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1. Inleiding 
 
Het inwonerscomité van Haren speelt een belangrijke associatieve rol in dit gedeelte 
van Brussel en verenigd op een neutrale wijze de opmerkingen en verwachtingen van 
de mensen die in dit dorp wonen 
 
Het comité aanvaardt graag deel te nemen aan de studie op touw gezet door het 
Kabinet van Schepen voor Stedenbouw en Mobiliteit van de stad Brussel. 
 
Alleen de inwoners betrokken bij de omgeving van Haren kunnen de ware situatie 
beschrijven. Met deze wordt dikwijls zeer weinig rekening gehouden in de plannen die 
opgesteld worden door de verscheidene overheden die hun eigen logica volgen en 
dikwijls de bijzondere eigenschappen van het oord verwaarlozen. Wij hebben al lang 
vastgesteld dat weinig politieke mensen zich inzetten voor het Harense leven. Velen 
kennen ze zelfs niet en kunnen ze ook niet begrijpen. Dit had voor gevolg een 
kenmerkelijk gebrek aan investeringen of, erger, onnodige investeringen en slecht 
bedacht.  
 
Haren ligt ver afgelegen ten opzichte van het stadscentrum en mag niet op dezelfde 
wijze behandeld worden als deze laatste : een heel andere manier van denken moet 
hier toegepast worden. Alle uitgevoerde wegenwerken hebben enkel een effect op de 
mobiliteit van de inwoners : een omsingeling van deze laatsten om de verplaatsing van 
pendelaars (met personenwagen) te vergemakkelijken in en rond Haren. 
 
Een ondergebruik van de troeven eigen aan Haren is herhaaldelijk : niet uitbaten van 
panden, onderuitbating van het spoorwegen infrastructuur (trein en tram), verwaarlozen 
groene ruimte … 
 
De walsmachine « auto’s niet toegelaten » die heerst (op een manier zeker verantwoord 
in het centrum van Brussel) wordt jammer genoeg ook onbeheerst toegepast in Haren 
ondanks dat de situatie niet vergelijkbaar is. Er zijn al niet genoeg parkeerplaatsen op 
de openbare wegen wegens de oudere constructies zonder garage. Het is niet 
verstandig te denken dat de vele families met kinderen niet met de wagen rijden, niet 
enkel gezien het armoedige aanbod van transport maar ook de verwijdering van alle 
winkels. Het is absoluut noodzakelijk zekere verplaatsingen te doen met de wagen. Het 
niet doen zou moeilijk beheerbaar zijn.  
 
Daarentegen worden reusachtige investeringen gerealiseerd zoals de NAVO, de 
toekomstige gevangenis, de herinrichting van de Leopold III laan … daar deze maar 
voor een beperkt belang zijn voor de Harenaars. 
 
Men kan enkel de tegenstelling vaststellen die voortkomt uit de redevoering van de 
bevoegdheden op wat betreft de mobiliteit. Inderdaad, de medias echten veel waarde 
aan het project de autostrade van Luik hevig te verminden in de nabijheid van Reyers 
(afschaffing van verscheidene rijbanden) daar de aanbouw van een nieuwe stedelijke 
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autostrade op de Leopold III laan aangevuld door tunnels verzwegen wordt. Men moet 
de logica gaan zoeken die de leden van de Comité nog altijd niet gevonden hebben. De 
duurzame ontwikkeling maakt langs een kant veel lawaai en langs de andere versluiert 
men een vanzelfsprekend toekomstige luchtvervuiling. Een onzin om zo snel mogelijk uit 
te schakelen.  
 
In dit document vindt U de verschillende aanvragen en verwachtingen van de inwoners 
van Haren wat betreft de mobiliteit. Uiteindelijk, vragen zij niet meer dan wat er overal 
elders in de stad Brussel gerealiseerd wordt. In eerste instantie worden de verscheidene 
voorrangen per project voorgesteld (bv. multimodaal platform, veiligheid, enz.) 
vervolgens zijn de verscheidene punten in detail opgenomen per onderwerp (auto, 
fiets…) 
 
Het inwonerscomité van Haren bedankt U van harte voor de aandacht die U zult geven 
aan deze verscheidene commentaren en aanvragen 
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2. Voorrangen (voorstellen): 

A-  Multimodal Platform   
Het zou wenselijk zijn voor de mobiliteit van de Harenaars de volgende punten te 
verwezenlijken :  
A.1. Toegang tot Tram naar Bordet vanuit het NMBS station Haren Linde of de oude 

