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• 23 december ‘21 → 31 januari ’22

• 2215 respondenten

• 42% van de respondenten vulden de 
bevraging volledig in

• Digitale bevraging en op papier

• Vragen over verplaatsingsgedrag, 
leefbaarheid, parkeren, circulatie,...

• Data cleaning:

• Ranking-vragen (excl. default antwoorden)

• Straatnamen ifv geocodering
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De meeste respondenten wonen in Grimbergen
centrum (56%). Slechts 17% van de respondenten
woont in Strombeek-Bever. In vergelijking met de
verdeling van het aantal inwoners per deelgemeente
anno 2021 is Grimbergen oververtegenwoordigd en
Strombeek-Bever ondervertegenwoordigd in de
bevraging.

Woonplaats
deelgemeente

Leeftijd

Jongeren zijn ondervertegenwoordigd
(slechts 4% < 25 jaar) in vergelijking met de
leeftijdscurve in Grimbergen anno 2021.
Respondenten tussen de 35 en 45 jaar
vormen de grootste groep (25%).

Gezinnen met 
thuiswonende kinderen

56% van de respondenten geeft aan (een)
kind(eren) te hebben die nog thuis inwonen.
Hiermee hebben we zeker de doelgroep bereikt
die ons meer inzicht kan geven in ‘ouder-kind-
mobiliteit’.

PROFIEL RESPONDENTEN

56%

17%

13%

8%

83% > 35j 44% 56%
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PROFIEL RESPONDENTEN

Best vertegenwoordigde straten Aantal respondenten

Spaanse Lindebaan 80

Beigemsesteenweg 59

De Merodestraat 45

Vilvoordsesteenweg 42

Meerstraat 39

Benedestraat 28

Veldkantstraat 26

Wolvertemsesteenweg 26

Brusselsesteenweg 25

Poddegemstraat 21

Berkenlaan 20

De Villegas De Clercampstraat 20

 Bepaalde straten komen hier duidelijk naar voren
(Spaanse Lindebaan, Beigemsesteenweg, De
Merodestraat,...). Dit is een belangrijk element om
rekening mee te houden bij de interpretatie van de
resultaten die hierna volgt.
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VERPLAATSINGSGEDRAG
ALGEMEEN

Woon-werk is voor de meeste respondenten (52%) de
belangrijkste verplaatsing. De verplaatsing naar de winkel en
naar de plaats van hobby of vrije tijd worden als 2e of 3e
belangrijkste verplaatsing gerangschikt. De woon-
schoolverplaatsing is bij de meeste respondenten een
zeldzame verplaatsing en heeft vermoedelijk te maken met de
leeftijdscurve van de respondenten (zie eerder).

Een derde van de respondenten legt voor hun meest
belangrijke verplaatsing een afstand van 5 à 10 km af.
Voor 72% van de respondenten blijft deze afstand
onder 10 km. 28% van de respondenten verplaatst
zich vaak over een afstand van meer dan 10 km.

Type verplaatsingen Afstand 
(enkele rit)

72% < 10 km

1
2

3
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VERPLAATSINGSGEDRAG
PER MOTIEF

Modal split respondenten Grimbergen vs. Vlaams gemiddelde*

10%  3%

24%  18%

57%  67%

14%  17%

17%  14%

68%  66%

21%  16%

23%  26%

48%  34%

5%  22%

19%  9%

26%  12%

49%  75%

* Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2019-2020)
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VERPLAATSINGSGEDRAG
PER MOTIEF

Modal split respondenten Grimbergen vs. Vlaams gemiddelde*

* Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2019-2020)

De auto is het meest gebruikte
vervoermiddel voor de woon-
werkverplaatsing van de respondenten
(52%, incl. elektrische wagens). Maar liefst
21% geven aan de fiets te nemen voor hun
verplaatsing naar het werk (incl. elektrische
fiets en speed pedelec) en 9% verplaatst
zich te voet. 9 % van de respondenten
maakt geen woon-werkverplaatsing (‘Niet
van toepassing’), hierdoor stijgen
bovenvermelde percentages ietwat.

