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1. Inleiding
Het doel van deze studie is de volledige heraanleg van de stedelijke as die zich tussen het
Saincteletteplein en de Jules de Trooz square bevindt en die gevormd wordt door de
Havenlaan en het deel van de Claessensstraat in het verlengde ervan.
Dit document vormt het samenvattend verslag van de aanvraag van stedenbouwkundige
vergunning betreffende de heraanleg van de openbare ruimte van deze twee gewestwegen
op het grondgebied van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek en de Stad Brussel.
De bouwheer is de Minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Bestuur
Uitrustingen en Vervoer (BUV), Directie Wegen.
De opdracht werd toevertrouwd aan het studiebureau AGORA.
Het werk was erop gericht om een realistisch beeld van de bestaande en toekomstige
situatie te schetsen aan de hand van waarnemingen op het terrein en analyses van
documenten, teneinde een samenhangend project voor te stellen dat zo goed mogelijk
anticipeert op de stedenbouwkundige en economische ontwikkeling van deze Brusselse wijk.
De behandelde onderwerpen hebben niet alleen betrekking op het verkeer van de
verschillende soorten weggebruikers, het openbaar vervoer, de parkeergelegenheid, de
stedelijke functies en uitrustingen, maar ook op de stadscompositie en het stedelijk
landschap.
De evolutie van het ontwerp van het project werd voorgesteld aan de verschillende
gesprekspartners die er rechtstreeks bij betrokken zijn, tijdens verscheidene
begeleidingscomités of specifieke werkvergaderingen.
Te weten:
• De kabinetten Smet en Picqué
• De diensten van het BUV
• De dienst van het BROH
• De diensten van de Stad Brussel
• De diensten van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek
• Het BIM
• De MIVB
• De Haven van Brussel
• Het bedrijvencentrum van de Haven van Brussel en de betrokken ondernemingen
• Tour & Taxis
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2. Bestaande situatie
2.1 Ligging

Site
Tour & Taxis

De Havenlaan en het deel van de Claessensstraat dat in het verlengde ervan ligt, zijn
gewestwegen van het interwijkentype. Deze as wordt druk gebruikt door het autoverkeer
(penetratieweg N-Z of transitweg O-W in dit deel van de stad) en door het
vrachtwagenverkeer van en naar de havenbedrijven aan weerszijden van de Havenlaan en
langs het kanaal.
De Havenlaan vertoont een grote visuele homogeniteit door de dubbele rij platanen en de
brede rijbaan uit kasseien. De stedenbouwkundige onderdelen van deze stedelijke as laten
echter toe om hem onder te verdelen in 4 aparte stukken die liggen tussen:
•
•
•
•

het Saincteletteplein en de Picardstraat:
Grote kantoorgebouwen en recreatiegebied aan de rand van het kanaal
de Picardstraat en het Redersplein
Site Tour & Taxis en enkele bedrijven aan de kant van het kanaal
het Redersplein en de Claessensstraat
Zetel van de Haven van Brussel en gebied van havenbedrijven
het gedeelte van de Claessensstraat tussen de Havenlaan en de Jules de Trooz
square:
Flatgebouwen, handelspanden, scholen en betoncentrale kanaalzijde
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2.2 Visuele sequenties
2.2.1

Saincteletteplein – Picardstraat

Uitmonding van de Havenlaan op het Saincteletteplein

Saincteletteplein / Kijkrichting: naar Tour & taxis

Uitmonding van de Picardstraat / Kijkrichting: naar het Saincteletteplein

Havenlaan 847
Blz. 6 / 45

Aanmaak bestand: 2007/12/19
Laatst gewijzigd op: 2008/02/29

Heraanleg van de Havenlaan
& van een deel van de Claessensstraat te Brussel

2.2.2

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning

Picardstraat - Redersplein

Uitmonding van de Picardstraat / Site van Tour & Taxis / Kijkrichting: naar het Redersplein

Picardstraat / Tour & Taxis

Uitmonding van het Redersplein / Kijkrichting: naar de Picardstraat / Ingang parking Tour & Taxis
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Redersplein – Claessensstraat

Ingang parking Tour & Taxis / Kruispunt met het Redersplein / Kijkrichting: naar de Claessensstraat

Zetel van de Haven van Brussel / Redersplein / Kijkrichting: naar de nieuwe ingang van Tour &
Taxis

Uitmonding van de Havenlaan in de Claessensstraat
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De Claessensstraat (tussen de Havenlaan en het Jules de Trooz
square)

Claessensstraat / Kijkrichting: vanaf de uitmonding van de Havenlaan naar het Jules de Trooz
square

Uitmonding van de Van Gullickstraat in de Claessensstraat

Jules de Trooz square / Kruispunt Claessensstraat en Koninginnelaan
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2.3 Organisatie van het verkeer
2.3.1

Het autoverkeer

Zoals eerder vermeld, wordt de as die gevormd wordt door de Havenlaan en de
Claessensstraat druk gebruikt door het autoverkeer en het vrachtwagenverkeer.
Autoverkeer N-Z:
•

Verbindingsweg langs de linkeroever van het kanaal komende van Laken of
Vilvoorde naar Sint-Jans-Molenbeek, de kleine noordelijke en westelijke ring en het
stadscentrum.

•

Ontlastingsweg voor het zeer drukke doorgaand verkeer op de Willebroeckkaai
(grootstedelijke weg)

Autoverkeer O-W:
•

Verbindingsweg tussen de maritieme wijk (Molenbeek) en de Noordwijk van de Stad
Brussel en Molenbeek via de Picardstraat, de Havenlaan, de Redersbrug, de
Willebroeckkaai en de Simon Bolivardlaan.

•

Picardstraat:
Belangrijke weg van de maritieme wijk met druk verkeer in beide richtingen. Ze leidt
naar talrijke kleine lokale ondernemingen, de voormalige opslagplaatsen van Tour &
Taxis en dient voor het doorgaand verkeer naar Koekelberg en Jette (Jubelfeestlaan
en Belgicalaan) en wordt gebruikt door het openbaar vervoer.

•

Stapelhuisstraat:
Interwijkenweg met normaal verkeer die zorgt voor de lokale verbinding naar de
Bockstaellaan. Deze weg wordt ook door het openbaar vervoer gebruikt.

•

Secundaire dwarswegen:
Het verkeer is er minder druk door de invoering van beperkt eenrichtingsverkeer
(zone 30)
o Opzichterstraat: meer inkomend verkeer door de ingang van de parking van
het kantoorgebouw (KBC) en het kleine winkelcentrum nabij de
Ribeaucourtstraat
o Ullensstraat: uitgaand verkeer in de Havenlaan
o Van Meyelstraat: inkomend verkeer

•

Nieuwe ingang van de parking van Tour & Taxis tegenover het Redersplein:
Deze leidt tot een aanzienlijke toename van het verkeer in de Havenlaan en tot
doorstromingsproblemen voor het verkeer op het kruispunt Haven-Reders.

Vrachtwagenverkeer:
•

Dit is het verkeer van en naar de havenbedrijven die aan weerszijden van de
Havenlaan en langs het kanaal gevestigd zijn.

