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De voorbereiding van de heraanleg van de Keizer Karellaan impliceert ook 
burgerparticipatie, om de wensen en ervaringen van de burgers met het gebruik van de 

laan te verzamelen.

Er werd beslist een online enquête te houden waaraan zowel de bewoners en winkeliers 
van de laan, de inwoners van de gemeenten en de gebruikers van de laan konden 

deelnemen. Deze enquête werd gevolgd door een informatie- en gespreksavond met 
de burgers. Daarnaast ontwikkelde een buurtbewoner ook een parallelle enquête die 

gelijkaardige resultaten opleverde.

De enquête was gestructureerd rond enkele sociodemografische vragen om de 
respondenten te kwalificeren, een gesloten vraag over de prioriteiten voor de heraanleg 

van de laan, een vraag over de prioriteiten voor de heraanleg van de aangrenzende pleinen 
en tot slot een aanvullende open vraag.

Aangezien de voorgestelde procedure niet opgezet was als een enquête onder een 
representatieve steekproef van de bevolking, kunnen we niet stellig beweren dat ze 

representatief is. Haar waarde is eerder kwalitatief. De respondenten gaven hun mening 
en suggesties over de heraanleg van de laan. Niettemin geeft het aantal respondenten, 

1004 personen hebben geantwoord, ons een breed panel van bekommernissen van 
omwonenden en gebruikers.

De enquête was een maand open, van 15 september tot 15 oktober.
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I. SOCIODEMOGRAFISCHE EIGENSCHAPPEN VAN DE DEELNEMERS

I.1. VERHOUDING MAN/VROUW

Mannen zijn licht oververtegenwoordigd, maar 
het is niet mogelijk te zeggen of dit van invloed 
was op de antwoorden.

I.2. KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR 

I.3. LEEFTIJD VAN DE DEELNEMERS 

Ouderschap kan een groter verlangen naar een 
rustigere buurt impliceren. Dit lijkt niet tot uiting 
te komen in deze enquête. 

De leeftijdsgroep 30/45 jaar is ruim 
vertegenwoordigd, vooral omwille van het 
aanzienlijke aantal ouders van kinderen jonger 
dan 12 jaar. 

I.4. VERHOUDING NL/FR

De taalverhouding tussen de Frans- en 
Nederlandstalige antwoorden is vergelijkbaar 
met wat we over het algemeen zien in het 
Brussels Gewest.
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I.5. WOONPLAATS VAN DE DEELNEMERS

60% van de respondenten zijn inwoners van 
Ganshoren en Berchem. Deze respondenten 
zijn dus directer betrokken bij de overlast 
die het verkeer op de laan veroorzaakt. Deze 
bewoners benadruken dit punt trouwens 
tijdens de informatieavond. Naast de de 
bewoners van de laan die rechtstreeks worden 
getroffen, ondervinden ook de bewoners 
van de aangrenzende straten hinder van het 
lawaai, de vervuiling en het verkeer (transit en 
verschuivingen).

22% van de respondenten komt uit verder weg gelegen gemeenten. Zij kunnen dus worden 
geïdentificeerd met occasionele gebruikers en met het aanzienlijke transitverkeer op deze laan. 
Sommige gemeenten worden door slechts één of twee personen vertegenwoordigd.

Aangrenzende gemeenten: 

1081 Koekelberg 5,15% 50 personen

1080 Molenbeek 4,74% 46 personen

1090 Jette 3,3% 32 personen

1730, 1731 Asse 2,37% 23 personen

1700, 1701, 1702 Dilbeek 2,17% 21 personen

Totaal aangrenzende gemeenten 17,73% 172 personen

Andere:

1000 Brussel 3,2% 31 personen

1030 Schaarbeek 2,6% 25 personen

1050 Elsene 1,75% 17 personen

1020 Laken 1,65% 16 personen

1070 Anderlecht 1,44% 14 personen

1180 Ukkel 1,03% 10 personen

1040 Etterbeek 0,75% 7 personen

1140 Evere 0,62% 6 personen

1170 Watermaal-Bosvoorde 0,62% 6 personen

1190 Vorst 0,62% 6 personen
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• 1060 Sint-Gillis,
• 1120 Neder-Over-
  Heembeek,
• 1150 Sint-Pieters-Woluwe,
• 1160 Oudergem,
• 1200 Sint-Lambrechts-
  Woluwe,
• 1210 Sint-Joost-ten-Node,
• 1300 Waver,
• 1310 Terhulpen,
• 1410 Waterloo,
• 1420 Eigenbrakel,
• 1428 Lillois-Witterzée,
• 1480 Tubeke,
• 1500 Halle,
• 1600 Sint-Laureins-
  Berchem, 

• 1601 Ruisbroek,
• 1640 Sint-Genesius-Rode,
• 1650 Beersel,
• 1652 Alsemberg,
• 1740 Ternat,
• 1742 Sint-Katherina-
  Lombeek,
• 1745 Mazenzele,
• 1750 Gaasbeek, 
• 1761 Borchtlombeek,
• 1770 Liedekerke,
• 1780 Wemmel,
• 1785 Merchtem,
• 1790 Essene,
• 1800 Vilvoorde,
• 1850 Grimbergen,
• 1853 Strombeek-Bever,

• 1930 Zaventem,
• 1950 Kraainem
• 1982 Weerde, 
• 2082 Wiers,
• 2083 La Glanerie,
• 5032 Bossière,
• 5060 Sambreville,
• 5070 Fosses-la-Ville,
• 5600 Philippeville,
• 6040 Charleroi,
• 6180 Courcelles, 
• 7141 Carnières,
• 7822 Isières, 
• 7850 Enghien, 
• 7890 Wodecq,
• 9300 Aalst.

En de rest van de gemeenten met 1 of 2 personen:   

I.6. WONEN OP DE KEIZER KARELLAAN

Deze grafiek toont de personen die het directst 
te maken hebben met verkeersoverlast of met 
het huidige ontwerp van de laan. 

Dit cijfer vertegenwoordigt echter niet de 
bewoners van de aangrenzende straten, die 
ook te maken hebben met lawaai, vervuiling of 
verkeersverschuivingen. 

I.7. WERKEN OP DE KEIZER KARELLAAN

Deze grafiek belicht de mensen die op de laan 
werken, winkeliers en ambachtslui.  
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I.8. WONEN EN WERKEN OP DE KEIZER KARELLAAN

Uit de combinatie van de twee voorgaande 
grafieken blijkt dat 25% van de respondenten 
«op» de laan zit.  

II. MOBILITEIT VAN DE DEELNEMERS 

II.1. BEZIT VAN EEN EIGEN AUTO 

Er is een duidelijke oververtegenwoordiging van 
automobilisten onder de deelnemers aan de 
enquête in vergelijking met de situatie in het 
Brussels Gewest of die van de inwoners van de 
gemeenten Ganshoren en Berchem.  

Deze oververtegenwoordiging heeft 
ongetwijfeld een impact op de voorkeuren voor 
de heraanleg. Het toont ook de belangstelling 
van de automobilisten voor deze hoofdweg. 

Deze tweede reeks vragen belicht de mobiliteitsgewoonten van de deelnemers. 
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II.2. PRIVÉPARKING ONDER DE BUURTBEWONERS

Om te kunnen anticiperen op de parkeerbehoeften langs de laan en deze te evalueren, is het 
interessant het aandeel bewoners met een parkeerplaats (30%) te tonen. Om deze berekening te 
verfijnen, hebben we onder de bewoners die een auto hebben diegenen uitgelicht die ook een 
parkeerplaats hebben. Hier zien we dat slechts een kleine meerderheid van de mensen met een 
auto ook een parkeerplaats heeft. 

II.3. VOORNAAMSTE VERPLAATSINGSWIJZE

Hier zien we dat, hoewel 85% van de respondenten een auto heeft, slechts 62% die als hun voornaamste 
vervoermiddel beschouwt (bij deze 62% komt nog een deel van de 7% multimodale respondenten). 
Daarna komen voetgangers (15%) en fietsers (10%), terwijl het openbaar vervoer slechts 4% van de 
respondenten vertegenwoordigt, dus veel minder dan de 20% van de buurtbewoners die geen auto 
heeft.
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Een andere manier om dit te bekijken, zijn de bewoners van de laan en de inwoners van Ganshoren 
en Sint-Agatha-Berchem. Hier zien we een kleiner aandeel automobilisten en een groeiend aandeel 
voetgangers. Het fietsgebruik blijft eerder marginaal (5%). 