Vergelijking met Vlaams gemiddelde*:
3% te voet
18% met de fiets
61% als autobestuurder, 6% als passagier
11% met het openbaar vervoer

→ Het autogebruik van de respondenten
ligt lager dan het Vlaams gemiddelde. In
vergelijking met het Vlaams gemiddelde
gaan de respondenten vaker met de fiets
of te voet naar het werk.

37% van de respondenten maakt geen
verplaatsing van/naar school. Deze
respondenten worden buiten beschouwing
gelaten. Ook voor de woon-
schoolverplaatsing is de auto het meest
gebruikte vervoermiddel (48%, incl.
elektrische wagens). 21% gaat te voet naar
school, 23% met de fiets. Slechts 5% van
de respondenten geeft aan met het OV
naar school te gaan.

Vergelijking met Vlaams gemiddelde*:
16% te voet
26% met de fiets
7% als autobestuurder, 27% als passagier
22% met het openbaar vervoer

→ Het aantal respondenten die te voet of
met de fiets naar school gaat ligt ongeveer
in lijn met het Vlaams gemiddelde. Het
autogebruik is echter hoger en het
openbaar vervoer wordt veel minder
gebruikt dan gemiddeld in Vlaanderen.

Ook in de vrije tijd is de auto het
vervoermiddel dat door het merendeel van
de respondenten wordt gebruikt (49%, incl.
elektrische wagens). 26% van de
respondenten verplaatst zich met de fiets
in de vrije tijd en 19% gaat te voet.

Vergelijking met Vlaams gemiddelde*:
9% te voet
12% met de fiets
39% als autobestuurder, 36% als passagier
4% met het openbaar vervoer

→ In de vrije tijd verplaatst de
Grimbergenaar zich veel vaker te voet en
met de fiets dan de gemiddelde Vlaming.
Het autogebruik ligt een stuk lager.
De cijfers van Vlaanderen duiden echter op
“verplaatsingen met als motief
ontspanning, sport, cultuur” terwijl de
respondenten in Grimbergen gevraagd
werden om aan te geven “met welk
vervoersmiddel ze zich het meest
verplaatsen in de vrije tijd”.

Meer dan 2/3 van de respondenten
gebruikt de auto voor verplaatsingen
naar de winkel (68%, incl. elektrische
wagens). Bijna 1/3 gaat naar de winkel
met de fiets (17%) of te voet (14%).

Vergelijking met Vlaams gemiddelde*:
17% te voet
14% met de fiets
52% als autobestuurder, 14% als
passagier
3% met het openbaar vervoer

→ De modal split voor verplaatsingen
naar de winkel is zeer vergelijkbaar met
het Vlaams gemiddelde.
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LEEFBAARHEID –
PARKEREN - CIRCULATIE

Leefbaarheid is overduidelijk het belangrijkste thema voor de Grimbergenaar. 
Ook verkeerscirculatie wordt hoog ingeschat. Parkeren heeft gemiddeld de laagste score.

Hoe belangrijk vindt de Grimbergenaar onderstaande thema’s ?

ParkerenLeefbaarheid Circulatie

8,7 / 10

94% ≥ 7/10
6% < 7/10

6,5 / 10

59% ≥ 7/10
41% < 7/10

7,7 / 10

80% ≥ 7/10
20% < 7/10
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LEEFBAARHEID

Tevredenheidsscore

6,4 / 10

60% ≥ 7/10
40% < 7/10

Prioriteiten leefbaarheid

Verkeersveiligheid

Voldoende groen

Voetgangers en fietsers op 1e plaats in woonkernen

Alle attractiepolen vlot bereikbaar met de wagen

In welke straat zou de Grimbergenaar het liefst wonen?

Eénrichtingsstraat Fietsstraat Doorgaand verkeer 
met gescheiden fietspaden

58% 29% 13%
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Voornaamste
pluspunten:

Aangenaam wandelen
Veel groen

Voornaamste
knelpunten:

Ruimte om te fietsen
Veel verkeersdrukte
Hoge snelheid
Gevaarlijk kruispunt
Te weinig groen

5
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Aangenaam fietsen ≈ Goede fietsinfra

Zeekanaal
N211 en N202
Spaanse Lindebaan

Aangenaam wandelen ≈ Veel groen

Prinsenbos
Lintbos
Tommenmolenstraat5
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Ontmoetingsplaatsen

