
BIV (1997-1998) Nr. 6

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD

Bulletin van de interpellaties
en mondelinge en dringende vragen

Commissie voor de infrastructuur, belast met
openbare werken en verkeerswezen

OPENBARE VERGADERING

WOENSDAG 19 NOVEMBER 1997

Brusselse Hoofdstedelijke Raad - Bulletin van de interpellaties en mondelinge en dringende vragen - Gewone zitting 1997-1998



2 BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD
BULLETIN VAN DE INTERPELLATES EN MONDELINGE EN DRINGENDE VRAGEN

INHOUD

INTERPELLATIE

van de heer Willem Draps tot de heer Herve Hasquin, minister belast met Ruimtelij::e Ordening, Openbare
Werken en Vervoer, betreffende "het doortrekken van tramlijn 94 van Bosvoorde naar Oudergem".

(Sprekers: de heer Willem Draps, mevr. Fran9oise Carton de Wiart en de heer Herve Hasquin, minister belast
met Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Vervoer)
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Voorzitter: de heer Jan Beghin.
- De vergadering wordt om 14u40' geopend.

INTERPELLATE VAN DE HEER WILLEM DRAPS
TOT DE HEER HERVE HASQUIN, MINISTER
BELAST MET RUIMTELIJKE ORDENING, OPEN-
BARE WERKEN EN VERVOER

betreffende "het doortrekken van tramlijn 94 van Bos-
voorde naar Oudergem".

De heer Willem Draps (in het Frans).- Ik betreur dat er
bijna twee maanden zijn verlopen tussen mijn aanvraag tot
interpellatie en het moment waarop ik mijn betoog voor deze
commissie kan houden.

Ik heb via de pers kunnen vememen dat de twee betrokken
gemeenten - Watermaal-Bosvoorde en Oudergem - positief
staan tegenover het project waarover ik het hier wil hebben.

ft De eindhalte van tram 94 ligt op dit ogenblik in Bosvoorde.
In het licht van het toekomstige voorstadsnet wordt deze wijk
gekenmerkt door drie belangrijke assen: de metrolijn 1A die de
verbinding vomit met de Vorstlaan aan het station Hennann-
Debroux, de spoorweglijn 161 waar zich op de kruising het sta-
tion van Bosvoorde bevindt en spoorlijn 26, die, bij de halte
Boendael, aansluit op tramlijn 94. Deze twee spoorlijnen moe-
ten geintegreerd worden in het toekomstige voorstadsnet en het
station van Bosvoorde moet daarin een belangrijke rol spelen.

Spijtig genoeg is er geen viotte verbinding tussen deze drie
lijnen, wat het gebruik van het openbaar vervoer ontmoedigt.

Ook het idee om tramlijn 94 door te trekken langs de Vorst-
laan, langs het Wienerplein in Bosvoorde, tot aan het metrosta-
tion Hermann-Debroux in Oudergem, wint weer veld.

Deze verlenging zou niet alleen de drie lijnen van het pri-
maire net verbinden, maar ook het voordeel hebben dat er een
betere verbinding komt met de talrijke ondememingen die•langs de Vorstlaan gelegen zijn en die nu alleen maar te berei-
ken zijn met autobuslijn 42, die nog steeds niet doorloopt tot
het station van Bosvoorde.

Deze ondememingen die zich vooral in de tertiaire sector
situeren, beklagen er zich over dat er geen directe verbinding
bestaat tussen de Vorstlaan en het station van Bosvoorde.

Het kantorencomplex aan de Terhulpsesteenweg beschikt
evenmin over een verbinding met het station Hermann-
Debroux.

De eerste hypothese voorzag in de verlenging van buslijn
42 van het Wienerplein tot aan het station van Bosvoorde.

Deze verlenging zou belangrijke aanpassingswerken aan de
eindhalte tegenover het station van Bosvoorde vereisen.
Bovendien is de frequentie van lijnbus 42 onvoldoende hoog.

De verlenging van 2 kilometer tussen de Wienerplaats en
het station Hermann-Debroux is niet opgenomen in het
GewOP, het IRIS-plan voorziet echter wel in de verlenging
van lijn 94. Voor de financiering van deze uitbreiding van het

tramnet zou hetzij de investeringsbegroting van de MIVB, het-
zij de Gewestbegroting kunnen worden aangesproken, net
zoals voor de verlenging van de metrolijnen en van de tramli-
jnen tot het Erasmusziekenhuis en tot Wezembeek- Oppem.