II.3. SECUNDAIRE VERPLAATSINGSWIJZE

De secundaire verplaatsingswijze brengt ook andere behoeften van de gebruikers van de laan aan 
het licht. Zo geeft 39% aan voetganger te zijn, wat betekent dat hier bij de heraanleg bijzondere 
aandacht aan moet worden besteed. Er is een verschil tussen de Frans- en Nederlandstalige 
respondenten. Van die laatsten gebruikt 35% de fiets als tweede vervoermiddel, en 31% is voetganger. 
Dit vertegenwoordigt 66% van de actieve weggebruikers.
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47% van de respondenten kwam via de krant 
en huis-aan-huisdrukwerk op de hoogte van 
de enquête. De overige 53% van horen zeggen. 
Dit is vooral te wijten aan het grote percentage 
respondenten buiten de gemeenten Ganshoren 
en Sint-Agatha-Berchem.

III. KENNISNAME VAN DE ENQUÊTE
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IV. HOOFDDOELSTELLINGEN

In dit deel gaan we in op de kern van de enquête, namelijk de voorkeuren van de burgers voor 
de heraanleg. Uit de 10 mogelijke keuzes moesten de respondenten 3 antwoorden kiezen. Deze 
methode werd door sommigen betwist omdat ze het te beperkend vonden. Wie zich vrij wilde 
uitdrukken, kon dat (en heeft dat ook gedaan) in de volgende vraag, die een vrij veld omvatte. 

De aanvullende enquête die door een buurtbewoner uitgevoerd werd, maakte gebruik van 
specifiekere vragen van het type: 

Wat betreft de plaats die aan voetgangers gegeven wordt, wil ik:  

 • Dat de voetpaden even groot blijven 
 • Dat de voetpaden iets minder breed worden 
 • Dat de voetpaden breder worden 
 • Een origineel element in de voetpaden integreren
 • Onbeslist 
 • Ik wil geen heraanleg van de laan 

Dit soort vragenlijst is bijzonder geschikt voor opiniepeilingen. Hoewel de aanpak verschilt, 
kunnen we door de combinatie van open en gesloten vragen die wij hebben voorgesteld, erg 
overeenstemmende resultaten zien. 

Wat de resultaten betreft, is de vlottere doorstroming van het autoverkeer de eerste eis van 
de respondenten. Gevolgd door de laan esthetischer maken en het oversteken van de laan 
vergemakkelijken. Tot slot krijgt het veiliger maken van de laan voor voetgangers en fietsers 30% 
van de stemmen.

Merk op dat, zoals te verwachten was op basis van de antwoorden over de gebruikte vervoermiddelen, 
de Nederlandstalige respondenten prioriteit geven aan de veiligheid voor fietsers en voetgangers, 
vóór een vlottere doorstroming van het autoverkeer of het aantrekkelijker maken van de laan.
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Om de verwachtingen van de directe buurtbewoners (die op de laan wonen) uit te lichten, hebben 
we hun voorkeuren apart bekeken. Over het algemeen zien we dezelfde tendensen als bij alle 
respondenten, behalve dat de verschillen kleiner zijn. Ook al blijft de verkeersdoorstroming centraal, 
de heraanleg van de laan in al haar facetten is even belangrijk.

De heraanleg was ook het onderwerp van een 
open vraag met een inlegblaadje voor vrije 
antwoorden. 

Dit onderwerp zaait minder verdeeldheid 
en vergroening wint de meerderheid van de 
stemmen.

36% van de respondenten is ook voorstander 
van de aanleg van speelpleinen voor kinderen, 
hoewel sommige burgers zich zorgen maken 
over de vervuiling door auto’s of het risico van 
speelpleinen zo dicht bij de laan en het risico 
van ongelukken. 

