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snelle testopstelling live testopstelling piloot fase opschalen



Tijdens deze sessie vroegen we jullie de ideeën tastbaar te maken. We gaven 

enkele inspirerende voorbeelden rond duurzame mobiliteit (schoolstraten, 

stapspots) mee en gaven toelichting rond de visie van de gemeente Zaventem op 

dit thema (de urgentie, waarom is deze duurzame omslag nodig?) We gaven 

oefeningen om nog meer te focussen op details en uitwerking. En we brachten 

materiaal mee om testopstellingen te bouwen. Deze testopstellingen gebruikten 

jullie al meteen met de andere deelnemers en zo kwamen jullie tot nog verdere 

verbeteringen. Er kwamen zeer vindingrijke mobiliteitsoplossingen uit elk van de 

werkgroepen.

snelle testopstelling live testopstelling piloot fase opschalen





We stelden de uitgewerkte ideeën 
voor. We vroegen jullie een idee 
te kiezen om aan verder te 
bouwen.



• verkeersvrije driehoek (vanaf Kerkplein)

• verkeer omleiden via stationsstraat

• uitbreiding parking Quitmannplein

• straat autovrij maken tijdens de ochtend en avondspits

• Parklaan met aan één kant fietspad en één kant voetpad en de parkeerplaatsen verwijderen

• een voetgangerstunnel onder de parklaan

• fietsstallingen, veilig en overdekt

• doorgang tussen het atheneum en de politie (van spoorwegstraat nar Hoogstraat)

• tunnel van het Veldeke baar BSGO De Vleugel

• aanleg fietspaden in de driehoek

• waarschuwingsborden

• voetpaden ter hoogte van het politiekantoor

• verlichte oversteekplaatsen

• drempels

• duidelijke parkeervakken

• bussen weg uit spoorwegstraat (inrichting Kerkplein)

• kiss en rides

• toezicht politie

• geen zwaar vervoer

• parkings buiten de spoorwegstraat goed aanduiden

• speelstraat in parkomgeving

• zone 30 met dynamische borden

Alle ideeën



• fietsvoorzieningen in de driehoek

• wandelpad/voetjes

• verplicht fluohesjes

• sensibilisatie: wedstrijd met stempels, spelletje van maken, zichtbaar maken, wie heeft een stempel?

• rij/begeleiding

• affiches, sensibilisatieacties

• beloning voor fietsers: aangepaste werkuren, fietsvergoeding, fiscaal voordeel

• faciliteiten: douches, lockers, fietspaden, HST-route verder uitwerken, duidelijke aanduiding (gekleurd 

vrolijk fietspad, aantrekkelijke blikvangers (Alice in wonder land, follow the brick yellow road

• organisatie fietspool, samen fietsen, jong en oud, naar school, vertrekkend vanuit verschillende plaatsen 

(eventueel organiseren via een app), fietsverzamelpunten, eventueel met gemeenschapswachten

• centrale ophaalpunten voor kleuters en lagere school (bv op de markt)

• dropzone en Shuttlediensten/schoolbussen

• ter beschikking stellen, uitleendienst voor fietsen

• groepsaankoop van kwaliteitsfietsen, in bulk, door de scholen

• fietsenstallingen

• fietsbib

• repair café

• douches

• verkeer enquête

• fietsvergoeding

• herinrichting Kerkplein als volwaardige busterminal

• visualiseren van de ruime schoolomgeving

• verkeerspolitie die instaat voor de veiligheid

• randparking (Sterrebeekstraat, Kerkplein)

