
Zaventem aan Zet - Mobiliteit



Participatietraject

▪ Tussen 17/11/20 en 31/12/20 werd een ruime mobiliteitsbevraging bij de Zaventemnaar 
gehouden.

▪ Zowel via het online participatieplatform Zaventem Aan Zet, als via een papieren bevraging 
kregen alle inwoners de kans deel te nemen

▪ De vragenlijst bestond uit verschillende onderdelen
� Bevraging naar de huidige verplaatsingsmodi

� Bevraging naar de gewenste mobiliteitsmix in de gemeente via een 3D beeld

� Bevraging per deelgemeente over de doortocht door het centrum, over verkeersluwe woonwijken en 
over de opwaardering van pleinen



Methodologie 

▪ Bevragingsmethode:
▪ Online en offline vragenlijst – 10 minuten (offline input werd ook online gepubliceerd)

▪ Oproep via:
▪ Gemeentelijke communicatiekanalen (on- en offline)

▪ N = 1.010 deelnemers
▪ 981 inwoners van Zaventem 

▪ 29 niet-inwoners (waar relevant opgenomen in de analyse)

▪ Veldwerk
▪ Onderzoeksperiode: 18 november 2020 – 6 januari 2021

▪ Herweging van de data
▪ De data werd gewogen om representatief te zijn op leeftijd (18-39, 40-59, 60 en ouder) volgens de 

bevolkingscijfers voor Zaventem op 1 januari 2020 (Bron: FOD Economie, Algemene Directie Statistiek)

Bevraging inwoners Zaventem 



Zaventem aan Zet - Mobiliteitsmix



Samenvatting online vragenlijst
De deelnemers aan het onderzoek (online vragenlijst) zijn hoofdzakelijk mensen die al 10 jaar of langer in Zaventem wonen.

Belangrijkste bevindingen:

Vervoermiddelen
71% van de deelnemers heeft minstens één eigen wagen in het gezin, 69% heeft minstens één niet elektrische fiets in het gezin. Gemiddeld heeft een 
Zaventems gezin 2 niet elektrische fietsen en 1,5 (eigen of bedrijfs)wagens. De andere vervoermiddelen liggen gemiddeld lager dan 1 per gezin.

Verplaatsingen – auto is koning in Zaventem
89% van de inwoners van Zaventem verplaatst zich minstens 1x/week met de auto. 83% minstens 1x/week te voet. Telkens bijna twee derde (64%) 
geeft aan (bijna) nooit gebruik te maken van het openbaar vervoer. 39% geeft aan doorgaans alleen in de auto te zitten, 44% zegt doorgaans met 
twee personen in de auto te zitten. Voor alle soorten verplaatsingen –ook binnen Zaventem en deelgemeenten- is de auto het meest gebruikte 
vervoermiddel. De belangrijkste redenen om binnen Zaventem de auto te gebruiken zijn ‘sneller op bestemming’ en ‘meer comfort’. Gezondheid en 
milieuoverwegingen zijn de belangrijkste redenen om zich te voet of met de fiets te verplaatsen. Wie het openbaar vervoer verkiest, doet dat 
hoofdzakelijk omdat dit het enige of beste vervoermiddel is dat men ter beschikking heeft.

96% van de respondenten wil echter wel een wijziging van de huidige mobiliteitsmix. Het gaat dan vooral om een toegenomen aandeel zachte 
mobiliteit en een daling van het gemotoriseerd verkeer. De auto blijft evenwel ook in de gewenste mobiliteitsmix het grootste aandeel houden.

Belangrijkste aandachtspunten voor het stimuleren van… (% dat dit aspect belangrijk vindt)
▪ FIETSEN: Veilige afgescheiden fietspaden (73%), voldoende fietspaden (58%), veilige fietsverbinding over de hele route (57%), veilige 

oversteekplaatsen van drukke wegen (41%).
▪ TE VOET GAAN: Veilige, brede voetpaden (86%), veilige oversteekplaatsen (80%)
▪ GEBRUIK OPENBAAR VERVOER: stiptheid (69%), nabijheid halte (51%), breed aanbod (42%)
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Gewenste mobiliteitsmix

Huidige mix Huidige mobiliteitsmix wijzigen?Gewenste mix

Hoe moet Zaventem er voor jou uitzien? Nadat we gepeild hebben naar jouw gedrag, willen we graag weten hoe je de mobiliteitsmix in 
Zaventem ziet. Waar moet Zaventem meer op inzetten? Wat is een goede mix voor de mobiliteit in onze gemeente? (N=815)

Aandeel Pos. Pos. Aandeel

Auto 60% 1 1 33%

Openbaar vervoer 25% 2 4 18%

Fiets 10% 3 2 24%

Te voet 5% 4 3 20%

Deelauto 0% 5 5 4%

Ranking

1. Auto

2. Fiets

3. Te voet

4. Openbaar vervoer

5. Deelauto

96% van de respondenten wil een wijziging van de huidige mobiliteitsmix. Het gaat dan 
vooral om een toegenomen aandeel zachte mobiliteit en een daling van het gemotoriseerd 
verkeer. De auto blijft evenwel ook in de gewenste mobiliteitsmix het grootste aandeel 
houden.



