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Mondelinge vraag van de h. Cools: Tellingen door de zone Marlow rond het Ter Kamerenbos. 

 
De h. Cools geeft aan dat het verkeer met 28% is gestegen in de Waterloosesteenweg ter hoogte van 

Bascule. Heeft het college meer informatie over de uitgevoerde tellingen, de betrokken wegen en de gebruikte 
methode? Welke lessen werden hieruit getrokken? Waarom hebben Brussel Mobiliteit en de politiezone 
verschillende conclusies over het verkeersvolume? Werd de gemeentelijke dienst Mobiliteit betrokken in de 
tellingen van de politiezone? Wanneer is de beschikking van de rechtbank voorzien, ingevolge het dringende 
bezwaarschrift van 19 oktober ll.? 

 
De burgemeester antwoordt dat het toestel van de politiezone een precieze telling van het verkeer 

uitvoert. Tijdens de telling van 16 tot 23 september in de Waterloosesteenweg ter hoogte van Diesdelle werden 
74.586 voertuigen geteld in één rijrichting. Van 5 tot 12 oktober werden 80.479 voertuigen geteld in dezelfde 
weg, vlakbij de Europese school. Dit totaal (156.335 voertuigen) van de politiezone is een stijging van 28% meer 
verkeer, wat significant is in de huidige context waarin veel burgers telewerk verrichten. De daling met 9% van het 
verkeer in de De Frélaan, vastgesteld door de politiezone, kan verklaard worden door een opening naar het bos. 

 
Brussel-Stad en Brussel Mobiliteit hebben niet dezelfde resultaten omdat verschillende telmethodes 

gebruikt werden (trajecttijd via mobiliteitsapps en niet het aantal voertuigen). De laatste tellingen van Brussel-
Stad dateren van 24 september terwijl de Ukkelse tellingen recenter zijn. Tijdens de 6de en laatste vergadering 
over het Ter Kamerenbos hebben vertegenwoordigers van Brussel-Stad erkend dat de maand september niet de 
beste periode was om het verkeer te tellen. Ondanks dit beschouwen de technici van Brussel-Stad zich als de 
enige bevoegde experts en hebben ze met een zekere arrogantie het evenwichtig standpunt van het Ukkelse 
college behandeld. De burgemeester vraagt zich af of deze technici al eens de moeite hebben genomen om 
kennis te nemen van de realiteit op het terrein! De technische vergaderingen om deze misverstanden op te lossen 
heeft nog steeds niet plaatsgevonden.  

 
Het college heeft een brief van Brussel-Stad gekregen waarin gevraagd wordt naar het standpunt van 

Ukkel over het Ter Kamerenbos. Deze brief is grotesk omdat de collegeleden al meermaals het Ukkelse standpunt 
hebben verdedigd tijdens verschillende vergaderingen, de Brusselse overheid al in juni een unanieme motie van 
de Ukkelse gemeenteraad hierover heeft ontvangen en de verschillende scenario’s van Brussel-Stad voor de 
toekomst van het Ter Kamerenbos sommige Ukkelse voorstellen hernemen! 

 
De burgemeester stelt vragen bij het nut van zijn deelname aan al deze vergaderingen. De manifeste 

kwader trouw en de intellectuele oneerlijkheid vanwege de overheid van Brussel-Stad rechtvaardigen voor de 
burgemeester de indiening van het bezwaarschrift bij de rechtbank van eerste aanleg. Het vonnis zou binnen een 
tiental dagen uitgesproken worden en het college zal de gemeenteraad hierover informeren. 

 
De h. Cools hoopt dat een constructieve dialoog deze toestand kan deblokkeren. De gemeenteraad zal 

hierover debatteren wanneer de beschikking van de rechtbank van eerste aanleg gekend is. 
 
De burgemeester is steeds bereid voor een dialoog maar die houdt in dat er naar de tegenpartij 

geluisterd moet worden. 


