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Geachte heer Smet, 

 

Allereerst gefeliciteerd met uw benoeming tot minister. Toen u staatssecretaris voor mobiliteit 

was, volgden wij met belangstelling uw ideeën, met name wat betreft fietsers, en wij 

verheugen ons op de concrete maatregelen die u ongetwijfeld spoedig zult nemen. U hebt nu 

de unieke mogelijkheid om missers uit het verleden recht te zetten. 

 

De European Union Cyclists’ Group (EUCG) vertegenwoordigt meer dan 600 leden, die 

werkzaam zijn bij de Europese instellingen en de fiets promoten als dagelijks vervoermiddel 

om naar het werk te komen. In beginsel zijn wij een “interne” belangengroepering, maar we 

werken nauw samen met onze Brusselse zusterorganisaties (Gracq en Fietsersbond) bij veel 

activiteiten die betrekking hebben op fietsen in Brussel. 

 

We schrijven deze brief om twee redenen. Ten eerste willen wij u graag ontmoeten, liefst 

samen met vertegenwoordigers van de andere fietsersorganisaties. We zouden graag uw visie 

vernemen op het aangekondigde Totaalplan Fiets voor Brussel. Uit het publieke debat 

krijgen wij de indruk dat ‘mobiliteit’ doorgaans gelijkgesteld wordt met ‘gratis’ openbaar 

vervoer. De fiets dreigt buiten beeld te raken. 

 

Het tweede punt dat wij onder uw aandacht willen brengen, is de nieuw aangelegde 

Wetstraat. Herhaaldelijk hebben wij verklaard zeer verheugd te zijn over de heraanleg (de 

fietspaden in beide richtingen, waarmee een goede verbinding tot stand is gebracht tussen 

beide kanten van de Maalbeekvallei), maar we hebben ook gewezen op verschillende punten 

die niet alleen vervelend zijn, maar ook een reëel gevaar vormen voor fietsers (en andere 

zachte weggebruikers). We hebben dit in september 2003 samen met negen andere 

organisaties naar voren gebracht in een brief aan uw voorganger, de heer Chabert, alsmede 

aan de heer Baert van de dienst binnen de DVI, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 

de werken. Voor de volledigheid vindt u deze correspondentie in de bijlage. 

 

Helaas is tot op heden, één jaar later, op geen enkele wijze gehoor gegeven aan onze 

bezwaren. De gevaren zijn overduidelijk en hebben we hieronder samengevat. Bij elk 

probleem doen wij ook een voorstel voor een oplossing. 

 

http://www.eu-cg.info/


1. Algemene signalisatie 

Er zijn te weinig logo’s op de fietspaden aangebracht, waardoor er voortdurend 

onduidelijkheid bestaat en conflicten ontstaan met onoplettende voetgangers. De ronde 

blauwe bordjes aan de zijkant volstaan duidelijk niet. Verder bestaat er onduidelijkheid over 

de rijrichting op het fietspad, wat de veiligheid van fietsers en voetgangers in gevaar brengt. 

 

Actie: Op het fietspad om de 20 meter een fietslogo aanbrengen, met name bij de metro-

uitgangen, na kruisingen en bij voetgangersoversteekplaatsen. Tegelijkertijd pijlen 

aanbrengen die de juiste rijrichting aangeven (richting Kunst-Wet aan de even kant; richting 

Schuman aan de oneven kant). 

 

2. Aansluiting zijstraten op fietspad 

Komende vanuit de meeste zijstraten (Trier, Aarlen, Nijverheid, Spa) is het vrijwel  

onmogelijk het fietspad aan de overkant te bereiken om linksaf te slaan. De stoepranden zijn 

15 centimeter hoog. De fietsers kunnen eigenlijk alleen tussen de auto’s gaan rijden of in de 

verkeerde richting op het fietspad, wat gevaarlijk kan zijn voor alle partijen. 

 

Actie: Stoepranden aan de overkant tegenover de zijstraten verlagen zodat fietsers 

gemakkelijk het fietspad op kunnen rijden wanneer zij vanuit de genoemde straten komen. 

 

3. Linksafslaande auto’s 

Linksafslaande auto’s zijn zich vaak niet bewust van fietsers die in tegengestelde richting 

naderen. 

