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De Vlaamse overheid lanceerde in  2008 een plan om het   noordelijke gedeelte 
(tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe) van de ring rond Brussel (of R0) 
te verbredeni. Dit plan nam toen eerst de zone Zaventem in het vizier. Deze plannen 
passen in de bredere ambitie om van ons land nog meer de  logistieke draaischijf 
van  Europa  te  maken.  Het  uitgangspunt  van  de   overheid  is  de  toenemende 
congestie in de luchthavenregio en op de Brusselse ring aan te pakken door een 
“optimalisatie”: “het beter scheiden van doorgaand en lokaal verkeer”. De bedoeling 
van de verbreding is om parallelle rijstroken aan te leggen die bestemd zijn voor het 
lokale verkeer. 

Deze plannen zijn symptomatisch voor een ware betonrevival in ons land, en dan 
vooral in Vlaanderenii. Fileproblemen zijn schering en inslag op de Belgische wegen 
en liggen aan de basis van een heleboel problemen. Overheden zijn nog steeds 
geneigd de files te lijf te gaan met een bekend concept: meer beton. Bredere wegen 
door extra rijstroken, nieuwe aansluitingen, ontsluitingen, missing links, enzovoort. 
Greenpeace  pleit  voor  structurele  en  duurzamere oplossingen.  De  case  van de 
Brusselse ring symboliseert perfect de problemen en de keuzes waar we voor staan 
om ze op te lossen.

1. Een bredere Brusselse ring – Waarom het niet kan   

• Klimaat 

De nood aan bijkomende weginfrastructuur op de Brusselse ring vertrekt vanuit de 
veronderstelling dat het volume van het verkeer zal blijven toenemen. Nochtans is 
er consensusiii dat we het volume van het verkeer net naar beneden moeten halen 
om de broeikasgasemissies van transport voldoende naar beneden te krijgen. “The 
traffic  sector  is  faced  with  the  challenge  to  first  break  the  growth  trend  of  the  
passenger  miles  before  a  sustainable  reduction  of  the  CO2-emissions  can  be  
achieved.  For  this  reason,  measures to avoid  traffic,  transfer  to  environmentally  
friendly means of  transport  and an improvement of  the energy efficiency should  
have priority”, stelde ook een rapportiv uit 2009 dat het befaamde Wuppertal-instituut 
in opdracht van de Duitse overheid schreef.
In  het  verleden  werden  verbeteringen  op  vlak  van  brandstofefficiëntie 
geneutraliseerd door de toename van het aantal voertuigen en de kilometers die ze 
afleggen.  Met  een  voortdurend  groeiende  uitstoot  is  de  transportsector  de 
slechtste leerling in de klimaatklas.  De stijgende emissies van transport  doen 
meer en meer inspanningen van andere sectoren teniet. 

• Leefbaarheid

Brussel  en  de  omliggende  regio  staan  al  onder  zware  druk  van  het  verkeer. 
Luchtvervuiling en lawaaioverlast  leggen bovendien een zware hypotheek op de 



volksgezondheid. Ook het argument dat bij een verbreding de leefbaarheid van de 
regio  zou verbeteren  doordat  sluipverkeer  opnieuw naar  de ring  wordt  gezogen 
houdt  geen  steek.  Uit  de  R0-verkeersstudiev,  opgemaakt  door  het  Vlaams 
verkeerscentrum, blijkt  dat de verbreding van de Brusselse ring niet leidt tot  een 
gevoelige vermindering van het sluipverkeer in de omliggende gemeenten, maar in 
tegendeel veel extra verkeer aanzuigt (+ 30 % op de Ring). 
Bovendien zou een bredere ring ter hoogte van Jette een belangrijk stuk groen in de 
regio aantasten. Van het Laarbeekbos in Jette (33 ha), een erg belangrijk bos voor 
de biodiversiteitvi, zou minstens 5 ha moeten wijken voor meer beton.

2. Een bredere Brusselse ring – Waarom het niet hoeft  

Congestie  kan  niet  structureel  opgelost  worden  met  bijkomende  wegcapaciteit, 
aangezien dit altijd meer verkeer zal aanzuigenvii en dus na enkele jaren opnieuw tot 
stilstand leidt. Bovendien kost bijkomende weginfrastructuur handen vol geld – de 
uitbreiding van de ring zou minstens 1 miljard kosten - dat dus beter in structurele 
en duurzame oplossingen voor de fileproblemen wordt geïnvesteerd. In tijden van 
besparingen gaat deze redenering des te meer op.

Greenpeace verwacht dat overheden prioriteit geven aan structurele maatregelen 
om  congestie  te  verminderen,  die  ons  bovendien  helpen  problemen  als 
klimaatverandering,  luchtvervuiling  en  lawaaioverlast  aan  te  pakken.  Die 
maatregelen moet streven naar minder verkeer. 