Gewenste mobiliteitsmix – naar huidig verplaatsingsgedrag binnen Zaventem

Hoe moet Zaventem er voor jou uitzien? Nadat we gepeild hebben naar jouw gedrag, willen we graag weten hoe je de mobiliteitsmix in 
Zaventem ziet. Waar moet Zaventem meer op inzetten? Wat is een goede mix voor de mobiliteit in onze gemeente? (N=815)

Meest gebruikte vervoermiddel binnen Zaventem en deelgemeenten

LEESWIJZER
De percentages in de grafiek geven de (gewenste) mobiliteitsmix weer:
• De huidige mobiliteitsmix is 60% auto, 25% openbaar vervoer, 10% fiets, 5% te voet en 0% deelauto.
• De inwoners van Zaventem wensen idealiter 33% auto, 18% openbaar vervoer, 24% fiets, 20% te voet en 4% deelauto.
• Voor wie zich in Zaventem en de deelgemeenten vooral met auto verplaatst, ziet de gewenste mix er als volgt uit: 38% auto, 18% openbaar 

vervoer, 22% fiets, 18% te voet en 4% deelauto.
• Voor wie zich in Zaventem en de deelgemeenten vooral te voet verplaatst, ziet de gewenste mix er als volgt uit: 29% auto, 18% openbaar 

vervoer, 23% fiets, 25% te voet en 4% deelauto.
• Enzovoort



Zaventem aan Zet – Mobiliteit – Wat zijn 
belangrijke aspecten in hoe we ons vandaag 

verplaatsen?



Verplaatsingen per fiets: belangrijke aspecten
Als ik me met de fiets verplaats, is het volgende belangrijk voor mij:
N=693 (inwoners die minstens af en toe fietsen)

Voor verplaatsingen per fiets primeren de veiligheid van de fietspaden 
en het aanbod – en de combinatie ervan (veilige fietspaden over de 
hele route).



Verplaatsingen te voet: belangrijke aspecten
Als ik me te voet verplaats in de dorpskern en woonstraten is het volgende belangrijk voor mij:
N=913 (inwoners die minstens af en toe wandelen)

Voor verplaatsingen te voet primeert de veiligheid van de voetpanden 
en oversteekplaatsen.



Verplaatsingen OV: belangrijke aspecten
Als ik me met het openbaar vervoer verplaats, is het volgende belangrijk voor mij:
N=499 (inwoners die minstens af en toe bus of trein nemen)

Voor 60-plussers zijn een halte dicht bij de deur (61%) en de 
mogelijkheid om vlot over te stappen naar andere vervoermiddelen 
(40%) belangrijker dan voor jongere respondenten. Voor hen is een  
aanbod tot in de late uren dan weer beduidend minder belangrijk (7%) 
dan voor jongere respondenten (18-39: 32%; 40-59: 26%).



Zaventem aan Zet – Mobiliteit - ideeënplatform



Samenvatting online ideeënplatform

Meest genoemde problemen en uitdagingen
Algemeen genomen zijn Infrastructuur, Parkeren, Veiligheid en Doorstroming de meeste genoemde problemen en 
uitdagingen voor Zaventem. Veiligheid draait hoofdzakelijk rond de bescherming van de zwakke weggebruiker. Bij 
doorstroming signaleert men vooral sluipverkeer als probleem. Verder wijst men ook op een te weinig doorgedreven 
controle op snelheidsovertredingen. Ook ziet men (te) weinig groen in het Zaventemse straatbeeld. 