 

Actie: Op kruisingen waarschuwingsborden/-lichten plaatsen (Pas op: fietsers), vergelijkbaar 

met borden voor rechtdoorgaande voetgangers elders in de stad. 

 

4. Kruising Wetstraat-Karel de Grotelaan 

Auto’s die vanuit de Karel de Grotelaan de Wetstraat oprijden versnellen na het 

voetgangerszebrapad en letten niet op het fietspad drie meter verder, waar de fietsers met 

hoge snelheid naderen. 

 

Actie: Idealiter zou deze kruising een verhoogd plateau moeten zijn (zoals hoger op de 

Wetstraat), waardoor auto’s gedwongen worden te vertragen. In ieder geval zouden 

waarschuwingsborden/-lichten geplaatst moeten worden die wijzen op de aanwezigheid van 

voetgangers en fietsers. 

 

5. Afslag Wetstraat-Willem de Zwijgerstraat 

Hetzelfde geldt voor auto’s die even verderop rechtsaf slaan, de Willem de Zwijgerstraat in. 

Er wordt niet duidelijk aangegeven dat de rechtdoorgaande fietsers die, uit het zicht van de 

automobilisten, de straat ‘oversteken’, in feite voorrang hebben. 

 

Actie: Ook hier zou een verhoogd plateau de oplossing bieden, met voorrangsdriehoeken op 

het wegdek en waarschuwingsborden/-lichten. 

 

6. Beperkt eenrichtingverkeer in zijstraten 

Niet in alle zijstraten is BEV (beperkt eenrichtingverkeer) toegestaan, ondanks de wettelijke 

verplichting daartoe die sinds 1 juli 2004 bestaat. Sommige van deze straten maken overigens 

deel uit van de gewestelijke fietsroutes (GFR)! 

 



Actie: Zijstraten (Trier, Aarlen, Wetenschap, Spa en Nijverheid) BEVizeren.  

 

7. Verkeerslichten 

Vreemd genoeg krijgen de fietsers op de Wetstraat pas groen licht na de auto’s (kruisingen 

met Spastraat en Tweekerkenstraat). Het zou logischer zijn dat eerst het verkeerslicht voor de 

fietsers op groen springt, zodat zij beter zichtbaar zijn voor rechtsafslaande auto’s. Verder zijn 

de verkeerslichten op de kruising met de Nijverheidsstraat vanaf het begin buiten werking. De 

verkeerslichten op de kruising met de Kunstlaan zouden anders afgesteld moeten worden, 

zodat fietsers in één keer over kunnen steken, net als de automobilisten. 

 

8. Gehandicapten 

Hoewel dit buiten onze directe expertise valt, willen wij graag de aandacht vestigen op de 

problemen die de kruisingen opleveren voor mensen met een handicap, zoals beschreven in de 

bijgevoegde brief aan de heer Chabert. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat u het met ons eens bent dat op basis van onze voorstellen de 

broodnodige puntjes op de i van het fantastische Wetstraatproject gezet kunnen worden. De 

Wetstraat staat symbool voor een mentaliteitsverandering: voortaan zal de publieke ruimte 

beter verdeeld worden over alle gebruikers. Zoals wij hebben aangetoond, zijn de huidige 

gebreken niet alleen hinderlijk, maar vormen ze ook een gevaar. De veiligheid van fietsers en 

voetgangers is in het geding. Het feit dat tot dusver geen actie werd ondernomen, werpt een 

smet op het Brusselse mobiliteitsbeleid ten aanzien van niet-gemotoriseerde 

verkeersdeelnemers. De tot nu toe meer dan 150.000 fietsers in deze straat verdienen beter! 

 

Ten slotte hopen we natuurlijk dat de Belliardstraat spoedig zal volgen, en dat bij de 

heraanleg daarvan rekening gehouden zal worden met de lessen die geleerd kunnen worden 

uit het Wetstraatproject. 

 

We hopen binnenkort een uitnodiging van uw kant tegemoet te kunnen zien. Wij zijn 

uiteraard bereid onze voorstellen nader toe te lichten tijdens een ontmoeting. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

namens de EUCG 

 

 

 

 

 

 

E-mail: mail@eu-cg.info 

 

 

Bijlage: brieven aan de heren Chabert en Baert (DVI). 

Kopie aan Gracq en Fietsersbond (via e-mail) 