•

De ligging van BILC (uitbreiding van het Centrum T.I.R.) aan de rand van de site van
Tour & Taxis zal het verkeer van grote en kleine vrachtwagens lichtjes doen
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toenemen (distributie in de stad). Het bureau STRATEC heeft een studie uitgevoerd
van het toegankelijkheidsplan van het Centrum T.I.R. (Eindverslag – Mei 2004).
De volledige ontwikkeling van de site van Tour & Taxis zal onvermijdelijk leiden tot een
toename van het verkeer, voornamelijk tussen de Picardstraat en het Redersplein.
Het gebrek aan oversteekcapaciteit van het kanaal in O-W richting zal op termijn ook leiden
tot ernstige risico's van opstoppingen op het wegennet op de noordelijke oever van het
kanaal.
De huidige beschikbare ruimte van de rijbaan (13m) zet de automobilisten aan om in
meerdere stroken te rijden, wat het risico op ongevallen verhoogt. De huidige staat van de
rijbaan uit kasseien (onregelmatige bestrating, groeven, veelvuldige herstellingen, enz.) laat
echter toe om de snelheid van de voertuigen te beperken.
Het wegverkeer wordt geregeld door driekleurige verkeerslichten aan de voornaamste
kruispunten:
• Saincteletteplein
• Picardstraat
• Redersplein (ook aan de ingangen van de parking van Tour & Taxis)
• Jules de Trooz square

Simulatie van het verkeer:
De Directie Strategie van het BUV heeft een eerste verkeerssimulatie uitgevoerd (software
Vissim) op basis van een soortgelijk voorontwerp als dat van het huidige heraanlegproject.
(Zie volledig verslag in het effectenrapport in bijlage)
Eerste conclusie:
"Met een verkeer dat de huidige gegevens benadert, werkt de voorgestelde
heraanleg van de Havenlaan correct mits enkele aanpassingen aan de
wegmarkering. De verzadiging is echter bijna bereikt en de situatie wordt sterk
beïnvloed door het drukke doorgaand verkeer door de Picardstraat".
In beschouwing genomen gegevens over het verkeer:
De tellingen die gepubliceerd werden in het rapport "Tour & Taxis. Etude d’incidences trafic
et desserte TC" (CITEC, augustus 2007) en de effectenstudie van de site Tour & Taxis
(STRATEC, 2006).
2.3.2

Parkeren

Parkeren is toegelaten aan weerszijden van de Havenlaan en de Claessensstraat.
Bij gebrek aan gewestelijke parkeermogelijkheden voor vrachtwagens, parkeren deze
voornamelijk in het stuk van de Havenlaan tussen het Redersplein en de Claessensstraat en
in deze laatste tot aan het De Trooz square, voornamelijk aan de kanaalzijde.
De privéparkings bevinden zich hoofdzakelijk ter hoogte van de kantoorgebouwen aan het
begin van de Havenlaan. Hun ingangen bevinden zich in het algemeen in de aangrenzende
straten, behalve die op nr. (in de nabijheid van de hoek van de Van Meyelstraat).
De andere privéparking is die van Tour & Taxis waarvan de ingang zich op het kruispunt van
de Havenlaan met het Redersplein bevindt. Het in- en uitrijden van de voertuigen worden
beheerd door de driekleurige verkeerslichten van het kruispunt.
Aanmaak bestand: 2007/12/19
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Openbaar vervoer

Metro:
Er zijn geen metrostations in de Havenlaan en de Claessensstraat.
Het dichtstbijzijnde metrostation "Sainctelette" bevindt zich aan het begin van de Havenlaan.
Bussen
Enkele buslijnen lopen plaatselijk door de Havenlaan en de Claessensstraat:
In de Picardstraat werden eigen beddingen aangelegd voor de bussen.
•

MIVB lijnen 14 & 15 (UZ Brussel – Noordstation / voor & na 20u):
Stuk tussen de Picardstraat en het Redersplein.
Halte: Tour & Taxis

•

MIVB lijn 57 (Militair Hospitaal – Noordstation):
Stuk tussen het Redersplein en het De Trooz square.
Haltes: Steamers – Stapelhuis – Claessens

•

MIVB lijn 88 (Heyzel – Machtens):
Stuk tussen het Redersplein en de Stapelhuisstraat
Haltes: Steamers – Stapelhuis

•

DE LIJN lijn 245:
Stuk tussen de Picardstraat en het Redersplein.
Halte: Tour & Taxis

2.3.4
Voetgangers
De ruimte die voorbehouden is aan voetgangers is zeer heterocliet al naargelang de plaats.
De trottoirs zijn in het algemeen ruim en in goede staat op de meest gebruikte plaatsen zoals
langs de kantoorgebouwen, de flatgebouwen, bepaalde ondernemingen en aan de rand van
het De Trooz square.
Ze zijn daarentegen vaak in slechte staat en slecht begaanbaar langs talrijke havenbedrijven
(kanaalzijde), langs het terrein van Tour & Taxis en in mindere mate aan de rand van de
recreatiezone van het kanaal. (Aangestampte grond en dolomiet, trottoirtegels of
cementtegels in slechte staat, enz.).
Hun begaanbaarheid wordt nog verslechterd door de wortelontwikkeling van de platanen!
Er zijn voetgangersoversteekplaatsen aan de voornaamste kruispunten met driekleurige
verkeerslichten.
Er werd ook een voetgangersoversteekplaats aangelegd op het kruispunt van de Van
Gullickstraat en de Claessensstraat.
Ze zijn niet voorzien van inrichtingen voor PBM (personen met beperkte mobiliteit) en SZP
(slechtziende personen).
Op volgende kruispunten zouden bijkomende oversteekplaatsen welkom zijn:
• Havenlaan – Stapelhuisstraat
• Havenlaan – Claessensstraat (+ beveiliging omgeving scholen)
• Van Gullickstraat - de Trooz Square
Havenlaan 847
Blz. 12 / 45

Aanmaak bestand: 2007/12/19
Laatst gewijzigd op: 2008/02/29

Heraanleg van de Havenlaan
& van een deel van de Claessensstraat te Brussel

2.3.5

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning

Fietsers

Noch in de Havenlaan, noch in de Claessensstraat zijn er momenteel voorzieningen voor
fietsers, behalve plaatselijk ter hoogte van het kruispunt van de Claessensstraat en de
Maria-Christinastraat en de Koninginnelaan (Markering aan de oversteekplaatsen =
wegspijkers op de trottoirs).
Op deze wegen is het fietsverkeer bijzonder moeilijk wegens de staat van de rijbanen en
door het wegverkeer (auto's en vrachtwagens).

Er is voorzien om de gewestelijke fietsroute nr. 5 door te trekken in de Havenlaan en de
Claessensstraat die in het verlengde ervan ligt. Deze route loopt langs het gehele kanaal
doorheen Brussel. Ze is ook opgenomen in de REVE routes (Europees "Groene Wegennet").
De gewestelijke fietsroute nr. 9 komt van de Opzichterstraat uit op het Saincteletteplein.

2.3.6

Uitzonderlijke transporten

Volgens de atlas van de reiswegen voor uitzonderlijke transporten (versie 01/07/2002)

Havenlaan / Claessensstraat

De Havenlaan is een gewestweg die geschikt is voor uitzonderlijke transporten van categorie
R4 en met een draagvermogen tussen 180 en 240 ton.

Aanmaak bestand: 2007/12/19
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2.4 De bomen, de openbare verlichting en het stadsmeubilair
2.4.1

De bomenrijen

De Havenlaan wordt gekenmerkt door een dubbele rij platanen die een verrassende groen
snoer vormen tussen het Saincteletteplein en de Claessensstraat.
Ondanks hun imposante aanwezigheid, verkeren veel van deze bomen in slechte
gezondheid!
Van dichtbij stelt men vast dat veel bomen al verdwenen zijn en dat de nieuwe beplantingen
er niet goed in slagen om de samenhang met de oorspronkelijke bomenrij te herstellen.
De stedelijke luchtverontreiniging, de armzalige kwaliteit van de grond en de talrijke
verwondingen te wijten aan herhaald snoeien en aanrijdingen van vrachtwagens
verslechteren de levensverwachting nog.
Tot slot brengen veel bomen door hun wortelontwikkeling ernstige schade toe aan de
boorden, de kolken en de bedekkingen van de trottoirs!