De kosten voor deze werken worden geschat op 150 tot 200
miljoen frank.

Het investeringsplan van de MIVB heeft deze uitbreiding
gepland voor de periode na 2000. Ze wordt daarin dus niet als
een prioriteit beschouwd.

Hoe staat de minister tegenover de in het IRIS- plan opge-
nomen uitbreiding? Gaat de politieke wil terzake bij de rege-
ring in dezelfde richting als bij de verantwoordelijken van de
commerciele diensten?

Bracht studiewerk uitsluitsel over de vraag of de uitbrei-
ding van de lijn over de centrale as van de Vorstlaan dient te
lopen dan wel ofer aan de rijbaan aan weerszijden van de cen-
trale benn dient te worden geknaagd?

Kan deze uitbreiding van het verkeersnet worden gefinan-
cierd via de gewestbegroting of moet dit gebeuren via de
investeringskredieten van de MIVB?

Alle voorwaarden zijn vervuld om van deze uitbreiding,
waarvan de kostprijs toch beperkt is, een prioriteit te maken
van het Brussels vervoersbeleid, gezien het belang van de
buurt voor de werkgelegenheid vandaag en in de toekomst.

Mevrouw Francoise Carton de Wiart (in het Frans).-
Ook ik pleit voor een verlenging van lijn 94 tot aan de halte
Hermann-Debroux. Deze verlenging heeft zowel lokale als
gewestelijke implicaties. In de optiek van de gewestelijke
mobiliteit, zouden de gebruikers rechtstreeks toegang hebben
tot het station van Bosvoorde en aansluiting op de lijn Halle-
Vilvoorde.

De verlenging zou ook in de andere richting een gunstig
effect hebben. De bedienden van de vele kantoren aan de
Terhulpsesteenweg zouden op die manier rechtstreeks toegang
hebben tot de metro. In dit kader zou ook de heraanleg van de
toegang tot het station van Bosvoorde in het vooruitzicht moe-
ten worden gesteld.

Aangezien echter 5 lijnen op die plaats een halte hebben,
zorgt dit voor heel wat problemen.

Het lusvormig eindstation van lijn 94 op het Biss-
choffsheimplein, impliceert het beheer van de lokale openbare
ruimte alsook de planning en het ontwerp van de nieuwe poli-
tiecommissariaten.

Financiele problemen bemoeilijken de aanleg van een teru-
grij-eindstation, De MIVB is hiertegen niet gekant.

De te nemen beslissingen zullen een invloed hebben op de
uitwerking van het gemeentelijk ontwikkelingsplan.

Ik vraag u om de nodige impuls te geven om dit project, dat
in het IRIS-plan is opgenomen, te bestuderen, en dit met de
energie waarvan u in andere dossiers blijk hebt gegeven.

De heer Herve Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer (in het Frans) .- De
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verlenging van tramlijn 94 tussen het ie Wienerplein en het sta-
tion Hermann-Debroux werd niet expliciet in het GewOP
opgenomen. Toen het GewOP werd opgesteld, was de studie
over het mobiliteitsplan op dit punt nog onvoldoende ver
gevorderd. Een aantal vragen over de complementariteit ervan
met het GEN bleven nog onbeantwoord. Nu daarover klaarheid
bestaat, werd het mobiliteitsplan wel opgenomen in het IRIS-
plan, waarover onlangs een referendum werd gehouden. Dit
plan moet op korte termijn en in een ruimer kader mikken op
de ontwikkeling van een randweg met eigen baan voor een snel
openbaar vervoer met een hoge frequentie. Het project moet
rekening houden met een stapsgewijze verlenging tot aan de
Waversesteenweg, het verkeersplein aan de Vorstlaan, de Ter-
vuurse- steenweg en de Woluwelaan.