Middleweg tussen de twee station ( 4.2-) 
A.2. Een gemeenschappelijk parking (30-50 plaatsen) tussen de stations Haren Linde 

en Haren Zuid ( 1.4-) 
A.3. Verbetering van de verbinding voet/fietspad tussen Haren Linde en Haren Zuid 

(b.v. verlenging van de loopbrug over lijn 26 naar de oude Middleweg. 
A.4. Verbinding publiek transport met Neder-Over-Heembeek en de Heizel ( 4.3-) 
Nota : Voldoende plaats aan het NMBS station Haren Linde zou toestaan een 

terminus trein en tram aan te bieden tussen de twee NMBS lijnen (lijnen 26 en 
36) en op het terrein van de voormalige opslagplaats “gasflessen” langs spoor 
1 op diezelfde lijn 26 (of verder langs de oude Middelweg).  



 
Inwonerscomité van Haren 2010 
  7/40 

B- Beveiliging autoverkeer in Haren 
B.1. Inrichting van een zone 30 voor Haren (uitgezonderd Haachtsesteenweg) (1.5-) 
B.2. Vermijden dat Haren een doorgangsweg is voor autopendelaars en vrachtwagens 

( 1.5-). 

C-  Verbinding (zachte mobiliteit) van Haren met zijn naburige 
gemeenten: 
C.1. Richting Oost (Sint-Stevens-Woluwe): loopbrug A201 ( 5.3-) 
C.2. Richting West (Neder-Over-Hembeek): doorgang dwars door de spoorweg 

werkplaatsen van Infrabel ( 5.5-) 

C.3. Richting zuid (Evere Bordet en Evere Moeraske): groene wandeling ( 5.2- et  0) 

C.4. Richting centrum van Brussel (langs het kanaal) ( 5.4-) 

C.5. Richting Vilvoorde ( 5.6-) 

D-  G.E.N. te Haren of opwaardering NMBS lijnen n°26 et n°36. 
D.1. Trein op lijn 26 tijdens WE (aansluiting tot Vilvoorde of het oosten en zuiden van 

Brussel ) ( 3.1-) 

D.2. Trein in loop van de avond op lijn 26 ( 3.2-) 

D.3. Trein op lijn 36 (aansluiting Leuven of het centrum van Brussel) ( 3.3-) 
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3. Details van de te ondernemen 
maatregelen 

1/ De wagen 
 

Nota: ·Noodzaak van een wagen vanuit Haren. 
Gezien de verwijdering van de diensten een winkelen (mutualiteit, zwembad, 
gemeente administratie, Ter Kamerenbos…) en de beperkte zo niet 
onbestaande dienst (b.v. lijn NMBS 26) van het openbaar vervoer (vooral tijdens 
de W.E. en ‘s avonds, hebben de Harenaars vaak ten minste één wagen nodig 
per huishouden. Jammer genoeg, is het steeds moeilijker zijn woning buiten te 
rijden gezien de ruimtelijke ordening rondom Haren om de verplaatsingen van 
de pendelaars te vergemakkelijken (personenwagen) 

 
1.1- Cambio:  

Cambio is nuttig in Haren (cfr. Noodzaak wagen), deze dienst bestaat al in Evere en 
Schaarbeek. Zou gevestigd kunnen worden voor het kwartiershuis (in nabijheid van de 
Sint-Elisabeth kerk) 

1.2- Inrichting Léopold III laan– uitgang zuiden van Haren 
Men moet aandacht geven aan het kruispunt Bordet voor de inwoners van Haren ! Het 
kruispunt Bordet is de verplichte doorgang voor bijna alle trajecten van alle Harenaars 
richting stad of richting westring. Dit betekend dat de verbinding naar de Leopold III laan 
via de Zweefvliegersstraat onontbeerlijk is. 

 
 De herinrichting van de Leopold III laan veroorzaakt een versnelling van de 

doorgang van de wagens die Brussel binnen rijden dankzij de instelling van tunnels 
op niveau van de toekomstige NAVO zetel. Maar deze opgedreven versnelling is 
maar van korte duur gezien deze lijnrecht leidt tot de verkeerslichten van het 
kruispunt Bordet! daar waar de Harenaars die zich naar het centrum van Brussel 
begeven (kant Jubelpark) zich weer zullen bevinden; verlies niet uit het oog dat het 
hun enige uitgang is in die richting.  
 