Zich bewust van deze problemen, heeft het BUV - Directie Wegen, in 2005 aan een
gespecialiseerd studiebureau een fytosanitaire studie besteld voor de platanen van de
dubbele bomenrij van de Havenlaan.
Het bureau ARBORIS heeft op 15 februari 2006 een gedetailleerd verslag overgemaakt met
een samenvatting van drie pagina's en een conclusie die integraal opgenomen is in de tekst
hierna.
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Conclusies van de fytosanitaire studie van bureau ARBORIS
Deze studie heeft 24 wegkwijnende of gevaarlijke elementen aan het licht gebracht. Deze
bomen vertonen in het algemeen een beschadiging van de hals en/of de stam, met daarbij
ernstige gebreken in de bovengrondse delen.
Voor 11 ervan moest dringend worden ingegrepen en deze 11 platanen werden geveld in
december 2005. Wij hebben ook aangeraden om 3 jonge exemplaren zonder toekomst te
verwijderen. Uit de resultaten van de volgende herevaluatie van de bomen waarvoor de
prognose op dit ogenblik in beraad gehouden wordt, zal misschien blijken dat er nog andere
exemplaren verwijderd moeten worden.
Na deze ingrepen zal er, in het beste geval, slechts één op twee platanen overblijven als
getuige van de oorspronkelijke beplanting die plaatsgevonden heeft omstreeks 1927. Deze
"verouderende" getuigebomen zijn echter kwetsbaar geworden door de ongeschikte wijze
waarop ze werden beheerd. Bovendien vertonen ze vaak verwondingen ten gevolge van
verkeersongevallen en hebben ze ingrijpende en beschadigende snoeibeurten ondergaan.
Er is dus weinig hoop dat ze op korte en middellange termijn gehandhaafd kunnen blijven.
We vermelden ook dat het plaatselijk vervangen van bomen zoals dat tot hiertoe werd
uitgevoerd, delicaat is en niet het verwachte effect op het landschap heeft omdat de
resulterende uitlijning zeer heterogeen is.
Naast hun weinig bevredigende gezondheidstoestand en hun kwetsbaarheid, zullen de
resterende volwassen bomen nog op andere manieren aangetast worden, met name door de
nefaste en onvermijdelijke gevolgen van de wijzigingen aan hun omgeving door grondwerken
aan de voet ervan met het oog op een totale heraanleg van de laan en dit ondanks de
plaatsing van geschikte bewaringsmiddelen in de loop van de werken. De
bewaringsmiddelen van de "volwassen" bomen zouden technisch moeilijk te plaatsen en
zeer duur zijn, en zouden ze niet duurzaam vrijwaren.
Om al die redenen raden wij aan om in het project van heraanleg van de laan de
vernieuwing van alle bomenrijen te bestuderen en de omvang van de voorziene
werken te benutten om gunstige omstandigheden te scheppen voor de ontplooiing
van de bomen, en daarbij het begrip "territorium van de boom" in aanmerking te
nemen om ze duurzaam te handhaven.
Philippe ROUSSEAU
Raadgevend Ingenieur
Deskundige in sierbomenteelt

Op basis van de conclusies van dit deskundigenonderzoek, heeft het Bestuur Uitrustingen en
Vervoer beslist om over te gaan tot het vellen van alle platanen in het kader van het project
van heraanleg van de Havenlaan.
In 2006-2007 werden de bijzonder gevaarlijke bomen al geveld.
De twee bomenrijen zullen in het kader van het project gereconstrueerd worden met
gedifferentieerde soorten en op geschikte onderlinge afstanden voor de ontwikkeling van
bomen van 1ste hoogte.
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Openbare verlichting

De bestaande stadsverlichting op de twee straten bestaat hoofdzakelijk uit oude functionele
verlichtingsarmaturen.
Ter hoogte van het Saincteletteplein vindt men enkele klassieke armaturen die geplaatst
werden bij de heraanleg van de Leopold II laan.
Ter hoogte van het Jules de Trooz square treft men enkele nieuwe eigentijdse armaturen
aan die geplaatst werden bij de werken voor de heraanleg van dit laatste.

Saincteletteplein

2.4.3

Havenlaan

Claessensstraat

De Trooz Square

Het stadsmeubilair

Behalve de wegsignalisatie, is het
stadsmeubilair in wezen beperkt tot
enkele
vuilnisbakken en
andere
reclame- of infoborden.
Ter hoogte van het Saincteletteplein
vindt men enkele klassieke banken,
gietijzeren
paaltjes
en
twee
boombakken.
Het kruispunt van de Van Gullickstraat
en
de
Claessensstraat
wordt
afgebakend door talrijke gietijzeren
paaltjes.
Men vindt er ook twee nieuwe
bushokjes en een oude telefooncabine
(kruispunt Picard-Haven).
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3. Bestaande rechtstoestand
3.1 Reglementaire stedenbouwkundige context
De geografische zone die beschouwd werd voor de beschrijving van de bestaande
rechtstoestand komt overeen met de Havenlaan en de Claessensstraat en hun omgeving. Ze
houdt rekening met de reglementaire en wettelijke voorschriften en voorzieningen die van
kracht zijn of waarvoor het goedkeuringsproces aan de gang is.
3.1.1

Methodologie

Dit hoofdstuk verwijst naar de volgende reglementaire inrichtingen:
•
•
•

Gewestelijk Ontwikkelingsplan (G.O.P.)
Gewestelijk Bestemmingsplan (G.B.P.)
Bijzonder Bodembestemmingsplan (B.B.B.P.)
3.1.2

Gewestelijk Bestemmingsplan (G.B.P.)

3.1.2.1

Kaart 1: Stadsontwerp
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De Havenlaan en de Claessensstraat maken deel uit van de Gewestelijke Fietsroute (G.F.R.)
nr. 5. Deze route is voor een groot stuk reeds verwezenlijkt, op het deel vanaf de
Claessensstraat tot aan de Mariemontkaai na.
De Havenlaan is gedeeltelijk opgenomen in een hefboomgebied waarvoor nog geen
richtschema werd opgesteld.
De Havenlaan en de Claessensstraat bevinden zich binnen de perimeter van de zone
doelstelling II en de kanaalzone. De doelstelling II wil de economische en sociale reconversie
ondersteunen van de zones met structurele moeilijkheden.
3.1.2.2

Kaart nr. 2: Definitie van de hefboomgebieden

Ter bevordering van de herbestemming van de "hefboomgebieden", "braaklanden" of
ongebruikte stedelijke zones die van groot belang zijn door hun ligging, hun omvang of hun
architecturaal patrimonium, moet het "richtschema" dat ontworpen werd als een procedurele
beschikking, die tegelijk meer operationeel en meer participatief is dan degene die ingezet
werden in de "klassieke" stedenbouwkundige planning, toelaten om een optimale
herbestemming van de hefboomgebieden te bevorderen, en tevens bijdragen tot de
ontwikkeling van het Brussels Gewest, met name door de herwaardering van de
woonfunctie.
Het gewest stelt voor om in een bepaald aantal situaties een beroep te doen op
richtschema's. Het richtschema geeft de grote tendensen aan op het gebied van aanleg of
heraanleg van een grondgebied waarvoor een BBBP ontoereikend zou blijken om
programma's te definiëren met betrekking tot relatief uitgestrekte gebieden. Het richtschema
wil niet de plaats innemen van de bestaande werktuigen en plannen met reglementaire
waarde, en heeft dan ook geen reglementaire waarde. Het richtschema van de site Tour &
Taxis is in de opstellingsfase en werd dus nog niet aangenomen.
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Kaart nr. 3 -- versterkte ontwikkeling van de huisvesting en de
stadsvernieuwing

