
 WIJK VELDKAPEL (Veldkapellaan, Oeverstraat, Klakedellestraat, Gouden Bekerlaan, 
Kluizemarialaan, Lenneke Marelaan, Foliantgaarde, Kasteel Kieffeltstraat en Kantelenlaan) 

Bewonersvergadering (videoconferentie)van 21/04/2021 – Proces-verbaal 

Thema: Project om de rijrichting van het verkeer op de wegen in de wijk te wijzigen om de intensiteit 
van de verkeersstromen te verminderen. 

Sprekers:  
De heer Olivier Maingain, Burgemeester, Philippe Jaquemyns, schepen belast met het beheer van de 
openbare ruimte en Gregory Matgen, schepen van mobiliteit; 
M. Frédéric Denys en Mlle Tonon, van de technische diensten. 

Aanwezig: 52 deelnemers 

Begin van de vergadering om 19:00. 

Inleiding door de heer Matgen 

De gemeente is door bewoners van de Veldkapelwijk geïnterpelleerd over de intensiteit van de 
verkeersstromen op de wegen van de wijk.  
Automobilisten gebruiken inderdaad de wegen in de wijk om het kruispunt tussen de Woluwelaan en 
de E. Vanderveldelaan te vermijden. Bovendien staat het parkeren in de wijk vanwege de scholen en 
universiteiten in de omgeving onder sterke druk, met name bij Veldkapel, ondanks de blauwe zone. 

Voorstelling van het project 

De heer Frédéric Denys presenteert de resultaten van de studie van de verkeersstromen op de 
volgende wegen: Veldkapellaan, Oeverstraat en Klakkedellestraat. Vier verkeersanalysatoren werden 
geplaatst om de verdeling van de verkeersstromen tussen deze wegen vast te stellen.  
Wij stellen vast dat de drukste weg de Veldkapellaan blijft in beide richtingen, ook al blijft de 
verkeersdichtheid hoog in de Klakkedellestraat in de richting van de E. Vanderveldelaan en in de 
Oeverstraat in de richting van de Woluwelaan. 
Om het doorgaand verkeer door de wijk te ontmoedigen en de bewoners te ontlasten op het gebied 
van parkeren, met name de scholieren die in de blauwe zone komen parkeren, maar ook om de 
toegang van de ouders van de leerlingen van de school Singelijn tot de wijk te regelen, werden aan de 
deelnemers van de bewonersvergadering twee opties voorgelegd om de rijrichting van alle wegen in 
de wijk aan te passen. De twee plannen zijn bijgevoegd. 

Bestaande situatie: Alle wegen in de wijk zijn tweerichtingsverkeer, met uitzondering van de 
Oeverstraat die eenrichtingsverkeer is in de richting van de Woluwelaan.  

Voorgestelde situatie - plan 1: dit voorstel maakt het mogelijk het doorgaand verkeer dat van de 
Woluwelaan komt via de Oeverstraat en de Klakkedellestraat af te leiden. Doorgaand verkeer dat van 
de E. Vanderveldelaan komt om de Woluwelaan te vervoegen is niet meer mogelijk omdat de 
hoofdingang de Klakkedellestraat is, die terugleidt naar de Oeverstraat, die op haar beurt terugleidt 
naar de E. Vanderveldelaan. Met de eenrichtingsstraten van de Veldkapellaan worden de stromen die 
de wijk binnenkomen vanaf de Woluwelaan rechtstreeks naar de E. Vanderveldelaan van rechts 
omgeleid via de Oeverstraat of de Klakkedellstraat. 

De Kantelenstraat en de Kasteel Kieffeltstraat worden eenrichtingsstraten om pendelaars terug te 
leiden naar de E. Vanderveldelaan en om op termijn het doorgaand verkeer in de wijk verder te 
ontmoedigen. Een tweede ingang vanaf de E. Vanderveldelaan is de Lenneke Marelaan. 