• Rekeningrijden

Rekeningrijden  (slimme  kilometerheffing  of  tolheffing)  zorgt  ervoor  dat 
weginfrastructuur rationeler gebruikt worden. Een slimme kilometerheffing hanteert 
bijvoorbeeld een  gedifferentieerde prijszetting:  de prijs die een bestuurder per 
kilometer betaalt,  ligt  in  de spits gevoelig  hoger  dan daarbuiten.  Zo kan sturend 
worden opgetreden en verminderen de fileproblemen. Voor de Brusselse ring blijkt 
uit  de  verkeersstudie  van  het  Vlaams  verkeerscentrum  dat  een  slimme 
kilometerheffing  zorgt  voor  vlotter  verkeer  op  de  Ring  bij  de  helft  van  de  6 
onderzochte  secties,  voor  20  %  minder  sluipverkeer  op  het  onderliggende 
weggennet en 20 % minder verkeer op de snelwegen die op de Ring aankomen. De 
inkomsten van rekeningrijden kunnen worden geïnvesteerd in o.a beter openbaar 
vervoer en fietsinfrastructuur.

• Woon-werk 

Tijdens de spits – wanneer  de grootste congestieproblemen zich stellen – is  bij 
benadering 80 %viii van het verkeer op de Brusselse ring woon-werkverkeer. Met een 
aantal eenvoudige beleidsbeslissingen  ligt hier een groot potentieel om het volume 
aan spitsverkeer significant te doen dalen.

Dit kan door het fiscaal paradijs voor bedrijfswagens af te bouwen. In België zijn 
er nu al meer dan één miljoen bedrijfswagens, één auto op de vijf op onze wegen is 
ingeschreven op naam van een (leasing)bedrijf ix. Een derde van die bedrijfswagens 



is eigenlijk een deel van de bezoldiging. Dat is drie à vier keer zoveel als in de rest  
van Europa, waar bedrijfswagens vooral een zaak zijn van verkopers en technici, 
voor wie het in de eerste plaats een werkinstrument is. Niet zelden hoort bij  die 
bezoldiging ook een tankkaart waarmee in de vrije tijd getankt kan worden. Ook al 
zijn er inspanningen geleverd om het bedrijfswagenpark te vergroenen, dit fiscale 
systeem  zorgt  er  voor  dat  in  België  heel  wat  “te  vermijden”  kilometers  worden 
afgelegd met een bedrijfswagen. Dit wordt ook bevestigd door een recent rapport 
van de Hoge Raad van Financiënx.  Deze “te vermijden”  kilometers worden mee 
gesponsord  door  de  belastingbetaler.  Uit  een  recente  studie  van  de  Europese 
Commissiexi blijkt  dat  België  de  koploper  is  in  indirecte  subsidies  aan 
bedrijfswagens.  Deze subsidies liepen in  2008 op tot  maar  liefst  1,2 %  van het 
Belgische BNP, wat overeenkomt met maar liefst 4,1 miljard euro.
De  belastingbetaler  subsidieert  zo  een  belangrijk  deel  van  het 
congestieprobleem. Tijdens  de  ochtendspits  zijn  37  %xii -  volgens  sommige 
bronnen ondertussen zelfs al meer dan 50 % - van de wagens die de Brusselse ring 
gebruiken om Brussel in te rijden bedrijfswagens. Een enorm potentieel dus om de 
verkeersdruk op de Ring significant te doen dalen.

Ook verplichte bedrijfsvervoerplannen kunnen het volume aan woon-werkverkeer 
doen  dalen.  Met  zo'n  plan  verhoogde  Nike  in  Laakdaal  bijvoorbeeld  het  aantal 
carpoolers  bij  haar  werknemers  tot  maar  liefst  30  %xiii,  met  als  gevolg  een 
significante  daling  van  het  aantal  autoverplaatsingen  naar  het  bedrijf.  Henkel  in 
Brusselxiv verminderde  dankzij  een  bedrijfsvervoerplan  op  5  jaar  tijd  het  aantal 
autoverplaatsingen naar het bedrijf met een derde.

Het  stimuleren  van  telewerken is  een  laatste  pijler  om het  aandeel  van  woon-
werkverkeer tijdens de spits naar beneden te halen. Werknemers vaker de kans 
bieden om van thuis uit te werken wanneer mogelijk zou grote baten op vlak van 
mobiliteit met zich mee brengenxv.

• Andere economische keuzes

Staan  duurzame  mobiliteitspistes  lijnrecht  tegenover  economische  ontwikkeling? 
Heel  wat  beleids-  en  opiniemakers  willen  ons  dat  doen  geloven.  België  is  een 
“transitland”, en we moeten volop blijven inzetten op de verdere uitbouw van de 
logistieke activiteiten via de weg. Dat zou cruciaal zijn om onze economie draaiende 
te houden. Maar is dat wel zo? 

