
fietspaden voorzien.

3.2.3. Openbaarvervoernetwerk

De HOV-as (harde as) vormt een aanvulling op de Park-as (zachte 
as). Samen met het nemen van doorstromingsmaatregelen 
voor de kernnetlijn, willen we het Gewest aanzetten om 
de ontbrekende fietspaden aan te leggen langs de N3. Het 
busverkeer kan zo bij  de verschillende poorten ten opzichte van 
het doorgaand autoverkeer (dynamisch verkeersmanagement bij 
de doseerlichten) voorrang verwerven, waardoor het busverkeer 
performanter wordt en tijdswinsten kan boeken.

In de dorpsdoortochten ter hoogte van de lokale wegen type 1 
dient het busverkeer evenals het autoverkeer vertraagd voor te 
komen binnen een zone 30. De fietser kan hier voorkomen door 
middel van fietssuggestiestroken.

De belangrijkste haltes voor openbaar vervoer worden voorzien 
ter hoogte van de verschillende hoogwaardige fietsverbindingen 
(de paden), en specifiek ter hoogte van de tramhaltes en de 
dorpskernen van Tervuren (de Markt), Vossem (Pastorieplein), 
Duisburg (Kerkplaats) en Moorsel (omgeving Kerk – sporthal). Bij 
deze hoofdhaltes van het openbaar vervoer worden kwalitatieve 
fietsenstallingen voorzien. Bij de tramhalte terminus wordt een 
proefproject gestart met deelfietsen.

Tussen de vier dorpskernen wordt een pilootproject opgestart 
in functie van het vraaggestuurd openbaar vervoer door middel 
van bijvoorbeeld buurttaxi’s of buurtbussen.

Om het overstappen tussen vervoerswijzen te faciliteren, 
worden aan de belangrijkste openbaar vervoerhaltes en in de 
dorpskernen mobipunten ingericht.
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3.2.4. (Her)inrichting van wegen

Het inrichten van binnen- en buitenpoorten op de 
intergemeentelijke verbindingswegen (lokale wegen type 
1) wordt vooropgesteld. Cruciaal hierbij is het dynamisch 
verkeersmanagement waarbij in de centrumgebieden van de 
vier dorpskernen het verkeer gemonitord wordt om bij een 
overschrijding van de intensiteiten in functie van leefbaarheid aan 
de gemeentegrenzen het verkeer te doseren (buitenpoorten). 
Hierdoor ontraden we het doorgaande verkeer .

In de woongebieden gaat meer aandacht naar de fietsers en 
voetgangers. Vanuit de woongebieden kan men per fiets of te 
voet vertrekken naar de hoogwaardige fietsverbindingen in de 
Park as of de HOV as waar men vlot kan overstappen op het 
openbaar vervoer.

Sluiproutes maken we onmogelijk of minstens veel moeilijker 
door de herinrichting van deze wegen en/of aangepaste 
verkeerscirculaties. Specifiek in het historisch centrum van 
Tervuren en in de woonwijken  in de deelgemeenten waar de 
noodzaak zich opdringt, nemen we maatregelen om (bv. via een 
circulatieplan) het talrijke doorgaande autoverkeer te milderen 
en om de verkeersleefbaarheid te garanderen.

3.2.5. Parkeerbeleid voor bezoekers

Voor de bezoekers van het Park wordt voorzien in de realisatie 
van een definitieve parking van 286 parkeerplaatsen voor 
personenwagens naast of aansluitend bij de geplande 
Park&Ride-parking aan de tramterminus op het grondgebied van 
de gemeente Wezembeek-Oppem.

Voor bezoekers van het park wordt een parking uitgebouwd op de 
hoek van de Keizerinnendreef; deze parking kan ook dienst doen 
voor bezoekers van het Africamuseum. Beide bezoekersparkings 
worden van dynamische borden voorzien vanaf de Tervurenlaan 
en vanaf de Rijkunstdreef. Hierdoor kan een eenvoudige te 
beborden parkeerlus ontstaan tussen centrum en Warandepark. 
Wanneer er voldoende alternatieve bezoekersparkings zijn, 
worden kleinere en minder uitgeruste parkeergelegenheden in 
en rondom het Park van Tervuren gesupprimeerd.

De bezoekersparking ter hoogte van het Arboretum van het 
‘Zoniënwoud’ kan, in overleg  met  ANB en Overijse,  verplaatst of 
verkleind  worden. Het beleid wordt gericht op het verplaatsen/
verwijderen van geïsoleerde legale en illegale parkeerplaatsen in 
de randen van het Zoniënwoud en het park van Tervuren naar de 
centrale en goed uitgebouwde bezoekersparkeerplaatsen nabij 
het horeca- en handelsapparaat.

landbouwwegen die in aanmerking voor functietoedeling voor landbouw en fietsverkeer (lokale wegen type 3)
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3.2.6. Parkeerbeleid voor bewoners

Voor de verschillende dorpskernen en specifiek voor Tervuren 
centrum streven we  naar meer collectieve parkeervormen voor 
bewoners en bezoekers (cfr. masterplannen). Nieuwe geplande 
projecten bieden collectieve (ondergrondse) parkeergarages 
aan bewoners, waardoor de publieke ruimte gevrijwaard 
wordt van geparkeerde wagens.   In het centrum van Tervuren 
wordt een nulmeting uitgevoerd van de aanwezige private en 
publieke stalplaatsen. Wanneer het aanbod ontoereikend blijkt, 
worden bij nieuwe projecten (ondergrondse) parkeerplaatsen 
voor bewoners opgelegd als stedenbouwkundige last en wordt 

er actief gewerkt aan de creatie van parkeerpockets (bvb site 
GITO, fase 2 Van de Velde, Panquin,..). De modaliteiten voor het 
uitreiken van bewonerskaarten worden herbekeken.

In het centrum van Tervuren worden drie parkeerroutes 
vooropgesteld die de winkelstraten en de grotere voorzieningen 
bedienen. Deze parkeerroutes komen overeen met de 
geselecteerde wijkverzamelwegen (zie circulatieplan) en 
verknopen met de (rand)parking van omgeving Africamuseum, 
Warandepoort, Panquin, omgeving Nettenberg- Diependal. De 
monitoring van ingevoerde parkeermaatregelen en parkeerbeleid 
gebeurt door regelmatig uit te voeren parkeerduuronderzoek.

Fietsroutenetwerk
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3.3. Werkdomein C -   ondersteunende 
maatregelen

3.3.1. Vervoersmanagement met bedrijven, diensten, scholen, 
evenementen. 

Vervoersmanagement wordt uitgebreid van scholen naar 
bedrijven, (gemeenschaps)diensten en evenementen (bvb. 
braderies, festivals, markten,...). Doel hierbij is het verkrijgen van 
een modal shift richting zachte vervoerwijzen. Specifiek wordt er 
actie ondernomen ten aanzien van de voorzieningen langsheen 
de HOV-as. Een partnerschap kan gepromoot worden met het 
Koloniënpaleis, Africamuseum en BSB in functie van een met 
derde-betalers formule om het openbaar vervoer aantrekkelijk 
te maken.

3.3.2. Tarifering

Het betalend parkeerregime wordt geëvalueerd in functie van de 
beïnvloeding van de modal shift. We brengen vraag en aanbod 
van parkeerplaatsen in kaart en werken maatregelen uit om naar 
een evenwicht te streven. Het parkeerregime dient afgestemd 
te worden op de (toekomstige) parkeervoorzieningen aan de 
Tramterminus en de parkeervoorziening op het bufferbekken 
aan de Kezierinnendreef/Kastanjedreef. De monitoring van 
ingevoerde parkeermaatregelen en parkeerbeleid gebeurt door 
regelmatig uit te voeren parkeerduuronderzoek.

3.3.3. Algemene sensibilisering, marketing, informatie en 
promotie naar doelgroepen

Bewoners worden door sensibiliseringscampagnes aangezet 
vaker voor de fiets en/of het openbaar vervoer te kiezen. 
Een campagne licht toe wat de voordelen van duurzame 
verplaatsingen zijn en waar de beste (werk- en school-)
routes gelegen zijn. Samenwerking met de fietsersbond en de 
handelsvereniging(en) wordt vooropgesteld. Campagnes lichten 
toe wat de voordelen van duurzame verplaatsingen zijn en waar 
de beste (werk- en school-)routes gelegen zijn.