Voorgestelde situatie - plan 2: Dit voorstel is een variant van het eerste. De Kantelenstraat en de 
Kasteel Kieffeltstraat blijven tweerichtingsstraten om de gevolgen voor de bewoners van de wijk die de 
wijk willen verlaten, te beperken.  

Op lange termijn zal de Veldkapellaan veiliger worden voor de zwakkere weggebruikers wanneer de 
trottoirs worden verbreed en de rijbaan wordt gedemineraliseerd. 



Eerste reacties van de bewoners 

De bewoners van de wijk hebben hun bezorgdheid geuit over de mogelijkheid dat het verkeer wordt 
verplaatst naar de kleinere straten in de wijk, die niet zijn aangepast om deze verkeersdichtheid te 
verwerken. Als de Veldkapellaan eenrichtingsverkeer wordt, zouden volgens verschillende bewoners 
ook de parallelle wegen eenrichtingsverkeer moeten worden, om de verkeersverplaatsing zo klein 
mogelijk te houden. Het idee om “uitgezonderd plaatselijk" wordt genoemd. 
Bovendien lijkt het omkeren van de eenrichtingsstraat in de Oeverstraat meer beperkingen op te 
leggen aan de bewoners. 

De bewoners zijn het er unaniem over eens dat volgens hen niet de verkeersdrukte het grootste 
probleem is, maar het parkeren aan weerszijden van de Veldkapellaan, dat het kruisen van voertuigen 
bemoeilijkt of zelfs gevaarlijk maakt.  
Door van de Veldkapellaan over de hele lengte eenrichtingsverkeer te maken (wat de gemeente 
echter niet voorstelt), zou het probleem van het doorgaand verkeer niet worden opgelost, aangezien 
de laan als sluiproute naar de E. Vanderveldelaan zou blijven fungeren en hogere snelheden in de 
hand zou werken. 
De meeste bewoners zijn van mening dat het beter zou zijn eerst het parkeren aan te pakken door het 
aan één kant van de Veldkapellaan op te heffen. Overdag zijn het vooral universiteitsstudenten die er 
parkeren.  
Wij hebben ook vernomen dat in de wijk een mededeling van de Singelijnschool is verspreid over hun 
wens om een schoolstraat in te voeren. 
Wat de methodologie van de verkeersstroomstudie betreft, zijn sommigen bezorgd over het feit dat de 
studie plaatsvond in een periode die niet representatief is als gevolg van de pandemie (telewerken en 
gesloten scholen). 
Interventies van de heer Maingain:  

• Ondanks de daling van het verkeer tijdens de pandemie kan aan de hand van de in december 
2020 uitgevoerde studie de spreiding van de verkeersstromen worden geobjectiveerd. Wij 
hebben hiermee rekening gehouden bij het opstellen van de voorgestelde mobiliteitsplannen.  

• Wat betreft het voorstel om bepaalde wegen te beperken tot plaatselijk verkeer, dit is nu juist 
het doel van de voorgestelde plannen. Het is echter waar dat dit gevolgen heeft voor de 
toegankelijkheid van de wijk voor de buurtbewoners.  

• Tot op heden hebben wij van de schoolleiding van de Singelijn geen officieel verzoek 
ontvangen betreffende de invoering van een schoolstraat.  

• Het voorstel om de richting van het eenrichtingsverkeer in de Oeverstraat te wijzigen, is 
bedoeld om de kinderen van de geïntegreerde school die met de bus worden afgezet, rechts 
van de straat te laten uitstappen zodat ze niet hoeven over te steken. 

• Alternatief voorstel naar aanleiding van de eerste reacties: de Veldkapellaan behouden 
als tweerichtingsstraat en het parkeren aan één kant opheffen. Op die manier zou worden 
voorkomen dat de Klakkedellestraat de nieuwe verbinding wordt tussen de Woluwelaan en de 
E. Vanderveldelaan. 