Niet volgens bijvoorbeeld econoom en opiniemaker Geert Noels. Hij pleit ervoor om 
investeringen in de logistieke sector macro-economisch te benaderenxvi. Op basis 
daarvan is volgens hem de
meerwaarde  van  België  als  transitland  te  klein  in  vergelijking  tot  de  kosten  als 
gevolg van de toenemende files, de milieueffecten, de gezondheidsimpact en het 
“crowding out effect”. Dat is het effect waarbij bedrijven die een grote economische 
meerwaarde  bieden  naar  andere  landen  verhuizen  omdat  ze  hier  onbereikbaar 
geworden zijn als gevolg van de vele vrachtwagens uit de logistieke sector op onze 
wegen. Bovendien is het niet verstandig alles in te zetten op een sector die in de 
toekomst  door  o.a.  stijgende  brandstofprijzen  erg  kwetsbaar  zal  worden.  Zwaar 
inzetten  op  logistiek  is  met  andere  woorden  niet  alleen  ecologisch,  maar  ook 
economisch een vergissing. 



Ook de verbreding van de Brusselse ring past in de logistieke logica. De verbreding 
moet er niet zozeer komen om de fileproblemen van de mensen op te lossen, wel 
om bijkomende capaciteit te creëeren voor extra verkeer door nieuwe logistieke en 
andere economische ontwikkelingenxvii.

Het alternatief voor deze logistieke keuze bestaat: zet in op economische activiteiten 
die  toenemende  welvaart  koppelen  aan  lagere  milieudruk.  Help  klassieke 
industrieën te innoveren en zich hier te verankeren, zet in op nieuwe eco-industrieën 
en  –diensten,  op  doorgedreven  energiebesparing  en  groene-energieproductie. 
Binnen dat kader blijft dan ruimte bestaan voor intelligente en duurzame transport 
en logistiekxviii. 

• Beter openbaar vervoer

Sturende maatregelen zoals  rekeningrijden of  een afbouw van de fiscaliteit  voor 
bedrijfswagens  zijn  enkel  effectief  wanneer  daarnaast  ook  maatregelen  worden 
genomen die een modal shift van de wagen naar andere vervoersmodi mogelijk 
maken.  
Het  plan  voor  betere  treinverbindingen  in  en  naar  de  Brusselse  regio  (het 
Gewestelijk ExpressNet of GEN) blijft onaf zolang er naast de voorgestelde radiale 
lijnen (die Brussel  verbinden met de voorstad) ook geen circulaire lijnen (die de 
gemeenten van de voorstad met elkaar verbinden) komen. Ook een toename van 
de capaciteit van het centraal station in Brussel moet bekeken worden. Dat station 
vormt immers vandaag de grote flessenhals van de Belgisch spoorwegen.
Een  verdere  optimale  ontsluiting  kan  er  komen  door  het  doortrekken  van  het 
Brussels  openbaar  vervoersnetwerk  over  de  grenzen  van  het  Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De netwerken van de drie gewesten dienen daarbij zowel 
wat prijs en dienstregeling betreft op elkaar worden afgesteld. Hiertoe worden erg 
interessante voorstellen gedaan in o.a het visie-2020 plan van De Lijnxix, met veel 
aandacht  voor  sneltrams en snelbussen.  Dit  vergt  bijkomende investeringen die 
moeilijk kunnen samengaan met investeringen zoals een bredere ring rond Brussel 
(geschatte kostprijs min. 1 miljard euro. 

• Fietsinfrastructuur

Bepaalde kortere verplaatsingen vanuit de rand naar Brussel die nu met de wagen 
gebeuren, kunnen mits een betere infrastructuur ook met de fiets. Het aandeel van 
dat  soort  verplaatsingen is  op de Brusselse ring zelfs groter  dan men vaak zou 
vermoeden.  Mits  een snelle  bouw van fietssnelwegen,  veilige  fietsroutes  (tot)  in 
Brussel en een verhoogde fietsvergoeding kan de fiets wel degelijk bijdragen aan 
het verminderen van de verkeersdruk op de Ringxx.

• Verstandige ruimtelijke ordening

Om niet  met  de kraan  open te  blijven dweilen,  is  er  nood  aan een  ruimtelijke-
ordeningsbeleid dat activiteiten die veel mobiliteit  veroorzaken worden inplant  op 
knooppunten van openbaar vervoer, spoor of binnenvaart. In de praktijk kiest men er 
immers nog al te vaak voor om nieuwe bedrijven, kantoorcomplexen of commerciële 
centra te plaatsen op pure auto-locaties. Typisch voorbeeld daarvan is de wildgroei 



aan plannen voor grote shopping- of belevingscentra in en om Brusselxxi, vaak op 
locaties die bijna enkel met de auto te bereiken zijn.

