
 

 

 

 

 

  

 
Brussel, 26 oktober 2018 
 

 

Beste inwoner van de Teniersstraat,  

 

Mobiliteit en bereikbaarheid vinden we allemaal belangrijk. Daarom investeert Vlaanderen in het 
project van de Ringtrambus om het openbaar vervoer en het fietsen aantrekkelijker te maken. 
Hiervoor gaan we ook de Teniersstraat opwaarderen tot een moderne laan. 

 

De werken voor de Ringtrambus in uw gemeente zijn afgelopen zomer gestart. Het gaat om 
aanpassingswerken die nodig zijn om het tracé voor te bereiden op de komst van de comfortabele 
24-meterlange trambussen. Met de Ringtrambus zal je elk kwartier rechtstreeks naar centrum van 
Vilvoorde kunnen rijden, maar ook naar de luchthaven van Zaventem of het Universitair Ziekenhuis in 
Jette. De trambushalte ligt in de Rubensstraat, net achter kruispunt met de Teniersstraat. 

 

 

 

Vanaf Pasen 2019 zullen we trambussen inzetten op het traject van de buslijn 820 tussen het 
Universitair Ziekenhuis in Jette, Strombeek, Koningslo, Kassei, het centrum en het station van 
Vilvoorde, Brucargo en de luchthaven van Zaventem. 

De drieledige trambussen van 24 meter hebben een grotere capaciteit dan de klassieke bus. Ze zijn 
stiller en milieuvriendelijker omdat ze gedeeltelijk elektrisch rijden. Bovendien zijn de trambussen 
een stuk comfortabeler. Zo hebben ze 4 deuren en is het gemakkelijker om in en uit te stappen, wat 
een groot voordeel is voor reizigers met kinderwagens, bagage of rolstoelen. Omdat de trambussen 
een grotere capaciteit hebben, kan je er zelfs je fiets meenemen.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om comfortabel en betrouwbaar te kunnen reizen met de Ringtrambus, leggen we vrije busbanen 
aan. Op de Rubensstraat ligt er al een aantal jaren een vrije busbaan en deze zomer legden we ook 
vrije busbanen aan op de Luchthavenlaan in Vilvoorde. Om de reizigers geen tijd te laten verliezen 
wanneer trambussen van de Teniersstraat de Rubensstraat oprijden, markeren we op het laatste 
deel van de Teniersstraat een busbaan vanaf het kruispunt met de Van Dyckstraat. Op die manier 
rijden de trambussen vlot naar de halte en de busbaan op de Rubensstraat. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ook het andere deel van de Teniersstraat, tussen de Jordaensstraat en de Van Dyckstraat wordt 
gemoderniseerd.  

Om het ook voor de fietsers comfortabeler te maken, krijgt de Teniersstraat een nieuwe en vlakke 
asfaltlaag en komen de parkeerstroken allemaal aan de rechterkant (de zuidkant) te liggen, zodat er 
niet meer geslalomd moet worden. 

Om de snelheid van auto’s, bestelwagens en vrachtwagens onder controle te houden, leggen we een 
snelheidskussen aan net voor het kruispunt met de Van Dyckstraat. 

Wanneer?  

De werken starten op maandag 05/11/2018 en zullen, onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden, duren tot 15/11/2018. 

Hinder en omleidingen?  

De Teniersstraat zal voor deze werken afgesloten worden met uitzondering voor het plaatselijk 
verkeer. Gedurende de periode van deze werken geldt er een tijdelijk parkeerverbod. Het doorgaand 
verkeer richting het centrum van Vilvoorde zal worden omgeleid via de James Ensorlaan –  
Albert I-laan – Minnemolenstraat – Breemputstraat naar de Rubensstraat. 

 

Voor verdere vragen of inlichtingen kan u ons steeds bereiken via onderstaande contactgegevens. 
Alvast bedankt voor uw begrip. Meer info over de werken aan de Ring kan u vinden op 
www.werkenaandering.be.  

Heeft u concrete vragen over het verloop van de werf? Bel dan de bereikbaarheidsadviseur op  

0473 68 10 38. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

 

 

 

Peter Savenay       Joost Swinnen 
Technisch projectleider      Integraal projectleider 