Bij de ontwikkeling van nieuwe (woon)zones of het ontstaan 
van nieuwe (gemeenschaps)voorzieningen, worden bewoners 
geïnformeerd over de aangewezen routes voor langzaam 
verkeer (de paden), de aanwezige fietsenstallingen en slimme 
doorsteken, …

3.3.4. Handhaving

Handhaving (politie) staat in het teken van verkeersveiligheid 
(snelheden), verkeersleefbaarheid (snelheden en intensiteiten) 
en toegankelijkheid (bvb. beboeting van fout geparkeerde 
wagens). 

Door middel van dynamisch verkeersmanagement worden de 
toelaatbare intensiteiten van het doorgaande verkeer in de 

verschillende dorpscentra afgestemd in functie van de lokale 
verkeersleefbaarheid en -veiligheid. De buitenpoorten kunnen 
hierbij functioneren als doseerpunten. Ruimte voor testcases   
is hier noodzakelijk; intergemeentelijke samenwerking is 
aangewezen.

Het naleven van snelheidsregimes wordt zowel op de 
verbindingswegen als in de verblijfsgebieden gehandhaafd (bv. 
door een mobiele camera).

3.3.5. Beleidsondersteuning

Binnen de verschillende betrokken diensten wordt de 
samenwerking  in  functie  van  het mobiliteitsbeleid 
geoptimaliseerd. De gemeente initieert en coördineert ook 
schoolvervoersplannen. De gemeente  kan  als  voorbeeld of als 
pilootproject eveneens een vervoersplan opmaken.

3.3.6. Monitoring en evaluatie

Op basis van de mobiliteitsenquête  (Traject augustus 2014) 
wordt de ambitie van Modal Split vastgesteld. Specifiek naar 
scholen en bedrijven/organisaties (gemeente, KMMO, SAS, 
WZC Zoniën..) wordt de evaluatie van de doelstellingen en 
de tussentijdse bevraging aangescherpt. De monitoring van 
ingevoerde parkeermaatregelen en parkeerbeleid gebeurt door 
regelmatig uit te voeren parkeerduuronderzoek.

3.3.7. Bewegwijzering

Een bewegwijzeringsplan wordt opgemaakt voor Tervuren-
centrum waarbij de drie parkeerroutes worden aangeduid. 
Eveneens wordt de doorgaande verbinding langs de 
Kastanjedreef vanaf de N3 en Duisburgsesteenweg bebord en 
de toekomstige parkeervoorzieningen i.f.v. het Africamuseum en 
het Zoniënwoud.

3.3.8. Promoten van autodelen

De gemeente breidt gestaag het aanbod uit, zowel in Tervuren 
centrum als in de deelgemeenten. Dat kan door zelf garant te 
staan via het systeem van cashback zoals de huidige deelwagens 
ter beschikking worden gesteld, maar het kan ook door bij 
grotere bouwprojecten autodelen op te leggen als voorwaarde 
of stedenbouwkundige last.

3.3.9. Elektrische voertuigen

De voorbije jaren heeft de gemeente laadpalen geplaatst 
verspreid over de deelgemeenten. Eenmaal in elk centrum een 
laadpaal is geplaatst, kan het aanbod verder uitgebreid worden. 
Bij de heraanleg van wegen maakt de gemeente de overweging 
om op termijn ook op die wegen laadpalen mogelijk te maken.
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Werkdomein id. relatie Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Raming Prioriteit Initiatiefnemer Partners
A.1 Gemeentelijk 
ruimtelijk structuur-
plan

A.1.1 Opmaak beleidsplan Ruimte Tervuren. In functie van locatiebeleid 
Park-as en HOV-as en afstemming nieuw mobiliteitsplan 

-   Gebiedsdekkend  - Locatiebeleid voeren KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.1 Verordening baanwinkels.  Een zone afbakenen voor grootscha-
lige detailhandel langs de Leuvensesteenweg, zodat het aantal 
erftoegangen langs de N3 beperkt kan worden. Handel verbieden 
op niet aangeduide zones langs verbindings- of invalswegen of 
nadrukkelijk kiezen voor één of enkele productcategorieën zoals 
voorgeschreven in het decreet IHB. 

-   Gebiedsdekkend  - Locatiebeleid voeren 
- Handelskern opwaarderen 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel -   Gemeente -    

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.2 A.3.4 Masterplan Schonenboomstraat 
Het masterplan wordt opgemaakt in functie van: 
- Toeritdosering en verbindingswegen 
- Parking voetbal 
- Functionele wandel-en fietsrelatie Pachthof Stroykens en cen-
trum Duisburg  
- (deels) herbestemmen WUG Schonenboom in functie van 
kernversterking en open ruimte (bvb via RUP-procedure)                                                                    
-Uitbreiding Pachthof Stroykens en verkoop oude Jongensschool 

-   Dorp Duisburg  - Toeristisch-recreatief aanbod versterken 
- Open ruimte vrijwaren 
- Handelskern opwaarderen

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.3 A.3.4 Strategisch project Duisburgsesteenweg-Rijkunstdreef. Het verbin-
den van de Duisburgsesteenweg met de Rijkunstdreef d.m.v. her-
inrichting kruispunt Duisburgsesteenweg-Capucijnenpoortdreef, in 
overleg met ANB en AOE.

-   Hoofddorp Tervuren  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Comfortabel autogebruik 

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -   ANB,  AOE ( Onroe-
rend Erfgoed),  MOW

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.4 A.3.2
A.3.3

Strategisch project Duisburgsesteenweg-Rijkunstdreef. Het verbin-
den van de Duisburgsesteenweg met de Rijkunstdreef d.m.v. 
 - het doorbreken van de muur (verder te onderzoeken)
 - buitenpoort 
 - heraanleg wegenis (op lange termijn)

-   Hoofddorp Tervuren – 
dorp Duisburg

 - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Comfortabel autogebruik

LT - 7 tot 
10 jaar

Hoog Gemeente -   ANB,  AOE ( Onroe-
rend Erfgoed),  MOW

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit 

A.3.5 Strategisch project Ravensteinlaan. De aanleg van een nieuwe 
Ravensteinlaan wordt, in overleg met AWV, bestudeerd tussen de 
Jezus-Eiklaan en de N3-Tervurenlaan om het grootschalige woon-
project Maesdelle en omliggende wijken te ontsluiten. Nieuwe 
grote woonprojecten kunnen niet ontwikkeld worden zonder deze 
extra ontsluiting. De Ravensteinlaan wordt enkel aangelegd indien 
het woonproject Maesdelle wordt uitgevoerd. 

-   Hoofddorp Tervuren en 
omliggende wijken

 - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Comfortabel autogebruik 

LT - 7 tot 
10 jaar

Middel -   Gemeente -   SH Elk Zijn Huis, MOW, 
AWV

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.6 Strategisch project stedenbouwkundig plan Moorsel. Herwaarde-
ren centrum Moorsel.

- Moorsel - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel - Gemeente

4. Actieplan
Het actieplan bestaat uit een databank en is een hulpmiddel om 
de actietabel van het mobiliteitsplan op te stellen en achteraf te 
beheren. Door het actieplan vanuit verschillende invalshoeken te 
herschikken ontstaan er vijf programmatabellen die inhoudelijk 
hetzelfde zijn, maar elk een eigen functie en doel hebben (bron 
MOW – mobiel Vlaanderen).

De tijdshorizon van een actieplan is 10 jaar.

4.1. Actieprogramma ABC

Deze tabel wordt uitgeschreven volgens de klassieke 
werkdomeinen A-B-C. Het actieprogramma is een nuttig 
beleidsinstrument voor het opstellen van het jaarprogramma 
van de gemeente. Deze tabel vormt een overzichtelijke, verkorte 
en schematische weergave van het mobiliteitsplan en kan 
aangepast worden via een voortgangsverslag. 
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Werkdomein id. relatie Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Raming Prioriteit Initiatiefnemer Partners
A.1 Gemeentelijk 
ruimtelijk structuur-
plan

A.1.1 Opmaak beleidsplan Ruimte Tervuren. In functie van locatiebeleid 
Park-as en HOV-as en afstemming nieuw mobiliteitsplan 

-   Gebiedsdekkend  - Locatiebeleid voeren KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.1 Verordening baanwinkels.  Een zone afbakenen voor grootscha-
lige detailhandel langs de Leuvensesteenweg, zodat het aantal 
erftoegangen langs de N3 beperkt kan worden. Handel verbieden 
op niet aangeduide zones langs verbindings- of invalswegen of 
nadrukkelijk kiezen voor één of enkele productcategorieën zoals 
voorgeschreven in het decreet IHB. 