Laat ons even de context in herinnering brengen. Tot in
1963 reed er een tram op de Vorstlaan. Destijds kon niemand
voorspellen dat het aantal kantoorgebouwen langs de Terhulp-
sesteenweg, de Vorstlaan en de Woluwelaan in die mate zou
toenemen. Op dit ogenblik beslaan de kantoorruimten langs de
Terhulpsesteenweg en de Vorstlaan een oppervlakte van zowat
368.000 m2, waarvan 8.000 m2 tussen het station van Bos-
voorde en het Wienerplein, 129.000 m2 tussen het Wienerplein
en het station Hermann-Debroux en 123.000 m2 tussen dat
laatste station en het verkeersplein aan de Vorstlaan. Deze drie
vestigingsplaatsen zijn dus goed voor ongeveer 8.000 betrek-
kingen.

De helft van de bedienden woont in het Gewest. Deze afge-
legen wijk ligt vlakbij het Zonienwoud en wordt van het weste-
lijk gedeelte van het Gewest afgesneden door het
Terkamerenbos. Wie zich met het openbaar vervoer ter plekke
wil begeven, moet meestal een overstap maken. In de nabijheid
van deze verkeersas telt men ongeveer 19.865 inwoners, waar-
van 7.373 tussen het station Hermann-Debroux en de Tenreu-
kenlaan (Royale Beige).

(Verder in het Nederlands)
Tussen Hermann-Debroux en de Waversesteenweg ontwik-

kelde zich ondertussen een belangrijk commercieel centrum.
Hiermee moet worden rekening gehouden.

(Verder in het Frans)

De dynamische kleine handelszaken aan de Waverses-
teenweg moeten in het zog van deze ontwikkeling worden
meegetrokken. Om zich met het openbaar vervoer snel ter
plaatse te begeven kan men gebruik maken van treinlijn 26 met
drie treinen per uur in eike richting te Boondael en van treinlijn
161 met 14 treinen per uur in de spits te Bosvoorde of van de
metro in het station Hermann-Debroux met tien stellen per uur.

Vanaf Hermann-Debroux zijn er twee buslijnen (41 en 42)
die de verbinding met deze as verzorgen. De eerste, lijn 41,
verzorgt de verbinding met Ukkel en kent stiptheidsproblemen
die te wijten zijn aan het verkeer in Ukkel. De tweede, lijn 42,
verzorgt de verbinding met het Woluwedal, tot op het Wiener-
plein. Deze lijn kent een grotere regelmaat maar heeft af te
rekenen met overlast op de uren dat de school afgelopen is.
Vanaf de NMBS-stations Boondaal en Bosvoorde, bestaat er
geen rechtstreekse verbinding met de drukke kantoorbuurt en

daarom is een tweede transit nodig (op het Wienerplein). Deze
absurde situatie is niet aan mijn aandacht ontsnapt, Eerst werd
een verlenging van lijn 42 tot aan het station van Bosvoorde in
het vooruitzicht gesteld en aan de MIVB voorgesteld. In
afwachting dat een eigen baan voor de trams is aangelegd, zou
deze bus echter een weg moeten volgen die vaak overbelast is.
Bovendien zou de ruimte vr het station moeten worden aange-
past. Deze verlenging biedt geen opiossing voor het ontbreken
van een rechtstreekse toegang tot station Boondaal, dat aan-
zienlijk meer wordt benut sinds de verdriedubbeling van de
frequenties van lijn 26.

(Verder in het Nederlands)
Het altematief van de verlenging kwam ter sprake. Hier-

door kan onder andere een einde worden gemaakt aan de ver-
keersellende op het gemeenteplein en de omiiggende straten,

(Verder in het Frans)
Uit de studies van het IRIS-plan blijkt dat een grote inte-

resse bestaat voor de verlenging, minstens tot aan Hermann-
Debroux, van tramlijn 94. Daarbij kan een herstructurering van
het net in overweging worden genomen. Dezelfde studie heeft
echter aangetoond dat lin 42 niet kan worden ingekort tot Her-
mann-Debroux zonder dat dit emstige problemen zou schep-
pen voor de reizigers van of naar Sint-Lambrechts-Woluwe en
Sint- Pieters-Woluwe.

Het zou verkeerd zijn het vervoer van de enen ten koste te
doen gaan van het vervoer van de anderen. Heel wat reizigers
zouden gelukkig zijn met een eventuele verlenging in de omge-
ving van de Vorstlaan. Op het drukste ogenblik van de och-
tendspits komen 6000 wagens voorbij. In de drukste richting
(richting Terhulpsesteenweg) rijden er dan 1800 wagens op de
Vorstlaan. 's Avonds is de verkeersdrukte minder groot, omdat
de spits dan meer gespreid is en de opstoppingen zich hogerop
voordoen.

