
 

 

 

Verslag cocreatiesessie 1, 24 april 2018, OC De Bosuil, Witherendreef 

 

Projectgebied: De Witherendreef in Jezus-Eik 

 

Aanwezig: 21 deelnemers 

 

Samenvatting: Op basis van interviews die werden afgenomen in maart presenteerde 

de LaMA-coach de uitdagingen voor het projectgebied. De uitdagingen zijn te clusteren 

in 4 thema’s: de plaats van de zwakke weggebruiker in de Witherendreef, een leefbare 

schoolomgeving, circulatie/sluipverkeer en teveel autoverkeer. Tijdens ronde 1 zochten 

de aanwezigen in duo’s oplossingen voor 1 van de 17 uitdagingen gelinkt aan deze 

thema’s. Elke aanwezige behandelde 4 uitdagingen, er werd telkens doorgeschoven. Na 

ronde 1 kon elke aanwezige 3 stemmen uitbrengen op interessante ideeën. Ideeën die 

gelijkaardig waren, werden geclusterd. Tijdens ronde 2 werd verder gewerkt op de 

ideeën met de meeste stemmen. Dit mondde uit in 4 voorstellen voor aanpassingen en 

testopstellingen in de Witherendreef: een deel van de straat afsluiten, plaats voor de 

fietser creëren, alternatief gezamenlijk vervoer faciliteren en een circulatieplan. 

Tijdens cocreatiesessie 2 wordt er verder gewerkt om de ideeën en voorstellen uit 

cocreatiesessie 1, en wordt er een testopstelling gekozen. 

____________________________________________________________________- 

 

1. Verslag van het vooronderzoek 

 

Voor het vooronderzoek werden volgende gedaan:  

● observatie,  

● participatie,  

● diepte-interviews met inwoners, handelaars, directies, 

● verzamelen fotomateriaal, 

● analyse 

 

Uit het vooronderzoek kwamen de volgende uitdagingen: 

 

1 Hoe maken we het fietsen op de Witherendreef aantrekkelijker? 

2 

Hoe zorgen we dat fietsers tussen de Louis Gunsstraat en Schransdreef niet van de 

weg worden gereden? 

3 

Hoe zorgen we ervoor dat de fietser op de Witherendreef tussen de Reebokweg en 

GC Bosuil niet moet zigzaggen tussen geparkeerde wagens en kruisend verkeer? 

4 

Hoe creëren we voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers in de 

Witherendreef? 

5 Hoe zorgen we ervoor dat auto's zich niet keren vlak aan de schoolpoort? 

6 

Hoe zorgen we dat ouders die hun kinderen afzetten geen gevaarlijke situaties 

creëren aan de schoolpoort? 

7 

Hoe zorgen we dat in de omgeving van de school fietsers en voetgangers op de 

eerste plaats komen? 

8 

Hoe zorgen we ervoor dat het afzetten van kinderen aan de schoolpoort minder 

chaotisch verloopt? 
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9 Hoe zorgen we ervoor dat het verkeer op de steenweg blijft? 

10 

Hoe zorgen we ervoor dat wagens die de Witherendreef moeten verlaten geen file 

vormen aan de schoolpoort als het stilstaat op de steenweg? 

11 

Hoe zorgen we ervoor dat er minder auto's aan de schoolpoort in de 

Witherendreeff passeren? 

12 

Hoe moedigen we meer mensen aan om te kiezen voor het openbaar vervoer van 

en naar Brussel? 

13 Hoe maken we het fietsen van en naar Brussel aantrekkelijk? 

14 

Hoe zorgen we ervoor dat er minder kinderen met de auto naar school worden 

gebracht? 

15 

Hoe verminderen we de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen vlakbij de spelende 

kinderen op de speelplaats? 

16 Hoe zorgen we dat de wagens in de Witherendreef op de baan blijven? 

17 Hoe zorgen we dat wagens trager rijden in de Witherendreef? 

 

Deze uitdagingen kunnen ingedeeld worden in 4 thema’s: 

1. de zwakke weggebruiker in de Witherendreef 

2. een leefbare schoolomgeving 

3. circulatie/sluipverkeer 

4. teveel autoverkeer 
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2. Ronde 1: de ideeën 

 

Op het einde van ronde 1 werden gelijkaardige ideeën geclusterd voor de stemronde. 