Meest genoemde oplossingen en maatregelen
De inwoners van Zaventem vragen algemeen genomen vooral aanpassingen aan de inrichting van de weg. In lijn met wat 
we in andere studies zien, gaat het dan vooral om het aanpassen van fiets- en voetpaden voor meer veiligheid. Ook 
oversteekplaatsen worden in deze optiek vaak vernoemd.
Met betrekking tot parkeren zijn de meningen verdeeld; hoewel de roep om het behoud of uitbreiding van de 
parkeergelgenheid over het algemeen luidst klinkt, wordt het verminderen van parkeergelegenheid ook gezien als een 
middel om sommige woonwijken verkeersluwer te maken.
Met het oog op doorstroming wordt vaak verwezen naar aanpassingen in het circulatieplan en bijhorend het inrichten van 
éénrichtingsverkeer in bepaalde zones en straten.

1

2



Samenvatting online ideeënplatform

Nog invullen

Meest genoemde 
problemen/uitdagingen 

Meest genoemde oplossingen/maatregelen

Zaventem Doortocht centrum Parkeren • Wegaanpassingen: aanpassen fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen
• Snelheidsbeperking: Zone 30

Verkeersluwe woonwijken Parkeren • Wegaanpassingen: aanpassen fiets- en voetpaden
• Parkeermaatregelen: Weghalen van parkeerplaatsen

Opwaardering pleinen Infrastructuur • Wegaanpassingen: eenrichtingsverkeer inrichten
• Snelheidsbeperking: Zone 30 en drempels & hindernissen

Andere Infrastructuur
Parkeren 

• Wegaanpassingen: aanpassen voet- en fietspaden, inrichten eenrichtingsverkeer
• Parkeermaatregelen: parkeerplaatsen toevoegen/behouden

Nossegem Doortocht centrum Infrastructuur, Veiligheid, Doorstroming • Wegaanpassingen: aanpassen hoofdzakelijk fietspaden, gevolgd door voetpaden; inrichten eenrichtingsverkeer

Verkeersluwe woonwijken Veiligheid • Wegaanpassingen: aanpassen fietspaden; inrichten eenrichtingsverkeer
• Snelheidsbeperking: Drempels en hindernissen, zone 30

Andere Infrastructuur • Wegaanpassingen: aanpassen voet- en fietspaden, oversteekplaatsen

Sint-Stevens-Woluwe Doortocht centrum Doorstroming 
Infrastructuur 

• Wegaanpassingen: inrichten van eenrichtingsverkeer
• Snelheidsbeperking: Zone 30, Drempels en hindernissen

Verkeersluwe woonwijken Bereikbaarheid, Infrastructuur, 
Veiligheid, Doorstroming

• Wegaanpassingen: aanpassen fietspaden, inrichten eenrichtingsverkeer, aanpassen voetpaden, oversteekplaatsen

Opwaardering pleinen Infrastructuur

Andere Parkeren
Veiligheid

• Wegaanpassingen: inrichten eenrichtingsverkeer, aanpassen voet- en fietspaden
• Parkeermaatregelen: parkeerplaatsen toevoegen/behouden vs weghalen parkeerplaatsen

Sterrebeek Doortocht centrum Infrastructuur • Wegaanpassingen: aanpassen fiets- en voetpaden en circulatieplan
• Snelheidsbeperking: Zone 30, drempels en hindernissen

Verkeersluwe woonwijken Veiligheid
Doorstroming

• Snelheidsbeperking: Zone 30, drempels en hindernissen
• Wegaanpassingen: eenrichtingsverkeer, aanpassen fietspaden, circulatieplan

Opwaardering pleinen Infrastructuur • Wegaanpassingen: aanpassen fiets- en voetpaden, eenrichtingsverkeer inrichten

Andere Parkeren
Uitzicht

• Parkeermaatregelen: parkeerplaatsen toevoegen/behouden vs parkeerplaatsen beperken
• Meer groen



Methodologie 

▪ Bevragingsmethode:

▪ Online ideeënplatform en papieren vragenlijst over de thema’s ‘doortocht centrum’, ‘verkeersluwe woonwijken’, ‘opwaardering pleinen’ en ‘andere’, per 
deelgemeente.

▪ Oproep via:
▪ Gemeentelijke informatiekanalen (online en offline)
▪ Flyer 

▪ N = 1638 berichten 

Bevraging inwoners Zaventem

BELANGRIJK: 
• Dit ideeënluik is geen representatieve bevraging van de inwoners van Zaventem. 
• In dit deel van het rapport worden berichten geanalyseerd, geen inwoners (de percentages hebben dus betrekking op berichten).
• Bijgevolg levert dit deel van het rapport vooral inzichten die als input kunnen dienen hulp bij het werken rond de bevraagde thema’s; het is niet geschikt om finale 

beleidsbeslissingen op te baseren.