• veilige drempels om kinderen langs beide zijden te laten uitstappen

• smallere afgebakende parkeerplaatsen, scheiding met fietspad en voetpad

• fietsroutes kleuren op de baan

• sluipverkeer beperken

• overkapping voor voetgangers

• oplaadpunten voor elektrische fietsen

Alle ideeën



• bushalte weg in de spoorwegstraat

• ‘rij’ naar school vanaf het marktplein

• inrichting verbeteren aan het kerkplein

• maar bussen, die altijd rijden

• een busstation zoals in Vilvoorde station

• pendeldienst

• op piekmomenten een gemachtigd oversteker/politie die het verkeer 

regelt op parklaan, Kerkplein en Hoogstraat

• doorgaand verkeer omleiden

• bus-app

• busterminal met variabele oversteekplaats

• voetgangersbrug over de Parklaan

• tunnel voor de auto’s, boven fietsers en bus: Oosterweel in 

Zaventem, ook wij overkappen onze ring

• verlichte oversteekplaatsen

• bushalte opschuiven, halte aan het Veldeke

• gebruik pleintje Veldeke voor ‘s avonds

• open ruimtes langs de Parklaan optimaal gebruiken

• busje stopt zo: wegversmalling waartussen de bus stopt en de auto’s 

niet langs kunnen

• Openen van de knip aan het kinderdagverblijf

Alle ideeën



Stapspots en aansluiting OV1

Herinrichting 

Kerkplein

Verzamelpunt 

en begeleiding

Veilige 

oversteek



Zet het in kleur2

Feestelijke 

inkleuring 

Voetpaden, 

fietsstroken, 

parkeervakken

Fluohesjes 

en borden 

door 

leerlingen



Kussen kan beter in 1 richting3

Éénrichtings-

verkeer
Kiss and ride

Verkeer weren

Schoolstraat



Gebruiks
scenario

Het idee in context voor meer focus





Denken over wat 
we bouwen

Wat willen we uit de test leren?



We vroegen jullie om nog verder te focussen 

op deelaspecten ter voorbereiding van het 

bouwen van de testopstelling. We vroegen 

jullie stil te staan bij:

- De doelgroep van de oplossing

- Wat wil je leren uit de testopstelling

- Welke valkuilen kunnen opduiken

- Wanneer het idee geslaagd is



Bouwen om na te denken

Maak!







We vroegen jullie te noteren 

tijdens het gebruik van je 

testopstelling:

- wat werkte goed?

- wat werkte niet goed?

- welke vragen werden 

gesteld?

- is er nieuwe inspiratie 

opgedoken?

Daarna werkten jullie aan 

aanpassingen en bereidden 

jullie zich voor op de pitch 



Pitch!



Zet het in kleur!
Dit is  vooral voor en met de leerlingen  (en dan vooral deze van het lager en 

middelbaar). Uiteindelijke doel is om meer kinderen met de fiets naar school te 

laten komen

Bedoeling is om een kleurrijke schoolomgeving te creëren (voetpaden en 

fietspaden in kleur, octopuspalen en goede fietsstallingen. Beginnend aan de brug)

Zone dertig bord dat oplicht als men te snel rijdt.

Dit zorgt hopelijk voor minder verkeer, minder plaats voor de auto’s (deze rijden 

ook trager) en een betere plaats in het straatbeeld voor de fietser.



Zet het in kleur!

Een duidelijke en veilige kiss and Ride zone in de Spoorwegstraat

De bushalte zou verplaatst kunnen worden naar de Parklaan

Heel duidelijke wegmarkeringen aanbrengen op de Parklaan en aan de schoolomgeving.

Het huidige voetpad flankeren met een fysiek afgebakend fietspad (bloembakken)

Parkeerzone met voetpad aan de kant van de spoorwegen met aansluitend kiss en ride

Eénrichtingsverkeer met de klok mee ( door aanwezigheid verkeerlicht)

Er dient goed gecommuniceerd te worden onder andere via smart-school

thema: terug ANDERS naar school

het proefproject valt in het begin van het schooljaar, dus het is van belang om dit nu al op de rails te zetten

Verdere communicatie via website van de gemeente, de luchthaven, facebookgroepen van ZAVO, andere groepen die 

gelieerd zijn aan Zaventem.