In een tijdspanne van 2 uur stelt het openbaar vervoer 4670
personen in staat diezelfde zone te bereiken. De metro is goed
voor meer dan 50% van dit verkeer.

Betere voorzieningen voor het openbaar vervoer kunnen
echter niet zonder het behoud van absorptiecapaciteit van de
Vorstlaan. Het gaat immers niet op het verkeer langs andere,
reeds druk bereden, assen om te leiden, en zeker niet via de
woonbuurten.

Bijgevolg zai ik pas defmitief beslissen over het doortrek-
ken van tramlijn 94, wanneer ik in dit verband over alle waar-
borgen beschik. Gelet op wat voorafgaat, kan nog geen
opiossing worden gevonden voor het probleem van de plaat-
sing van de sporen. Het dwarsprofiel maakt verschillende
opiossingen mogelijk, die allemaal voor- en nadelen hebben.
Een belangrijk element waar we rekening moeten mee houden,
is dat er zeer weinig wegen zijn die de steenweg in de richting
van Oudergem kruisen, en de aanwezigheid van een fietspad
op de middenberm.

Anderzijds is het met de gezondheidstoestand van de
bomen, in zones waar op de middenberm mag worden gepar-
keerd, maar matig gesteld. De omgeving van het Wienerplein
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zai moeten worden heraangelegd voor de doortocht van de
trams. Afhankelijk van de beperkingen (vooral het autover-
keer), zou voor eike sectie voor een aantal mogelijkheden kun-
nen worden gekozen.

(Verder in het Netherlands)

Zoals u wellicht heeft vastgesteld, biedt deze verlenging
veel en is dit ook de reden waarom ik het heb laten opnemen in
het IRIS-vervoersplan.

(Verder in het Frans)
Men zou moeten nagaan waar de lijn moet worden aange-

legd om de mobiliteit in deze wijk niet in het gedrang te bren-
gen.

Ik heb de administratie gevraagd eike mogelijkheid te eva-
lueren, op basis van de volgende criteria : toegankelijkheid,
hinder voor de omwonenden en de gevolgen voor de mobili-
teit, met de wagen, te voet, met de fiets of met het openbaar
vervoer. Men zou zo snel mogelijk een beslissing moeten

fcemen en de plannen uittekenen om in 1998 dan een steden-
bouwkundige vergunning te kunnen aanvragen. Het moet wel
bewezen zijn dat het project de mobiliteit met het openbaar
vervoer bevordert, zonder afbreuk te doen aan de andere ver-
voersmodi.

De heer Willem Draps (in het Frans).- De minister is een
vurig voorstander van deze verlenging. Er is op dit ogenblik
een latente vraag om de verkeersstromen langs deze as te ver-
plaatsen. Anderzijds is de minister op zijn hoede als hij
verklaart dat deze verlenging alleen maar mag gebeuren op
voorwaarde dat de algemene mobiliteit op deze plaats
verhoogt.

In ieder geval vormen deze lijn en haar verlenging een van
de elementen waar de MIVB in het kader van een nauwe
samenwerking met het GEN.

Vanafvolgendjaar zouden er studies moeten worden uitge-
voerd. Wat zai voor deze investeringen worden uitgetrokken?

Zai de MIVB dat op zich moeten nemen of zai dit gebeuren
op de begroting van het Gewest? Het gaat hier immers over
een nieuwe lijn.

De heer Herv6 Hasquin, Minister belast met Ruimtelijke
Ordening, Openbare Werken en Vervoer (in het Frans) .- Er
kan in principe uit de begroting van het Gewest worden geput,
maar op grond van het beheerscontract kan ook de MIVB tot
de financiering bijdragen. We hebben nog geen precies idee
over de kosten van deze werken. Er zijn nog te veel onbekende
factoren.

Het is duidelijk dat een partnerschap tussen de MIVB en
het Gewest voor de financiering van deze werken, een snellere
opiossing voor de technische problemen zou meebrengen.

Het lijkt me gevaarlijk om verder in de toekomst te kijken.

- Het incident is gesloten.

- De vergadering wordt om 15.05' uur gesloten.
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