Zaventem Nossegem Sint-Stevens-Woluwe Sterrebeek

Doortocht centrum 195 (12%) 90 (6%) 79 (5%) 265 (16%)

Verkeersluwe woonwijken 111 (7%) 35 (2%) 47 (3%) 237 (14%)

Opwaardering pleinen 111 (7%) / 26 (2%) 103 (6%)

Andere 107 (6%) 42 (3%) 36 (2%) 154 (9%)



▪ De volgende slides geven eerst algemeen en dan per deelgemeente weer dewelke de 
huidige problemen en de mogelijke oplossingen zijn van de inwoners met bertrekking tot:

� de doortocht door het centrum

� verkeersluwe woonwijken

� de opwaardering van de pleinen



Problemen/uitdagingen - Algemeen
(N=1638) 

N=227; sluipverkeer (48%), zwaar verkeer (19%); files (8%); andere (35%)

N=266; zwakke weggebruikers (26%), schoolomgeving (9%); andere (67%)

N=147; groen (78%), netheid (18%); andere (22%)

N=141; snelheidsovertredingen (60%), fout parkeren (29%); andere (14%)

N=45; luchtkwaliteit (33%), biodiversiteit (4%); andere (62%)

N=25 (!); kinderen en jongeren (48%), evenementen (16%); andere (80%)



Oplossingen/maatregelen - Algemeen
(N=1638) 

• Wegaanpassingen: aanpassen fiets- en voetpaden; 
inrichten eenrichtingsverkeer

• Snelheidsbeperking: Zone 30; drempels & 
hindernissen

• Verkeersbeperking: Autovrij/autolouw maken; 
diverse

• Parkeermaatregelen: Parking behouden/toevoegen 
> weghalen parkeerplaatsen 



Zaventem aan Zet – ideeënplatform – Zaventem centrum 



Zaventem - Doortocht centrum – Problemen
(N=195) Wat is jouw voorstel om in centrum Zaventem het autoverkeer te verminderen en veiliger te maken?

 N=33; sluipverkeer (52%), zwaar verkeer (18%); files (6%); andere (30%)

N=31; zwakke weggebruikers (26%), schoolomgeving (10%); andere (65%)

N=21; (!); groen (91%), netheid (5%); andere (10%)

N=14 (!); snelheidsovertredingen (52%), fout parkeren (18%); andere (6%)



Zaventem - Doortocht centrum – Oplossingen
(N=195) 

• Wegaanpassingen: aanpassen fiets- en voetpaden 
en oversteekplaatsen

• Snelheidsbeperking: Zone 30
• Verkeersbeperking: Autovrij/autolouw maken
• Parkeermaatregelen: Parking behouden/toevoegen 



Zaventem - Verkeersluwe woonwijken – Problemen
(N=111) 

N=15 (!); sluipverkeer (53%), files (20%); zwaar verkeer (13%); andere (20%)

N=16 (!); schoolomgeving (13%); zwakke weggebruikers (6%), andere (81%)

N=20; groen (85%), netheid (10%); andere (15%)



Zaventem - Verkeersluwe woonwijken – Oplossingen
(N=111) 

• Wegaanpassingen: aanpassen fiets- en voetpaden
• Parkeermaatregelen: Weghalen van 

parkeerplaatsen



Zaventem - Opwaardering pleinen – Problemen
(N=111) 

N=18 (!); sluipverkeer (56%), zwaar verkeer (13%); files (13%); andere (31%)

N=17 (!); zwakke weggebruikers (41%), schoolomgeving (12%); andere (53%)

N=13 (!); snelheidsovertredingen (69%), fout parkeren (31%); andere (8%)



Zaventem - Opwaardering pleinen – Oplossingen
(N=111) 

• Wegaanpassingen: eenrichtingsverkeer inrichten
• Snelheidsbeperking: Zone 30 en drempels & 

hindernissen



Zaventem aan Zet – ideeënplatform – Nossegem 



Nossegem - Doortocht centrum – Problemen
(N=90) 

N=22 (!); sluipverkeer (50%), zwaar verkeer (32%); files (9%); andere (27%)

N=23 (!); zwakke weggebruikers (44%), schoolomgeving (9%); andere (52%)



Nossegem - Doortocht centrum – Oplossingen
(N=90) 

• Wegaanpassingen: aanpassen hoofdzakelijk 
fietspaden, gevolgd door voetpaden; inrichten 
eenrichtingsverkeer

• Snelheidsbeperking: Zone 30
• Verkeersbeperking: Tonnagebeperking zwaar 

verkeer, kilometerheffing
• Parkeermaatregelen: Parking behouden/toevoegen 



Nossegem - Verkeersluwe woonwijken – Problemen
(N=35) 