Deze kaart is niet van toepassing voor de Havenlaan en de Claessensstraat.
3.1.2.4

Kaart nr. 4 – Verbetering van het leefklimaat

Deze kaart geeft de verschillende onderdelen van het stedelijk landschap: structurerende
ruimten, stadsingangen, bestaande of te creëren groene ruimten.
Binnen de perimeter van deze studie, is het aanbevolen:
• om de voetgangersverbinding op de Havenlaan te verbeteren voor de oversteek
tegenover de Picardstraat en de oversteek van de Redersbrug;
• om de rust te verbeteren door middel van maatregelen inzake snelheid en
wegbekleding op de Redersbrug;
• om een groen snoer te verwezenlijken op het stuk van de Havenlaan tussen de
Picardstraat en de Redersbrug;
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dat de Havenlaan een structurerende ruimte met versterkte milieu-integratie van
type II is. Dit wil zeggen een openbare ruimte (randwegen en grote wegen in de as
van het Kanaal…) waar men de versterking beoogt van het aandeel van de ruimte
dat voorbehouden is aan zachte mobiliteit, zonder echter het autoverkeer te
benadelen (volume en doorstroming).
3.1.2.5

Kaart nr. 5 -- De straten

De Havenlaan en de Claessensstraat zijn opgenomen als interwijkenwegen die deel
uitmaken van een fietsroute nr. 5.
Het is interessant om te preciseren dat twee elementen loodrecht op de Havenlaan, de
Lefèvrestraat en de Picardbrug, eveneens gedefinieerd zijn als interwijkenwegen.
De Claessensstraat is verbonden met de Havenlaan die gedefinieerd is als hoofdweg en de
Havenlaan met de Kleine Ring die eveneens een hoofdweg is.
Aan de andere kant van het kanaal, is de weg evenwijdig aan de Havenlaan, de Antwerpse
steenweg, gedefinieerd als een grootstedelijke weg.
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Kaart nr. 6 – Openbaar vervoer

Er is voorzien om een passerelle voor het openbaar vervoer te realiseren boven het kanaal
teneinde de Picardstraat te verbinden met de Simon Bolivarlaan (te creëren beschermde
site). Deze passerelle zou een rechtstreekse verbinding met het Noordstation mogelijk
maken via een buslijn met een frequentie van minstens 10 bussen per uur tijdens de
piekuren.
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Gewestelijk Bestemmingsplan (G.B.P.)

Het GBP omvat 6 kaarten en maatregelen betreffende de bodembestemming.
Het is nuttig om eraan te herinneren dat er voor het GBP een ruime raadpleging plaatsvond
en dat de definitieve versie ervan rekening houdt met het resultaat van de opmerkingen en/of
klachten die werden ingediend door zowel de privésector als de gemeenten.
3.1.3.1

Kaart nr. 1: Bestaande feitelijke toestand

GENERALITES
EAU
ZONE FERROVIAIRE

ACTIVITE PREDOMINANTE PAR PARCELLE
BUREAU
INDUSTRIE

ACTIVITE PREDOMINANTE PAR IMMEUBLE
( SURFACE ACTIVITE PREDOMINANTE > 300 m2 ET
PROPORTION SURFACE ACTIVITE DOMINANTE / SURFACE
IMMEUBLE > OU = 0.7)

BUREAU
INDUSTRIE

De Havenlaan en het stuk van de Claessensstraat worden voornamelijk omboord door
industrie en kantoren.
Er dient te worden opgemerkt dat, sinds de verschijning van het GBP op 14 juni 2001, de site
van Tour & Taxis grote bestemmingswijzigingen heeft ondergaan ten gevolge van de aan de
gang zijnde vernieuwing van de site.
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Kaart n°2: bestaande rechtstoestand
MONUMENTS ET SITES PROTEGES
MONUMENT OU ENSEMBLE CLASSE
ZONE DE PROTECTION

TERRAIN AFFECTE A L'INDUSTRIE

OPERATIONS DE RENOVATION
CONTRAT DE QUARTIER 1997-2001
CONTRAT DE QUARTIER 1999-2003

Het uiteinde van de Claessensstraat is gedeeltelijk geïntegreerd in een beschermingszone
rond het beschermde monument aan de arbeid.
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Kaart nr. 3: Bodembestemming

ZONES DE MIXITE
ZONES MIXTES
ZONES DE FORTE MIXITE

ZONES D'INDUSTRIES
ZONES D'ACTIVITES
PORTUAIRES ET DE
TRANSPORTS

AUTRES ZONES
ZONES D'INTERET REGIONAL

PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES
ZONES D'INTERET CULTUREL,
HISTORIQUE, ESTHETIQUE OU
D'EMBELLISSEMENT
ESPACES STRUCTURANTS

Langs de Havenlaan en het deel van de Claessensstraat bevinden zich gebieden met
havenactiviteiten en vervoer, evenals een gebied van gewestelijk belang.
Het stuk van de Havenlaan tussen de Picardstraat en de Redersbrug ligt in een Gebied van
Cultureel, Historisch of Esthetisch belang en ter Verfraaiing. Dit impliceert het volgende:
• In deze gebieden is de wijziging van de bestaande feitelijke toestand van de vrije
afmetingen of van het uitzicht van de gevels die zichtbaar zijn vanaf de voor het
publiek toegankelijke ruimten, onderworpen aan bijzondere voorwaarden die
resulteren uit de noodzaak om de culturele, historische of esthetische kwaliteiten van
deze perimeters te bewaren of op te waarderen of om hun verfraaiing te bevorderen,
en dit ook door de kwaliteit van de architectuur van de op te trekken constructies en
installaties.
• Deze bijzondere voorwaarden worden vastgelegd in een bijzonder bestemmingsplan,
een stedenbouwkundig reglement of krachtens de wetgeving betreffende de
bewaring van het vastgoedpatrimonium. Bij gebrek daaraan, worden ze vastgelegd
na advies van het overlegcomité.
De Havenlaan en het stuk van de Claessensstraat worden gedefinieerd als structurerende
assen, wat het volgende impliceert:
• De ingrepen en werken die een wijziging impliceren van de bestaande feitelijke
toestand van deze ruimten en hun omgevingen die zichtbaar zijn vanaf de voor het
publiek toegankelijke ruimten bewaren en verbeteren de kwaliteit van het stedelijk
landschap.
• Bovendien moeten de structurerende ruimten met bomen op doorlopende en
regelmatige wijze beplant worden.
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Kaart nr. 5: wegen

De betrokken straten hebben geen speciale definitie in het kader van deze kaart, behalve het
tracé van een fietsroute die overeenkomt met GFR nr. 5.
3.1.3.5

Kaart nr. 6: openbaar vervoer

Deze kaart is niet toepassing in de perimeter van deze studie.
3.1.4

De Bijzondere Bestemmingsplannen (B.B.P.)

De Havenlaan en het stuk van de Claessensstraat zijn niet opgenomen in de perimeter van
een BBP.

