
(T)rap naar Brussel
De F23 is een 32 km lange fietssnelweg die Boom met Brussel verbindt. Het 
traject langs de N260 (Westvaartdijk/Brusselsesteenweg) tussen de Verbrande 
Brug in Grimbergen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is aan vernieuwing en 
verbetering toe. Eind augustus 2019 worden daarvoor de nodige werken opgestart. 
Die aanpassingen moeten van de fiets een volwaardig alternatief maken voor 
het woon-werkverkeer in de regio. Ook de weg en de riolering worden volledig 
vernieuwd.

Een comfortabele en veilige infrastructuur voor fietsers is een van de belangrijke 
voorwaarden om de modal shift – de verschuiving in de manier waarop we ons 
verplaatsen – te doen slagen. Een vrijliggend fietspad met een breedte van 4 
meter maakt van de Kanaalroute Noord een comfortabele, kwalitatieve en veilige 
fietssnelweg. Ter hoogte van industriële laad- en loskades kan er in de toekomst veilig 
gefietst worden via een fietssleuf en twee tunnels. Ook de groene invulling van de 
zones rondom het pad zal bijdragen tot de kwaliteit van deze fietssnelweg.

De F23
Kanaalroute Noord
Een nieuwe 
fietssnelweg 
langs het kanaal



Volwaardige fietssnelweg

Het fietspotentieel op de Kanaalroute Noord 
werd tot nu onderbenut. Omdat het pad op 
verschillende plaatsen onbestaand, onveilig en 
niet vrijliggend was, voldeed de infrastructuur niet 
aan de eisen van een fietssnelweg. De geplande 
werken bieden daarop een antwoord.

De keuze voor de fiets 
vergemakkelijken

Met de nieuwe fietssnelweg willen we het 
fietspotentieel op de Kanaalroute Noord 
veel beter benutten. Comfortabele en 
veilige fietspaden langs de N260 kunnen 
weggebruikers verleiden om vaker de auto 
te laten staan en te kiezen voor de fiets. 
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- Op verschillende plaatsen takken andere fietsroutes aan.
- Langs de route zijn er bushaltes en wordt een aansluiting op de Ringtrambus voorzien.
- Mogelijke conflicten met vrachtverkeer worden vermeden via een fietssleuf en fietstunnels.
- Een groene invulling draagt bij tot de kwaliteit van de fietssnelweg.

Zone van de werken

Het te vernieuwen stuk van de fietssnelweg F23 
loopt over een afstand van 4,3 kilometer langs  
en/of parallel aan het kanaal en de N260, tussen 
de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en de Verbrande Brug in Grimbergen. Dat stuk is 
onderdeel van de fietssnelweg F23 tussen Brussel en 
Boom. Met dit project leveren we een belangrijke 
bouwsteen voor een sterke verkeersas met een hoog 
fietspotentieel.

Een nieuwe weg  
en gescheiden riolering

Naast de aanleg van de nieuwe fietssnelweg langs 
het kanaal, wordt ook de weg zelf volledig vernieuwd. 
Bovendien wordt er een nieuwe riolering aangelegd 
die de scheiding van regen- en afvalwater mogelijk 
maakt. 
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De komende weken staan er verschillende werken 
in de regio gepland. De vermelde data zijn onder 
voorbehoud van de weersomstandigheden.

Werken door  
De Werkvennootschap

Fase 0
23 – 25 augustus

- Van 23 augustus tot en met 25 augustus wordt 
de Westvaartdijk hersteld. In afwachting van de 
grondige vernieuwing van de straat worden in 
een eerste fase de putten in de weg opgevuld en 
krijgt het volledige wegdek een nieuwe laag.

- Op 23 augustus start de aannemer met het frezen 
en plaatsen van de onderlaag op de meest 
beschadigde plaatsen. Beurtelings verkeer is 
mogelijk maar hou wel rekening met lokale hinder. 

- Op 25 augustus wordt de rijweg volledig 
afgesloten voor alle verkeer om de nieuwe 
asfaltlaag te leggen.

Fase 1
Vanaf begin september 2019

- Op 2 september  starten de werken van de 
nutsmaatschappijen ter hoogte van de Lenterik. 
De leidingen worden verplaatst en op sommige 
plaatsen vernieuwd. Beurtelings verkeer blijft 
mogelijk. 

- Vanaf 1 december start de aannemer met de 
herinrichtingswerken ter hoogte van de Lenterik. 
Tijdens die werken wordt de rijweg volledig 
afgesloten en worden omleidingen voorzien. 
Die werken op grondgebied van de gemeente 
Vilvoorde lopen tot midden 2020.

Fase 2
Midden 2020

- Vanaf midden 2020 begint de aannemer aan de 
tweede fase op grondgebied van de gemeente 
Grimbergen.

Werken door  
de gemeente Grimbergen

- Van 26 augustus tot 15 november voert de 
aannemer werken uit op de Westvaartdijk in 
de zone waar doorgaand verkeer mogelijk 
is. Afwisselend verkeer wordt geregeld via 
verkeerslichten en -borden. De verbinding 
via Verbrande brug richting Oostvaartdijk 
blijft steeds open, maar hou rekening met 
een beperkte doorstroming voor auto’s en 
vrachtverkeer.

- Van 16 september tot voorjaar 2020 werkt 
de aannemer aan de Westvaartdijk voorbij 
Verbrande brug tot aan de Vaartstraat. 
Ook aan het kruispunt met de Verbrande 
Brugsesteenweg wordt er gewerkt. Tijdens 
de werken in deze zone is er geen plaatselijk 
verkeer mogelijk en zal een omleiding 
gevolgd moeten worden via de Industrieweg. 
Doorgaand verkeer van de Westvaartdijk 
richting de Oostvaartdijk en omgekeerd is wel 
mogelijk tijdens de werken. 

Werken door  
Agentschap Wegen en Verkeer

Agentschap Wegen en Verkeer plant de 
herinrichting van de N211 (Wolvertemsesteenweg) 
ter hoogte van Grimbergen. Daarom wordt de 
N211 in september en oktober 2019 tot 4 weken 
afgesloten en omleidingen worden voorzien.

Werken door  
De Vlaamse Waterweg

De Vlaamse Waterweg start volgend jaar met 
de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug 
ter hoogte van de Lenterik. 

Overzicht van  
de geplande werken  
in de buurt
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Blijf op  
de hoogte  
Meer informatie over het 
project van fietssnelweg 
F23 vind je op  
werkenaandering.be/F23. 
Daar kan je je inschrijven 
op de nieuwsbrief van de 
F23 zodat je steeds op de 
hoogte bent van het laatste 
nieuws over de werken.

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 F23@werkenaandering.be.


