
Vanaf september 2019 willen we trambussen op het Ringtrambustraject van 
het Brabantnet inzetten. De Ringtrambus laat toe om snel een kwaliteitsvol 
alternatief voor de wagen aan te bieden.  

De Ringtrambus verbindt belangrijke locaties in de Noordrand, zoals de Heizel, 
het station van Vilvoorde en Brussels Airport. Reizigers kunnen aan deze haltes 
overstappen op trein, tram of metro. Langs het hele tracé komen bovendien veilige 
en vrijliggende fietspaden.

We vertellen je graag meer over de Ringtrambus en de geplande werken in  
de Sint-Annalaan. 

Herinrichting van 
de Sint-Annalaan
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Op 6 mei 2019 zijn de wegenwerken in 
de Sint-Annalaan gestart. Die werken maken 
deel uit van de heraanleg van 25 straten en 
pleinen voor de komst van de Ringtrambus. We 
wachten niet tot alle werken afgerond zijn om 
de trambussen in te zetten. Vanaf dit najaar 

laat De Lijn de trambussen rijden op buslijn 820 
tussen het UZ Brussel en Brussels Airport. 
De Ringtrambus verbindt belangrijke locaties in 
de Noordrand, zoals het UZ Brussel, de Heizel, 
Strombeek, Koningslo, het station en het 
centrum van Vilvoorde en Brussels Airport.

Trambussen op lijn 820 tussen UZ Brussel, 
Vilvoorde en Brussels Airport

Reeds uitgevoerd of in uitvoering 2018-2019



Verloop werken Ringtrambus

Verloop werken Sint-Annalaan

De werken vorderen goed: de aanleg van de 
busbanen voor de Ringtrambus verloopt volgens 
de vooropgestelde timing. 

- In het voorjaar van 2019 werden drie 
verkeerslichtengeregelde kruispunten in 
Vilvoorde en Machelen aangepast zodat hier 
meer voorrang kan verleend worden aan de 
(tram-)bussen.

- De aanleg van de busbanen is van groot 
belang om de reistijd op het tracé in te 
korten en de stiptheid van de Ringtrambus te 
verzekeren.

 De eerste werken in de Sint-Annalaan 
zijn gestart in mei 2019. Het gaat dan 
voornamelijk om aanpassingen aan de 
nutsleidingen (water, gas, elektriciteit, 
telecommunicatie). 

- Ondertussen werden ook de 
omgevingsvergunningen aangevraagd 
voor de meest cruciale busbanen op de 
Woluwelaan in Machelen en Diegem en 
in het centrum van Vilvoorde (Rubensstraat, 
Heldenplein en Stationlei).

Openbaar
onderzoek

Aug ’18

Goedkeuring 
vergunning

Dec ’18

Infoavond  

Apr ’19

Start vernieuwing
nutsleidingen

Mei ’19

Volledig
vernieuwde

Sint-Annalaan

2022

Start herinrichting
Sint-Annalaan  

2019-
2020



Voorbereidende werken door De Watergroep
- De Watergroep coördineert de werken aan

de nutsleidingen. Die gebeuren in voorbereiding
van de eigenlijke heraanleg van de Sint-
Annalaan door De Werkvennootschap.

- Verplaatsen en moderniseren van de
nutsleidingen: waterleiding, gas, elektriciteit,
telecommunicatie.

Fasering
Op maandag 6 mei zijn de nutswerken gestart in 
de Sint-Annalaan. In juni schuiven de werken op 
in zuidelijke    richting, naar het kruispunt met de 
Ringlaan, Koningslosesteenweg en Strombeekse-
steenweg. 

3 juni tot 14 juni 2019 
Nutsaanpassingen naast de rijweg
- Werken aan de even kant op de

Sint-Annalaan, vanaf de Ravenlaan tot
de Strombeeksesteenweg.

- Geen hinder voor het autoverkeer.
- Voetgangs en fietsers (met de

fiets aan de hand) kunnen
de werken passeren.