-   Gebiedsdekkend  - Locatiebeleid voeren 
- Handelskern opwaarderen 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel -   Gemeente -    

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.2 A.3.4 Masterplan Schonenboomstraat 
Het masterplan wordt opgemaakt in functie van: 
- Toeritdosering en verbindingswegen 
- Parking voetbal 
- Functionele wandel-en fietsrelatie Pachthof Stroykens en cen-
trum Duisburg  
- (deels) herbestemmen WUG Schonenboom in functie van 
kernversterking en open ruimte (bvb via RUP-procedure)                                                                    
-Uitbreiding Pachthof Stroykens en verkoop oude Jongensschool 

-   Dorp Duisburg  - Toeristisch-recreatief aanbod versterken 
- Open ruimte vrijwaren 
- Handelskern opwaarderen

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.3 A.3.4 Strategisch project Duisburgsesteenweg-Rijkunstdreef. Het verbin-
den van de Duisburgsesteenweg met de Rijkunstdreef d.m.v. her-
inrichting kruispunt Duisburgsesteenweg-Capucijnenpoortdreef, in 
overleg met ANB en AOE.

-   Hoofddorp Tervuren  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Comfortabel autogebruik 

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -   ANB,  AOE ( Onroe-
rend Erfgoed),  MOW

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.4 A.3.2
A.3.3

Strategisch project Duisburgsesteenweg-Rijkunstdreef. Het verbin-
den van de Duisburgsesteenweg met de Rijkunstdreef d.m.v. 
 - het doorbreken van de muur (verder te onderzoeken)
 - buitenpoort 
 - heraanleg wegenis (op lange termijn)

-   Hoofddorp Tervuren – 
dorp Duisburg

 - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Comfortabel autogebruik

LT - 7 tot 
10 jaar

Hoog Gemeente -   ANB,  AOE ( Onroe-
rend Erfgoed),  MOW

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit 

A.3.5 Strategisch project Ravensteinlaan. De aanleg van een nieuwe 
Ravensteinlaan wordt, in overleg met AWV, bestudeerd tussen de 
Jezus-Eiklaan en de N3-Tervurenlaan om het grootschalige woon-
project Maesdelle en omliggende wijken te ontsluiten. Nieuwe 
grote woonprojecten kunnen niet ontwikkeld worden zonder deze 
extra ontsluiting. De Ravensteinlaan wordt enkel aangelegd indien 
het woonproject Maesdelle wordt uitgevoerd. 

-   Hoofddorp Tervuren en 
omliggende wijken

 - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Comfortabel autogebruik 

LT - 7 tot 
10 jaar

Middel -   Gemeente -   SH Elk Zijn Huis, MOW, 
AWV

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.6 Strategisch project stedenbouwkundig plan Moorsel. Herwaarde-
ren centrum Moorsel.

- Moorsel - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel - Gemeente

Vanuit de databank kunnen andere weergaven gedistilleerd 
worden (per locatie, investeringsprogramma, beleidsprogramma 
en takenprogramma).
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Werkdomein id. relatie Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Raming Prioriteit Initiatiefnemer Partners
A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.7 A.3.3 
A.3.4

Strategisch project Handels-en horecacentrum Tervuren  
Heraanleg Markt en aanliggende straten (verruimen terraszones, 
voorzien verdwijnpaaltjes, meubilair, de overrijdbaarheid van 
de Markt  wordt vermeden, wijziging voorrangsregeling met de 
Leuvensesteenweg ifv het fietsverkeer …). Enkelrichtingsverkeer 
Leuvensesteenweg en schuinparkeren. 

-   Hoofddorp Tervuren  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 
- Handelskern opwaarderen 

KT - max 
3 jaar

Zeer Hoog -   Gemeente -    

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.8 Strategisch project herinrichting centrum Vossem. Herwaarderen 
centrum Vossem door herinrichting en heraanleg Dorpsstraat Vos-
sem. Opwaardering van de omgeving van de kerk. 

- Vossem - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog - Gemeente

A.5 specifieke be-
schermingszones met 
effecten op mobili-
teit.

A.5.1 Ontraden doorgaand sluipverkeer Vlaktedreef en centrum Tervu-
ren (tijdens avondspits en op zondag) 
Evaluatie en bijsturing 

-   Hoofddorp Tervuren  - Locatiebeleid voeren 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -   ANB

B2. bovenlokaal 
fietsnetwerk

B.2.1 B.2.3 Fietspaden N3 
Het vervolledigen van de fietspaden op de N3 (van aan de 
Gordaallaan tot de grens met Leefdaal) 

-   Leuvensesteenweg  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Zeer Hoog -   AWV -   MOW, gemeente

B2. bovenlokaal 
fietsnetwerk

B.2.2 B.2.3 Fietsverbinding Tervuren - Brussel 
Vervolledigen van de fietssnelweg richting Brussel door het aan-
leggen van een fietsbrug over het Vierarmenkruispunt (cf. quick 
win Ring-Oost). 

- Tervurenlaan  - Verhogen fietsgebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

Zeer Hoog - De Werkvennoot-
schap

- Gemeente Tervuren

B2. bovenlokaal 
fietsnetwerk

B.2.3 B.2.2
B.2.1

Fietssnelweg Tervuren - Leuven 
Tracébepaling en vervolledigen fietssnelweg tussen het park van 
Tervuren en de Gemeentegrens met Leefdaal door de inrichting/
optimaliseren van fietspaden en fietsstraten. 

- tracé nog te bepalen  - Verhogen fietsgebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

midden -   Provincie Vlaams-
Brabant 
‘- MOW

- MOW, Gemeente, 
provincie, Regie der 
gebouwen

B3. lokaal fietsnet-
werk

B.3.1 Verkeersveilige en robuuste fietsverbindingen doorheen de 
gemeente: 
Fietspaden/fietssuggestiestroken worden voorzien op de 
verbindende wegen (lokale wegen type I), fietsstraten kunnen 
voorkomen op de andere wegen. Opmaak fietspadenstrategie om 
prioriteiten te bepalen.

Alle wegen, met focus op bo-
venlokale fietsverbindingen  

-   Verhogen fietsgebruik KT - max 
3 jaar

Midden -   Gemeente -   MOW, AWV, Vervoer-
regio

B3. lokaal fietsnet-
werk

B.3.2 Wegwerken fietsknelpunten en ontbrekende (lokale) fietsinfra-
structuur. 
Aanpassen bestaande kruispunten ifv fietsveiligheid en voorzien 
van fietsinfrastructuur. 
Opmaak fietspadenstrategie om prioriteiten te bepalen.

- Waalsebaan x Leuvense-
steenweg 
- Kasteelstraat x Klarastraat x 
Duisburgsesteeweg 
- Klarastraat x Markt 
- Markt x Brusselsesteenweg 
x Leuvensesteenweg 
- Groenlaan x Coigesteenweg
- Leuvensesteenweg vanaf 
Broekstraat
- Oppemstaat – Kleine Tervu-
renlaan – Hertogenweg 
(niet-limitatief) 

-   Verhogen fietsgebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -   Fietsfonds  BFF
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Werkdomein id. relatie Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Raming Prioriteit Initiatiefnemer Partners
A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.7 A.3.3 
A.3.4

Strategisch project Handels-en horecacentrum Tervuren  
Heraanleg Markt en aanliggende straten (verruimen terraszones, 
voorzien verdwijnpaaltjes, meubilair, de overrijdbaarheid van 
de Markt  wordt vermeden, wijziging voorrangsregeling met de 
Leuvensesteenweg ifv het fietsverkeer …). Enkelrichtingsverkeer 
Leuvensesteenweg en schuinparkeren. 

-   Hoofddorp Tervuren  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 
- Handelskern opwaarderen 

KT - max 
3 jaar

Zeer Hoog -   Gemeente -    

A.3 strategische 
ruimtelijke projecten 
met grote impact op 
mobiliteit

A.3.8 Strategisch project herinrichting centrum Vossem. Herwaarderen 
centrum Vossem door herinrichting en heraanleg Dorpsstraat Vos-
sem. Opwaardering van de omgeving van de kerk. 

- Vossem - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog - Gemeente

A.5 specifieke be-
schermingszones met 
effecten op mobili-
teit.

A.5.1 Ontraden doorgaand sluipverkeer Vlaktedreef en centrum Tervu-
ren (tijdens avondspits en op zondag) 
Evaluatie en bijsturing 

-   Hoofddorp Tervuren  - Locatiebeleid voeren 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -   ANB

B2. bovenlokaal 
fietsnetwerk

B.2.1 B.2.3 Fietspaden N3 
Het vervolledigen van de fietspaden op de N3 (van aan de 
Gordaallaan tot de grens met Leefdaal) 

-   Leuvensesteenweg  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Zeer Hoog -   AWV -   MOW, gemeente

B2. bovenlokaal 
fietsnetwerk

B.2.2 B.2.3 Fietsverbinding Tervuren - Brussel 
Vervolledigen van de fietssnelweg richting Brussel door het aan-
leggen van een fietsbrug over het Vierarmenkruispunt (cf. quick 
win Ring-Oost). 