Deze ideeën hebben hetzelfde volgnummer gekregen (zie kolom 3). Het aantal stemmen 

staat in kolom 4. Bij ideeën met hetzelfde volgnummer werden de stemmen opgeteld 

naast de titel. 

 

uitd idee volgnr 

aantal 

stem 

 STRAAT AFSLUITEN  15 

10 

De weg is weg 

 

- tijdsafhankelijke elektronische poort 

- geen parking voor school 

- enkel wegrijden naar steenweg via parking bosuil, 

kapucijendreef, eeuwstraat. a 4 

9 

Tijdelijke afsluiting rond spitsuur 

- Een sticker voor de wagens die langs de Witherendreef mogen 

komen: bewoners, ouders van kinderen in de school tussen 8 

en 10 en tussen 15.30 en 17.00 uur a 2 
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- Aan de kruising met de Eeuwstraat een elektronisch 

verkeersbord  plaatsen waardoor auto’s van Tervuren de 

Witherendreef niet in mogen rijden en dus langs de 

Eeuwstraat naar de Brusselsesteenweg op moeten. 

Hetzelfde bord aan de Louis Gunsstraat en de Reebokweg 

15 

Tijdelijke afsluiting Witherendreef 

Zie voorstel ‘Tijdelijke afsluiting rond spitsuur’ a 1 

7 

Middelen: 

1) Lokaal verkeer 

2) 30 km/u overal 

3) parkeervakken 

4) Banen zwakke weggebruikers beschermen 

Kiss & Drop aan de school 

Geen verkeer tussen 8.00u en 9.00u 1 8 

 DE FIETS IN DE WITHERENDREEF  12 

1 

Let’s bike! 

- Het fietspad moet uitnodigen - felle kleur. 

- Rode wegmarkering met witte uitstulpende stenen of groene 

haag 

- éénrichtingsverkeer tegen sluipverkeer vanuit Overijse vanaf 

Rozenlaan 

- Let's bike! b 2 

1 

Fietsstraat 

Geen fietsers voorbijsteken en de straat in een rode kleur b 0 

1 

- Lokaal verkeer: 30 km/u over heel de straat 

- Aflijning parkeerplaatsen 

- Z & Z buiten de straat 

- Rode stroken voor fiets. Éénrichting of niet? 

- Straat zoveel mogelijk vrijmaken b 0 

2 

Bloembak & herstellen 

- De straat herstellen over de hele breedte (ook waar nu grond 

is) 

- Bloembakken als verkeersremmers 

- Fietsstrook tekenen zodat de plaats voor de fietsers duidelijker 

is 

- Zone 30 verlengen over de hele Witherendreef b 0 

2 

Beter inrichten 

- Fietspad aanleggen 

- Voetpad aanleggen 

- Straat heraanleggen 

- Regelmatig snelheid controleren 

- "Fiets- en wandelvriendelijke omgeving zet misschien ook aan 

om trager te rijden" b 4 
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- "Zichtbaarheid op kruispunten verbeteren door het 

aanbrengen van spiegels" 

3 

1 over 1 

- Éénrichtingsverkeer en parkeren langs één kant 

- Aanleg van een fietspad langs één kant van de weg. Langs de 

andere kant van de weg: aanleg van een voetpad b 0 

3 

Bloembakken als verkeersremmers 

- Snelheid beperken tot 30 km/u (bord, drempels en 

snelheidsmetingen) 

- Parkeerplaatsen op de grond aanduiden 

- "Tussen Hortensialaan en Bosuil: Parking alléén voor 

bewoners (ook verder in de Witherendreef?) + 

verkeersremmers (bloembakken) met toegang voor fietsers 

(zoals in de Esdoornenlaan)" 

- Fietsstraat: auto's mogen fietsers niet inhalen b 1 

3 

Groen veilig fietspad 

Afscheiding fietspad van de weg (struiken met paaltjes) 

tussen de Louis Gunsstraat en de Schransdreef b 0 

4 

Meer fiets 

- Onderhoud van de hagen en de weg 

- Geen parkeerplaats op straat of alternatieve fietsweg door de 

velden Schransdreef - Dahlialaan b 5 

6 

Fiets 

Met de fiets 

Toch met de auto dan: 

   1) snelheid remmen - zig zag 

   2) parkeerplaatsen verminderen (parkeervakken) 

   3) fietspad voorzien? 