V. PRIORITEITEN VOOR DE HERAANLEG VAN DE PLEINEN
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Een greep uit de andere ideeën:

• Fietsenstalling, fietsboxen
• Fitness
• Guinguettes (kioskbars)
• Openbare netheid
• Parkings
• Dit is een hoofdader, leefruimtes creëren zal 
  verkeer genereren
• Verwijderen van betonblokken
• Bewakingscamera’s
• Vermindering van de luchtvervuiling
• Geïntegreerd regenwaterbeheer, 

  biodiversiteit 
• Esthetiek en integratie van duurzame 
  ontwikkeling
• Terrassen
• Sommigen hebben geen belangstelling voor 
  de heraanleg van de pleinen
• Veiligheid
• Een gevoel van ruimte creëren
• Parkeerplaatsen voor automobilisten, zodat 
  ze niet met de auto naar de stad moeten

VI. KWALITATIEVE GEGEVENS

Van de 1.004 personen die de enquête beantwoordden, hebben er 779 het vakje met de open vraag 
over hun prioriteiten en/of suggesties ingevuld, d.w.z. 80,5% van de respondenten.

Bij het verzamelen van de informatie hebben we ook de suggesties uit de enquête die uitgevoerd 
werd door de bewoners van de laan en de suggesties die tijdens de informatieavond naar voren 
kwamen, verwerkt.

Om een onderscheid te maken tussen de bijdragen van de respondenten, hebben we de vaakst 
voorkomende in vet gezet.

DE LAAN EN HAAR OMGEVING

146 personen (18,25%) werpen de vraag op of van de werkzaamheden aan de laan kan worden 
gebruikgemaakt om haar aangenamer te maken. 

35 personen stellen verschillende vragen over de heraanleg van de laan en de visie op de functie van 
de laan binnen de wijk. De deelnemers hebben het vaak over het rustiger en gebruiksvriendelijker 
maken van de laan, zowel voor de omwonenden als tussen de verschillende mobiliteitsmodi. Soms 
brengen ze specifieke punten naar voren, soms algemenere.

 • Wijziging van het type wegdek
 • Integratie van het Margaretha van Oostenrijkplein in het project
 • Links afslaan vermijden
 • Werken aan de verbinding tussen de twee zijden van de laan (voor voetgangers en auto’s)
 • Inrichting om auto’s te vertragen en rodeo’s te vermijden
 • Aanleg van rotondes Keizer Karel/Beeckmanslaan en Keizer Karel/Villegas
 • In alle haaks op elkaar staande lanen eenrichtingsverkeer invoeren om verschuivingen te 
   voorkomen.
 • De bomen op de voetpaden verwijderen en vervangen door een fietspad, en ze herplanten 
   op de middenberm
 • Slechts één ingang naar de Basilix-parkeerplaats behouden om te voorkomen dat dit een 
   sluipweg wordt
 • De bewonersparking op het laatste stuk weghalen, want die wordt toch niet gerespecteerd.
 • Een monumentale toegang tot de laan creëren
 • Betere verlichting van de voetgangerszones
 • Het kruispunt Keizer Karel/Basiliek veiliger maken voor voetgangers en fietsers
 • De oversteek bij n° 73 is gevaarlijk (minstens één dodelijk ongeval)
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Een algemenere opmerking over de bodemkwaliteit: Ganshoren is gelegen op voormalige 
moerasgronden. Daarom is het belangrijk de grond niet te bewerken zonder de stabiliteit van de 
gebouwen te verzekeren.

21 personen noemen specifiek de kwestie van de verkeerslichten: 

 • Een «groene golf» creëren
 • Intelligente verkeerslichten
 • Verkeerslichten afstellen ten gunste van overstekende voetgangers
 • Installatie van flitspalen 

19 personen focussen in hun opmerkingen op de kwestie van de winkels: 

 • De laan aantrekkelijker maken voor winkels
 • Bij de heraanleg bijzondere aandacht besteden aan het gedeelte vlak voor de Basiliek 
   (vooral ten gunste van de winkels: banken, verlichting, vuilnisbakken, enz.) 
 • Werken aan de kwaliteit van de voetpaden en de omgeving om winkelend publiek aan te 
   trekken
 • Plaatsen voor kortparkeren ontwikkelen voor winkels, zelfs gratis voor 30 minuten
 • Specifieke commerciële zaken targeten. Sommigen noemen grote merken, terwijl anderen 
   net een lokalere en kwalitatievere handel willen
 • Zone 30 invoeren ten gunste van de handel
 • Het aantal cafés verminderen
 • Cafés ‘s nachts sluiten 

