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De Burgemeester Holemans deed een woordje voorafwaarmee ze het engagement van de gemeente uitsprak.



Bernard Govaert volgt het project op in Tienen vanuit het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Hij presenteerde kort het project, Laboratoria Mobiele Alternatieven.



• initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit
• = KOEPEL van 

• = NETWERK van mensen, organisaties enondernemingen



• is een onderdeel van de mobiliteitscampagne 2016, met de steun van

• maken ook deel uit van diezelfde campagne



Aan de hand van interactieve workshops willen we komen totgedragen duurzame mobiliteitsoplossingen op maat van eenspecifieke stad.
Onderzoek + Participatietraject + Testfase + Evaluatie



Waarom Zaventem?
• groot enthousiasme en bereidwilligheid, duidelijke case
• specifieke vraag uit het Klimaatteam
• mogelijkheid om de verschillende stakeholders te betrekken vooreen duurzamere mobiliteit in Zaventem



Projectzone





Service Design
Het project Laboratoria Mobiele Alternatieven wordt volgens principes van Human CenteredDesign uitgevoerd. Het dus om een service design project. Dit betekent dat we…

• ‘diensten’ of beleid bedenken of verbeteren: in dit geval de mobiliteit op en rond het Sint-Jorisplein

• design thinking: we testen snel

• aansluitend bij de noden en drijfveren van gebruikers en burgers

• samen met de burger co-creëren

• f a i l i n g i s g o o d



Deelnemers
Frans Cludts
David Vanhoven
Isabelle Bernimolin
Inne De Wals
Oswald Vanhaelen
Michèle Thierpont
Luc Caluwaerts
Magde Walravens
Gawein Van Daele
Dick Nieuwenhuis
Bernard Govaert

We vroegen iedereen zich kort voor te stellen en naam, rol en ‘superpower’ mee te geven. Hieruit bleek een goede mix van deelnemers en ‘skills’. Aanwezig waren:
Yves Pas
Hilde Wabrauens
Cindy Van Eijden
Kurt Gommers
Erik Rennen
Guy Debrabandere
Luc Picard
Anneliese Wouters
Daniël Nicasie
Willy Verdoodt
Karen Pitschon
Veerle De Smet
Chris Baert
Karin Vanderstraeten
Nils Meert



Wat was het onderzoek en wat leerden we eruit?



ZAVO

schepenen
Atheneum

omwonenden

Het team sprak met iemand van …

Klimaatteam

ouders

Fietsersbond



Wij bezochtenen bekeken…





Data uit interviews+observaties verzamelen

data clusteren

inzichten uitlichten+uitdagingen bepalen

wij verwerkten …



1. de parkeerplaatsen aan de sporen zijn overbevraagd
2. elke morgen is het een wespenest om de kinderen af te zetten
3. de omgeving is niet veilig voor zwakke weggebruikers
4. de meeste kinderen van de kleuters en lagere school worden met de wagen naar school 

gebracht
5. de situatie aan de schoolpoorten in onveilig, mede door de ouders zelf
6. de schoolomgeving wordt niet visueel benadrukt in het straatbeeld
7. veel pendelaars maken gebruik van de parking
8. een groot deel van de leerlingen komt met het openbaar vervoer (trein en bus)
9. de aansluiting met de fiets-o-strade is onveilig door geparkeerde wagen onveilige oversteken
10.het aantal leerlingen in zaventem is de laatste jaren spectaculair vergroot
11.de politiekantoren gaan binnenkort uitbreiden
12.er worden reeds acties ondernomen om het wagengebruik te remmen
13.fietsen wordt aangemoedigd
14.de Parklaan is een drukke as en een veiligheidsdrempel



1. parkeerdruk2. veilig naar school3. circulatie en inrichting4. openbaar vervoer



Hoe kunnen we scholieren en leerkrachten op een veilige manier naarschool laten komen zonder de auto?
Hoe kunnen we de omgeving beter en efficiënter inrichten voor fietsers, voetgangers en automobilisten?
Hoe kunnen we het openbaar vervoer en de stopplaats aan het Kerkpleinnog beter aansluiten op de schoolomgeving
Hoe kunnen we beter aanduiden in het straatbeeld dat dit eenschoolomgeving is



Speciaal voor Tienen werd inspiratie verzameld voor creatieve oplossingen. Bernard 
Govaert stelde deze voor.