 De openbare wens van de Brusselse bevoegdheden om de penetratie van de 
wagens drastisch te verminderen vindt hier geen enkele toepassing. Men vergeet 
niet als magie het begrip van “stadspoort” dat een vermindering inhoud van het 
wegverkeer van de pendelars.  
 

 hoe ongelooflijk het ook klinkt, niet alleen de twee maal twee bovengrondse 
bestaande rijbanen verdwijnen niet maar daarboven creëert men twee maal twee 
banen in een tunnel! indien de keuze van de tunnel onherroepelijk is, zou men er 
zonder aarzelen het aantal rijbanen kunnen beperken. Een enkel rijvak in iedere 
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richting is voldoende. Desnoods kan men er nog een (in elke richting) voorbehouden 
voor een exclusieve toegang naar de parking van de NAVO zetel. 

 
 Dit alles is uitgedacht ten nadele van de levenskwaliteit van de nabijgelegen 

Brusselse kwartieren. De enige winnaar is het project START dat Vlaanderen aan 
het hart ligt die de invloedszone van Zaventem (luchthaven) wil herdynamiseren 
maar intussen alle kosten van de wegen infrastructuur voor de “transit” ten laste 
leggen van het Gewest Brussel Kapitaal 

 
 

1.3- Behoud van het aantal parkeerplaatsen 
Het is noodzakelijk het aantal bestaande parkeerplaatsen in Haren te behouden gezien 
de noodzaak om over een wagen per huishouden te beschikken. Concreet moet men 
attent blijven om in ieder project parkeerplaatsen te integreren of het aanbod zelfs uit te 
breiden nabij de toegangen tot het openbaar vervoer en de winkels. 
Voorstel om het aanbod van de parking uit te breiden: 

- Parkeren in schuine vakken of loodrecht Ganzeweidestraat tussen het station 
Haren Zuid en de Klespertstraat. 

- Parkeren in schuine vakken in de Kleine Kampstraat 
- Parkings nabij de stations (zie punt  1.4-) 
 

1.4- Parking toegang tot het centrum 
Om deel te nemen aan de activiteiten in het centrum van Haren en voor de afgelegen 
inwoners (Verdun zuid, Hannetaire, Dobbelenberg). 
Parkeerplaatsen zouden beschikbaar kunnen zijn nabij station Haren Linde of tussen 
Haren zuid en Haren Linde (ook nuttig voor het multimodale platform) het aantal te 
voorziene plaatsen moet beperkt blijven om aan de pendelaars een gelegenheid uit te 
lokken om op plaatsen te parkeren die in prioriteit voorzien zijn voor de Harenaars maar 
ook voor de gehandicapte personen. Na onderzoek blijkt dat een aantal van 30 tot 50 
plaatsen voldoende zou zijn. Die plaatsen zouden ook een belangrijke bijkomende rol 
spelen ter gelegenheid van de verschillende feestelijkheden georganiseerd in het dorp, 
of voor de bezoekers uit andere gemeenten. 
 

1.5- Haren zone 30 !  
Van de ingang tot de uitgang 
Dit project dat al door de gemeentelijke overheden voorgesteld werd is door de 
Inwonerscomité van Haren zonder twijfel aangenomen. Haren mag geen 
doorgangszone zijn voor de grote wegen. (Leopold III (A201), Schaarbeeklei/Vilvoorde 
(N1) of Haachtsesteenweg). 
Deze maatregel kan alleen een effect hebben  indien ze door iedereen nageleefd wordt ; 
automobilisten, vrachtwagens, dienstvoertuigen en bussen van de MIVB ! Regelmatige 
controles door de bekeurende bevoegdheden zijn noodzakelijk, alsmede de 
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verwezenlijking voor specifieke aanpassingen om het verkeer te vertragen: 
snelheidsheuvels “zone 30”, zigzagdoorgangen met of zonder bloembakken (om 
eveneens de wagens die geparkeerd staan te beschermen en een effect 
“Francorchamps” te vermijden, éénrichting, enz.…  
Opmerking: dit laatste punt schijnt ons belangrijk genoeg om het te bespreken met de 

gemeentelijke overheden en de politie alvorens enig toekomstige wijziging. 
 