55 personen hebben het over het milieu, de vergroening en de luchtkwaliteit:

 • De laan groener en aangenamer maken voor wandelaars
 • Klimplanten op de gevels aanbrengen
 • Hoogstamfruitbomen aanplanten
 • Waken over de hoogte van de bomen zodat er genoeg licht binnenkomt in de appartementen
 • Herplanten van de Japanse kerselaars
 • Een ‘gang’ met bomen en parkeerplaatsen aanleggen in het midden van de laan, in plaats 
   van aan de zijkant
 • Bloembakken en banken plaatsen
 • Bijzondere aandacht besteden aan fijnstof en luchtvervuiling
 • Scholen beschermen tegen vervuiling
 • Het geluidsniveau van de laan verminderen en in de aangrenzende straten
 • Lawaai onder controle houden, vooral van moto’s
 • Aanleg van speelpleinen voor kinderen
 • Een hondenpark aanleggen

17 personen werpen de kwestie van netheid op. Ze hebben het daarbij enerzijds over de afvalophaling 
en vragen anderzijds bijzondere aandacht voor sluikstorten (door het installeren van camera’s).

15 personen vestigen de aandacht op het probleem van de onveiligheid, gelinkt aan het transport of 
zonder de oorzaak aan te geven.
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RIJSTROOK

100 personen (12,8% van de respondenten) werpen de kwestie van de rijstroken op. De overgrote 
meerderheid is voorstander van het behoud van 2*2 rijstroken over de hele lengte van de laan of 
zelfs een uitbreiding van het aantal rijstroken.

Daarnaast zijn er nog gerichtere overwegingen: 

 • Het gebruik van de busstrook door fietsen
 • Het verwijderen van fietspaden
 • De invoering van zone 30 over de gehele lengte
 • Een rijstrook afwisselend toewijzen aan het inrijden (ochtend) en uitrijden (avond) van 
   Brussel 
 • Rijstroken voor auto’s aan de ene kant van de laan en busstroken aan de andere kant
 • De busstrook behouden, maar toegankelijk maken voor auto’s tussen 7 en 9 uur ‘s ochtends
 • Minder voetpaden
 • Minder rijstroken vanaf de ring om het verkeer vlot te laten doorstromen over de hele laan 
   en niet stapsgewijs

12 personen willen het aantal rijstroken verminderen, en die vervangen door rijstroken voor het 
openbaar vervoer of fietspaden.

In de enquête uitgevoerd door de buurtbewoners is de meerderheid van de respondenten ook 
voorstander van een oplossing met 2*2 rijstroken.

VLOTTERE DOORSTROMING

112 personen benadrukken het belang van een vlottere doorstroming van de Keizer Karellaan, vaak 
zonder te verduidelijken met welke middelen dit moet gebeuren. Enkelen benadrukken het belang 
van de cohabitatie van vervoermiddelen (bus, voetgangers, fietsers, motorrijders en automobilisten).

Aangezien 14,3% van de deelnemers deze vraag expliciet stelt, kunnen we concluderen dat dit een 
belangrijke bekommernis is voor de gebruikers van de Keizer Karellaan.

PARKING

51 personen hebben het over de parkeerproblematiek.

22 personen noemen het belang van het aanleggen van een ontradings-/ontlastingsparking aan het 
begin van de laan en die te koppelen aan een openbaarvervoeraanbod.

De overige 30 personen wijzen op kwesties in verband met het parkeren langs de laan. Sommigen zijn 
bezorgd over een mogelijke daling van het aantal parkeerplaatsen, anderen willen er meer (vooral 
voor mindervaliden). Sommigen pleiten ook voor een vermindering van het aantal parkeerplaatsen 
om ruimte te scheppen voor openbaar vervoer, fietspaden of voetgangers.
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2 personen brengen de aanleg van ondergrondse parkings ter sprake, om meer plaats voor fietsers 
en voetgangers te creëren. 