Prinsenbos
Lintbos
Centrum Grimbergen

Goed geregelde verkeerslichten

N202 en N211
Humbeeksesteenweg x Veldkantstraat

Goed verlichte plaatsen

Centrum Grimbergen
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Weinig ruimte voor fietser

Veldkantstraat
Beigemsesteenweg - Kruisstraat
Centrum Grimbergen en Strombeek-Bever
Sparrenlaan
Beukendreef

Weinig ruimte voor voetganger

Centrum Strombeek-Bever
Spaanse Lindebaan – Sparrenlaan
Borgtstraat
Veldkantstraat
Beigemsesteenweg - Meerstraat
Grote Heirbaan - Beukendreef

Weinig groen

Centrum Grimbergen en Strombeek

5
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Patroon snelheid ≈ patroon verkeersdrukte

Invalswegen richting centra Grimbergen en 
Strombeek-Bever én verbindingswegen 
tussen centra lijden onder snelheid en 
verkeersdruk.

Ook de assen parallel aan Beigemsesteenweg 
en Humbeeksesteenweg (Beukendreef –
Rijkenhoekstraat en Humbeeksesteenweg) 
hebben te kampen met te hoge snelheid en 
verkeersdrukte.
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Gevaarlijke kruispunten en oversteken

Veel knelpunten in het centrum van Strombeek-
Bever.

Ook langsheen N211, N202, de kruising N202 x 
N211 en het op- en afrittencomplex 7 worden 
verschillende gevaarlijke punten gemeld.

5



LEEFBAARHEID

Visie op maatregelen tvv verkeersveiligheid

Uitgebreidere tonnagebeperkingen

Meer snelheidscontroles

Zone 30 in bebouwde kom

Meer woonerven

Visie op investeringen voetgangers- en fietsinfra

Meer fietsenstallingen

Meer fietspaden

Betere fietspaden

Betere voetpaden

De populairste maatregel is overduidelijk het invoeren van
tonnagebeperkingen (87% van de respondenten vindt dit een (zeer)
goed idee. Ook een zone 30 binnen de bebouwde kom (72%) en meer
snelheidscontroles (76%) vinden de respondenten een (zeer) goede
verkeersveiligheidsmaatregel. Het invoeren van woonerven vindt
men over het algemeen een minder goed of slecht idee (55%).

Investeringen in fietsenstallingen wordt als zeer onbelangrijk
bevonden door de respondenten: 60% rangschikt dit als minst
belangrijke investering. Meer én betere fietspaden komen
naar voren als de meest belangrijkste investeringen. Ook een
betere kwaliteit van voetpaden is volgens veel de
respondenten belangrijk om in te investeren.
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PARKEREN

5
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Algemene score

6,5 / 10

59% ≥ 7/10
41% < 7/10

Parkeren op grondgebied van Grimbergen krijgt een gemiddelde score van 6,5/10.
Wanneer we een opdeling maken naar woonplaats van de respondenten (score uitgesplitst per
deelgemeente), merken we geen opvallende verschillen. Respondenten woonachtig te Strombeek-Bever
geven gemiddeld een iets hogere score dan respondenten uit Grimbergen, Humbeek of Beigem.
Bezoekers zijn over het algemeen meer tevreden over de parkeerfaciliteiten te Grimbergen dan bewoners.

Score Parkeren 
per deelgemeente

Verdeling respondenten 
per deelgemeente

Grimbergen

6,5 / 10 58 %

Strombeek - Bever

6,9 / 10 17 %

Humbeek

6,5 / 10 13 %

Beigem

6,4 / 10 8 %

Bezoekers

7,2 / 10 4 %



PARKEREN

Visie op stellingen rond parkeren

Er is voldoende parking in de centra

Het is goed om op afstand te parkeren en het 
laatste eindje richting eindbestemming te wandelen