2/ De fiets 
 
Voorwoord: · 
Zie project voorgesteld door het kabinet van Schepen voor stedenbouwkunde en 
mobiliteit (opgenomen in bijlage 1): 
Verbinding met nabijgelegen gemeenten zoals Evere, Sint-Stevens-Woluwe, Zaventem, 
Vilvoorde, Sint-Lambrechts-Woluwe zelfs Neder-Over-Heembeek met of zonder het 
project van loopbrug over « Schaarbeek (HAREN) Formatie » zich verwezenlijkt1. 
Het is noodzakelijk een loopbrug (voetgangers en fietsen) te voorzien over de Leopold 
III laan de « Sint-Stevens-Woluweweg » en de Harenweg. Het is de enige mogelijkheid 
om een efficiënte verbinding op te richten op die plaats voor de zachte mobiliteit2. 
De invloedstudie uitgewerkt door het bureel ARIES spreekt van zichzelf wat betreft het 
echte doel gericht door de inrichting van de Leopold III laan op niveau van de 
toekomstige NAVO zetel. Langs de ene kant brengt hij naar voren het onnuttige van een 
dergelijke loopbrug door het misrekenen van een besparing van 250 meter (in plaats 
van 2 km! ) en door een ongehoord bedrag aan te kondigen. Maar tegelijkertijd delen zij 
zonder aarzelen ons mede dat een dergelijke loopbrug verder naar de zoning van … 
Diegem toe te overwegen is, daar waar een multimodale pool is voorzien. Het zou wel 
triestig zijn als de Brusselse bevoegdheden zich niet bedot voelen (of van zijn illusies 
beroofd zijn)  
 

2.1- Villo  
 

Wij krijgen al vele aanvragen voor de Villo. Het zou een uitstekend middel zijn om ons 
aan de stad te verbinden en zachte bezoekers aan te trekken in Haren 
Er zou zich een standplaats moeten bevinden op de volgende plaatsen: 

- Op het plein van Haren tegenover het kwartiershuis (voor het centrum)  
- Nabij het kruispunt d’Hannetaire, Verdun, Kasteelhof (om het noorden van Haren 

te verbinden) 
                                                 
1 Dit project zou deel uitmaken van de toekomstige ontwikkeling van het station Schaarbeek formatie. 
2 Zie ontwerp overhandigd aan de schepene van mobiliteit in stad Brussel . (bijlage 2) 
3 Punt 1.1.2 blz 40 van de studie 
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- kruispunt Harenheide / de Haachtsesteenweg (om de bussen van de 
Haachtsesteenweg te bereiken) 

- Bordet (om de tram te nemen) 
- (aan de kerk Sint-Vincentuis in Evere) 

 Zie (afbeelding 1) De v ‘s duiden de gewenste Villo plaatsen aan. 
 

2.2- Beveiliging fietsers 
Op de Haachtsesteenweg (richting Brussel): De beschermingen tussen de busbaan en 
het fietspad zijn verdwenen, de bussen rijden rakelings langs de fietsers! ! !  TE 
HERZIEN! ! ! . 
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2.3- Piste en fietspad richting Haachtsesteenweg (afbeelding 1 Piste n°1) 
2.4- Piste en fietspad richting Evere ( afbeelding 1 Piste n°2 & 4) 
2.5- Piste en fietspad richting Diegem (afbeelding 1 Piste n°3) 
2.6- Piste en fietspad richting Vilvoorde, Machelen (afbeelding 1 Piste n°2) 
2.7- Piste en fietspad richting Neder-Over-Hembeek (afbeelding 1 Piste n°4) 

afbeelding 1 Fiestpaden te Haren  

*
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* N.B. : ·De weg die langs lijn 26 gelegen is staat niet op deze kaart. Hij loopt vanaf de 

Middelweg en verbindt de Kleine Kikkerstraat, en daarna de 
Haachtsesteenweg. Het betreft een alternatieve weg (voetgangers en fietsen) 
belangrijk om zoveel mogelijk die gevaarlijke steenweg te vermijden. Hij is niet 
onderhouden…. 
(Zie   bijlage 2 blz 36 eerste plan) 

3/ De trein 
3.1- Lijn 26 ook op WE  
De lijn NMBS nummer 26 zou een nieuw gedeelte van de stad Brussel verbinden 
met Haren tijdens de W.E. en zou dan toegang geven aan het Ter Kamerenbos en 
aan Vilvoorde. 
3.2- Meer lijnen 26 ‘s avonds  
Meer treinen op lijn 26 zouden, ‘s avonds laat, beschikbaar zijn en minder tijdens 
de holle uren in de week.  

 Deze lijn wordt onderschat door de NMBS ondanks dat zij een uitzonderlijk 
potentieel aanbied daar zij strategische verbindingen met metro en trams 
geeft. 

 Ondanks deze lijn overdag 3 treinen per uur aanbiedt, kan men alleen 
betreuren dat er geen enkele trein circuleert na 20h00 noch tijdens het W.E. 
Zou men niet eerder het aanbod verminderen tijdens de holle uren en 
daarentegen het aanbod tijdens het weekend uitbreiden? 

 
3.3- lijn 36 
Verbindt Luik-Leuven met Brussel. 
De treinen zijn boordevol op de piekuren; indien men te Haren Zuid opstapt, is het 
bijna onmogelijk een zitplaats te vinden. 
 