Tot slot vermelden enkelen het herkwalificeren van parkeerplaatsen in kortparkeerplaatsen voor 
de klanten van plaatselijke handelszaken, of het overwegen van visgraatparkeren.

In de enquête uitgevoerd door de burgers is de meerderheid van de respondenten voorstander van 
een aanzienlijke toename van het aantal parkeerplaatsen.

VERKEERSVERSCHUIVING IN DE WIJKEN

43 personen maken zich zorgen over de verkeersverschuiving in de wijken. Het gaat dan over enkele 
straten en lanen:

 • Negen Provincieslaan
 • Dendermondestraat
 • Oscar Maesschalckstraat
 • Maria van Hongarijelaan
 • Villegaslaan

OPENBAAR VERVOER

65 mensen halen het belang van openbaar vervoer op de laan aan. Onder hen willen er 40 de 
aanleg van een tram of de verlenging van de metro tot het einde van de laan, gekoppeld aan een 
ontlastingsparking aan het station van Berchem, bijvoorbeeld. Zonder de tram expliciet te noemen, 
willen sommigen graag dat er aan het eind van de laan een HUB komt om de intermodaliteit te 
vergemakkelijken.

In de enquête uitgevoerd door de burgers wil de meerderheid van de respondenten geen specifieke 
aanleg en een aantal wil een pendelbus tussen Simonis en Basilix.

DE TUNNEL

90 personen (11,5%) halen de aanleg van een tunnel aan, die de snelweg met de Basiliek verbindt 
om de pendelaarsstroom te kanaliseren. Een paar personen noemen de mogelijkheid om de laan 
te vergroenen en er een gezellige ontmoetingsplaats van te maken (bewoners, winkeliers, fietsers, 
voetgangers, lokaal verkeer). Eén persoon wijst deze mogelijkheid af, terwijl sommigen wijzen op de 
kosten van zo’n optie en anderen op de duur van de werkzaamheden.

Sommige respondenten maken zich zorgen over deze mogelijkheid.

In de enquête uitgevoerd door de burgers trok de vraag over de tunnel de aandacht van de meeste 
respondenten (302 antwoorden, in tegenstelling tot de andere vragen, waarop tussen 106 en 175 
antwoorden kwamen). 261 antwoorden waren vóór de tunnel.
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DE ACTIEVE WEGGEBRUIKERS 

113 personen (14,5%) vermelden de kwestie van de actieve weggebruikers.

79 personen brengen de kwestie van fietsers op de laan ter sprake. Veel opmerkingen gaan over het 
aanleggen/bestendigen van fietspaden, maar ook over andere punten: 

 • Alternatieve routes creëren buiten Keizer Karellaan (bv. Maria van Hongarijelaan)
 • De veiligheid van de rotonde van de Basiliek verbeteren
 • Een fysieke scheiding tussen bussen, fietsers en auto’s creëren
 • Minder parkeerplaatsen en meer fietsenstallingen, vooral fietsboxen
 • Fietspaden iets hoger aanleggen, zodat ze snelheidsremmers worden op kruispunten 
 • Fietspaden veiliger maken bij het afslaan naar rechts, vooral aan de Basiliek
 • Herziening van de ontlastingsroute op de Frans Gasthuislaan, aangezien dit een losplaats is

In de enquête uitgevoerd door de burgers is de meerderheid van de respondenten voorstander van 
hetzij een afzonderlijk fietspad, hetzij een met voetgangers gedeeld voetpad, maar met duidelijke 
markeringen om de zones van elkaar te onderscheiden.

13 personen zijn vrij negatief over actieve weggebruikers en willen:

 • De verwijdering van fietspaden
 • De bekeuring van fietsers en steps op voetpaden
 • Het niet aanleggen van fietsstraten in zones 30

50 personen hebben het over het comfort van de voetgangers en in het bijzonder over het oversteken 
van de laan (traagheid, synchronisatie van de verkeerslichten, onveiligheid door de snelheid van de 
auto’s...).