Gratis langparkeren in de kernen 

Er is te veel parking, 
deze ruimte kan beter een andere invulling krijgen

Er zijn voldoende comfortabele fietsenstallingen
in de kernen en aan OV-haltes

Visie op investeringen rond parkeren

Meer comfortabele fietsenstallingen

Randparkings op max. 500m wandelafstand

Bundelen van straatparkeren

Meer blauwe zones

Randparkings op 1 km of meer wandelafstand

Het overgrote deel (83%) van de respondenten vindt dat er voldoende parkeerplaats
is in het centrum van Grimbergen. Ook in het centrum van Strombeek-Bever is dat
zo volgens 58% van de respondenten. Anderzijds vindt 62% van de respondenten
niet dat er té veel parkeerruimte is in de centra die een andere invulling zouden
moeten krijgen. 60% van de respondenten vindt dat langparkeren in de kernen gratis
moet zijn. 76% van de respondenten vindt het niet erg om op een afstand te
parkeren en het laatste stukje naar hun bestemming te wandelen. 60 à 70% vindt
dat er onvoldoende comfortabele fietsenstallingen zijn in de kernen en/of aan de
OV-haltes.

83% van de respondenten is het er mee eens dat er meer comfortabele fietsenstallingen
moeten komen in de kernen. Als we dit vergelijken met de vraag waarbij men investeringen voor
voetgangers- en fietsinfrastructuur kon rangschikken naar belangrijkheid, werd dit echter als
minst belangrijke investering ingeschat. Hieruit kunnen we afleiden dat fietsenstallingen zeer
belangrijk zijn, maar investeren in fietspaden een hogere prioriteit krijgen. 78% van de
respondenten is voorstander van randparkings, waarbij de max. 500m moeten wandelen tot
hun eindbestemming, zodat er meer ruimte vrijkomt in de kernen. Ook het bundelen van
straatparkeren en meer blauwe parkeerzones worden als positief beoordeeld. Meer betalend
parkeren kan echter niet voor 78% van de respondenten. Een randparking waarbij men 1 km of
meer moet wandelen tot hun eindbestemming is volgen velen een slechte investering.

5
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PARKEREN
VISIE PER DEELGEMEENTE

Gemiddeld 83% vindt dat er voldoende parking is het centrum van Grimbergen. Deze overtuiging is minder groot voor het centrum van Strombeek: gemiddeld 58% vindt dat er daar voldoende
parking is. Deze overtuigingen zijn ongeacht de woonplaats van de respondenten (geen significant effect van woonplaats op de antwoorden).

2/3 van de respondenten uit Beigem is het er mee eens dat enkel bewoners (en bezoekers) kunnen parkeren in de woonbuurten. In de andere deelgemeenten zijn de meningen meer verdeeld:
ca. 50% is het eens met deze stelling.

Ongeacht de woonplaats van de respondenten vindt meer dan 2/3 het goed om op afstand te parkeren en een stukje te voet de doen.

Volgens 60 à 70% van de respondenten is er een gebrek aan fietsenstallingen. Dit gebrek is groter in Strombeek-Bever dan in Grimbergen.

5
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Stellingen Woonplaats respondenten

Grimbergen Strombeek-Bever Humbeek Beigem Bezoekers Gemiddeld

Er is voldoende parking in het centrum van Grimbergen 83% 85% 83% 79% 88% 83%

Er is voldoende parking in het centrum van Strombeek-Bever 56% 59% 63% 56% 61% 58%

Er is te veel parking in de centra, deze ruimte kan beter een andere invulling krijgen 34% 39% 41% 38% 43% 38%

Langparkeren in de centra moet betalend zijn 38% 45% 43% 46% 50% 41%

In de woonbuurten mogen enkel bewoners (en hun bezoekers) parkeren 55% 54% 48% 64% 52% 54%

Het moet mogelijk zijn om voor de deur te parkeren van winkels, mijn huis, … 50% 47% 43% 48% 48% 48%

Het is goed om op een afstand te parkeren en een stukje te voet te doen 76% 67% 83% 82% 82% 76%

Er wordt te veel geparkeerd op pleinen 43% 38% 39% 41% 45% 42%

Er zijn voldoende comfortabele fietsenstallingen aan de haltes van het openbaar 
vervoer

42% 35% 37% 38% 36% 39%

Er zijn voldoende comfortabele fietsenstallingen in de centra/dorpskernen 36% 24% 31% 38% 38% 33%



PARKEREN
VISIE PER DEELGEMEENTE

Investeren in randparkings wordt over het algemeen positief onthaald, maar dan liefst op maximum 500m wandelafstand van de eindbestemming. Respondenten uit Strombeek-bever en
Beigem zijn hier iets minder voorstander van dan responden uit Grimbergen en Humbeek of bezoekers.