De perronen en hun toegangen zijn onlangs aangepast maar niets is voorzien voor 
personen met verminderde mobiliteit, zelfs het tegenover gestelde, de situatie is 
verergerd. Is er dan geen enkele wettelijke verplichting dienaangaande? De 
kinderen en ouders met kinderwagens hebben ernstige moeilijkheden … geen 
enkele infrastructuur is voorzien. 
 
Een efficiënte verbinding tussen de twee stations (Haren Linde en Haren Zuid) 
verwijderd van enkele 200 meters zou gerealiseerd moeten worden. Om deze zo 
optimaal mogelijk te maken, is het onontbeerlijk hem te koppelen aan een 
multimodaal platform dat het netwerk NMBS aan datgene van de MIVB verbindt. 
De tram (zie hierboven) kan hier gemakkelijk zijn plaats vinden, maar er ontbreekt 
duidelijk een goede wil vanwege de MIVB. De bus zou er ook een uitgekozen 
plaats vinden.     
Een parkeerzone in de nabijheid zou welkom zijn (zie hierboven) 
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4/ Andere Openbare Vervoeren (MIVB, De lijn) 
4.1- Toegang tot de trams Leopold III laan. 
 Een verbinding tussen Haren centrum en de trams aan de Leopold III laan is 

broodnodig 
4.2- De tram in Haren 

De trams die in het randgebied van Haren rijden zijn van geen enkele nut voor het 
grootste gedeelte van de inwoners van Haren, daar veel te ver af van deze laatsten.  
De « express » tram op de Leopold III laan is enkel een investering bestemd om in de 
toekomst Vlaanderen te verbinden alvorens de nieuwe NAVO zetel te verbinden. In 
2008, kwam bijna 80% van het personeel met de wagen ondanks er te weinig 
parkeerplaatsen waren. De nieuwe zetel zal de aanvraag verhogen wat alleen maar kan 
leiden tot een gelijke verhoging van automobilisten. 
Waarom dan niet de nieuwe infrastructuur van de Leopold III laan uitbaten door de tram 
te laten rijden tot de Oude Middelweg en de Groene zonestraat in de onuitgebate zone 
tussen de stations Haren Zuid en Haren Linde (lijn 26). Op die plaats is het depot van de 
MIVB maar een honderdtal meters verwijderd. De trams en bussen rijden er naartoe 
voor herstelling of om er “uit te rusten”  
Dit gezegd, het is onnodig om Haren te ontsieren door de oprichting van een tramlijn op 
andere plaatsen. 
Er zou een rechtstreekse verbinding per tram moeten zijn, naar het multimodale platform 
die stations Haren Linden en Haren Zuid samenbrengt: de trams zijn haast geparkeerd 
in het hartje van Haren maar men moet zich tot Bordet begeven om er op te stappen! 

4.3- Verbinding met Neder-Over-Hembeek 
Neder-Over-Hembeek en de Heizevlakte liggen zo dichtbij en desondanks zo 
onbereikbaar!  
Hedendaags is men verplicht om via Vilvoorde te gaan of via het centrum van Brussel. 

 Een visie op lange termijn dwingt de verbindingen op bij ieder omvangrijk project 
betreffende het station Schaarbeek (Haren) Formatie. 

 
Opmerkingen:  

 De bus: Buiten enkele welbepaalde punten aangehaald door de bewoners, zijn er 
geen commentaren dienaangaande. Hun verlangen zullen in laatste instantie 
geanalyseerd worden. 

 De metro: er zijn veel andere investeringen te realiseren: trein GEN en tram, 
alsmede het multimodaal platform. 
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5/ Zachte mobiliteit 
5.1- Richting Bordet 

Een parcours « zonder wagens » tot Bordet zou gerealiseerd kunnen worden langs de 
spoorweg of langsheen het depot van de MIVB. 

5.2- Richting instituut van de Heilige Familie 
Een parcours « zonder wagens » zou gerealiseerd kunnen TOT AAN HET Instituut van 
de Heilige Familie gelegen te Helmet door het plan Groene wandeling” langs de NMBS 
lijnen waar de maken (sporen werkplaats/Schaarbeek Formatie)3 

5.3- Richting Sint Lucas ziekenhuis (SLW) 
Een fietsparcours moet gerealiseerd worden om Haren met St-Stevens-Woluwe te 
verbinden, met de Sint Lucas Ziekenhuizen (S.L.W) en het Zoniënwoud; Daarvoor is 
een doorgang op de A201 noodzakelijk (loopbrug ter hoogte van Eurocontrol, verlenging 
Harenweg / Sint-Stevens-Woluwe weg)3. 