Nossegem - Verkeersluwe woonwijken – Oplossingen
(N=35) 

• Wegaanpassingen: aanpassen fietspaden; inrichten 
eenrichtingsverkeer

• Snelheidsbeperking: Drempels en hindernissen, 
zone 30



Zaventem aan Zet – ideeënplatform – Sint-Stevens-Woluwe 



Sint-Stevens-Woluwe - Doortocht centrum – Problemen
(N=79) 

N=12(!); zwakke weggebruikers (42%), schoolomgeving (0%); andere (58%)

N=18(!); sluipverkeer (61%), files (22%), zwaar verkeer (11%); andere (22%)



Sint-Stevens-Woluwe - Doortocht centrum – Oplossingen
(N=79) 

• Wegaanpassingen: inrichten van 
eenrichtingsverkeer

• Snelheidsbeperking: Zone 30, Drempels en 
hindernissen



Sint-Stevens-Woluwe - Verkeersluwe woonwijken – Problemen
(N=47) 

N=20; groen (85%), netheid (10%); andere (15%)



Sint-Stevens-Woluwe - Verkeersluwe woonwijken – Oplossingen
(N=47) 

• Wegaanpassingen: aanpassen fietspaden, inrichten 
eenrichtingsverkeer, aanpassen voetpaden, 
oversteekplaatsen



Sint-Stevens-Woluwe - Opwaardering pleinen – Problemen
(N=26 (!)) 



Sint-Stevens-Woluwe - Opwaardering pleinen – Oplossingen
(N=26 (!)) 



Zaventem aan Zet – ideeënplatform – Sterrebeek 



Sterrebeek - Doortocht centrum – Problemen
(N=265) Wat zijn jullie voorstellen om in centrum Sterrebeek het autoverkeer te verminderen en veiliger te 
maken?

N=32; zwakke weggebruikers (26%), schoolomgeving (10%); andere (65%)

N=30; sluipverkeer (60%), zwaar verkeer (17%); files (0%); andere (27%)

N=29 (!); snelheidsovertredingen (52%), fout parkeren (18%); andere (6%)

N=10 (!); luchtkwaliteit (10%), biodiversiteit (10%); andere (80%)



Sterrebeek - Doortocht centrum – Oplossingen
(N=265) 

• Wegaanpassingen: aanpassen fiets- en voetpaden 
en circulatieplan

• Snelheidsbeperking: Zone 30, drempels en 
hindernissen

• Verkeersbeperking: Diverse



Sterrebeek - Verkeersluwe woonwijken – Problemen
(N=237) Wat zijn jullie voorstellen om de woonwijken in Sterrebeek verkeersluwer en veiliger te maken?

N=42; zwakke weggebruikers (24%), schoolomgeving (10%); andere (69%)

N=39; sluipverkeer (39%), zwaar verkeer (26%); files (0%); andere (46%)

N=20 (!); snelheidsovertredingen (90%), fout parkeren (5%); andere (5%)



Sterrebeek - Verkeersluwe woonwijken – Oplossingen
(N=237) 

• Snelheidsbeperking: Zone 30, drempels en 
hindernissen

• Wegaanpassingen: eenrichtingsverkeer, aanpassen 
fietspaden, circulatieplan

• Verkeersbeperking: Diverse



Sterrebeek - Opwaardering pleinen – Problemen
(N=103) Wat zijn jullie voorstellen om de inrichting van het Albert de Beusscherplein aantrekkelijker te maken 
en/of het verkeer rond en het (wel of niet) parkeren op de pleinen te verbeteren?

N=13 (!); sluipverkeer (23%), files (8%); zwaar verkeer (0%); andere (69%)

N=12 (!); zwakke weggebruikers (17%), schoolomgeving (8%); andere (75%)

N=11 (!); groen (73%), netheid (36%); andere (27%)



Sterrebeek - Opwaardering pleinen – Oplossingen
(N=103) 

• Wegaanpassingen: aanpassen fiets- en voetpaden, 
eenrichtingsverkeer inrichten

• Snelheidsbeperking: Zone 30 en drempels & 
hindernissen



Zaventem aan Zet – volgende stappen



Volgende stappen

▪ Deze info is gedeeld met het College van Burgemeester en Schepenen

▪ Op basis van deze info en de studie sluipverkeer zullen er een aantal ‘scenario’s’ 
opgemaakt worden door onze experten mobiliteit

▪ Met deze scenario’s willen we graag terug in gesprek gaan met jullie in het najaar van 
2021.

▪ Meer info volgt de komende maanden..