Iets minder dan 2/3 van de respondenten is voorstander van meer blauwe parkeerzones. Er zijn geen significante verschillen waar te nemen over de verschillende deelgemeenten.

Investeren in meer betalend parkeren vindt gemiddeld 3/4 van de respondenten een slecht idee.

De meest prioritaire investering op vlak van parkeren blijkt het voorzien van meer en betere fietsenstallingen in de centra. Indien we dit vergelijken met de vraag waarbij men investeringen voor
voetgangers- en fietsinfrastructuur kon rangschikken naar belangrijkheid (zie eerder), werd dit echter als minst belangrijke investering ingeschat. Hieruit kunnen we afleiden dat
fietsenstallingen zeer belangrijk zijn, maar investeren in fietspaden een hogere prioriteit krijgen.

5
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Visie op investeringen Woonplaats respondenten

Grimbergen Strombeek-Bever Humbeek Beigem Bezoekers Gemiddeld
Meer randparkeren zodat er in de kernen ruimte vrij komt, 
waarbij ik maximaal 500 meter moet stappen tot aan mijn bestemming

77% 64% 82% 68% 76% 76%

Meer randparkeren zodat er in de kernen ruimte vrij komt, 
waarbij ik maximaal 1 km moet stappen tot aan mijn bestemming

35% 38% 37% 42% 33% 37%

Meer randparkeren zodat er in de kernen ruimte vrij komt, 
waarbij ik meer dan 1 km moet stappen tot aan mijn bestemming

17% 17% 23% 27% 20% 19%

Meer blauwe zones (waar je max. 2 uur mag parkeren) invoeren 61% 65% 54% 65% 59% 60%

Meer parkeerplaatsen voor autodelen 46% 41% 54% 42% 44% 46%

Meer betalend parkeren 23% 22% 18% 30% 17% 23%

Straatparkeren bundelen waardoor er meer ruimte voor groen komt in de straat 65% 67% 65% 77% 69% 67%

Meer goed uitgeruste fietsenstallingen in de centra en dorpskernen 84% 83% 77% 82% 81% 83%
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PARKEREN

Voornaamste knelpunten:

Foutparkeren
Te weinig parking
Te hoge parkeerdruk

5
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Parkeerdruk:

Hoge parkeerdruk in de centra
Grimbergen, Strombeek-Bever, ter
hoogte van het kruispunt N211 x N202
en ter hoogte van handelszaken.
Bijgevolg zijn er op deze locaties ook
veel foutparkeerders.

5
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PARKEREN

Autodelen en opladen elektrische voertuigen:

Er is meer nood aan autodeelsystemen en laadpalen
in de centra Grimbergen en Strombeek-Bever. Ook ter
hoogte van het op- en afrittencomplex R0 x N202 is er
een gebrek aan autodelen.

5
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PARKEREN

Leegstaande parkings:

De parkings van de sportcentra Vertommen
(Strombeek-Bever) en Ksc Grimbergen (Grimbergen)
aan de randen van de centra zouden vaak niet volledig
benut worden. Ook de parking Prinsenbos wordt
aangegeven als een parking die (soms) leegt staat.

5
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PARKEREN

Gebrek aan fietsenstallingen:

Het tekort aan (comfortabele) fietsenstallingen
concentreert zich in de centra Grimbergen en
Strombeek-Bever.

5
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CIRCULATIE

Visie op verkeerscirculatie

Eénrichtingsverkeer om verkeersoverlast te verminderen en bijgevolg een kleine omrit

Meer autovrije/autoluwe plekken in de kernen/centra

Doorstroming OV is belangrijker dan autobereikbaarheid

Elke straat in Grimbergen is bereikbaar met de wagen

76%

67%

63%

57%

76% van de respondenten vindt dat (beperkt) éénrichtingsverkeer een goede maatregel is om verkeersoverlast te verminderen en vindt het niet
erg hierdoor een kleine omrit te moeten maken. 67% vindt dat er meer autovrije/autoluwe plekken moeten zijn in de kernen. Toch vindt ook een
groot deel dat de bereikbaarheid met de wagen belangrijk blijft: 57% vindt dat elke straat in Grimbergen bereikbaar moet zijn met de auto.