5.4- Richting centrum langs het kanaal 
Een fietsparcours moet worden uitgewerkt; het kanaal zou een uitstekende toegang zijn 
maar is langs de Oostoever niet begaanbaar en niet bereikbaar vanuit Haren 
(tegenwoordig). 

5.5- Richting Neder-Over-Hembeek 
Een fietspad moet ingericht worden om Haren aan Neder-Over-Heembeek te verbinden 
daar waar zich ons gemeentelijk zwembad en mooie groene zones waarvan de boerderij 
“Nos Pilifs” bevinden. Dit zou toestaan zich eveneens naar de Heizel te begeven (zie 
plan Schaarbeek (Haren) Formatie) 

5.6- Richting Vilvoorde 

Een fietspad moet ingericht worden om Haren aan Vilvoorde te verbinden. Het gedeelte 
in Haren kan hetzelfde zijn als het pad naar NOH. Daarna zal een oplossing moeten 
gevonden worden voor het fietspad op de N1 naar en van Vilvoorde (de straten in de 
zoning, zonder lichten en wegmarkering bieden geen alternatief). De Woluwelaan is een 
aanvaardbare oplossing om Machelen te bereiken maar moeilijke punten bestaan zoals 
de Ring Afrit. 

5.7- Groene wandeling 
- Het doortrekken van het parcours tussen Moeraske en het park van Haren is hoogst 

belangrijk en zou het “ onderhoud door gebruik” vergemakkelijken. 
- Een loopbrug (over de NMBS spoorlijn) die de groene wandeling Zuid (aangepast 

weggedeelte tussen de Ransonstraat en het station Haren Zuid) zou een 
buitengewoon zichtpunt geven op de stad Brussel (Atomium, Japanse Toren, 
basiliek, en buildings van het centrum…) en zou eveneens een echte wandeling 

                                                 
3 Zie bijlage 1. 
  Zie bijlage 1. 
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“zonder wagen» aanbieden tussen het park van Haren et het Sint-Vincentius park / 
Moeraske4. 

 
 
                                                 
4 Zie ontwerp van wandeling in Haren voor fietsers en wandelaars doorgegeven aan het kabinet van 
schepen voor mobiliteit. 
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4. Andere aandachtspunten en bijkomende 
commentaren vanwege de inwoners van 

Haren. 

1/ Verkeersborden  
- Onnodige alternatief parkeren: Verdunstraat (Dubbeldekker-frituur) niet geëerbiedigd). 
- d'Hannetairestraat ; een paneel die waarschuwt dat het een doodlopende straat is zou 

van pas zijn (vrachtwagens rijden erin en moeten rechtsomkeren). 
- Nut van een voetgangersdoorgang om de Houtweg over te steken op niveau van de 

Tweedekkerstraat om de tram te bereiken. 
- Voetgangers doorgang om de Haachtsesteenweg over te steken aan het uiteinde van 

de Parochiestraat/Wilgenroosjes. Deze weg wordt veel gebruikt door voetgangers die 
zich naar de Aldi in Diegem begeven of om zich naar Sint-Stevens-Woluwe te 
begeven. 

- Het eenrichtingsverkeer in de Wachttorenstraat verplicht de inwoners van de 
Verdunstraat om een omweg te maken van ongeveer een kilometer en zich aan de 
ingang van hun eigen straat te bevinden en de Harenheidestraat te nemen. Gezien de 
beperkte want zeer (lokale) doorgang in deze straat, is het aangewezen een zone 
10km/u. te voorzien in beide richtingen. 

2/ MIVB 
Terminus 80 A. Maesstraat. 
- Lawaaioverlast van de onophoudend aanstaande motoren soms 3 à 4 bussen 

tegelijkertijd. Onmogelijk voor de chauffeur om te starten indien ze de motor stilleggen 
(?) Voorstel om de halte op zijn plaats te behouden maar de terminus 5 à 600 meters 
verder te verplaatsen, hetzij rechtover de Brusselse Keukens ( niet residentiële zone). 

Lijn 64 : 
- Meerdere problemen:  

. Men moet vooraan in de bus stappen en vele mensen wachten voor de woningen n° 
129 tot 133 Verdunstraat (halte Tweedekkers) zeer smalle stoep aan de voorkant 
van de bushalte en men loopt het gevaar dat de achteruitkijkspiegel van de bus 
tegen het hoofd van de reizigers slaat. 
 Belangrijke geluidshinder vooral na 21u30/ 22u + slecht gesloten vuilnisbakken 

+ vuiligheid + sigaretten ; de hinder is werkelijk enorm, bv : jongeren die in de 
brievenbus snuffelen en binnenhuis kijken. 