- Tervurenlaan  - Verhogen fietsgebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

Zeer Hoog - De Werkvennoot-
schap

- Gemeente Tervuren

B2. bovenlokaal 
fietsnetwerk

B.2.3 B.2.2
B.2.1

Fietssnelweg Tervuren - Leuven 
Tracébepaling en vervolledigen fietssnelweg tussen het park van 
Tervuren en de Gemeentegrens met Leefdaal door de inrichting/
optimaliseren van fietspaden en fietsstraten. 

- tracé nog te bepalen  - Verhogen fietsgebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

midden -   Provincie Vlaams-
Brabant 
‘- MOW

- MOW, Gemeente, 
provincie, Regie der 
gebouwen

B3. lokaal fietsnet-
werk

B.3.1 Verkeersveilige en robuuste fietsverbindingen doorheen de 
gemeente: 
Fietspaden/fietssuggestiestroken worden voorzien op de 
verbindende wegen (lokale wegen type I), fietsstraten kunnen 
voorkomen op de andere wegen. Opmaak fietspadenstrategie om 
prioriteiten te bepalen.

Alle wegen, met focus op bo-
venlokale fietsverbindingen  

-   Verhogen fietsgebruik KT - max 
3 jaar

Midden -   Gemeente -   MOW, AWV, Vervoer-
regio

B3. lokaal fietsnet-
werk

B.3.2 Wegwerken fietsknelpunten en ontbrekende (lokale) fietsinfra-
structuur. 
Aanpassen bestaande kruispunten ifv fietsveiligheid en voorzien 
van fietsinfrastructuur. 
Opmaak fietspadenstrategie om prioriteiten te bepalen.

- Waalsebaan x Leuvense-
steenweg 
- Kasteelstraat x Klarastraat x 
Duisburgsesteeweg 
- Klarastraat x Markt 
- Markt x Brusselsesteenweg 
x Leuvensesteenweg 
- Groenlaan x Coigesteenweg
- Leuvensesteenweg vanaf 
Broekstraat
- Oppemstaat – Kleine Tervu-
renlaan – Hertogenweg 
(niet-limitatief) 

-   Verhogen fietsgebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -   Fietsfonds  BFF
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Werkdomein id. relatie Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Raming Prioriteit Initiatiefnemer Partners
B3. lokaal fietsnet-
werk

B.3.3 B.10.2 Fietsstalplaatsen  
Voorzien van publieke fietsstalbeugels bij voorzieningen en mobi-
punten  (scholen, handelsstraten, haltes openbaar vervoer,…). 

 - Gebiedsdekkend 
- Prioriteiten:  
- bushaltes zals aan de 
Broekstraat, 4-Winden, Op-
pemstraat, Pastorie Vossem, 
kerk Duisburg, Voska-
pelstraat, N3-Edelweisslaan  
- tramhaltes: Oppemstraat
- buurtmobipunten: H. 
Boulengerlaan x A. Assel-
bergslaan, Sportcentrum 
Tervuren, Sint-Jansstraat x 
Kapellestraat. 
- Africamuseum en park 
Tervuren 
-  oude Jongensschool 
Duisburg 
- site Panquin 
- begraafplaatsen  
- lokale recreatiegebieden
(niet-limitatief)

-   Verhogen fietsgebruik KT - max 
3 jaar

120.000 Hoog -   Gemeente -   Fietsfonds BFF 
‘- ANB ifv eigen domei-
nen 
‘- regie der gebouwen ifv 
eigen domeinen
- MOW
- De Werkvennootschap

B4. openbaar vervoer B.4.1 B.2.1 Optimaliseren van de doorstroming voor de kernnetlijn langs de 
n3 (bv. door middel van vrije busbaan, aangepaste lichtenregeling, 
etc.) 

-   Leuvensesteenweg  - Verhogen gebruik openbaar vervoer 
- Verhogen fietsgebruik 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Midden -   AWV, De Lijn -   MOW, AWV, De Lijn, 
Vervoerregio

B4. openbaar vervoer B.4.2 B.10.1 Deelfietsen aan halte Terminus 44 en Warandeplein 
Voorzien van fietsdeelsysteem ter Hoogte van de halte Terminus 
44 en Warandeplein 

-   Halte Terminus 44  - Verhogen gebruik openbaar vervoer 
- Verhogen fietsgebruik 

KT - max 
3 jaar

40.000 Hoog -   Gemeente -   Provincie Vlaams-
Brabant, MIVB, Africa-
museum

B5. ontraden zwaar 
verkeer 

B.5.1 B.6.5 
B.6.6

Invoeren/aanpassen tonnagebeperkingen 
Ontraden doorgaand zwaar verkeer door verkeerssignalisatie en 
handhaving 

-gebiedsdekkend -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente

B5. ontraden zwaar 
verkeer 

B.5.2 B.6.5 
B.6.6

Verkeerssignalisatie afstemmen op de buiten-en binnenpoorten -gebiedsdekkend -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente

B6. herinrichting van 
lokale wegen

B.6.1 de ontsluiting van de Hoogvorstwijk dmv participatie definitief 
instellen 

-   Oppemstraat
- Albertlaan

- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -   AWV
- Heilig Hart College
- Wezembeek-Oppem

B6. herinrichting van 
lokale wegen

B.6.2 A.3.4 Pleinomgeving Kastanjedreef -Rijkunstdreef 
Inrichten pleinomgeving en zone 30 ter Hoogte van de Kastanje-
dreef -Rijkunstdreef vanaf de site Panquin tot en met de Keizerin-
nedreef (sequens van pleinen) 
inclusief aanpak School van Tervurendreef. Kan pas aangelegd 
worden na de ontwikkeling van de Panquinsite.  

-Kastanjedreef -Rijkustdreef 
- School van Tervurendreef

 - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Samenhang Africamuseum landschap en 
dorp versterken 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -   ANB, AOE

B6. herinrichting van 
lokale wegen

B.6.3 Herinrichting lokale wegen 
- De dorpsdoortochten ter hoogte van de lokale wegen type 1 
centrumgebieden. 
 

- Vossemberg 
- Sint-Pauluslaan 

 - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

LT - 7 tot 
10 jaar

Midden -   Gemeente -    
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Werkdomein id. relatie Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Raming Prioriteit Initiatiefnemer Partners
B3. lokaal fietsnet-
werk

B.3.3 B.10.2 Fietsstalplaatsen  
Voorzien van publieke fietsstalbeugels bij voorzieningen en mobi-
punten  (scholen, handelsstraten, haltes openbaar vervoer,…). 

 - Gebiedsdekkend 
- Prioriteiten:  
- bushaltes zals aan de 
Broekstraat, 4-Winden, Op-
pemstraat, Pastorie Vossem, 
kerk Duisburg, Voska-
pelstraat, N3-Edelweisslaan  
- tramhaltes: Oppemstraat
- buurtmobipunten: H. 
Boulengerlaan x A. Assel-
bergslaan, Sportcentrum 
Tervuren, Sint-Jansstraat x 
Kapellestraat. 
- Africamuseum en park 
Tervuren 
-  oude Jongensschool 
Duisburg 
- site Panquin 
- begraafplaatsen  
- lokale recreatiegebieden
(niet-limitatief)

-   Verhogen fietsgebruik KT - max 
3 jaar

120.000 Hoog -   Gemeente -   Fietsfonds BFF 
‘- ANB ifv eigen domei-
nen 
‘- regie der gebouwen ifv 
eigen domeinen
- MOW
- De Werkvennootschap

B4. openbaar vervoer B.4.1 B.2.1 Optimaliseren van de doorstroming voor de kernnetlijn langs de 
n3 (bv. door middel van vrije busbaan, aangepaste lichtenregeling, 
etc.) 