   4) fietsstraat - rode kleur 

   5) meer ruimte voor de fiets b 0 

 Alternatief gezamenlijk vervoer faciliteren  7 

14 

STOP(-principe) 

- Schoolbus afhaalpunt: Marnix, Barbizon 

- gaan fietsen in groep 

- carpooling c 4 

14 

Schoolpiek 

- verboden parkeren 100m rond school 

- fietspunten/te voet (SAM-actie) 

- fietspad! 

- autodelen 

- poolplaatsen c 1 

12 

Goede verbindingen + parkings aan stations 

- betere busverbindingen van aan carpoolparkings in Maleizen, 

Waver,... 

- betere busverbindingen naar stations van Hoeilaart en 

Groenendaal c 1 
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12 

Gastvrije bushaltes 

- meer parking dicht bij bushaltes 

- Vlaktedreef afsluiten om sluipverkeer tegen te gaan 

- Fietsvoorzieningen aan de bushaltes 

- wandeling aanduiden naar de bushaltes c 1 

 Circulatieplan  9 

8 

One way 

- Dynamisch 1-richtingsverkeer tussen parking Bosuil en 

Rozenlaan (afwisselend ‘s morgens/’s avonds) 

- Duidelijke markering op de weg voor fietsers met enkel 

parking voor auto’s aan één straatkant (hele Witherendreef) 

- “Kiss and ride” op parking Bosuil voor schoolkinderen en 

toegang school via padje  d 9 

9 

- Witherendreef: éénrichtingsverkeer richting Overijse 

- Niet stoppen/parkeren a/d school 

- Ruimte fietspad op de Witherendreef d 0 

5 

- zone 30 

- eenrichtingsverkeer 

- regeling lichten d 0 

5 

Kiss and ride 

- dynamisch 1-richtingsverkeer 

- parkeerverbod rond school 

- kiss & ride parking Bosuil d 0 

6 

Witte lijnen 

- eenrichtingsverkeer (Kapucijnendreef > Schansdreef) 

- voor school -> enkel parkeren op parking Bosuil 

- Parkeerverbod Eeuwstraat - parking Bosuil 

- Op Witherendreef tussen Hortensialaan en Reebokweg 

aanbrengen/schilderen kruiselings parkeerplaatsen

 d 0 

6 

Vertraagd verkeer 

- kiss & ride 

- politieagent  

- sensibilisering van de ouders wat betreft verkeersveiligheid 

- sprekende mooie tekening op de verkeersdrempel voor 

OLV-school 

- éénrichtingsverkeer richting Overijse 

- parkeren aan één kant 

 d 0 
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 OVERIGE IDEEËN   

7 

For locals only 

- Verkeersbord 'Uitgezonderd bewoners' of 'uitgezonderd 

schoolgangers' 

- Toegangsbewaking met magneetpas 

- Rijrichting Kapucijnendreef omkeren: verkeer uit Tervuren 

belast minder 

- Ouders verplicht laten parkeren op de parking van de Bosuil  2 

8 

Drastische oplossing 

De poorten aan de straatkant afsluiten. Iedereen naar de parking 

leiden en achteraan het wegje nemen naar de speelplaats  0 

10 

Meer toezicht 

Waarom is er geen politietoezicht? 

Opzichters worden gevraagd  0 

11 

Autoluwe schoolomgeving 

- "Kiss & Ride op de parking Bosuil met een veilige doorsteek 

naar de school (zonder op straat te komen)" 

- "Verbod om in een bepaalde straal rond de school te parkeren 

in de Witherendreef" 

- "Toegang via Reebokweg en Louis Gunsstraat verbieden 

tijdens de ochtendspits" 

- Doorsteek door bos (vanuit Tervuren) verbieden tijdens de 

ochtendspits  1 

11 

Schoolpoort! 

- No Park Zone aan de school 

- Duidelijk fietpsad over de hele Witherendreef 

- Onderhoud van het voetpad (haag) 

- Voetpad langs beide kanten van de Witherendreef 

- Verplicht parkeren op Bosuilparking  0 

13 

Minder auto’s 

- Aantrekkelijk fietspad 

- Ouders en kinderen stimuleren met de fiets te gaan 

- Afstemming fietspaden tussen dorpen, gehuchten, Brussel 

- Aanmoediging autodelen 

- Cambio-punt (autohuren) in Jezus-Eik  1 

13 

Leve de fiets 

- Fietspaden die uitnodigen (vb rode wegmarkering) 

- Goed onderhouden voetpaden (haag snoeien) 

- Bospaden voor fietsers opwaarderen (voor de fietsers naar 

Brussel)  3 

16 

Veilig fietsen! 

