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Dankzij het Ringtrambus-project 
krijgt het Heldenplein een grondige 
 make-over. Samen met stad Vilvoorde 
heeft De Werkvennootschap plannen 
gemaakt voor een groen, veilig en 
aangenaam plein. 

De Ringtrambus is het openbaar vervoer 
van de toekomst: hogere frequenties, 
betere betrouwbaarheid, en groene-
re en comfortabele trambussen. Op 
het nieuwe Heldenplein zal de zachte 
 weggebruiker veel veiliger en comfor-
tabeler kunnen oversteken.

Door de rotondes te vervangen door 
twee kruispunten met verkeerslichten 
willen we het autoverkeer veel vlotter  
doen verlopen. De files van vandaag 
zijn er omdat de rotondes onderling niet 
afgestemd zijn. Met de inzet van slimme 
verkeerslichten zullen beide kruispunten 
met elkaar communiceren, waardoor 
we de files sterk proberen verminderen.

Het Heldenplein wordt groener dan 
ooit. De tuinen rond de O.L.V.-kerk 
 worden uitgebreid. De nieuwe bomen  
en zitplaatsen maken van het Helden-
plein een aangename verblijfsplek. We 
kijken er naar uit om binnen enkele jaren 
van het nieuwe Heldenplein te kunnen 
genieten. 

Om de werken in goede banen te leiden 
zetten we volop in op Minder-Hinder, 
op communicatie en op bereikbaar-
heidsadvies. We zullen regelmatig in-
formeren over deze ingrijpende werken 
en er zal steeds iemand klaarstaan om 
op uw vragen te antwoorden. Dit alles 
moet de hinder tot het minimum beper-
ken, ook al beseffen we dat een zekere 
vorm van overlast onvermijdelijk is. 

Het stadsbestuur en 
De Werkvennootschap zijn er 
alvast klaar voor.

Hans Bonte
Burgemeester 
Stad Vilvoorde

Heeft u een vraag of opmerking:
mail naar info@werkenaandering.be

www.werkenaandering.be

Bushalte en fietsenstalling
Dankzij de nieuwe overdekte bushalte en fietsenstalling wordt het openbaar 
vervoer een stuk aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker. We voorzien fietsen-
stallingen op verschillende plaatsen op het plein, mooi geïntegreerd in de 
omgeving. Zo kunnen fietsers makkelijker overstappen op het openbaar vervoer.

Het Boerenpaard
Het Boerenpaard van Rik Poot krijgt een plek op het nieuwe kerkplein. Op 
de ronde sokkel van het beeld kunnen passanten even op adem komen of 
rustig keuvelen met de buurtbewoners. Her en der op het plein worden extra 
zitelementen voorzien zodat het plein een aangename ontmoetingsplek wordt. 

Groene paden
Bijkomende nieuwe paden zorgen ervoor dat het gemakkelijker en aangenamer 
wandelen wordt. Die paden zijn ‘natuurlijke’ wegen die je volgt wanneer je over 
het plein loopt, ze zijn groen en schaduwrijk.

We verdubbelen het aantal bomen 
en planten 59 nieuwe klimaatbomen 
in verschillende afmetingen. Dat 
zijn bomen waarvan uit onderzoek 
gebleken is dat ze hun positieve 
eigenschappen optimaal kunnen 
inzetten binnen een stedelijke context.  
Ze worden enkel geplant binnen 
de bebouwde kom. We voorzien 3 
boomsoorten: honingboom, witte 
acacia en valse christusdoorn. 

Deze bomen zijn door de Universiteit 
van Wageningen geselecteerd omwille 
van hun positieve eigenschappen 
die bijdragen aan het klimaat, de 
waterhuishouding, de luchtkwaliteit 
en de biodiversiteit in stad Vilvoorde. 
Het regenwater wordt bijgehouden 
voor de bomen en het groen.

De kerktuin wordt opgewaardeerd 
en krijgt opnieuw een functie als tuin. 
Een mooi kader voor de kerk en een 
waardige toegangspoort voor de stad.

Barbara De Bakker
Schepen voor mobiliteit, 
ruimtelijke ordening, 
milieu en natuur

Joost Swinnen
Integraal 
projectleider 
De Werkvennootschap

Wouter Casteels
Algemeen manager 
De Werkvennootschap

Verhogen de luchtkwaliteit. 
Ze nemen veel CO2 op, filteren 

fijnstof NOx en O3 en zuiveren op 
die manier de lucht.

Verbeteren de biodiversiteit in 
stedelijk gebied. De bloemen 

bevatten veel nectar en stuifmeel 
en worden daarom druk bezocht 

door insecten.

Voeren overtollig water af en 
verbeteren waterkwaliteit.

Zijn bestand tegen 
langdurige droogte.

CO2 NOx

O3

Na de heraanleg van het Heldenplein 
kan je genieten van meer dan 770 vierkante

 meter groen.

Voetgangers en fietsers
De twee rotondes op het Heldenplein worden 
vervangen door kruispunten met verkeerslichten. 
Hierdoor kunnen voetgangers en fietsers veel 
veiliger over het Heldenplein wandelen en 
fietsen. Dankzij de verschillende nieuwe 
fietsenstallingen op het Heldenplein 
kunnen fietsers hun fiets veilig achterlaten. 
Met de aanleg van een breed, veilig en 
comfortabel fietspad willen we Vilvoorde beter
toegankelijk maken voor fietsers. 

Openbaar vervoergebruikers
Met de nieuwe halte op het Heldenplein krijgen alle (tram)busreizigers 
in Vilvoorde een centraal gelegen op- en afstapplaats. Deze halte komt op 
wandelafstand van de Grote Markt en het handelscentrum van Vilvoorde. 
De halte is naast een comfortabele wachtplek ook toegankelijk voor 
rolstoelgebruikers en kinderwagens.

Autobestuurders
Vandaag zijn de twee rotondes op het Heldenplein niet op elkaar afgestemd, met 
lange files tot gevolg. Door ze te vervangen door kruispunten met verkeerslichten 
zal het autoverkeer ook vlotter over het Heldenplein kunnen rijden. De files die zich 
vandaag opstapelen voor en tussen de rotondes zullen sterk verminderen dankzij 
de slimme afstemming en regeling van de verkeerslichten. Zo wordt 
het Heldenplein ook veel beter voor de automobilist.

Het nieuwe Heldenplein betekent een flinke verbetering voor alle 
weggebruikers: fietsers, voetgangers, autobestuurders en gebruikers van 
het openbaar vervoer. Iedereen kan zich veiliger bewegen op en rond het 
nieuwe Heldenplein.