Reacties van de bewoners (vervolg) 

De deelnemers herhalen dat het belangrijkste probleem het dubbel parkeren is in combinatie met het 
tweerichtingsverkeer op de Veldkapellaan en dat dit probleem prioritair moet worden aangepakt.  
Gevreesd wordt dat deze maatregel de druk van het autoverkeer op de wegen langs de Veldkapellaan 
zal doen toenemen. Sommigen vragen om de studenten aan te moedigen gebruik te maken van het 
parkeerterrein van de Hemelvaartkerk, en de scholen en hogescholen in de buurt aan te moedigen de 
leerlingen en ouders alternatieven voor de auto te bieden. 
Gevaarlijke snelheid is ook een probleem dat moet worden aangepakt. Tijdens een vorige vergadering 
over de mobiliteit in de wijk werd de afschaffing van het parkeren aan één kant verworpen uit vrees 
voor een toename van de snelheid van de automobilisten.  
Er moet rekening worden gehouden met de gevolgen voor de E. Vanderveldelaan en er zijn veiliger 
oversteekplaatsen voor voetgangers en straatverlichting nodig. 
Interventies van de heer Maingain:  



• Het beperken van de toegangen tot de wijk is ook een manier om te anticiperen op de 
eventuele herstructurering van de universiteitskliniek met de hoofdingang aan de 
Mounierlaan. De gemeente pleit ervoor dat de hoofdingang aan de kant van de 
Hippocrateslaan blijft.  

• Voor het parkeren van de studenten zijn twee opties mogelijk: ofwel wordt de 
parkeermeterzone voor de Hemelvaartkerk vervangen door een blauwe zone, ofwel wordt een 
parkeermeterzone ingesteld in de Veldkapellaan met bewonerskaarten voor de bewoners. Het 
doel van het voorgestelde mobiliteitsplan is de toegang tot de wijk te bemoeilijken en het 
parkeren te beperken voor mensen die er niet wonen.  

• De aandacht van het Gewest werd reeds meermaals gevestigd op de veiligheid van de E. 
Vanderveldelaan (meer bepaald via het advies dat werd uitgebracht in het kader van het 
gewestelijk plan "Good Move"). Er worden contacten gelegd met het kabinet van de Brusselse 
minister van Mobiliteit. 

Reacties van de bewoners (vervolg) 

Het verdient de voorkeur om gefaseerd en op een minder radicale manier op te treden door voorrang 
te geven aan het herstel van de trottoirs in de zones die parallel lopen met de Veldkapellaan (te smal 
voor PBM's) en door het parkeren in deze laatste zone aan te pakken. Door het tweerichtingsverkeer 
in de laan te houden, wordt immers de verplaatsing naar andere wegen vermeden.  
Het door de gemeente voorgestelde mobiliteitsproject is te radicaal. Vooreerst moeten tussenstappen 
worden verkend. 
De uitvoering van een kiss&ride op de Woluwelaan is noodzakelijk.  
Anderzijds wekt de invoering van een schoolstraat bezorgdheid bij verscheidene bewoners, omdat dit 
gevolgen zou hebben voor andere wegen. 

Interventies van de heer Maingain:  
• Eenrichtingsstraten kunnen soms snelheidsovertredingen aanmoedigen. Het is echter 

mogelijk verkeersdrempels aan te brengen, waarover in een tweede beschouwing wordt 
gesproken.  

• Een andere ambitie van de gemeente is het herinrichten van de openbare ruimte, maar eerst 
moet er een efficiënte mobiliteit in de wijk komen.  

• Alternatieve voorstellen: Wij kunnen twee afzonderlijke proefperiodes opzetten:  
1) De Veldkapellaan eenrichtingsverkeer maken in stijgende richting, waarbij het laatste stuk 
tweerichtingsverkeer wordt gelaten (tussen de gaarde en de E. Vanderveldelaan) zonder het 
parkeren aan te passen.  
2) De tweerichtingsstraat Veldkapellaan behouden door het parkeren aan één kant op te 
heffen en de rijrichting in de andere straten niet te wijzigen.  

