
Infomoment 
Veiligere Kaudenaardewijk

29 juni 2022

welkom!



• Visie gemeente

• Knelpunten

• Tellen en meten

• Complex N8/R0

Doel van dit moment

Komt wel aan bod Komt niet aan bod

• Verhaal van 
Werkvennootschap in 
detail

• Oplossingen voor 
knelpunten



Klaar voor morgen



Thema 1: Veiligheid in de wijk



Visie



• Algemeen Vlaams inrichtingsprincipe

• Ruimte voor Stappers en Trappers

• Veiligheid voor alle weggebruikers

• Stappen en trappen stimuleren door 
veiligheid te verhogen

• Niet tegen de auto maar auto mag niet 
andere gebruikers wegdrukken

Visie gebaseerd op STOP-principe



Mobiliteitsplan Dilbeek

Fietsverbindingen en trage wegen



Acties en geplande acties in en rond wijk

• Heraanleg Lambrechtslaan/Neerhofstraat + doorsteek

• Herasfaltering aantal straten in de wijk

• Heraanleg Itterbeeksebaan

• Heraanleg Baron de Vironlaan (2023)

• Heraanleg N8 (BdV-laan tot R0) – 2025

• Aanleg fietssnelweg : Kaudenaarde – Asse (2025)

• Doorsteek Lambrechtslaan – Loweidestraat (2023)

• Heraanleg Vergelslaan, Loweidestraat, (deel) Kapelstraat 
(2024)

• Knip Kapelstraat (alternatieve fietsroute 
Kaudenaardestraat)

• Werken N8/R0 incl. fietsbrug over R0 - Devosstraat

Fietsverbindingen en trage wegen



• Inzetten op autodelen ter vervanging van tweede auto

• Plaats op openbaar domein voor 1 auto per gezin indien geen oprit 

• Tweede auto krijgt plaats verder weg

Toch met de auto?

• Voorbeeld blauwe zones in centrum en N8

• Eventueel op bepaalde plaatsen in wijken?

Duurzame mobiliteit en parkeren



Huidige knelpunten



• In strijd met STOP-principe en 
gevaarlijk

• Bouwkunstlaan

• Schilderkunstlaan, tussen 
Bouwkunstlaan en Weerstanderslaan

• Liv. Walravenslaan tussen Rozenlaan 
en HH Theresialaan

Onveilig voor voetgangers

Alternatief: duurzame verplaatsingen, 
parkeren op de straat binnen afgelijnde 
vakken + verderop

Parkeren op voetpaden



• Grote drukte tijdens schoolpiek

• Voorkeursrijrichting niet afdwingbaar

• Onveilige situaties bij schoolstraat

Onveilig voor fietsers en schoolgangers

Voorkeursrijrichting wordt onvoldoende gevolgd



• Onvoldoende plaats op de 
rijweg om te kruisen

→ auto’s + zwaar verkeer 
rijden op het voetpad

• Zorgt voor onveiligheid 
en chaos

• Foto’s Rozenlaan petitie

• Rozenlaan, 
Kaudenaardestraat, Liv. 
Walravenslaan

Dubbele rijrichting + parkeren 



• Straal 300m: Colruyt, post, bank, bakker, zwembad, school…

• Korte verplaatsingen beter te voet of met fiets

→ Minder verkeersdrukte

• Nu weinig te voet/met fiets door onveiligheid

Verplaatsingen in de buurt



Voetgangers

• Voetpaden vrij → meer verplaatsingen 
te voet, minder verkeer

Fietsers

• Goede fietsverbindingen → meer 
verplaatsingen met de fiets

Schoolgangers

• Promoten K&R, vaste rijrichting →
meer verplaatsingen te voet, minder 
verkeer

Veiligheid



• Niet zomaar maatregelen nemen

• Eerst alle bewegingen en parkeerdruk/capaciteit goed in kaart 
brengen via tellingen

• Nadien proefopstellingen die effecten in kaart kunnen brengen

• Mogelijk aanpassingen i.f.v. resultaten

Ultieme doel: komen tot meer verkeersveiligheid en leefbaarheid!

Oplossing?



Telraam

© Telraam



• Verkeersteller: auto’s, vrachtwagens, fietsers, voetgangers

• Aantal en snelheid

• Geen schending van privacy

Wat is Telraam?

© Telraam



• Bewoners zorgen zelf voor data en beschikbaar op website

• Veel kandidaten (1 voor elk straatsegment) → veel tellingen, 
beter inzicht, voor en na

• Invloed van factoren weergeven: schoolmoment, promoten 
K&R, correct parkeren, proefopstellingen

• Geen discussies over moment en plaats van telling

Waarom?



• Schrijf je in op: Telraam

• Kandidaten worden deze zomer 
geselecteerd

• Startvergadering Telraam: 19/09

Interesse?

© Telraam

https://telraam.net/nl/candidates/dilbeek/wave-dilbeek


Thema 2: Kruispunt N8/R0



• Project Vlaamse overheid → De Werkvennootschap

• Waarom? betere doorstroming op N8 + verhoging verkeersveiligheid

• Wat? Volledige heraanleg op-en afrittencomplex incl N8 tot BdV-laan + 
aanleg ringfietssnelweg

• Hoe? Single Point Interchange (SPI), geen noordelijke keerlus

• Impact op wijk? Rozenlaan, geen reden tot sluipverkeer meer

• Details? Communicatie DWV begin juli

Project Werkvennootschap: kruispunt N8/R0 



• Lange termijn: fietssnelweg langs Ring

• Korte termijn: deel tussen N8 en Zellik (F212)

• Stand van zaken: ontwerp lopende

• Impact Kaudenaardewijk:
• Permanente fiets- en voetgangersbrug over N8 (sluit aan op Liv. Walravenslaan)

• Permanente fiets- en voetgangersbrug over R0 (Liv. Walravenslaan - Devosstraat)

→ Nieuwe fietsverbindingen!

Project Werkvennootschap – Ringfietssnelweg



Minder Hinder – fietsbrug Liv. Walravenslaan

© Werkvennootschap



Conclusie en toekomst



• Veiligheid verhogen, inzetten op duurzaam verplaatsen

• Rekening houden met toekomstig complex N8/R0

• Verkeersstromen worden vastgelegd met Telraam

• Parkeerdruk in kaart brengen

→ Proefopstelling met goede resultaten permanent opstellen

Klaar voor morgen



DILBEEK.BE