24 juni t.e.m. 15 juli 2019
- Beurtelings verkeer aan het kruispunt tussen

de Sint-Annalaan en de Ringlaan, Koningslose-
steenweg en Strombeeksesteenweg.

- Nutswerken aan beide kanten van de rijweg.
- Zijstraten beperkt toegankelijk.

Fasering voorbereidende  
werken nutsmaatschappijen
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Strombeeksesteenweg is hierdoor volledig 
verhinderd voor autoverkeer in beide 
richtingen.

- Plaatselijk verkeer van en naar de
Strombeeksesteenweg volgt een
omleiding via de Meeuwenlaan en de
Keelstraat. Autoverkeer kan de Ringlaan of
Koningslosesteenweg terug inrijden vanaf
de Sint-Annalaan. Wegrijden kan door het
beurtelingse verkeer op de Sint-Annalaan
enkel via de achterliggende straten.

- Voetgangs en fietsers (met de fiets aan de
hand) kunnen de werken passeren.

Het plannetje hieronder geeft de werfzone 
schematisch    weer en toont de tijdelijke rijroutes.

24 juni tot 8 juli 2019
Kant Ringlaan en Koningslosesteenweg
- De aannemer realiseert een doorsteek

dwars onder de Ringlaan en de
Koningslosesteenweg. De doorgang tussen
die straten en de Sint-Annalaan is daardoor
volledig verhinderd voor autoverkeer.

- Plaatselijk verkeer van en naar de Ringlaan
of de Koningslosesteenweg volgt een
omleiding via de Piereman, Kleinewinkellaan,
Rodepoortstraat, Sint-Amandsstraat en/of
Bloemendallaan.

- Autoverkeer kan de Strombeeksesteenweg
nog wel inrijden vanaf de Sint-Annalaan. De
straat op dezelfde manier verlaten is door het
beurtelingse verkeer op de Sint-Annalaan niet
mogelijk en kan enkel via de Keelstraat en
Meeuwenlaan.

Het plannetje links geeft de werfzone 
schematisch    weer en toont de 
rijroutes.

8 tot 15 juli 2019
Kant Strombeeksesteenweg
- De aannemer legt een

doorsteek van de
nutsleidingen onder
de Strombeek-
sesteenweg aan. De
doorgang tussen de
Sint-Annalaan en de
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Blijf op de hoogte van de werken
Meer informatie over de werken aan de Sint-Annalaan vind je op 
werkenaandering.be/sint-annalaan. Daar kan je je inschrijven op de 
nieuwsbrief zodat je steeds op de hoogte bent van het laatste nieuws over 
de werken.
De vooropgestelde timing is onder voorbehoud en kan door 
omstandigheden in het gedrang komen. De juiste timing vind je steeds op 
de website werkenaandering.be.

Minder-Hinderplan  
Hinder tijdens de werken 
is onvermijdelijk. De 
bereikbaarheid van bewoners 
en handelaars staat centraal. 
Daarom bezorgen we je 
voor de start van de werken 
concrete informatie over 
de verwachte hinder en de 
voorziene omleidingen. 

Vragen in verband  
met bereikbaarheid?

Tijdens de kantooruren (van 9u tot 17u)  
neem je contact op met de 
bereikbaarheidsadviseur op het  
nummer 0477 95 83 09.

Of stuur een e-mail naar  
sint-annalaan@werkenaandering.be.
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Afkoppelingen
De private percelen worden afgekoppeld en regen- en afvalwater wordt 
gescheiden. Vilvoorde en Grimbergen hebben hiervoor een studiebureau 
aangesteld. Komende maanden zal een expert bij je langskomen om een 
afkoppelingsstudie uit te voeren. Voor meer informatie hierover kan je 
terecht bij je gemeente.

Werken in Het Voor en Koningslo
Naast de werken in de Sint-Annalaan zullen 
er ook werken doorgaan in Het Voor en 
Koningslo. Zodra hier een timing voor gekend 
is, brengen we je op de hoogte.