Tot slot denken sommigen ook aan de mindervaliden met het oog op de aanpassing van de 
infrastructuur (hoogte en breedte van de voetpaden, hoogte van het straatmeubilair, parkeerplaatsen, 
duur van de verkeerslichten). Of aan het gevaar van steps op trottoirs.

Wat de voetgangers betreft, heeft de enquête uitgevoerd door de burgers het specifiek over de 
breedte van de voetpaden. De meerderheid van de respondenten wil dat de huidige breedte 
behouden wordt.

Er zijn ook enkele alternatieve voorstellen naar voren gekomen: 

 • De bouw van een voetgangers- en fietsersbrug bij de Zavelenberg
 • De aanleg van een steppark 
 • De integratie van scholen ter ondersteuning van de mobiliteitsplannen voor scholen
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DE AUTO

81 mensen brengen de auto ter sprake, 46 positief, 35 negatief.

De positieve antwoorden benadrukken: 

 • Het belang van de auto als vervoermiddel naar Brussel
 • De moeilijkheid voor bepaalde bevolkingscategorieën om zich zonder auto te verplaatsen 
   (mindervaliden, zelfstandigen, gezinnen met jonge kinderen)
 • Het feit dat de Keizer Karellaan een belangrijke invalsweg is en moet blijven
 • Het gevoel van een heksenjacht tegen de auto en een tirannie van de fiets
 • Het belang van het scheiden van de pendelaarsstroom van het lokale verkeer
 • Het belang om te anticiperen op de evolutie van de auto (elektrificatie)

De negatieve antwoorden benadrukken: 

 • De snelheid, vervuiling en het lawaai van auto’s
 • De onbeschoftheid en het gevaarlijk gedrag van automobilisten
 • Het belang van het terugdringen van het wegverkeer en vooral het transitverkeer
 • De plaats van de auto verkleinen (70% van de openbare ruimte)
 • Invoering van een tolheffing aan de ingang van Brussel

DIVERS

41 opmerkingen gaan over verschillende kwesties:

 • De integratie van motorfietsen in het project
 • De toepassing van de Good Move-visie en het STOP-principe
 • De methodologie van de enquête
 • De verspilling van overheidsgeld
 • Politieke opmerkingen
 • De aanwezigheid van ordehandhaving
 • De kwestie van gender in de openbare ruimte
 • Het belang om verschillende vervoerswijzen niet tegen elkaar op te zetten
 • Enz.

VII. RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE DOOR DE BURGERS   

Parallel met de online enquête, waarvan de resultaten hierboven zijn voorgesteld, voerden burgers 
van Ganshoren een aanvullende enquête uit. Dit gebeurde online en via de verspreiding van 800 
brieven in de volgende straten: Keizer Karellaan, Willy Chambongaarde, Joseph Hendrickxgaarde, 
Louis Bankengaarde, Margaretha van Oostenrijkplein en Oscar Maesschalckstraat. 

Het doel van deze enquête was een burgerbijdrage te leveren op basis van 6 doelgerichtere vragen 
die rechtstreeks aan de buurtbewoners waren gericht. Het is dan ook interessant de resultaten van 
deze parallelle enquête en de bijdragen ervan verder uit te werken.
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Aangezien de enquêtemethode niet bekend is, het aantal respondenten op elke vraag varieert en 
het voorgestelde proces niet was opgezet als een enquête onder een representatieve steekproef 
van de bevolking, kunnen we niet stellig beweren dat ze representatief is. Haar waarde is eerder 
kwalitatief. 302 personen beantwoordden de eerste vraag en gemiddeld 150 personen de volgende 
vijf vragen. 

De belangrijkste resultaten van de enquête zijn: 

VERLENGING VAN DE TUNNEL ONDER DE KEIZER KARELLAAN

Een grote meerderheid van de ondervraagden wil dat de Leopold II-tunnel wordt doorgetrokken 
tot aan de ring. Deze vraag trok de meeste respondenten aan: 302 personen hebben ze beantwoord, 
tegenover gemiddeld 150 personen voor de volgende vragen. Van deze 302 zijn er 261 voorstander 
van de tunnel. 