3.1.5
Conclusies
In het kader van het GOP, dienen volgende aanbevelingen in aanmerking te worden
genomen:
• ervoor zorgen dat de Gewestelijke Fietsroute (G.F.R.) nr. 5 doorloopt;
• de voetgangersverbinding op de Havenlaan verbeteren voor de oversteek tegenover
de Picardstraat en de oversteek van de Redersbrug;
• de rust verbeteren door maatregelen op het gebied van snelheid en het wegdek op
de Redersbrug;
• een groen snoer verwezenlijken op het stuk van de Havenlaan tussen de Picardstraat
en de Redersbrug;
• dat de Havenlaan een structurerende ruimte met versterkte milieu-integratie van
type II is. Dit wil zeggen een openbare ruimte (randwegen en grote wegen in de as
van het Kanaal…) waar men het aandeel van de ruimte voor zachte mobiliteit wil
versterken, zonder echter het autoverkeer te benadelen (volume en doorstroming).
In het kader van het GBP moeten volgende voorschriften toegepast worden op de
Havenlaan en/of het stuk van de Claessensstraat:
• het uiteinde van de Claessensstraat is gedeeltelijk geïntegreerd in een
bescherminggebied rond het beschermde monument aan de arbeid.
• De ingrepen en werken op de Havenlaan en de Claessensstraat die een wijziging
impliceren van de bestaande feitelijke toestand van deze ruimten en hun omgevingen
die zichtbaar zijn vanaf de voor het publiek toegankelijke ruimten bewaren en
verbeteren de kwaliteit van het stedelijk landschap.
• Bovendien moeten de structurerende ruimten met bomen doorlopend en regelmatig
beplant worden.
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4. Project
4.1 Filosofie van het project
Wegens zijn profiel, zijn tracé en zijn functie speelt deze stadsader een bijzondere en
overheersende rol in de stedelijke compositie van dit deel van het Brusselse landschap.

De reorganisatie van de Havenlaan en het deel van de Claessensstraat in het verlengde
ervan, maakt deel uit van de ingrepen die nodig en essentieel zijn om de Maritieme wijk
nieuw leven in te blazen, om de site van Tour & Taxis en een recreatiezone aan de rand van
het Beco-dok te ontwikkelen, alsook om de activiteiten van de zone van de havenbedrijven te
ontwikkelen.

Deze aanzienlijke herstructurering van deze interwijkenas kan alleen maar gunstig zijn voor
de toekomst van deze wijk in volle ontwikkeling, zowel vanuit het oogpunt van economie,
residentieel karakter of prestige als van gezelligheid voor de bewoners.

De filosofie van het project is gebaseerd op de erkenning van deze verschillende
mogelijkheden, maar ook van de huidige en toekomstige verkeersproblematiek, om het
leefklimaat rond deze stadsas te verbeteren en om de samenleving van de diverse
gebruikers van de openbare ruimte te doen slagen.

In deze context zullen de doelstellingen van de reorganisatie van de openbare ruimte
betrekking hebben op:
•

het creëren van een nieuw structurerend beeld voor het geheel van de twee straten,

•

de integratie van fietspaden,

•

het verbeteren van het voetgangersverkeer en de oversteek ervan,

•

het verbeteren van het verkeer van het openbaar vervoer en zijn organisatie,

•

het verbeteren van de verdeling van de openbare ruimte tussen de verschillende
gebruikers,

•

het verminderen van de snelheid van de voertuigen en van de hinder voor de zwakke
weggebruikers,

•

het integreren van het vrachtwagenverkeer en parkeergelegenheid ervoor.

De reorganisatie van de Havenlaan en haar verlenging in de Claessensstraat zou ook
moeten toelaten om de nieuwe stedenbouwkundige oriëntaties te ontwikkelen die beoogd
worden in het gewestelijk richtschema van deze wijk (Site Tour & Taxis) en een nieuw
straatprofiel voor te stellen dat toelaat om een eventuele tramlijn in eigen bedding te
integreren tussen het Saincteletteplein en het Redersplein.
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4.2 Oriëntaties en beschrijving van het project
4.2.1

Algemene oriëntaties

Er werden verscheidene pistes voor de aanleg aangehaald en voorgesteld tijdens de
voorontwerpstudies, die na talrijke besprekingen geleid hebben tot een geïntegreerd project
dat volgende richtlijnen in aanmerking neemt:
•

de voornaamste opmerkingen die gemaakt werden bij de begeleidingscomités

•

de conclusies van de door het BUV bestelde fytosanitaire studie

•

de oriëntaties van het Richtschema van de site Tour & Taxis en van de
mobiliteitsstudie van het bureau CITEC, gebaseerd op de toekomstige ontwikkeling
van de site van Tour & Taxis

•

de mogelijkheid om later de toegangen tot een toekomstige ondergrondse
parkeergarage op de site van Tour & Taxis te integreren via schachten in de straat bij
het naderen van het kruispunt "Haven – Reders"

•

de toekomstige ontwikkeling van een recreatiegebied op de kaai aan de linkeroever
van het BECO-dok, waarin met name het project van een openluchtzwembad
geïntegreerd wordt dat overwogen wordt door de Stad Brussel

•

de richtlijnen van de kabinetten Smet en Picqué:
o

De voertuigenstromen in acht nemen naargelang het wegtype:
• interwijkenweg voor de Havenlaan
• grootstedelijke weg voor de Willebroeckkaai.
Een basisprofiel van 2 x 1 rijstrook handhaven voor de Havenlaan, maar
daarbij ook een profiel 2 x 2 rijstroken voorzien in de sectie Picard-Reders;

o

Op korte termijn (huidige ontwikkeling van de site van T&T):
Een profiel van 2 x (1 busbedding + 1 autorijstrook) voorzien in de sectie
Picard-Reders;

o

Op lange termijn (maximale ontwikkeling van de site T&T):
• het autoverkeer concentreren ter hoogte van het kruispunt HavenReders
• het openbaar vervoer concentreren ter hoogte van het kruispunt
Haven–Picard in verbinding met het project "passerelle Picard";

o

De mogelijkheid behouden om een eigen bedding voor het openbaar vervoer
te integreren in de sectie Sainctelette-Picard.

o

2 x 2 rijstroken voorzien voor het autoverkeer in de sectie Picard-Reders

o

Een dubbele bomenrij behouden op de gehele Havenlaan;

o

De ontwikkeling van de activiteiten van de Haven van Brussel mogelijk maken
en de uitbreiding van het Centrum TIR (Constructie van B.I.L.C).
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Algemene beschrijving van het project

De gewenste algemene oriëntaties voor de heraanleg van de Havenlaan en het deel van de
Claessensstraat dat in het verlengde ervan ligt, kunnen worden gerealiseerd in de vorm van
een nieuwe, met bomen omzoomde en gezelliger klassieke eenheidsweg, waarvan het
profiel gekenmerkt wordt door:
•

de aanleg van een centrale rijweg die beperkt is tot twee rijstroken om de
verkeershinder te verminderen en de snelheid van de voertuigen te verlagen;

•

de aanpassing van de afmetingen van de steenweg aan de stedenbouwkundige
specificiteit van de stukken;

•

de aanleg van parkeerzones voor de auto's in het stuk tussen het Saincteletteplein en
de Picardstraat;

•

de aanleg van parkeerzones voor vrachtwagens in het stuk tussen het Redersplein
en het Jules de Trooz square;

•

de aanleg van een doorlopende bilaterale eigen busbedding, die toegankelijk is voor
taxis, in het stuk tussen de Picardstraat en het Redersplein;

•

de aanleg van plateaus op de kruispunten met de dwarsstraten in zone 30;

•

de aanleg van eenrichtingsfietspaden aan weerszijden van de straat;
Deze fietspaden zullen plaatselijk tweerichtingsverkeer toelaten in het stuk
Sainctelette-Reders (kanaalzijde) en in het stuk Haven-Van Gullick (zijde woningen);

•

de verbreding van de stoepen waarin voorzieningen geïntegreerd worden voor PBM
en SZP aan de voetgangersoversteekplaatsen op de kruispunten;

•

de beveiliging van de oversteekplaatsen in de omgeving van scholen;

•

de aanplanting van een dubbele rij bomen op de gehele Havenlaan en gedeeltelijk in
de Claessensstraat;

•

de volledige vernieuwing van de openbare verlichting;

•

de volledige vernieuwing van het stadsmeubilair.