-   Leuvensesteenweg  - Verhogen gebruik openbaar vervoer 
- Verhogen fietsgebruik 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Midden -   AWV, De Lijn -   MOW, AWV, De Lijn, 
Vervoerregio

B4. openbaar vervoer B.4.2 B.10.1 Deelfietsen aan halte Terminus 44 en Warandeplein 
Voorzien van fietsdeelsysteem ter Hoogte van de halte Terminus 
44 en Warandeplein 

-   Halte Terminus 44  - Verhogen gebruik openbaar vervoer 
- Verhogen fietsgebruik 

KT - max 
3 jaar

40.000 Hoog -   Gemeente -   Provincie Vlaams-
Brabant, MIVB, Africa-
museum

B5. ontraden zwaar 
verkeer 

B.5.1 B.6.5 
B.6.6

Invoeren/aanpassen tonnagebeperkingen 
Ontraden doorgaand zwaar verkeer door verkeerssignalisatie en 
handhaving 

-gebiedsdekkend -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente

B5. ontraden zwaar 
verkeer 

B.5.2 B.6.5 
B.6.6

Verkeerssignalisatie afstemmen op de buiten-en binnenpoorten -gebiedsdekkend -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente

B6. herinrichting van 
lokale wegen

B.6.1 de ontsluiting van de Hoogvorstwijk dmv participatie definitief 
instellen 

-   Oppemstraat
- Albertlaan

- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -   AWV
- Heilig Hart College
- Wezembeek-Oppem

B6. herinrichting van 
lokale wegen

B.6.2 A.3.4 Pleinomgeving Kastanjedreef -Rijkunstdreef 
Inrichten pleinomgeving en zone 30 ter Hoogte van de Kastanje-
dreef -Rijkunstdreef vanaf de site Panquin tot en met de Keizerin-
nedreef (sequens van pleinen) 
inclusief aanpak School van Tervurendreef. Kan pas aangelegd 
worden na de ontwikkeling van de Panquinsite.  

-Kastanjedreef -Rijkustdreef 
- School van Tervurendreef

 - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Samenhang Africamuseum landschap en 
dorp versterken 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -   ANB, AOE

B6. herinrichting van 
lokale wegen

B.6.3 Herinrichting lokale wegen 
- De dorpsdoortochten ter hoogte van de lokale wegen type 1 
centrumgebieden. 
 

- Vossemberg 
- Sint-Pauluslaan 

 - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

LT - 7 tot 
10 jaar

Midden -   Gemeente -    
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Werkdomein id. relatie Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Raming Prioriteit Initiatiefnemer Partners
B6. herinrichting van 
lokale wegen

B.6.4 Functietoedeling van de landbouwwegen Ifv. landbouwvoertui-
gen, fietsers en wandelaars. Waar nodig, voorzien van tractorsluis 
ter hoogte van de verschillende uitgesproken landelijke wegen.

 - Morrenweg 
- Bosdelle 
- Moorselboslaan 
- Voskapelstraat 
- Oudergemse weg 
- Museumlaan 
- Terschurenstraat ter hoogte 
van het Zoniënwoud 
- Keersmaekersstraatje, Aar-
deweg, Glazenmakersstraat, 
Oliestraat 
- Bredeweg en Raffelberg 
- Flosstraat
- Kouterweg 

 - Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Verhogen fietsgebruik 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel -   Gemeente -    

B6. herinrichting 
lokale wegen

B.6.5 Inrichten van binnenpoorten (van 70-50km/u) ter hoogte van:  Vossemberg -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -    

B6. herinrichting 
lokale wegen

B.6.6 Inrichten van binnenpoorten (van 50-30km/u) ter hoogte van: - Heidestraat 
- Rootstraat 
- Dorpsstraat 
- Stationsstraat 
- Dorpsstraat x Sint-Paulu-
slaan 
- Duisburgsesteenweg 
(Tervuren) 
- Leuvensesteenweg
- Moorselstraat 

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -    

B8. snelheidsplan B.8.1 Afbakening snelheidszones 
Snelheidszones – verdere uitwerking (bebording en afbakening 
gebieden schoolomgevingen, zone 30 en zone 50 km/u ) 

 - Gebiedsdekkend -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

voorzien 
in wer-
kingskost 
wegen 
WEB

Hoog -   Gemeente -   politie

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.1 Studie naar bewonersparkeren in de verschillende dorpskernen en 
bezoekersparkeren in de omgeving van de recreatieve cluster in 
Tervuren (Park van Tervuren en Africamuseum). 

-   Gebiedsdekkend -   Comfortabel autogebruik
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente 

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.2 Opmaak verordening parkeren of parkeerrichtlijnen met reduc-
tiemogelijkheden bij autodeelprojecten en voorzien elektrische 
fietsen (met laadinfrastructuur)

-   Gebiedsdekkend  - Handelskern opwaarderen KT - max 
3 jaar

20.000 Hoog -   Gemeente

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.3 Bewonersparkeren – stedenbouwkundige last 
Opleggen collectieve parkeervoorzieningen/autodelen bij grotere 
bouwprojecten 

-   Tervuren hoofddorp -   Comfortabel autogebruik continu Hoog -   Gemeente -   privé

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.4 B.3.4 Bewonersparkeren – fietsstalplaatsen  
Eventueel voorzien van overdekte en beveiligde fietsstalplaatsen 
in het historisch centrum van Tervuren 

-   Tervuren hoofddorp -   Verhogen fietsgebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -    

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.5 B.13.1 Bewonersparkeren – inrichten parkeerroutes  
Afstemmen parkeerroutes met het circulatieplan Tervuren cen-
trum 

-   Tervuren hoofddorp -   Comfortabel autogebruik continu Hoog -   Gemeente -   privé

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.6 Bezoekersparkeren Africamuseum – inrichten parking Keizerin-
nedreef 
Bovenop de nieuwe Aquafin infrastructuur wordt een parking 
ingericht tvv het Africamuseum en het Park. 

-   Bezoekersparking hoek 
Kastanjedreef x  Keizerin-
nedreef 

 - Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

KT - max 
3 jaar

250.000 Hoog -   Gemeente Aquafin, Africamuseum, 
ANB, OE, Regie der 
Gebouwen
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Werkdomein id. relatie Actie Locatie Hoofddoelstelling Timing Raming Prioriteit Initiatiefnemer Partners
B6. herinrichting van 
lokale wegen

B.6.4 Functietoedeling van de landbouwwegen Ifv. landbouwvoertui-
gen, fietsers en wandelaars. Waar nodig, voorzien van tractorsluis 
ter hoogte van de verschillende uitgesproken landelijke wegen.

 - Morrenweg 
- Bosdelle 
- Moorselboslaan 
- Voskapelstraat 
- Oudergemse weg 
- Museumlaan 
- Terschurenstraat ter hoogte 
van het Zoniënwoud 
- Keersmaekersstraatje, Aar-
deweg, Glazenmakersstraat, 
Oliestraat 
- Bredeweg en Raffelberg 
- Flosstraat
- Kouterweg 

 - Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Verhogen fietsgebruik 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel -   Gemeente -    

B6. herinrichting 
lokale wegen

B.6.5 Inrichten van binnenpoorten (van 70-50km/u) ter hoogte van:  Vossemberg -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -    

B6. herinrichting 
lokale wegen

B.6.6 Inrichten van binnenpoorten (van 50-30km/u) ter hoogte van: - Heidestraat 
- Rootstraat 
- Dorpsstraat 
- Stationsstraat 
- Dorpsstraat x Sint-Paulu-
slaan 
- Duisburgsesteenweg 
(Tervuren) 
- Leuvensesteenweg
- Moorselstraat 

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -    

B8. snelheidsplan B.8.1 Afbakening snelheidszones 
Snelheidszones – verdere uitwerking (bebording en afbakening 
gebieden schoolomgevingen, zone 30 en zone 50 km/u ) 

 - Gebiedsdekkend -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

voorzien 
in wer-
kingskost 
wegen 
WEB

Hoog -   Gemeente -   politie

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.1 Studie naar bewonersparkeren in de verschillende dorpskernen en 
bezoekersparkeren in de omgeving van de recreatieve cluster in 
Tervuren (Park van Tervuren en Africamuseum). 

-   Gebiedsdekkend -   Comfortabel autogebruik
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente 

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.2 Opmaak verordening parkeren of parkeerrichtlijnen met reduc-
tiemogelijkheden bij autodeelprojecten en voorzien elektrische 
fietsen (met laadinfrastructuur)

-   Gebiedsdekkend  - Handelskern opwaarderen KT - max 
3 jaar

20.000 Hoog -   Gemeente

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.3 Bewonersparkeren – stedenbouwkundige last 
Opleggen collectieve parkeervoorzieningen/autodelen bij grotere 
bouwprojecten 

-   Tervuren hoofddorp -   Comfortabel autogebruik continu Hoog -   Gemeente -   privé

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.4 B.3.4 Bewonersparkeren – fietsstalplaatsen  
Eventueel voorzien van overdekte en beveiligde fietsstalplaatsen 
in het historisch centrum van Tervuren 

-   Tervuren hoofddorp -   Verhogen fietsgebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -    

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.5 B.13.1 Bewonersparkeren – inrichten parkeerroutes  
Afstemmen parkeerroutes met het circulatieplan Tervuren cen-
trum 

-   Tervuren hoofddorp -   Comfortabel autogebruik continu Hoog -   Gemeente -   privé

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.6 Bezoekersparkeren Africamuseum – inrichten parking Keizerin-
nedreef 
Bovenop de nieuwe Aquafin infrastructuur wordt een parking 
ingericht tvv het Africamuseum en het Park. 