• Als de laan permanent eenrichtingsverkeer zou worden, zouden de trottoirs kunnen worden 
verbreed om de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit te verbeteren en, op 
de lange termijn, de demineralisatie te bevorderen. Verbreding van de laan met behoud van 
het tweerichtingsverkeer is niet haalbaar omdat de onbebouwde zijde toebehoort aan de UCL. 

Reacties van de bewoners op de alternatieve voorstellen 

Sommigen wijzen erop dat de eenrichtingsstraat, zoals voorzien in het door de gemeente 
voorgestelde mobiliteitsplan voor de wijk, een oplossing zou zijn voor het gevaar van het oversteken 
van de te smalle straat en voor het parkeren op de trottoirs. Voorts is ons verteld dat het parkeren van 
schoolminibussen problematisch is en dat het schrappen van de parkeerplaatsen aan één kant van de 
Veldkapellaan dit probleem zou verergeren.  
De meerderheid van de deelnemers herhaalde niettemin dat het beter is gefaseerd op te treden en dat 
alternatief voorstel 2 het beste lijkt, en wel om de volgende redenen: 

• om te voorkomen dat de verkeersstromen worden verlegd naar de kleinere aangrenzende 
wegen;  
om te vermijden dat de Oeverstraat de voornaamste uitgang van de wijk wordt naar de E. 
Vanderveldelaan terwijl dit kruispunt gevaarlijk is door de slechte zichtbaarheid;  



• om te vermijden dat in de Oeverstraat de richting van het eenrichtingsverkeer wordt 
omgekeerd, aangezien dit niet gunstig is voor de bewoners;  

Inrichtingen om de snelheid te verminderen, zoals de toevoeging van bloembakken, zijn gewenst.  
Sommigen stellen voor alternatief 2 te combineren met eenrichtingsverkeer op parallelle straten 
(Oeverstraat en Klakkedellestraat), of een beperkte toegangszone in te stellen met camerabewaking 
die toegestane nummerplaten detecteert. 

Conclusie door de heer Maingain:  

Het oorspronkelijke project van de gemeente wordt terzijde geschoven.  

Het is mogelijk de twee alternatieve voorstellen te testen en achteraf te stemmen via een 
aankondiging in alle brievenbussen.  

Om te beginnen zal vanaf september een proefperiode van een maand worden ingevoerd (als de 
lessen weer worden gehouden) waarbij de tweerichtingsweg op de Veldkapellaan wordt gehandhaafd 
en het parkeren aan één kant wordt opgeheven met tijdelijke voorzieningen om parkeren tegen te 
gaan. Er zullen verkeersanalysatoren worden geplaatst en de gemeente zal zorgen voor de 
aanwezigheid van gemeenschapswachten in de buurt.  

De gemeentelijke technische diensten zullen vóór de zomer de nodige plannen uitwerken. Daarna zal 
een nieuwe bijeenkomst van bewoners worden georganiseerd. 

Wat betreft de keuze aan welke kant het parkeren in de Veldkapellaan moet worden verwijderd, merkt 
men de aanwezigheid van verschillende uitgangen van garages op. Door het parkeren voor de 
garages te houden, is er een beter zicht om buiten te rijden en blijven er meer parkeerplaatsen in de 
laan. 

Voor de testfase wordt het parkeren gehandhaafd voor de huizen tussen Veldkapelgaarde en de 
Klakkedellestraat. Er wordt geparkeerd aan de oneven kant van de huizen tussen de Klakkedellestraat 
en de Oeverstraat. Parkeren is aan beide zijden gehandhaafd voor het gedeelte na de Oeverstraat 
voor de Singelijnschool.  

De plannen voor de inrichtignen zullen vóór de uitvoering van de testfase aan de bewoners worden 
voorgelegd. 

Einde van de vergadering om 21 u 30.