Er zal een bijzondere aandacht besteed worden aan de verbetering van de kwaliteit van de
openbare ruimte gebruikmakend van kwaliteitsmaterialen die geschikt zijn voor hun
respectievelijke functie.
Er wordt overwogen om een technische koker voor de concessiehouders te realiseren in de
stoepen van de Havenlaan, aan de kant tegenover het kanaal. Er zullen plaatselijk
oversteken verwezenlijkt worden om de bestaande leidingen van de concessiehouders in de
stoepen aan de kant van het kanaal te vervoegen.
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4.3 Principes voor de aanleg van de Havenlaan
De volledige heraanleg van de Havenlaan stelt een volledige wijziging van het profiel van
rijweg voor, de integratie van twee fietspaden en de reorganisatie van het autoverkeer. Deze
heraanleg zal echter gedifferentieerde aspecten vertonen naargelang de bijzonderheden van
de verschillende onderdelen ervan.
In het kleine gedeelte na de Opzichterstraat, zijn de aanlegwerkzaamheden lichter en wordt
de aansluiting met de bestaande rijweg gemaakt ter hoogte van het kruispunt van het
Saincteletteplein
4.3.1
Stuk tussen het Saincteletteplein en de Picardstraat
De aanleg van dit stuk voorziet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een laan met tweerichtingsverkeer in het midden van de weg (breedte 7m);
het verbreden van de laan bij het naderen van de kruispunten om voorsorteerstroken
te integreren. Ter hoogte van het Saincteletteplein komen er twee bijkomende
voorsorteerstroken (één fietsstrook en één strook voor 'rechts afslaan');
de aanleg van een plateau op de kruispunten met de dwarsstraten (zone 30);
twee parkeerzones in langsrichting aan de rand van de laan (breedte 2m);
een rij bomen die in de stoepen geplant worden (met grondrooster) aan de kant van
het kantoorgebouw;
een rij bomen die geplant worden in een grasberm aan de kant van het kanaal;
een éénrichtingsfietspad aan de kant van de gebouwen (minimumbreedte 1,2m);
een tweerichtingsfietspad aan de kant van het kanaal (breedte 3m);
verbrede stoepen aan weerszijden van de laan (minimumbreedte 2,4m);
de herstructurering van de voetgangersoversteekplaatsen met voorzieningen voor
PBM en SZP;
een nieuwe openbare verlichting en nieuw stadsmeubilair.
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Stuk tussen de Picardstraat en het Redersplein

De aanleg van dit stuk voorziet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een laan met tweerichtingsverkeer in het midden van de rijweg (breedte 7m);
de verbreding van de rijweg bij het naderen van de kruispunten om
voorsorteerstroken te integreren;
twee eigen beddingen voor de bus aan de rand van de rijweg (breedte 3,25m);
twee rijen bomen die geplant worden in een grasberm aan weerszijden van de rijweg;
een eenrichtingsfietspad aan de kant van Tour & Taxis (minimumbreedte 1,2m);
een tweerichtingsfietspad aan de kant van het kanaal (breedte 3m);
verbrede stoepen aan weerszijden van de laan (variabele breedte / minimum 2,4m);
de herstructurering van de voetgangersoversteekplaatsen met voorzieningen voor
PBM en SZP;
een nieuwe openbare verlichting en nieuw stadsmeubilair.
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Stuk tussen het Redersplein en de Claessensstraat

De aanleg van dit stuk voorziet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een verbrede steenweg met tweerichtingsverkeer in het midden van de rijweg
(breedte 11,25m / vrachtwagenverkeer, draaien van opleggers…);
de verbreding van de rijweg bij het naderen van de kruispunten om
voorsorteerstroken te integreren;
twee parkeerzones in langsrichting voor vrachtwagens aan de rand van de rijweg
(breedte 2,75m);
een rij bomen die geplant worden op de bestrate bermen (zonder boomroosters);
een eenrichtingsfietspad aan de kant van de gebouwen (breedte min. 1,2m);
een tweerichtingsfietspad aan de kant van het kanaal (breedte 3m);
verbrede stoepen aan weerszijden van de laan (minimumbreedte 2,4m);
de herstructurering van de voetgangersoversteekplaatsen met voorzieningen voor
PBM en SZP;
een nieuwe openbare verlichting en nieuw stadsmeubilair.
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4.4 Principes voor de aanleg van het stuk van de
Claessensstraat
De volledige heraanleg van het stuk van de Claessensstraat tussen de Havenlaan en het
Jules de Trooz square stelt een volledige wijziging van het profiel van de straat voor, de
integratie van twee fietspaden en de reorganisatie van het autoverkeer.
Deze heraanleg betreft hoofdzakelijk het stuk tussen de uitmonding van de Havenlaan en die
van de Van Gullickstraat en de Cipletstraat.
Voorbij dat kruispunt zijn de aanlegwerkzaamheden lichter en wordt de aansluiting met de
bestaande straat gemaakt ter hoogte van het kruispunt met de Koninginnestraat.

4.4.1

Stuk tussen de Havenlaan en de Van Gullickstraat - Cipletstraat

De aanleg van dit stuk voorziet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

een verbrede rijweg met tweerichtingsverkeer in het midden van de straat (breedte
11,25m / vrachtwagenverkeer, draaien van opleggers…);
een veiligheidsaanleg in de omgeving van de scholen ter hoogte van het kruispunt
Haven-Claessens (aanzienlijke stoepverbreding die de as van de Claessensstraat
onderbreekt);
de verbreding van de rijweg bij het naderen van het kruispunt Van Gullick–Ciplet om
een strook voor 'links afslaan' te creëren en de aanzet van een busstrook naar de
voorstad;
de aanleg van een verkeerseiland met voetgangersoversteekplaatsen in chicanes;
een parkeerzone in langsrichting voor vrachtwagens aan de rand van de rijweg aan
de kant van het kanaal (breedte 2,75m);
een parkeerzone in langsrichting aan de rand van de rijweg aan de kant van de
gebouwen (breedte 2m);
een rij bomen in een bestrate berm (zonder boomrooster) aan de kant van het
kanaal;
een eenrichtingsfietspad aan de kant van de gebouwen (breedte min. 1,2m);
een tweerichtingsfietspad aan de kant van het kanaal (breedte 2,4m);
verbrede stoepen aan weerszijden van de laan (minimumbreedte 2,4m);
de herstructurering van de voetgangersoversteekplaatsen met voorzieningen voor
PBM en SZP;
een nieuwe openbare verlichting en nieuw stadsmeubilair.