-   Bezoekersparking hoek 
Kastanjedreef x  Keizerin-
nedreef 

 - Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

KT - max 
3 jaar

250.000 Hoog -   Gemeente Aquafin, Africamuseum, 
ANB, OE, Regie der 
Gebouwen
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B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.7 Parkeerplaatsen voor motorhometoerisme 
Parkeerplaatsen voorzien in de nabijheid van het Zoniënwoud en 
het Park voor motorhometoerisme 

-   Paleizenlaan - Kastanje-
dreef 

 - Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel -   Gemeente  Aquafin,  Africamuseum 
, ANB, OE

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.8 Instellen parkeerroute Africamuseum en markt 
Tussen de ondergrondse parking van het Africamuseum en de 
nieuwe parking aan de Keizerinnedreef wordt een parkeerroute 
voorzien met dynamische borden 

-   Paleizenlaan - Kastanje-
dreef 

 - Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

KT - max 
3 jaar

Midden -   Gemeente -   MOW, (AWV), regie 
der gebouwen

B10 overstapvoorzie-
ningen

B.10.1 B.4.2 Uitbouwen van een mobipunt aan de terminus van tram 44. Hier 
kunnen verschillende vervoersmodi gemakkelijk en veilig gecombi-
neerd worden. Dit mobipunt biedt bovendien parkeercapaciteit 
aan bezoekers van het Africamuseum

-   Hoofddorp Tervuren  - Verhogen gebruik openbaar vervoer 
- Samenhang Africamuseum, landschap en 
dorp versterken 

KT - max 
3 jaar

Hoog -   De Werkvennoot-
schap

 Tervuren, 
Wezembeek-Oppem

B10 overstapvoorzie-
ningen

B.10.2 B.3.3 Opmaak van mobipuntenstrategie. Selectie van mobipunten in de 
gemeente (cf. Vlaams Beleidsplan Mobipunten) en uitwerking. 

-   Gebiedsdekkend  - Verhogen gebruik openbaar vervoer 
- Verhogen fietsgebruik 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Vervoerregio - gemeente, MOW, De 
Lijn

B12. sluipverkeer B.12.1 Verbinding Rijkunstdreef-Duisburgsesteenweg 
 

 - Duisburgsesteenweg 
- Tervurenlaan-Paleizenlaan 

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

voorzien 
in wer-
kingskost 
wegen 
WEB

Hoog -   Gemeente -    

B12. sluipverkeer B.12.2 Maatregelen verkeersveiligheid centrum Tervuren 
Inrichten vernauwingen en snelheidsremmers ifv ontraden door-
gaand verkeer en hoge snelheden. Zichtbaar maken van zone 30 
en blauwe zone. 

 - Vander Achterstraat 
- Kapellestraat 
- Bergestraat 
- Peperstraat 
- Gemeentestraat 
- Wijngaardstraat 
- Tabakbergstraat
- Edelweisslaan en Sterre-
beeklaan (Bloemenwijk) 
- (…) 

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Zeer hoog -   Gemeente -    

B12. sluipverkeer B.12.3 - Invoer buitenpoort te Duisburg voor het verkeer komende van 
Overijse 
- Invoer buitenpoort ter hoogte van de Veeweidestraat ifv het 
sluipverkeer komende van Huldenberg (te onderzoeken) 

op of in omgeving van 
kruispunt Overijsesteenweg 
– Hulststraat – Merenstraat  

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    Buurgemeenten, De 
Lijn, MOW

B12. sluipverkeer B.12.4 Inrichten van buitenpoorten (in functie van weren van sluipver-
keer) ter hoogte van:

- Overijsesteenweg x Meren-
straat 
- Veeweidestraat eventueel 
- Groenlaan x Coigesteenweg 
- Hondsbergen (minder 
prioritair)
- N3 x Stationsstraat

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -   MOW, Buurgemeen-
ten

B13. autoluwe 
kernen

B.13.1 A.3.4
B.9.5

Verkeerscirculatieplan Tervuren. Opmaak en uitrol verkeerscircula-
tieplan adhv een participatietraject. Weren van sluipverkeer door 
woonstraten. 

-   Hoofddorp Tervuren  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Verhogen fietsgebruik 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 

KT - max 
3 jaar

Zeer Hoog -   Gemeente -    

B13. autoluwe 
kernen

B.13.2 A.3.2 
A.3.4

Verkeerscirculatieplan Duisburg in functie van buitenpoort. Op-
maak en uitrol verkeerscirculatieplan adhv een participatietraject. 

-   Duisburg  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 
- Verhogen fietsgebruik 

KT - max 
3 jaar

Zeer Hoog -   Gemeente -    
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B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.7 Parkeerplaatsen voor motorhometoerisme 
Parkeerplaatsen voorzien in de nabijheid van het Zoniënwoud en 
het Park voor motorhometoerisme 

-   Paleizenlaan - Kastanje-
dreef 

 - Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel -   Gemeente  Aquafin,  Africamuseum 
, ANB, OE

B9. parkeerbeleid en 
parkeerplan

B.9.8 Instellen parkeerroute Africamuseum en markt 
Tussen de ondergrondse parking van het Africamuseum en de 
nieuwe parking aan de Keizerinnedreef wordt een parkeerroute 
voorzien met dynamische borden 

-   Paleizenlaan - Kastanje-
dreef 

 - Toeristisch recreatief aanbod versterken 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 

KT - max 
3 jaar

Midden -   Gemeente -   MOW, (AWV), regie 
der gebouwen

B10 overstapvoorzie-
ningen

B.10.1 B.4.2 Uitbouwen van een mobipunt aan de terminus van tram 44. Hier 
kunnen verschillende vervoersmodi gemakkelijk en veilig gecombi-
neerd worden. Dit mobipunt biedt bovendien parkeercapaciteit 
aan bezoekers van het Africamuseum

-   Hoofddorp Tervuren  - Verhogen gebruik openbaar vervoer 
- Samenhang Africamuseum, landschap en 
dorp versterken 

KT - max 
3 jaar

Hoog -   De Werkvennoot-
schap

 Tervuren, 
Wezembeek-Oppem

B10 overstapvoorzie-
ningen

B.10.2 B.3.3 Opmaak van mobipuntenstrategie. Selectie van mobipunten in de 
gemeente (cf. Vlaams Beleidsplan Mobipunten) en uitwerking. 

-   Gebiedsdekkend  - Verhogen gebruik openbaar vervoer 
- Verhogen fietsgebruik 

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Vervoerregio - gemeente, MOW, De 
Lijn

B12. sluipverkeer B.12.1 Verbinding Rijkunstdreef-Duisburgsesteenweg 
 

 - Duisburgsesteenweg 
- Tervurenlaan-Paleizenlaan 

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

voorzien 
in wer-
kingskost 
wegen 
WEB

Hoog -   Gemeente -    

B12. sluipverkeer B.12.2 Maatregelen verkeersveiligheid centrum Tervuren 
Inrichten vernauwingen en snelheidsremmers ifv ontraden door-
gaand verkeer en hoge snelheden. Zichtbaar maken van zone 30 
en blauwe zone. 

 - Vander Achterstraat 
- Kapellestraat 
- Bergestraat 
- Peperstraat 
- Gemeentestraat 
- Wijngaardstraat 
- Tabakbergstraat
- Edelweisslaan en Sterre-
beeklaan (Bloemenwijk) 
- (…) 

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Zeer hoog -   Gemeente -    

B12. sluipverkeer B.12.3 - Invoer buitenpoort te Duisburg voor het verkeer komende van 
Overijse 
- Invoer buitenpoort ter hoogte van de Veeweidestraat ifv het 
sluipverkeer komende van Huldenberg (te onderzoeken) 

op of in omgeving van 
kruispunt Overijsesteenweg 
– Hulststraat – Merenstraat  

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    Buurgemeenten, De 
Lijn, MOW

B12. sluipverkeer B.12.4 Inrichten van buitenpoorten (in functie van weren van sluipver-
keer) ter hoogte van:

- Overijsesteenweg x Meren-
straat 
- Veeweidestraat eventueel 
- Groenlaan x Coigesteenweg 
- Hondsbergen (minder 
prioritair)
- N3 x Stationsstraat

-   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

MLT - 4 
tot 6 jaar

Hoog -   Gemeente -   MOW, Buurgemeen-
ten

B13. autoluwe 
kernen

B.13.1 A.3.4
B.9.5

Verkeerscirculatieplan Tervuren. Opmaak en uitrol verkeerscircula-
tieplan adhv een participatietraject. Weren van sluipverkeer door 
woonstraten. 