Een plein ‘voor’ mensen





Duurzaam naar school

















Times Square (NY): voor & na!



Leuke ideetjes om het fietsen te promoten







1. speel met het mobiliteitsgegeven dat je zelf kan beïnvloeden
2. eenvoud is boss
3. veiligheid voor kinderen staat boven alles
4. elke automobilist is deel van de oplossing (you’re not stuck 

in traffic, you are traffic)
5. bouw verder op elkaars ideeën - breek elkaars idee niet af





• verkeersvrije driehoek (vanaf Kerkplein)
• verkeer omleiden via stationstraat
• 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

We deden vier rondes van tien minuten waarbij duo’s en trio’s oplossingenbedachten bij telkens 1 uitdaging. De populairste ideeën waren:



• fietsvoorzieningen in de driehoek
• wandelpad/voetjes
• verplicht flouhesjes
• sensibilisatie: wedstrijd met stempels, spelletje van maken, zichtbaar maken, wie heeft een stempel?
• rij/begeleiding
• affiches, sensibilisatieacties
• beloniing voor fietsers: aangepaste werkuren, fietsvergoeding, fiscaal voordeel
• faciliteiten: douches, lockers, fietspaden,HST-route verder uitwerken, duidelijke aanduiding (gekleurd vrolijk fietspad, aantrekkelijke blikvangerà (Alice in wonder land, follow d-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 Shutlediensten/schoolbussen
• ter beschikking stellen, uitleendienst voor fietsen
• groepsaankoop van kwaliteitsfietsen, in bulk, door de scholen
• fietsenstallingen
• fietsbib
• repair café
• douches
• verkeersenquete
• fietsvergoeding
• herinrichting Kerkplein als volwaardige busterminal
• visualiseren van de ruime schoolomgeving
• verkeerspolitie die instaat voor de veiligheid
• randpariking (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



• 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





• de bushaltes verplaatsen naar Veldeke
• marktplein herinrichten
• parkeerplaatsen op het Kerkplein opgeven voor een nieuw ingericht busstation
• verzamelpunt een het marktplein (begeleiding naar school)
Dit moet het oversteken van de leerlingen veiliger maken

Bushaltes verplaatsenen herinrichting markt



• duidelijke verkeersdrempels in kleur, voornamelijk aan de schoolpoortzone
• straten in kleur (met kindertekeningen)
• De driehoek wordt feestelijk ingekleurd
• kinderen ontwerpen kleurrijke schoolborden, deze worden opgehangen aan de scholen
• octopuspalen plaatsen
• interactieve borden met wisselende boodschappen: 30
• lichtboog
• gescheiden fietspaden
• bloembakken, versierd door de leerlingen
• zone 30 in het hele centrum van Zaventem
• lichten en verlichting: opvallende en heldere straatverlichting
• gekleurde vlaggen (gemaakt door leerlingen?)
• de grond rood schilderen aan kiss en ride zones aan de scholen
• parkeervakken schilderen aan de spoorweg
• fietsvak/strook afbakenen aan de scholen
• wandelpaden: voetjes schilderen op de grond
• borden: opgelet! Hier ga ik naar school/ Graag traag!
• fluovestjes laten ontwerpen door de leerlingen
• lichtboog met wekelijks een andere boodschap
• waarschuwingslichten aan de zebrapaden
• Leerkrachten/opzichter met opzichtig kostuum

Zet het in kleur!





• Eénrichtingsverkeer
• Kiss en ride Imbroekstraat
• Kiss en ride Spoorwegstraat terrein Atheneum
• Geen verkeer tenzij bewoners Imboekstraat
• Het Martijntje anders toegankelijk maken (via Henneaulaan van 7 tot 9)
• Goed visualiseren
• Verkeer regelen op piekmomenten
• Aldi als parking gebruiken
Dit zorgt voor een meer geordend verkeer, trager, meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Kussen kan beter in 1 richting!







Sessie 2 op 18 mei



Bernard Govaert
Stuur al je vragen naar: 

bernard.govaert@bblv.be