4.4.2

Stuk tussen de Van Gullickstraat en de Koninginnelaan

De aanleg van dit stuk voorziet:
•
•

een sterk verbrede rijweg met tweerichtingsverkeer om de vele voorsorteerstroken te
kunnen integreren bij het naderen van het kruispunt van de Koninginnelaan
(variabele breedten 11,25m tot m);
de aanpassing van de drie verkeerseilanden van het kruispunt met de
Koninginnelaan;

Havenlaan 847
Blz. 32 / 45

Aanmaak bestand: 2007/12/19
Laatst gewijzigd op: 2008/02/29

Heraanleg van de Havenlaan
& van een deel van de Claessensstraat te Brussel

•
•
•
•
•
•

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning

een parkeerzone in langsrichting aan de rand van de rijweg aan de kant van de
gebouwen (breedte 2m);
een eenrichtingsfietspad aan de kant van de gebouwen (breedte min. 1,2m);
een eenrichtingsfietspad in de stoep aan de kant van het De Trooz square (breedte
2,4m);
verbrede stoepen aan weerszijden van de laan (minimumbreedte 2,4m);
de herstructurering van de voetgangersoversteekplaatsen met voorzieningen voor
PBM en SZP;
een nieuwe openbare verlichting en nieuw stadsmeubilair.
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4.5 Principes voor de organisatie van het verkeer
4.5.1

De voetgangers

Er worden twee ruime stoepen voorgesteld langs de nieuwe straten ("functioneel" gebruik
aan de kant van de stad en voornamelijk “wandelweg" aan de kant van het kanaal). Wegens
de beperkingen inzake afmetingen van de rijwegen ter hoogte van de kruispunten, zal de
breedte van de stoepen er plaatselijk beperkt worden (minimum 1,5m).
Er zijn talrijke voetgangersoversteekplaatsen voorzien, voornamelijk aan de kruispunten met
verkeerslichten. De stoepranden zijn verlaagd om het oversteken te vergemakkelijken, met
name voor PBM (personen met beperkte mobiliteit) en zijn uitgerust met voorzieningen voor
SZP (Slechtziende personen / podotactiele tegels).
De kruispunten met de dwarsstraten die een statuut van zone 30 hebben, zullen worden
uitgerust met plateaus en stoepverbredingen.
Ter hoogte van de Claessensstraat worden de vroegere studies betreffende de beveiliging
van de omgeving van scholen in het project geïntegreerd:
• aanleg van een aanzienlijke stoepverbreding ter hoogte van het kruispunt HavenClaessens die de as van de Claessensstraat onderbreekt,
• verwezenlijking van een verkeerseiland met oversteek in chicane ter hoogte van de
uitmonding van de Gullickstraat en Cipletstraat).

4.5.2
De fietsers
In het kader van de aanleg van een "Groene weg" aan de kant van het kanaal, stelt het
project voor om een tweerichtingsfietspad te maken tussen de stoep langs de grens van het
economische havengebied en de nieuwe bomenrij.
Op verzoek van de Haven van Brussel en de havenbedrijven, zal op deze "Groene Weg"
enkel éénrichtingsverkeer gelden in het stuk tussen het Redersplein en het Jules de Trooz
square, teneinde de risico's van ongevallen te beperken ter hoogte van de talrijke
bedrijfsinritten. Een geschikte signalisatie gepaard aan een specifieke markering zou moeten
toelaten om de aandacht te vestigen op deze potentiële conflictrisico's.
Voor een zo goed mogelijke toegang voor de bewoners van de wijk aan de overkant van de
Havenlaan en de Claessensstraat, zal een bijkomend eenrichtingsfietspad in de stoepen
geïntegreerd worden. Dit zal met tweerichtingsverkeer zijn in het stuk van de
Claessensstraat tussen het einde van de Havenlaan en de uitmonding van de Van
Gullickstraat-Cipletstraat.
Deze fietsvoorzieningen worden aangevuld met een geschikte bewegwijzering.
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Het autoverkeer en de parkeergelegenheid

Zoals in alle gewestelijke plannen (GOP- GBP) voorzien, houdt dit project rekening met het
statuut van “interwijkenweg” voor de Havenlaan en de Claessensstraat, wat zeer duidelijk
wijst op een identiteit die verschilt van die van de Willebroekkaai op de rechteroever, die zelf
ingeschreven is als “grootstedelijke weg” die vooral een zeer druk doorgaand verkeer moet
verwerken.
In die optiek voorziet het project de vermindering van de breedte van de tweerichtingsweg
met 2 rijstroken in de stukken Sainctelette – Picard en Picard - Reders. Deze vrijwillige optie
maakt het volgende mogelijk:
•

•
•

een gevoelige verlaging van de snelheden van de voertuigen op het geheel van de
twee stukken. De nieuwe bekleding uit gewassen beton is van nature beter berijdbaar
dan een oppervlak uit keien, en de aanleg van de nieuwe straat zal worden
aangevuld met de opstelling van vaste radars;
de verbetering van de kwaliteit van de ruimten die voorbehouden zijn aan de zwakke
weggebruikers (voetgangers - fietsers) en de verwezenlijking van een grasberm aan
de kant van het kanaal;
de aanleg van eigen beddingen voor het openbaar vervoer in het stuk tussen de
Picardstraat en het Redersplein.

Het project voorziet ook een lichte aanpassing van de drie verkeerseilanden bij het naderen
van het kruispunt met de Koninginnelaan die 2 rijstroken mogelijk maakt om de
Claessensstraat in te rijden.
Voor de uitwisselingen op de grote kruispunten, worden voorsorteerstroken voorzien voor het
openbaar vervoer en de "afdraaiende voertuigen" (Saincteletteplein, Picardstraat,
Redersplein, ingang Tour & Taxis, Van Gullickstraat - Cipletstraat).
De voornaamste kruispunten worden aangepast aan de nieuwe aanleg en het beheer door
driekleurige verkeerslichten blijft behouden.
De parkeergelegenheid voor auto's in langsrichting en aan twee zijden wordt gehandhaafd in
de twee eerste stukken van de Havenlaan (Sainctelette – Picard).
In de Claessensstraat wordt de parkeergelegenheid enkel behouden aan de kant van de
gebouwen. Sommige plaatsen kunnen worden voorbehouden voor leveringen.

4.5.4

Het vrachtwagenverkeer

Het project houdt, in alle vereiste dimensies, rekening met de eisen voor uitzonderlijke
transporten (ook in de opbouw van de straat).
Omdat vrachtwagens ook een belangrijk aspect van de problematiek van de Havenlaan
vormen in termen van bevoorrechte transitweg voor de toegang tot het TIR centrum en de
uitbreidingen ervan (B.I.L.C.), voorziet het project in het stuk tussen het Redersplein en het
Jules de Trooz square (gebied havenbedrijven):
• een rijbaanbreedte (11,25m) die rekening houdt met de draaicirkels van de opleggers
voor de ingangen van de bedrijven;
• een aangepast en zeer bestendig wegdek (gewassen beton).