-   Hoofddorp Tervuren  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Handelskern opwaarderen 
- Verhogen fietsgebruik 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 

KT - max 
3 jaar

Zeer Hoog -   Gemeente -    

B13. autoluwe 
kernen

B.13.2 A.3.2 
A.3.4

Verkeerscirculatieplan Duisburg in functie van buitenpoort. Op-
maak en uitrol verkeerscirculatieplan adhv een participatietraject. 

-   Duisburg  - Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 
- Verhogen fietsgebruik 

KT - max 
3 jaar

Zeer Hoog -   Gemeente -    
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B13. autoluwe 
kernen

B.13.3 A.3.6 Verkeerscirculatieplan Moorsel. Opmaak en uitrol verkeerscircula-
tieplan adhv een participatietraject. Weren van sluipverkeer door 
woonwijken. 

-   dorp Moorsel  - Handelskern opwaarderen 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 

KT - max 
3 jaar

20.000 Zeer Hoog -   Gemeente -    

B14. andere maatre-
gelen rond verkeers-
netwerken

B.14.1 Trage wegen 
Een fijnmazig netwerk van trage wegen en voetpaden wordt 
verder uitgebouwd tussen de Voerpad(en), het Moorselpad en 
het Duisburgpad. Onverharde (landbouw)wegen of bestaande 
juridische voetwegen worden ingeschakeld in de transversale 
verbindingen. (ondermeer door de uitvoering van het beleidsplan 
‘Trage Wegen’) 

-   Gebiedsdekkend - verkeersveiligheid 
- verhogen fietsgebruik

LT - 7 tot 
10 jaar

Middel -   Gemeente -   Provincie Vlaams-
Brabant 

B14. andere maatre-
gelen rond verkeers-
netwerken

B.14.2 Verkeersveiliger maken van schoolomgevingen 
 

-   schoolbuurten -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    

C1. vervoersmanage-
ment met bedrijven, 
scholen, evenemen-
ten

C.1.1 Duurzaam vervoer promoten bij het Gemeentepersoneel (en 
OCMW): 
- vergoeding gebruik openbaar 
- vervoer/fiets 
- dienstfietsen 
- carpoolen 
- acties 

-   Gebiedsdekkend  - Verkeersveiligheid 
- Verhogen fietsgebruik 
- Verhogen gebruik openbaar vervoer 

continu Hoog -   Gemeente -    

C1. vervoersmanage-
ment met bedrijven, 
scholen, evenemen-
ten

C.1.2 Promoten opmaak bedrijfsvervoersplannen 
Ondersteuning opmaak schoolvervoersplannen 

-   Gebiedsdekkend  - Verhogen fietsgebruik 
- Verhogen gebruik openbaar vervoer 

continu Hoog -   Gemeente -   Scholen, Bedrijven

C2. tarifering open-
baar vervoer

C.2.1 Promotie openbaar vervoer 
- onthaalgids  
- onthaalloket/bibliotheek/vrijetijdscentrum 
- voorzieningen: moderne schuilhuisjes, diefstalveilige fietsenin-
frastructuur 

-   Gebiedsdekkend  - Verkeersveiligheid 
- Verhogen gebruik openbaar vervoer 

continu Hoog -   Gemeente -   De Lijn

C3. campagnes C.3.1 Promoten autodelen/fietsdelen 
Bekend maken en promoten autodelen 
Stedenbouwkundige last bij grotere projecten 

-   Gebiedsdekkend - verhogen fietsgebruik 
- comfortabel autogebruik

continu Hoog -   Gemeente -   De Lijn

C4. marketing, infor-
matie, promotie naar 
doelgroepen

C.4.1 Gemachtigde opzichters 
Ondersteuning wervingsactie 
gemachtigde opzichters aan scholen 

-   schoolbuurten -   Verkeersveiligheid continu Hoog -   Gemeente -   scholen

C5. handhaving C.5.1 Politiehandhaving 
- Regelmatige controles op snelheid via mobiele camera’s en 
inzake veiligheid van fietsers/voetgangers 
- Strikte handhaving moet toezien op foutparkeerders (vooral 
inzake toegankelijkheid voet- en fietspaden) 
- Handhaving in functie van het weren van doorgaand verkeer 
- Handhaving tonnagebeperking (ifv doorgaand zwaar verkeer) 
- Voorzien snelheidscamera’s (ANPR) 

-   Gebiedsdekkend -   Verkeersveiligheid continu Hoog -   politie -   Gemeente
- Politiezone Vodi
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B13. autoluwe 
kernen

B.13.3 A.3.6 Verkeerscirculatieplan Moorsel. Opmaak en uitrol verkeerscircula-
tieplan adhv een participatietraject. Weren van sluipverkeer door 
woonwijken. 

-   dorp Moorsel  - Handelskern opwaarderen 
- Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden 
- Toeristisch-recreatief aanbod versterken 

KT - max 
3 jaar

20.000 Zeer Hoog -   Gemeente -    

B14. andere maatre-
gelen rond verkeers-
netwerken

B.14.1 Trage wegen 
Een fijnmazig netwerk van trage wegen en voetpaden wordt 
verder uitgebouwd tussen de Voerpad(en), het Moorselpad en 
het Duisburgpad. Onverharde (landbouw)wegen of bestaande 
juridische voetwegen worden ingeschakeld in de transversale 
verbindingen. (ondermeer door de uitvoering van het beleidsplan 
‘Trage Wegen’) 

-   Gebiedsdekkend - verkeersveiligheid 
- verhogen fietsgebruik

LT - 7 tot 
10 jaar

Middel -   Gemeente -   Provincie Vlaams-
Brabant 

B14. andere maatre-
gelen rond verkeers-
netwerken

B.14.2 Verkeersveiliger maken van schoolomgevingen 
 

-   schoolbuurten -   Woonkwaliteit garanderen van de verblijfs-
gebieden

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    

C1. vervoersmanage-
ment met bedrijven, 
scholen, evenemen-
ten

C.1.1 Duurzaam vervoer promoten bij het Gemeentepersoneel (en 
OCMW): 
- vergoeding gebruik openbaar 
- vervoer/fiets 
- dienstfietsen 
- carpoolen 
- acties 

-   Gebiedsdekkend  - Verkeersveiligheid 
- Verhogen fietsgebruik 
- Verhogen gebruik openbaar vervoer 

continu Hoog -   Gemeente -    

C1. vervoersmanage-
ment met bedrijven, 
scholen, evenemen-
ten

C.1.2 Promoten opmaak bedrijfsvervoersplannen 
Ondersteuning opmaak schoolvervoersplannen 

-   Gebiedsdekkend  - Verhogen fietsgebruik 
- Verhogen gebruik openbaar vervoer 

continu Hoog -   Gemeente -   Scholen, Bedrijven

C2. tarifering open-
baar vervoer

C.2.1 Promotie openbaar vervoer 
- onthaalgids  
- onthaalloket/bibliotheek/vrijetijdscentrum 
- voorzieningen: moderne schuilhuisjes, diefstalveilige fietsenin-
frastructuur 

-   Gebiedsdekkend  - Verkeersveiligheid 
- Verhogen gebruik openbaar vervoer 

continu Hoog -   Gemeente -   De Lijn

C3. campagnes C.3.1 Promoten autodelen/fietsdelen 
Bekend maken en promoten autodelen 
Stedenbouwkundige last bij grotere projecten 

-   Gebiedsdekkend - verhogen fietsgebruik 
- comfortabel autogebruik

continu Hoog -   Gemeente -   De Lijn

C4. marketing, infor-
matie, promotie naar 
doelgroepen

C.4.1 Gemachtigde opzichters 
Ondersteuning wervingsactie 
gemachtigde opzichters aan scholen 

-   schoolbuurten -   Verkeersveiligheid continu Hoog -   Gemeente -   scholen

C5. handhaving C.5.1 Politiehandhaving 
- Regelmatige controles op snelheid via mobiele camera’s en 
inzake veiligheid van fietsers/voetgangers 
- Strikte handhaving moet toezien op foutparkeerders (vooral 
inzake toegankelijkheid voet- en fietspaden) 
- Handhaving in functie van het weren van doorgaand verkeer 
- Handhaving tonnagebeperking (ifv doorgaand zwaar verkeer) 
- Voorzien snelheidscamera’s (ANPR) 