Kussen in 1 richting!
Communicatie slogan: Kussen in 1 richting

- fietsvriendelijker

- voetgangers vriendelijk

- minder chaos

- veilig afzetten

- alternatief parkeren



Kussen in 1 richting!
We gaan uit van 1 richting, met een vlotte flow, tegenwijzers in

Oversteekplaats aan de brug is wel gevaarlijk: oplossen met verkeerlichten en voetgangersbruggen

Rond punt aan Martijntje, Kiss en go

Rond punt aan marktraat: remmende factor op de Parklaan

Snelheidsbeperking: heel duidelijk maken

Poort achteraan ZAVO openmaken

De parking aan het rusthuis wordt parkingzone, evenals het marktplein

Ook Kiss en ride aan Spoorwegstraat

Andere parking (Lesage) promoten als te gebruiken parking voor treingebruikers



Stapspots van op het Kerkplein
Aangepaste bushaltes

Bushaltes op het marktplein, geregeld met slimme verkeerslichten wanneer deze op en af rijdt
Veilige verzamelplaats: start van de rijen
Overdekte fietsstalling
Laadpunt elektrische fietsen
autodeelpunt
Kiss en ride

Het driehoekje rechts van de lichten vanuit de Hoogstraat doen we weg.

Plaats op de Parklaan voor fietspad, zo lang mogelijk, zeker aansluiten bij fietsostrade

Dit garandeert de veiligheid van de leerlingen en de busgebruikers, 
minder sluipverkeer door slimme verkeerlichten
Een stuk van het Marktplein wordt opgeofferd
Belangrijk is om de Lijn mee te krijgen in dit verhaal

Er komt een rotonde (ter hoogte van de marktstraat) op de parklaan om de stroom te breken



Duurzaam naar school!

We willen de jongeren ontraden om met de wagen naar school te komen

Er wordt een aankomst en vertrekpunt geïnstalleerd op het Kerkplein
Samenkomen op het Kerkplein, veilig de kinderen daar afzetten, van daar veilig naar de scholen (via parklaan, Stanislaspark)

Liever de leerlingen te voet door de straat dan hun auto daar geparkeerd.

Er komt éénrichtingsverkeer van de spoorwegstraat naar de Hoogstraat (wijzers zin)

Er wordt een toegang gemaakt tot de ZAVO, via de Markstraat naar omhoog, via Stanislaspark vanaf het Kerkplein

We organiseren een enquête naar de leerlingen i.s.m. de scholen: waarom komen er niet meer kinderen met de fiets of het 
openbaar vervoer?

Er moet bekeken worden met Infrabel in hoeverre de grond aan de spoorweg kan afgestaan worden of gebruikt.

Ideaal zijn er overdekte voetpaden voor maximaal comfort tijdens wind en regen

Uitwisseling met politiebureau om mooi plein in de hoek te verkrijgen (dat is toekomstmuziek)

Aldi en Renmans in Hoogstraat, deze zou weggaan, dus dat zwaar verkeer verdwijnt



Niet alles kan getest worden. Helaas. Maar de bedachte oplossingen zijn
niet verloren. 

Binnen het gekozen plan zijn ook weer verschillende levensechte
testopstellingen mogelijk. De stad bekijkt wat mogelijk is binnen het budget

en de wet en houdt daarbij zo goed mogelijk rekening met wat uit de
voorbije sessies kwam.

Burgers die mee willen bouwen aan de levensechte testopstelling zijn 
uitgenodigd!

Meer nieuws volgt! 
Bernard.govaert@bblv.be

mailto:Bernard.govaert@bblv.be


Sessie 3
Noteer alvast in je agenda: deze gaat door op 3 oktober



Bouw
mee!

Reeds heel wat mensen gaven aan mee te willen helpen aan de 
uitvoering, heb je ook zin, of ken je iemand die hier geknipt voor is, 

laat het ons dan zeker weten