RUIMTE VOOR VOETGANGERS

De meerderheid van de burgers wil de trottoirs met hun huidige afmetingen behouden. Enkelen 
zouden ze liever iets minder breed zien.

RUIMTE VOOR FIETSEN, STEPS… 

De overgrote meerderheid van de burgers is het eens over twee antwoorden: ze willen de aanleg van 
een eigen ruimte die afgescheiden is van het autoverkeer en van het trottoir, of een ruimte die met 
voetgangers gedeeld wordt op het trottoir, aangegeven door duidelijke markeringen.

RUIMTE VOOR HET OPENBAAR VERVOER

De meeste respondenten willen geen specifieke inrichting van de laan, en een aantal van hen 
vermeldt de invoering van een pendelbus die tijdens de spitsuren tussen de Basilix-parking en 
Simonis rijdt.

RUIMTE VOOR BOVENGRONDSE PARKING

De meeste respondenten zouden graag meer parkeerplaatsen zien.

RUIMTE VOOR DE AUTO, ZONDER DE AANLEG VAN EEN TUNNEL

De meerderheid van de respondenten is voorstander van de oplossing van twee rijstroken voor 
auto’s, zowel voor het in- als uitrijden van de stad. 

De enquête bevatte ook een lijst met opmerkingen en suggesties van de bewoners die de papieren 
enquête invulden, die soms verder gaan dan mobiliteit. 

De opmerkingen over de laan en haar omgeving gaan zowel over esthetiek, vergroening als overlast. 
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 • De geluidsoverlast van motorfietsen verminderen.
 • Camera’s installeren om sluikstorten te voorkomen: de Keizer Karellaan is een echte 
   stortplaats geworden. 
 • Meer groen en beschutting aanleggen. 
 • De laan verfraaien met zwart-geel-rode tegels om de 100 meter, bijvoorbeeld. 
 • De Keizer Karellaan beter verlichten.
 • De luchtvervuiling en lawaaihinder verminderen.
 • Meer banken en vuilnisbakken plaatsen. 
 • De groene ruimtes behouden.

Wat betreft de actieve weggebruikers: 

 • Een rijstrook voor bussen, fietsen en steps voorzien.
 • Installatie van fietsboxen, fietsenstallingen, infrastructuur om overtredingen te voorkomen, 
   nieuwe en veiligere oversteekplaatsen voor voetgangers.  

Er zijn heel wat suggesties voor de veiligheid van de laan en haar gebruikers: 

 • Rechtsaf slaan in de richting Villegaslaas -> Keizer Karellaan (dus in de richting van de 
   Basiliek) veiliger maken.
 • Voorrang geven aan de veiligheid van voetgangers.
 • De veiligheid van fietsers vergroten.
 • Actie ondernemen tegen stadsrodeo’s.
 • Het voetgangersverkeer op het trottoir veiliger maken, vooral met het oog op fietsen en 
   andere een- of tweewielers. 
 • Optreden tegen wildparkeren op de Keizer Karellaan, ter hoogte van de Villegaslaan. 

Burgers maken ook opmerkingen over de verkeersdoorstroming: 

 • Het verkeer op de Keizer Karellaan inperken
 • De verkeersdoorstroming vergemakkelijken door bijvoorbeeld twee rijstroken van de ring 
   naar de tunnel te voorzien.

Over parkeren: 

 • Waar mogelijk, visgraatparkeren invoeren. En het aantal parkeerplaatsen uitbreiden. 

Er zijn ook opmerkingen over de aanleg van een tunnel: 

 • Tunnel: noodzakelijk om de visibiliteit van de handelszaken te vrijwaren, vooral als ze 
   kwalitatief zijn.
 • Geen tunnel aanleggen. 

Er is ook een suggestie voorgesteld over het openbaar vervoer: 

 • Een tramlijn van Simonis via de Keizer Karellaan naar het station van Sint-Agatha-Berchem.

Divers:

 • Stedenbouw: Ganshoren ligt in een moerasgebied. Elke verandering kan schade aan 
   gebouwen veroorzaken. 
 • Voetpaden: om voetgangers te helpen oversteken, is het misschien aangewezen bomen 
   langs de laan te verwijderen. 