5
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CIRCULATIE

Voornaamste knelpunten:

Routes met veel verkeer
File, opstopping

5
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Meer invalswegen t.o.v. de routes 
aangeduid in de wegencategorisering:

Grimbergen:
Lagesteenweg
Hogesteenweg / O.L.V straat 
Strombeek-Bever:
Koningslosesteenweg / Sint-
Amandsstraat / Rodepoortstraat

‘Oneigenlijke ringwegen’:

Spaanse Lindebaan
Landhuizenlaan / Oude Mechelsestraat /
Meisestraat / Gentsestraat / Treft
Beukendreef

Filegevoelige wegen:

Gewestwegen t.h.v.:
Kruispunt N211 x N202
Kruispunt N202 x Grimbergsesteenweg
Op- en afrittencomplex 7

5
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VOORSTELLEN

Voornaamste voorstellen:

Het aanleggen van betere voet- en fietspaden zijn de 
voornaamste suggesties van de respondenten.

5
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Voetganger en fietser:

Betere/veiligere voetpaden en 
fietsinfrastructuur worden voorgesteld op 
locaties waar ruimte voor 
voetgangers/fietsers beperkt is (zie eerder).

5
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Gemotoriseerd verkeer:

Knips worden voorgesteld op locaties 
waar wegen gebruikt worden als 
‘oneigenlijke ringstructuren’ (zie eerder).

Deelsystemen:

Meer ruimte voor fiets- en autodelen 
wordt voornamelijk gesuggereerd in de 
centra Grimbergen en Strombeek-Bever.

5



CONCLUSIE 
VISIE BEWONERS

Leefbaarheid is zeer belangrijk voor de respondenten. De hoogste prioriteit gaat voor de meeste respondenten naar ‘verkeersveiligheid’. Meer 

dan de helft van de respondenten vindt het ook belangrijk dat voetgangers en fietsers op de 1e plaats komen in de woonkernen en centra. 

Slechts ¼ van de respondenten vind het belangrijk dat alle attractiepolen vlot bereikbaar zijn met de wagen. Meer inzetten op

snelheidsverlaging, snelheidscontrole en het weren van zwaar verkeer zijn volgens het merendeel goede maatregelen. Wat betreft 

investeringen in voetgangers- of fietsinfrastructuur gaat de voorkeur naar meer en betere fietspaden (en voetpaden), en pas nadien naar het 

investeren in fietsenstallingen. De groene en aangename wandelplekken worden aanzien als de belangrijkste pluspunten op vlak van

leefbaarheid in Grimbergen. De knelpunten waar het meest melding van werd gemaakt zijn: weinig ruimte om te fietsen, verkeersdrukte en te 

hoge snelheid.

Het overgrote deel van de respondenten vindt dat er voldoende parking is in het centrum van Grimbergen (83%). Deze overtuiging is minder 

groot voor het centrum van Strombeek-Bever (58%). Men is positief over het idee om te parkeren aan de rand van het centrum, mits de 

wandelafstand nadien niet te ver is (ca. 500 m). De respondenten zijn ook voorstander van meer gebundeld parkeren en meer blauwe zones. 

Het verdwijnen van parking en meer betalend parkeren wordt echter niet toegejuicht. Wat betreft investeringen in parkeervoorzieningen (auto of 

fiets) gaat de voorkeur naar meer comfortabele fietsenstallingen. Ondanks de overtuiging dat er voldoende parking is in de centra, zijn de 

voornaamste parkeerproblematieken volgende de respondenten ‘te hoge parkeerdruk’, ‘te weinig parking’ en ‘foutparkeren’. Deze knelpunten 

manifesteren zich grotendeels in de centra van Grimbergen en Strombeek en langsheen handelszaken.

Het invoeren van circulatiemaatregelen ten voordele van de verkeersleefbaarheid wordt duidelijk positief onthaald door de grimbergenaren. Zo 

vinden de respondenten éénrichtingsstraten een goede maatregel, ondanks de kleine omrit die dit met zich zou meebrengen. Meer dan 2/3 wil 

graag meer autoluwe en/of autovrije plekken in de kernen. Toch blijft de autobereikbaarheid een belangrijk aspect voor veel Grimbergenaren. 