. Nieuwe halte tegenover de parking van de MIVB Tweedekkerstraat : is het nodig die 
halte te behouden, zeer verwijderd van de halte aan het station Haren Zuid, maar 
zeer dichtbij (<250m) de halte Krekelendries ?  
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BIJLAGEN 
Bijlage 1(p.1) 
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Bijlage 1(p.2) 

 

Onderhoud van 
de groene 
wandeling (fiets 
+ wandelen) 
richting Evere 
(Moeraske)

Voorwerp van 
loopbrug voor 
verlenging van de 
groene wandeling Doorgang 

vrijmaken 
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Bijlage 2 (31 blz) 

 

 
 
 

Voorstel van fietstochten 
 en wandeltochten 

 
Vanuit HAREN (1130 Brussel) 

richting Shopping WOLUWE en TERVURENLAAN5 
 

1) Het vertrekpunt zou de Sint Elisabethkerk van Haren kunnen zijn, 

2) Loop de Harenheydestraat uit tot aan de lichten van de Haachtsesteenweg, 

3) Op dat kruispunt, loop rechtdoor om de Vliegveldstraat in te gaan , 

4) Loop langs het oud militair domein (kazerne Albert Ier) aan de Luchtschipstraat, op de « Sint-
Stevens-Woluwe weg », de Sint-Stevens Woluwestraat (naargelang de kaarten) : 

Foto 1 à 6. 

 
                                                 
5 Ontwerp gerealiseerd door G. Heroes voor de Inwonerscomité van Haren. 
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1 
FOTO 1 

(Sint-Stevens-Woluwe weg) 
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2(back) 
PHOTO 2 

(achteruitzicht, Sint-Stevens-Woluwe weg) 
 
 

3(back) 
PHOTO 3 

(achteruitzicht, Sint-Stevens-Woluwe weg) 
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4 
PHOTO 4 

(Ingang kantoorzone) 
 
 

5 
PHOTO 5 

(kantoorzone - vervolg) 
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6 
PHOTO 6 

(men bevindt zich wel op Brussel stad : Sint-Stevens-Woluwestraat) 
 

5) Uitkomend ter hoogte van de Leopold III laan. (langsheen de RAKETstraat) 
6) Op deze plaats zal de groene schakeling van « Brussel Oost » gebeuren 

of niet. 
Om te vermijden een omweg te maken van 10 minuten met de fiets en bijna een 
halfuur te voet door naar de zoning van Diegem te gaan (bovendien weinig 
aantrekkelijk zou men een beveiligde doorgang moeten uitdenken voor de zachte 
mobiliteit (voetgangers en fietsen) : een LOOPBRUG, een RONDPUNT, een 
VERKEERSLICHT (eventueel op aanvraag van een voetganger) ; zone 50 km/u. … : 
FOTOS 7 ET 8 

 

7 
FOTO 7 / (Leopold III laan) 

 
EEN ENIGE GELEGENHEID OM DUIDELIJK DE INGANG VAN BRUSSEL AAN TE DUIDEN 
DE AUTOMOBILIST IS VERWITTIGD / HIJ RIJDT HET GEWEST BRUSSEL-HOOFDSTAD BINNEN. 
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8 
FOTO 8 

(LEOPOLD III laan) 
 

7) Na het oversteken van de Leopold III laan, bevindt men zich inde Bourgertstraat. 
8) Rechts van het gebouw 3M waar de Harenweg begint. Deze is de grens tussen het 

Gewest Brussel Hoofdstad (1130 Brussel stad) en de gemeente Sint-Stevens-
Woluwe (Vlaams Brabant) : FOTOS 9 à 14. 

 

9 
PHOTO 9 

(Ingang van de Harenweg) 
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10(back) 
FOTO 10 (zicht achterkant) 

De andere kant (waar men vandaan komt) is niet zo ver … in vogelvlucht. 
 
 
 

11 
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FOTO 11 

12(back) 
FOTO 12 

(Harenweg) 
 

13 
FOTO 13 

(Harenweg) 
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14 
FOTO 14 

 
9) De harenweg komt uit op de Zaventemsebaan : FOTO 15 
 

 

15 
FOTO 15 

(T kruising tussen de Zaventemsebaan en de Harenweg) 
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16(back) 
FOTO 16 

(achteruitkijk op de Harenweg) 
10) We vervoegen voor enkele meters een afgebakende weg van het Vlaams Gewest :  

FOTO 17. 
 

17 
FOTO 17 

 
 



 
Inwonerscomité van Haren 2010 
  30/40 

11) Op het volgende kruispunt sla rechtsaf in de Lange Wagenstraat : FOTO 18. 
 