Greenpeace bepleit: 

-   prioriteit voor structurele maatregelen om congestie te verminderen, die ons ook 
helpen problemen als klimaatverandering, luchtvervuiling en lawaai aan te pakken;
-   andere economische keuzes waarin logistiek niet langer centraal staat;
-   een snelle invoering van rekeningrijden voor personenwagens en vrachtvervoer;
-   een volledige afbouw van de fiscale voordelen voor bedrijfswagens tegen 2014xxii;
-   een klantvriendelijk, stipt, betaalbaar en goed uitgebouwd openbaar vervoer; 
-   een beleid en reglementering in het teken van de zachte weggebruiker;
-   een verstandig ruimtelijke ordeningsbeleid.



i Voor meer info: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/wat-doen-we/transport/thematische-fiches/brusselse-ring/ of 
www.modalshift.be 

ii In Wallonië lijkt de overheid zich vooral – niet uitsluitend - te beperken tot het onderhoud van het bestaande 
wegennet. In Brussel is er zo goed als geen ruimte meer voor uitbreiding van weginfrastructuur, al gaan er geregeld 
stemmen op om via eventuele extra tunnels en parkings ondergronds nog meer plaats voor de auto te creëeren. 
De Vlaamse overheid plant heel wat nieuwe wegen of de uitbreiding van bestaande wegen. Zo stelt het herziene 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen heel wat weg te werken “missing links” voorop: een verbinding tussen de A12 
en de E19 ter hoogte van Mechelen, de doortrekking van de N42 van Geraardsbergen tot de A8 in Wallonië,
een zuidelijke by-pass rond Poperinge, een zuidelijke ontsluiting van Sint-Truiden naar de E40, een verlenging 
van de ring rond Mechelen te Sint-Katelijne-Waver, de noordelijke en oostelijke ontsluiting van Bree, 
de ontsluiting van Maastricht , ... Ook de sluiting van de ring rond Brussel in het Zuiden wordt als 
te onderzoeken piste geopperd.

iii o.a  Towards a resource-efficient transport system. TERM 2009: indicators tracking transport and environment 
in the European Union. European Environment Agency (EEA), April 2010.

iv Energy balance. Optimum system solutions for renewable energy and energy efficiency.”, 
Wuppertal Institute and IFEU Institute, mei2009, Engelse samenvatting, p.38, 
http://www.wupperinst.org/uploads/tx_wiprojekt/Energy_Balance_summary.pdf 

v http://www.wegenenverkeer.be/nl/persberichten/item/mobiliteitsstudie-noordelijke-ring-om-brussel-klaar.html     
vi http://modalshift.be/IMG/pdf/Laarbeekbos.pdf   
vii Nota "Meer weginfrastructuur, (g)een goed idee?", Modal Shift, juni 2010. 

http://www.modalshift.be/IMG/pdf/modal_shift_nota_meer_weginfrastructuur.pdf 
viii Volgens Mobiel Brussel – BUV
ix Europese Barometer van de Bedrijfswagen – Corporate Vehicle Observatory, juni 2010 www.cvo-belgium.be 
x “Het belastingbeleid en het leefmilieu”. Hoge Raad van Financiën. Afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit. 

September 2009.
xi Taxation papers. Company Car Taxation. Copenhagen Economics. European Commission, 2010. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/
        taxation_paper_22_en.pdf   
xii Iris 2 - Ontwerp van vervoersplan - Brussels Gewest. 

http://www.mobielbrussel.irisnet.be/static/attachments/articles/na/163/Visie_diagnose.pdf
xiii http://www.mobimix.be/inhoud/2010/6/29/1742   
xiv http://www.mobimix.be/inhoud/2010/7/19/1805   
xv De impact van telewerken op de verkeersexternaliteiten in Vlaanderen. Eindrapport. Vrije Universiteit Brussel, 

Solvay Business School, Vakgroep Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid in opdracht van de Vlaamse overheid, 
juli 2006. http://www.mobielvlaanderen.be/studies/telewerken/telewerk-rapport.pdf 

xvi Hoorzitting over duurzame logistiek, Vlaams Parlement, 2 juni 2008. Verslag namens de Commissie voor 
Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door de heer Jan Peumans  (Stuk 1723 (2007-2008) – Nr. 1). 

xvii Zie “Reality-check” van het fictieve dossier Capital solutions for Brussels. 
http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/binaries/2010/12/capital_solutions_brussel_nl.pdf

xviii http://gi.bblv.be/manifest-openruimte-ademruimte/   
xix http://www.delijn.be/mobiliteitsvisie2020/mobiliteitsvisie/index.htm   
xx Meer info bij Fietsersbond Brussel http://www.fietsersbond.be/brussel
xxi  www.bondbeterleefmilieu.be/dl.php/344/1/.pdf 
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