- Eénrichtingsverkeer invoeren 

- Gescheiden fiets- en voetpad 

- Snelheid verlagen door obstakels (bloembakken) 

- Verbod inhalen fietsers  0 
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16 

De stoep is het domein van het kind 

- Camera's installeren 

- Gekleurde opvallende stoeprand 

- Zone 30 vergroten/uitbreiden 

- Spelletjes schilderen op de stoep (hinkelen...)  0 

17 

Remmende maatregelen 

- Wegversmallingen, as-verschuivingen om de snelheid te 

breken 

- Geen verkeersplateau (trillingen en geluid!)  0 

 

 

3. Ronde 2: eerste uitwerking van ideeën richting testopstelling 

 

Na de stemronde werd in groepjes verder gewerkt aan de ideeën met de meeste 

stemmen (a, b, c en d). Na 20 minuten presenteerde ieder groepje een samenvattend 

voorstel om op verder te bouwen in cocreatiesessie 2. 

 

A. DE STRAAT AFSLUITEN 

 

1. Het aantal parkeerplaatsen verminderen voor de school. De Witherendreef 

parkeervrij maken. De plaatsen beperken tot 1 kant. 

2. De fiets voorrang geven door een fietsstraat te maken ter hoogte van de school. 

3. Het stuk tussen Reebokweg en Rozenlaan éénrichting maken. Mensen in de 

Bloemenwijk kunnen toch nog langs 2 kanten weg. Is dit tijdelijk implementeren 

te moeilijk? 

4. Zoef en Zoem-zone aan de chiro. Het afdwingen dat autobestuurders zich aan de 

regels houden. De auto’s laten wegrijden langs de achterkant van De Bosuil. De 

verkeersstroom langs Eeuwstraat gemakkelijker laten lopen. 

5. De stoepen beter onderhouden 

 

 

B. DE FIETS IN DE WITHERENDREEF 

 

Het is heel belangrijk de snelheid van de wagens te remmen. 

Dit kan via: 

- bloembakken 

- stroken arceren waar er niet mag op gereden/geparkeerd worden 

- nooit lange stroken waar men achter elkaar kan parkeren, want dan zit je als 

fietser/automobilist gevangen bij tegenliggend verkeer 

- markering voor de fietser 

- fietsinfrastructuur 

- iets doen aan de geparkeerde wagens! 
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C. ALTERNATIEF GEZAMENLIJK VERVOER FACILITEREN 

 

De bus van de gemeente door beide scholen in Jezus-Eik laten gebruiken. 

Goede busverbindingen moeten onderhouden worden. 

Er is een carpoolparking in Maleizen. Deze is klein. Waarom is hier geen halte van de 

bus? Er zijn gesprekken lopend. 

 

 

D. CIRCULATIEPLAN 

 

- Een lus creëren voor het verkeer met een zoef en zoem zoals in voorstel A.  

- Vanaf de Rozenlaan de Witherendreef éénrichting maken richting Overijse. 

- Om kinderen af te zetten, ouders laten rondrijden via de Bloemenwijk, ze komen 

zo terecht in de Zoef en Zoem. 

- Er is het voorstel voor een tweelussensysteem, een grote en kleine lus. 

-  

 

 

4. Vervolg 

 

Cocreatiesessie 2, donderdag 17 mei om 19 u. in OC De Bosuil 

 

In cocreatiesessie 2 wordt verder nagedacht over mogelijke aanpassingen en 

testopstellingen om de verkeerssituatie op de Witherendreef te verbeteren. Hierbij wordt 

rekening gehouden met feedback vanuit diverse hoeken. Tijdens cocreatiesessie 2 

worden de testopstellingen uitgewerkt als maquette en concreter gemaakt. Alle 

maquettes worden op het einde van cocreatiesessie 2 aan de volledige aanwezige groep 

voorgesteld en besproken. De verschillende opties worden met elkaar vergeleken en ten 

opzichte van elkaar afgewogen, om vervolgens gezamenlijk de meest haalbare 

testopstellingen te kiezen.  
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5. Foto’s van de sessie 
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Wat is Lama? 

 

 

 

Meer info: 

https://duurzame-mobiliteit.be/laboratoria-mobiele-alternatieven-lama 
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