-   Gebiedsdekkend -   Verkeersveiligheid continu Hoog -   politie -   Gemeente
- Politiezone Vodi
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C7. Gemeentegrens-
overschrijdende 
aspecten

C.7.1 Participeren aan intergemeentelijk overleg inzake sluipverkeer 
- Bvb. het sluipverkeer weren te Overijse, door ter hoogte van 
de school in Eizer lichten als bijkomende spitslichten te laten 
fungeren en Lindaal af te sluiten voor doorgaand verkeer tijdens 
de ochtendspits.  
- Bvb. Inrichting buitenpoort ter hoogte van de Groenlaan (Bertem 
en Kortenberg), de Dorpstraat (Bertem) en Veeweidestraat (Hul-
denberg) 

-   Gebiedsdekkend - Verhogen fietsgebruik                          
- Verkeersleefbaarheid

continu Hoog -   Gemeente -   MOW, Overijse, 
Bertem, Huldenberg, 
Wezembeek-Oppem, 
(Zaventem)

C8. monitoring en 
evaluatie

C.8.1 Inventarisatie lokale verkeersgegevens 
Bijhouden, karteren, evalueren en rapporteren van snelheidsgege-
vens (vaste en mobiele metingen) en ongevallen. Floating Car Data 

-   Gebiedsdekkend -   Verkeersveiligheid continu Hoog -   Gemeente -   politie

C8. monitoring en 
evaluatie

C.8.2 Herbekijken parkeerbeleid ifv afstemmen vraag en aanbod
- Evalueren parkeerstudie 2015 
- Uitvoeren van een nulmeting parkeeraanbod (privé en publiek) 
- Uitvoeren parkeerduuronderzoek 

-   Hoofddorp Tervuren continu Hoog -   Gemeente -    

C10. bewegwijze-
ringsplan

C.10.1 Bewegwijzering van parkeerroutes 
- dynamische begeleiding bezoekersparkeren Africamuseum – 
Markt van Tervuren 
- bewegwijzering handelsstraten Tervu-
ren centrum (ondersteuning circulatieplan)                                                                                                                 
- afstemming met bestaande bewegwijzering  
 

-   Hoofddorp Tervuren  - Comfortabel autogebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel -   Gemeente -    

C10. bewegwijze-
ringsplan

C.10.2 Bewegwijzering fietsroutes en trage wegen 
(cf. fietspadenstrategie) 

-   Gebiedsdekkend  - Verhogen fietsgebruik KT - max 
3 jaar

voorzien 
in wer-
kingskost 
wegen 
WEB

Hoog -   Gemeente -    

C11. andere flanke-
rende maatregelen

C.11.1 Sensibilisering scholen / Gemeentelijke administratie -   Gebiedsdekkend  - Verhogen fietsgebruik 
- Verkeersveiligheid 

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    

C11. andere flanke-
rende maatregelen

C.11.2 Proefproject opzetten in functie van Vervoer op Maat (bvb elektri-
sche buurtbus - mobiele buurtwinkel en mobiel dienstencentrum 
volgens vaste route) 

-   Gebiedsdekkend -   Verhogen gebruik openbaar vervoer KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -   Scholen ifv busaan-
bod, Lokale economie, 
Markthandelaars, De Lijn

C11. andere flanke-
rende maatregelen

C.11.3 Aanbod laadpalen voor elektrische voertuigen verder uitbreiden -   Gebiedsdekkend -   Comfortabel autogebruik continu Middel - Gemeente

C11. andere flanke-
rende maatregelen

C.11.4 Evaluatie mobiliteitsplan 
Elk jaar worden het mobiliteitsplan geëvalueerd op basis van de 
actietabel/databank 

-   Gebiedsdekkend continu Hoog -   Gemeente -   mobiliteitsraad
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C7. Gemeentegrens-
overschrijdende 
aspecten

C.7.1 Participeren aan intergemeentelijk overleg inzake sluipverkeer 
- Bvb. het sluipverkeer weren te Overijse, door ter hoogte van 
de school in Eizer lichten als bijkomende spitslichten te laten 
fungeren en Lindaal af te sluiten voor doorgaand verkeer tijdens 
de ochtendspits.  
- Bvb. Inrichting buitenpoort ter hoogte van de Groenlaan (Bertem 
en Kortenberg), de Dorpstraat (Bertem) en Veeweidestraat (Hul-
denberg) 

-   Gebiedsdekkend - Verhogen fietsgebruik                          
- Verkeersleefbaarheid

continu Hoog -   Gemeente -   MOW, Overijse, 
Bertem, Huldenberg, 
Wezembeek-Oppem, 
(Zaventem)

C8. monitoring en 
evaluatie

C.8.1 Inventarisatie lokale verkeersgegevens 
Bijhouden, karteren, evalueren en rapporteren van snelheidsgege-
vens (vaste en mobiele metingen) en ongevallen. Floating Car Data 

-   Gebiedsdekkend -   Verkeersveiligheid continu Hoog -   Gemeente -   politie

C8. monitoring en 
evaluatie

C.8.2 Herbekijken parkeerbeleid ifv afstemmen vraag en aanbod
- Evalueren parkeerstudie 2015 
- Uitvoeren van een nulmeting parkeeraanbod (privé en publiek) 
- Uitvoeren parkeerduuronderzoek 

-   Hoofddorp Tervuren continu Hoog -   Gemeente -    

C10. bewegwijze-
ringsplan

C.10.1 Bewegwijzering van parkeerroutes 
- dynamische begeleiding bezoekersparkeren Africamuseum – 
Markt van Tervuren 
- bewegwijzering handelsstraten Tervu-
ren centrum (ondersteuning circulatieplan)                                                                                                                 
- afstemming met bestaande bewegwijzering  
 

-   Hoofddorp Tervuren  - Comfortabel autogebruik MLT - 4 
tot 6 jaar

Middel -   Gemeente -    

C10. bewegwijze-
ringsplan

C.10.2 Bewegwijzering fietsroutes en trage wegen 
(cf. fietspadenstrategie) 

-   Gebiedsdekkend  - Verhogen fietsgebruik KT - max 
3 jaar

voorzien 
in wer-
kingskost 
wegen 
WEB

Hoog -   Gemeente -    

C11. andere flanke-
rende maatregelen

C.11.1 Sensibilisering scholen / Gemeentelijke administratie -   Gebiedsdekkend  - Verhogen fietsgebruik 
- Verkeersveiligheid 

KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -    

C11. andere flanke-
rende maatregelen

C.11.2 Proefproject opzetten in functie van Vervoer op Maat (bvb elektri-
sche buurtbus - mobiele buurtwinkel en mobiel dienstencentrum 
volgens vaste route) 

-   Gebiedsdekkend -   Verhogen gebruik openbaar vervoer KT - max 
3 jaar

Hoog -   Gemeente -   Scholen ifv busaan-
bod, Lokale economie, 
Markthandelaars, De Lijn

C11. andere flanke-
rende maatregelen

C.11.3 Aanbod laadpalen voor elektrische voertuigen verder uitbreiden -   Gebiedsdekkend -   Comfortabel autogebruik continu Middel - Gemeente

C11. andere flanke-
rende maatregelen

C.11.4 Evaluatie mobiliteitsplan 
Elk jaar worden het mobiliteitsplan geëvalueerd op basis van de 
actietabel/databank 

-   Gebiedsdekkend continu Hoog -   Gemeente -   mobiliteitsraad
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Bijlagen
.1. Samenstelling Projectstuurgroep

	1  vertegenwoordiger van het departement MOW (Mark Thoelen)

	1 vertegenwoordiger van de afdeling Wegen en Verkeer (AWV) (Sara Verstreken)

	1 vertegenwoordiger van De Lijn (Ann Witters)

	1 vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) (Patrick Huvenne)

	1 vertegenwoordiger van De Werkvennootschap (Frank Vandenbulcke)

	1 vertegenwoordiger van elk van de aangrenzende gemeenten: Huldenberg (Brent Eggerickx), Overijse (Hans Verhaegen), 
Wezembeek-Oppem (Koen Simons), Kraainem en Bertem

	1 vertegenwoordiger van het schepencollege van Tervuren (Bram Peters)

	2 vertegenwoordiger van de dienst Openbaar Domein van de gemeente Tervuren (Virginie Borghans en Kristien Minten)

.2. Verslagen Projectstuurgroep en Gemeentelijke Begeleidingscommissie

.3. Documenten m.b.t. het participatietraject (verslagen mobiliteitsraad)
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