Hieruit kunnen we afleiden dat de balans tussen leefbaarheid en bereikbaarheid van belang is voor de bewoners.
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SYNTHESEKAART
VISIE BEWONERS

34

Aangename wandel- en fietsomgeving:
Lintbos, Prinsenbos, Tommelheidestraat en West/Oostvaartdijk

Assen met weinig ruimte voor voetgangers en fietsers:
Beigemsesteenweg/Meerstraat, Beukendreef, Driekastanjelaarsstraat en Veldkantstraat 

Hoge verkeersdruk én weinig ruimte voor voetgangers/fietsers in de centra

Gevaarlijke knelpunten:
Voornamelijk in de centra en langsheen N202 en N211

Filegevoelige zones:
Ter hoogte van de kruispunten langs N211 en N202

Oneigenlijk gebruik van ringstructuren:
Beukendreef, Spaanse Lindebaan en verbinding Landhuizenlaan – Treft

5



BEVRAGING JEUGD



• 23 december ‘21 → 20 februari ’22

• 469 respondenten

• 53% van de respondenten vulden de 

bevraging volledig in

• Digitale bevraging en op papier

• Vragen over verplaatsingsgedrag, 

routes en knelpunten
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METADATA JEUGDi
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PROFIEL JEUGD

Woonplaats
deelgemeente

61%

20%

13%

6%

De spreiding van de woonplaats van respondenten
over de verschillende deelgemeenten is vergelijkbaar
aan de woonplaats van respondenten van de
algemene mobiliteitsenquête: de meesten wonen in
Grimbergen centrum (61%), 20% van de
respondenten woont in Strombeek-Bever.

Leeftijd

60% > 12j
40% < 12j

Bijna 60% van de respondenten zit in de
leeftijdscategorie van 12 – 18 jaar en 1/3e is tussen de 6
en 12 jaar oud.
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VERPLAATSINGSGEDRAG

15%  16%
21%

33%  26%
23%

35%  34%
48%

15%  22%
5%

11%  9%
19%

23%  12%
26%

58%  75%
49%

1/3e van de jeugd geeft aan met de auto naar school te
gaan. 1/3e gaat met de fiets, 1/6e gaat te voet en 1/6e

neemt de bus van/naar school.
Het fietsgebruik ligt iets hoger dan gemiddeld in
Vlaanderen, anderzijds ligt het gebruik van de bus iets lager
dan het Vlaams gemiddelde.

Modal split respondenten JEUGD Grimbergen vs. Vlaams gemiddelde*

* Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2019-2020)

De auto is voor de jeugd het meest gebruikte
vervoersmiddel (58%) voor de verplaatsing naar hun hobby.
1/4e neemt hiervoor de fiets. De resterende repondenten
geven aan zich te voet (11%) of met de bus (6%) naar hun
hobby te verplaatsen. Het fietsgebruik is dubbel zo hoog
als gemiddeld in Vlaanderen. Het autogebruik een stuk
lager dan gemiddeld in Vlaanderen maar hoger dan
gemiddeld in Grimbergen.

vs. Grimbergen algemeen**

** Verplaatsingsgedrag respondenten algemene mobiliteitsenquête Grimbergen (zie eerder)

5
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ROUTES

Centrum Grimbergen en verbinding met Strombeek-Bever worden het drukst befietst.

Ook de verbindende assen tussen de kernen en richting Vilvoorde zijn veel gebruikte routes.

5
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KNELPUNTEN

Voornaamste knelpunten:

Gevaarlijke kruispunten
Onvoldoende fietsvoorzieningen
Te snel verkeer
Conflicten met auto / vrachtwagen
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KNELPUNTEN

Knelpunten gerelateerd aan gemotoriseerd verkeer:

Concentreren zich in de centra Grimbergen en 
Strombeek-Bever.

Ook veel meldingen langsheen Benedestraat-
Humbeeksesteenweg.
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KNELPUNTEN

Knelpunten gerelateerd aan infrastructuur:

Opnieuw een concentratie aan knelpunten in de 
centra Strombeek, Grimbergen en Humbeek.
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