Aanmaak bestand: 2007/12/19
Laatst gewijzigd op: 2008/02/29

Havenlaan_847
Blz. 35 / 45

Heraanleg van de Havenlaan
& van een deel van de Claessensstraat te Brussel

•

Aanvraag van stedenbouwkundige vergunning

tweezijdige parkeerzones (breedte 2,75m) voor vrachtwagens over dit hele stuk van
de Havenlaan en enkel aan de kant van het kanaal in het stuk van de
Claessensstraat.
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Het openbaar vervoer

De nieuwe aanleg die gepland wordt voor de Havenlaan en de Claessensstraat stellen voor
om alle huidige buslijnen in de straat te behouden en de ligging van de bestaande haltes te
bewaren en/of ze plaatselijk te herpositioneren in functie van de nieuwe inrichtingen.
De twee bushaltes die zich momenteel in de Havenlaan bevinden ter hoogte van de
bedrijveningang D9 zouden achteruitgeschoven kunnen worden in de nabijheid van het
kruispunt met de Stapelhuisstraat (achteruitschuiven over +/- 50m).
De kaaizones worden aangelegd volgens de gebruikelijke normen van de MIVB.
Om de commerciële snelheid van het aanwezige openbaar vervoer te verbeteren, zullen er
twee eigen beddingen voor de bus geïntegreerd worden in de geplande aanleg van het stuk
Picard-Reders en zullen er busstroken voorbehouden worden bij het naderen van de
kruispunten Haven–Reders (richting Stad) en Claessens–Koningin (richting voorstad).
Overigens zouden, met het oog op de toekomst, de afmetingen van de geplande straat
tussen Sainctelette en Reders toelaten om indien nodig een eigen bedding voor bus en/of
tram te integreren aan weerszijden van de straat (in plaats van de parkeerzones).
De bestaande haltes in de Havenlaan en de Claessensstraat worden behouden.
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5. Specifieke voorzieningen
5.1 Materialen
Stoepen: gewassen betonkeien (20x20cm) / kleur: lichtgrijs
Fietspad met één- of tweerichtingsverkeer aan de kant van het kanaal: gewassen stortbeton /
kleur: donkergrijs
Fietspad met één- of tweerichtingsverkeer: gewassen betonkeien (20x20cm) /
donkergrijs

kleur: licht

Bermen met bomen: gras of boomrooster in stoepen aan de kant van de gebouwen
Bermen met bomen (havenbedrijven): hergebruikte keien uit natuursteen (waterdoorlatende voegen)
Parkeergelegenheid: keien uit natuursteen die hergebruikt werden van de oude rijweg (niet
waterdoorlatend)
Rijweg: gewassen stortbeton / kleur: bruin (Grès des Vosges)
Aansluitzones van de straten aan de grenzen van de werken: asfalt / zwarte kleur
Eigen bedding bus: gewassen stortbeton / bruine kleur
Toegangen van de havenbedrijven: gewassen stortbeton / bruine kleur (Grès des Vosges)
Boorden: stortbeton en geprefabriceerde elementen / kleur: blauwe kunststeen
Straatgoten: gladgestreken stortbeton / bruine kleur

Stoepen *

Rijwegen en toegangen bedrijven *

fietspaden *

Parkeergelegenheid *
Bermen met bomen bedrijvenzone

*Benaderende kleuren
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5.2 Verlichting
Het project voor vernieuwing van de openbare verlichting dat voorgesteld wordt in het kader
van de heraanleg van de Havenlaan en de Claessensstraat, werd uitgewerkt in overleg met
de cel van het lichtplan van BUV-DPW.
Voor een betere coherentie met de recent vernieuwde openbare verlichting langs het kanaal,
worden volgende twee verlichtingsarmaturen voorgesteld:

2

1

Model van het J. De Trooz Square
(LH 7à 8m / donkergrijze kleur)

Model langs de Akenkaai
(LH 7 à 8m / lichtgrijze kleur)

Model 1 zou worden toegepast in de Claessensstraat en in het stuk van de Havenlaan
tussen het Redersplein en de Claessensstraat (bedrijvenzone).
In dit laatste stuk zou de mast uitgerust kunnen worden met een tweede armatuur zonder
console op een hoogte van +/- 4,5m voor de verlichting van het gedeelte stoep en fietspad.
(Plaats en hoogten van de lampen later te verfijnen volgens de fotometrische studies)

Model 2 zou worden toegepast in het stuk van de Havenlaan tussen het Saincteletteplein en
het Redersplein (gemengde kantoren-, woon- en recreatiezone).
Deze mast zou kunnen worden uitgerust met een tweede armatuur zonder console op een
hoogte van +/- 4,5m voor de verlichting van het gedeelte stoep en fietspad.
(Plaats en hoogten van de lampen later te verfijnen volgens de fotometrische studies)
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5.3 Stadmeubilair

Hekken, paaltjes, vuilnismanden, fietsenstalling: gewestelijk model

Decoratief boomrooster uit gietijzer (wortelmotief)
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5.4 Beplantingen
Ter herinnering: de conclusies van het verslag van de fytosanitaire studie bevelen aan om
alle bestaande rijen te vernieuwen in het kader van deze omvangrijke werken (zie punt
2.4.1).
Het project voor de heraanleg van de Havenlaan houdt rekening met deze aanbeveling en
voorziet dan ook om alle bestaande bomen te vellen.
Het project stelt voor om een nieuwe rij te plaatsen aan weerszijden van de straat over de
gehele Havenlaan.
In de Claessensstraat zullen er, wegens de eisen van het verkeer en het rioleringsnet,
slechts enkele rijbomen aangeplant worden aan de kant van het kanaal voor een met bomen
omzoomde verbinding met het Jules de Trooz square.
Om een zekere biodiversiteit in de beplantingen te verhogen en te breken met de traditioneel
gebruikte soorten (platanen, paardenkastanjes, linden, enz.), stelt het project voor om
verschillende soorten te gebruiken die goed aangepast zijn aan het stedelijk milieu
(vervuiling), de droogte en de afmetingen van de straten (Boom van de 1ste grootte,
eivormig om buitensporige snoeibeurten te beperken).

Voorstel van bomenrij voor de Havenlaan die de 3 soorten combineert:
•
•
•

C / Turkse boomhazelaar (Corylus colurna – grootte 30/35)
F / Amerikaanse rode es (Fraxinus pennsylvanica ‘patmore’ – grootte 30/35)
A / Esdoorn (Acer platanoides ‘Autumn Blaze’ – grootte 30/35)

Enkele Linden (Tilia X europea ‘Euchlora’ 30/35) worden voorgesteld voor de
Claessensstraat om een samenhang te creëren met de rij bomen die aanwezig zijn in het
Jules de Trooz square, aan de rand van het kanaal.
De onlangs aangeplante plataan in het eiland van de uitmonding van de Van Gullickstraat en
Cipletstraat zou lichtjes verplaatst en teruggeplant worden (of vervangen).
De twee platanen die geplant werden in gemetselde plantenbakken op het Saincteletteplein
worden verwijderd en vervangen door 3 nieuwe platanen (Platanus acerifolia 25/30) die
geplant worden in nieuwe gemetselde bakken die lijken op degene die nu gebruikt worden.
De twee bomen aan het begin van de Maria-Christinastraat worden behouden.
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Illustraties van de voornaamste voorgestelde boomsoorten van 1ste grootte

(Uittreksels uit het bomenboek dat uitgegeven wordt door boomkwekerij VAN DEN BERK)
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6. – Plannen en Principedoorsneden
De hieronder vermelde plannen illustreren het nieuwe project voor de aanleg van de
Havenlaan en het deel van de Claessensstraat dat in het verlengde ervan ligt. Ze zijn in
bijlage bij dit document gevoegd *.

Bestaande toestand
001

Sainctelette – Reders

Schaal: 1/500

002

Reders – Claessens

Schaal: 1/500

003

Claessens

Schaal: 1/500

Geplande toestand
101

Sainctelette – Picard

Schaal: 1/200

102

Picard – Reders

Schaal: 1/200

103

Reders – Stapelhuis

Schaal: 1/200

104

Stapelhuis – Claessens

Schaal: 1/200

105

Claessens

Schaal: 1/200

Typedoorsneden
201

AA - Sainctelette – Picard

Schaal: 1/20

202

BB - Picard – Reders

Schaal: 1/20

203

CC – Reders – Claessens

Schaal: 1/20

204

DD – Claessens – Van Gullick-Ciplet

Schaal: 1/20
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