18 
FOTO 18 

 
 

11) Aan het uiteinde van deze weg (verboden voor rijtuigen), komt men in de Bareelstraat 
uit : 
FOTOS 19 à 22. 

 

19 
FOTO 19 

(Lange Wagenstraat) 
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20(back) 
FOTO 20 

(achteruitkijk op de Lange Wagenstraat) 
 
 

21(back) 
FOTO 21 

(achteruitkijk op de Lange Wagenstraat) 
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22(back) 
FOTO 22 

(achteruitzicht kruispunt Lange Wagenstraat en Bareelstraat) 
 

12) De Bareelstraat komt uit op de Leuvensesteenweg die men moet oversteken om de 
Bareelstraat aan de andere kant te bereiken : FOTO 23. 

 
 

23 
FOTO 23 

(kruispunt Bareelstraat en Leuvensestwg) 
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13) Verdergaand in de Bareelstraat, kruist men de Bevrijdingslaan die men moet oversteken 
om rechtdoor te gaan : FOTOS 24 en 25. 

 

24 
FOTO 24 

 

25 
FOTO 25 

(Bareelstraat eenmaal de Bevrijdingslaan overgestoken) 
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14) Neem deze kleine weg (eveneens zonder auto) Hof Ten Berglaan : 

FOTOS 26 à 29. 
 

26 
FOTO 26 

(deze weg draait naar rechts, op +- 100 meters van het laatste overgestoken kruispunt na de 
autostrade Luik-Brussel ) 

 
 

27 
FOTO 27 
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28 
FOTO 28 

(op rechts bemerkt men de voetbalvelden) 
 
 

15) aan het uiteinde van deze straat, rechtsaf nemen richting Kleinenberg (op St-Lambrechts-
Woluwe), en onmiddellijk links afslaan om de Sluisstraat in te slaan : FOTOS 29 à 31. 
 

29 (back) 
FOTO 29 

(achteruitzicht op het einde van de Hof Ten Berglaan) 
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30 
FOTO 30 

(Sluisstraat) 
 
 

31 (back) 
FOTO 31 

(achteruitkijk op de Kleinenbergstraat) 
 



 
Inwonerscomité van Haren 2010 
  37/40 

16) Aankomst op de Woluwelaan. 
Rechtsaf nemen : FOTO 32 

 

32 
FOTO 32 

 
17) Uiteindelijk, rechtdoorgaan richting de Shopping van Woluwe : FOTO 33 en 34. 
 

33 
FOTO 33 
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34 
PHOTO 34 

 
 
 
 

Voorbij de Shopping, komt men nabij de Tervurenlaan waar men de loopbrug niet op mag die 
toelaat in alle veiligheid de wandeling van de spoorweg aangepast voor de zachte mobiliteit, 
te vervoegen. Zij leidt ons regelrecht naar Oudergem en zelfs nog verder gezien de nieuwe 
aanpassingen (buiten het wegverkeer) naar Elsene en de Campus van de VUB  
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N.B. : ·Om aan het begin van onze parcours terug te komen, kan men zich ook richting Evere 
begeven langs gelijkaardige wandelpaden en lokale wegen zoals hierboven beschreven 
en aldus de groene wandeling en het « Moeraske » onlangs heringericht bereiken. 
Alleen nog ontbreekt een minimaal onderhoud van die onbegaanbare wandelpaden 
door de Stad Brussel daar zij overrompeld zijn van doornstruiken, brandnetels en ander 
onkruid. 

 Te meer wat deze verbinding betreft, is het eveneens mogelijk de Harenheidestraat te 
vermijden door kortweg de Haachtsesteenweg te nemen (het gevaarlijke fietspad) om de 
Oude Middelweg te bereiken over de spoorwegen, haltes “Haren” en “Haren-Zuid” van 
de NMBS. Er bestaat een loopweg maar die moet in zijn geheel hersteld worden en zo 
de trappen op en af tussen de twee stations te vermijden. De aanbouw hiervan zal 
binnenkort beginnen. 

 Andere parcours zijn mogelijk in Haren, gezien het nog belangrijk aantal wandelpaden en 
lokale wegen. Kortere wegen bestaan, een beetje goede wil is voldoende en amper 
meer…. aanpassingen. 

 
 

Verdient deze mini-inrichting van de Leopold III laan 
dan niet alle aandacht vanwege de bevoegde 
overheden ?  
 
 
 
Hierna, het parcours opgenomen op de fietskaarten van het Gewest 
Brussel Hoofdstad. 
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Richting Moeraske : 

 
 
Richting Sint-Lambrechts-woluwe :  

 

MOERASKE 
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