
 

    

Update over nutswerken in de Sint-Annalaan 
 

 

Beste inwoner van de Sint-Annalaan,  

 

Op maandag 6 mei zijn de nutsmaatschappijen gestart met het verplaatsen en vernieuwen van hun 
kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit en telecom. Met deze brief informeren we u over 
het verdere verloop ervan aangezien deze vanaf volgende week hinder voor het verkeer 
veroorzaken. 

 

Rozenlaan onderbroken aan rotonde 

In de week van maandag 13 mei tot vrijdag 17 mei zal er gewerkt worden in de Sint-Annalaan op het 
kruispunt met de Rozenlaan. Het doorgaand verkeer dat normaal door de Rozenlaan kan rijden zal 



 

    

worden omgeleid via de Begonialaan en de Hortensialaan. Te voet of met de fiets aan de hand kan je 
wel passeren. 

 

Omleiding voor verkeer richting R0 en Grimbergen via Meeuwenlaan 

In de week van maandag 20 mei tot vrijdag 24 mei werkt men op de Sint-Annalaan tussen de 
Rozenlaan en de Hortensialaan. Het verkeer op de Sint-Annalaan in noordelijke richting (naar de Ring 
R0) volgt dan een omleiding via de Meeuwenlaan en de Leeuwerikenlaan. 

  



 

    

 

In de week van maandag 27 mei tot vrijdag 31 mei werken de nutsmaatschappijen ter hoogte van 
het kruispunt met de Meeuwenlaan en dat met de Ravenlaan. Vanaf de rotonde kan je die week 
geen van beide straten inrijden. Verkeer in de Meeuwenlaan heeft wel nog aansluiting naar de 
rotonde. Om vanaf de Sint-Annalaan naar de Meeuwenlaan of Ravenlaan te rijden, volg je een 
omleiding via de Leeuwerikenlaan. De onderbreking van de Ravenlaan geldt ook hier enkel voor de 
wagen. Te voet of met de fiets aan de hand kan je wel langs de werfzone heen stappen.  

 

  



 

    

Vanaf midden juni opnieuw hinder voor verkeer – details via volgende folder 

Op maandag 3 juni verplaatsen de werkzaamheden zich terug naar de zuidkant van de rotonde. De 
nutsmaatschappijen werken dan aan de pare zijde tussen de rotonde en de Strombeeksesteenweg. 
Men werkt hier terug buiten de rijweg (parkeerstrook, fiets- en voetpad) waardoor de hinder beperkt 
blijft. 

Wanneer de nutsmaatschappijen starten met hun werken in de Sint-Annalaan ter hoogte van het 
kruispunt met de Strombeeksesteenweg enerzijds en het kruispunt met de Ringlaan en de 
Koningslosesteenweg anderzijds zal er terug verkeershinder zijn.  

Omwille van een aantal kruisingen (doorsteken) door de rijweg, geldt er dan gedurende twee weken 
beurtelings verkeer over één beschikbare rijstrook van de Sint-Annalaan. Terzelfdertijd zijn dan de 
Strombeeksesteenweg, de Ringlaan en de Koningslosesteenweg afgesloten van de Sint-Annalaan.    

Over de omleidingsroutes en de detailplanning informeren we u via een volgende folder. Wil u zeker 
op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, schrijf u dan zeker in op de digitale nieuwsbrief 
via www.sint-annalaan.be. Zo krijgt u steeds de juiste en laatste informatie in uw mailbox. 

 

Meer over het project en de komst van de Ringtrambus 

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 Sint-Annalaan opwaarderen tot een moderne laan met ruimte voor alle 
vervoersmodi.  

Op de website www.sint-annalaan.be vindt u alle informatie en kan u zich bovendien inschrijven voor 
de digitale nieuwsbrief. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

 

Tom Buntinx 

Bereikbaarheidsadviseur 

Mail: tom@amaril.be 

Gsm: 0477 95 83 09 

 


