
 

My Bikeworld 2017: 10 Quick wins 

voor het Brussels Gewest 

Met My Bikeworld wil de Fietsersbond fietsers actief een stem geven. Het project werd gerealiseerd 

met de steun van het Brussels Gewest, de Nationale Loterij en de GRACQ. Alle projecten zijn terug 

te vinden op www.mybikeworld.be.   

 

1.  Fietsstraten op de Lambermontlaan 

Gemeente: Schaarbeek, Gewestweg  

Omschrijving: De ventwegen op de Lambermontlaan, tussen Van Praet en Meiserplein, hebben te 

veel last van het autoverkeer en de fietsers kunnen er niet in 2 richtingen fietsen.  

Oplossing: Op de Lambermontlaan kan men op de ventwegen tussen het Josaphatpark en de 

trambedding, fietsstraten aanleggen. Fietsers kunnen er dan ook in twee richtingen fietsen. Op 

sommige stukken kan men ook het doorgaande autoverkeer knippen. 

 

 
 

 

2. Verkeerslichten Kunstlaan-Belliardstraat 

Gemeente: Brussel, Gewestweg 

Omschrijving: Bij het oversteken van de Belliardstraat op de kleine ring, komt het regelmatig tot 

conflicten met auto's.  De bestuurders hebben geen zicht hebben op het feit dat het nog steeds 

groen licht is voor de fietsers terwijl het voor de voetgangers reeds rood is. Er ontstaat dan een 

gevaarlijke situatie, de auto’s draaien rechts de Belliardstraat in en zien enkel het rode licht (voor de 

http://www.mybikeworld.be/


voetgangers), terwijl het voor de fietsers nog een 5 tal seconden groen is (maar dit verkeerslicht is 

niet zichtbaar voor de auto's).  

Oplossingen: Er zou een bijkomend verkeerslicht moeten komen aan de andere kant van de 

Beliardstraat zodat de auto's ook zien dat het groen is voor de fietsers.  

 

 

3. aanduiden tweerichtingsfietspad op de Wetstraat (op de brug) 

Gemeente: Brussel, Gewestweg+ Gewestelijke Fietsroute 

Omschrijving: Dit stuk van het fietspad op de brug is toegelaten in twee richtingen. Fietsers van 

Berlaymont naar het centrum maken snelheid (bergaf) en verwachten zich niet aan het feit dat dit 

kleine stukje volgens de borden in twee richtingen mag worden gebruikt. 

Oplossing: Het tweerichtingsfietspad duidelijker markeren. Dus duidelijk aangeven met een lijn in 

het midden.  

 

 



4. Fietsstraat Louizalaan 

Gemeente: Brussel, Gewestweg 

Omschrijving: De fietsstraat wordt niet gerespecteerd. Auto’s rijden te snel en houden onvoldoende 

afstand als ze de fietsers voorbijsteken. 

Oplossing: De fietsstraat opnieuw markeren. Borden plaatsen die de snelheid aangeven, camera’s 

plaatsen die de snelheid doen respecteren. Snelheidsremmers zoals Berlijnse kussens plaatsen. Op 

langere termijn moet het verkeer geknipt worden en de straat heraangelegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Paaltjes op Tervurenlaan 

Gemeente: Brussel, Gewestweg + Gewestelijke Fietsroute  

Omschrijving: De paaltjes op dit punt staan volledig in de weg van de fietsers. 

Oplossing: Bij tweerichtingsfietspaden het paaltje in het midden tussen de rijrichtingen plaatsen. 

 



6. Fietspad onder de Brug Grosjean-Sterrenbeeldenlaan 

Gemeente: Evere, Gemeenteweg + Gewestelijke Fietsroute 

Omschrijving: Onder deze brug moeten fietsers de weg delen met de auto’s. Tijdens de spits zitten 

ze vast tussen het vervuilende autoverkeer. Buiten de spits rijden de wagens hier vaak te snel en 

nemen ze onvoldoende afstand bij het voorbijsteken. 

 

Oplossing: Op het brede voetpad een fietspad aanleggen. Er is ruimte genoeg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Fietsboxen aan randparkings 

Gemeente: Heel het gewest 

Omschrijving: Voor een goede intermodaliteit zijn er fietsboxen nodig aan de grote metrostations 

aan de rand van de stad. Te weinig stations zijn hier mee uitgerust. 

Oplossing: Beveiligde fietsenstallingen aan alle grote metrostation aan de buitenkant van het 

gewest. (bvb. Simonis, Westtation, Stokkel...). Zo kunnen pendelaars die met de fiets naar Brussel 

komen de fiets veilig achterlaten en zijn ze niet verplicht om met de fiets verder naar het centrum 

te gaan. Van het station gaat de reis dan verder met het openbaar vervoer. 

 

 

 

 

 

 



8. Fietspad op de Tervurenlaan 

Gemeente: St-Pieters Woluwe –Etterbeek, Gewestweg + Gewestelijke Fietsroute 

Omschrijving: Tussen het Leopold 2 plein en het Merode plein ontbreken fietspaden 

 

Oplossing: Aanleggen van gemarkeerde fietspaden, op dit stuk op langere termijn komen hier dan 

afgescheiden fietspaden. 

 

 

9. Fietspaden op de Winston Churchill laan 

Gemeente: Ukkel, Gewestelijk  

Omschrijving: Op dit ogenblik is er geen fietspad op deze laan. 

 

Oplossing: In eerste instantie een fietspad markeren. Later is de aanleg van een afgescheiden 

fietspad aangewezen. 

 



10. Markering kruispunt Munthofstraat-Waterloolaan 

 

Gemeente: Brussel, Gewestweg + Gewestelijke fietsroute 

Omschrijving: Als het licht op rood springt, blokkeert het verkeer dat vanaf de Waterloolaan naar de 

Munthofstraat op het kruispunt draait. Ook de fietsers zitten dan vast. 

 

Oplossing: Op het kruispunt "Troon" is gele markering aangebracht om aan te duiden dat het 

kruispunt vrij moet blijven. Dit kruispunt heeft deze markering ook nodig.  

 

 


