


Kanaalroute Noord 
Een nieuwe fietssnelweg langs 
het kanaal
Een project in het kader van Werken aan de Ring

Bewonersvergadering – deel 1 – Vilvoorde (27.08.2019)



Agenda

• De Werkvennootschap
• Werken aan De Ring
• N260 – Brusselsesteenweg/Westvaartdijk

• Fase 1: Zone Vilvoorde
• Fase 2: Zone Grimbergen



De Werkvennootschap



Wat?

De Werkvennootschap is een projectvennootschap door 
de Vlaamse overheid opgericht om grote 

infrastructuurprojecten integraal en gecoördineerd aan 
te pakken. 

De Werkvennootschap bundelt alle expertise en pakt 
mobiliteitsproblemen gebiedsgericht en projectmatig 

aan. 



Werken aan De Ring







Kanaalroute Noord



Situering project
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Kanaalroute vanaf Viaduct 
Vilvoorde tot Verbrande Brug 
(F23)



Situering project
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Kanaalroute vanaf Viaduct Vilvoorde tot 
Verbrande Brug

Fase 1: 
Zone Vilvoorde
Uitvoeringsfase in opstart

Fase 2 
Zone Grimbergen 
Uitvoeringsfase vanaf medio/najaar 2020 

Fase 1

Fase 2
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Comfortabele en aangename 
fietsverbinding

Veilig ontwerp met maximale 
scheiding

Hefboom tot vernieuwing van de 
rijweg en riolering

Integratie van lopende projecten tot 
een coherent geheel

Concept



Concept



Fase 1: Zone Vilvoorde
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Grondplan t.h.v. Viaduct Vilvoorde



Typedwarsprofiel t.h.v. Viaduct 
Vilvoorde
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Grondplan t.h.v. wijk Lenterik
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Grondplan t.h.v. wijk Lenterik
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Typedwarsprofiel t.h.v. wijk Lenterik
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Grondplan t.h.v. park 3 fonteinen



Typedwarsprofiel 
t.h.v. park 3 Fonteinen
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Grondplan t.h.v. park 3 fonteinen
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Grondplan t.h.v. Rubensstraat
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Grondplan t.h.v. Koningslosteenweg
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Luifel
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Grondplan t.h.v. Borghtstraat
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Nutsleidingen - Fluvius
• Vernieuwen van oude hoogspanning-, laagspanning- en kabels 

voor openbare verlichting
• Vervangen oude stalen gasleidingen 
• De netten worden “future proof” aangelegd 
• Na in dienstname van de netten zullen de huisaansluitingen 

gas/elektriciteit van de woningen langs het tracé vernieuwd 
worden -> Limgaz neemt contact op met bewoners.

• Ook overkoppelingen waterleiding en telecom -> contact wordt 
opgenomen door de maatschappijen

• Nieuwe ledverlichting voor weg en fietssnelweg na werken
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Nutsleidingen - Fluvius
• Aannemer: WAGRO 
• Werfzone maximaal 150 meter
• Verkeerslichten – beurtelings passeren
• Van Viaduct Vilvoorde -> Grimbergsesteenweg

• Start werken: 28/08/2019
• Duur werken: Ca. 8 weken
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Wegenis/rioleringswerken + aanleg 
fietssnelweg
• Aannemer: WILLEMEN INFRA
• Werfzone start aan de wijk Lenterik -> Grimbergsesteenweg
• Omleidingen nog uit te werken

• Start werken: 02/12/2019
• Einde werken: medio/najaar 2020
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Fase 2: Zone Grimbergen
Tunnel Westvaartdijk



Sfeerbeelden tunnel t.h.v. kade
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• Aannemer: WILLEMEN INFRA
• Fasering + omleidingen nog uit te werken

• Start werken: medio/najaar 2020
• Einde werken: najaar 2021

• Infomoment – Fase 2: medio 2020
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Wegenis/rioleringswerken 
+ aanleg fietssnelweg



• Aannemer: WILLEMEN INFRA 

- Projectleider: Frederik De Waele
- Werfleider: Pieter Lippens

• Opdrachtgever: De Werkvennootschap

- Projectleider: Jelle Vercauteren
- Werfcoördinator: Patrick Potargent
- Werfleider: Kris Temmerman (Arcadis)
- Werftoezichter: Didier Van Hoorde (Arcadis)
- Bereikbaarheidsadviseur: Tom Buntinx (Amaril)
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Wie is wie?



Werken in de omgeving
Minder hinder aanpak



• Werken Verbrande Brug (Grimbergen)
• Vanaf 26/08: verkeerslichten
• Vanaf 16/09: werken naast de Westvaartdijk

• Werken Wolvertemsesteenweg (N211) (Agentschap Wegen en Verkeer)
• Periode sept/okt -> proefsleuven
• Voorjaar 2020: eigenlijke werken

• Werken fiets/voetgangersbrug (De Vlaamse Waterweg)
• Voorjaar 2020

• Werken weg/riolering/fietssnelweg (De Werkvennootschap)
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Wegenwerken



• Minder hinder ≠ geen hinder

• Coördinatie van de werven in de omgeving -> minder 
hinder coördinator

• Overleg met bedrijven, i.s.m. VOKA
• Aanspreekpunt handelaars en bewoners -> 

bereikbaarheidsadviseur
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Minder Hinder aanpak



Bereikbaarheidsadviseur
Tom Buntinx



 De bereikbaarheidsadviseur (BA) werkt in opdracht van De Werkvennootschap (DWV)
 vervult een brugfunctie tussen omgeving en projectpartners (DWV, gemeente, aannemer, 

nutsbedrijven, studiebureau, ...)
 de BA bekijkt het project vanuit het perspectief van de aangelanden (bewoners, 

weggebruikers, handelaars, bedrijven). Hij zoekt daarbij naar concrete maatregelen om de 
hinder van een  project zo beperkt mogelijk te houden

 hij ondersteunt het communicatieteam bij de opmaak van bewonersbrieven, nieuwsmails, 
etc.

 de BA is centraal aanspreekpunt/contactpersoon voor iedere betrokkene van een 
welbepaald infrastructuurproject

 heeft bijzondere aandacht voor de bereikbaarheid van bedrijven/handelaars en 
communiceert vaak heel specifiek en individueel met deze doelgroep
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Kader
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Taken

brugfunctie uniek 
aanspreekpunt

overleg met 
stakeholders

minderhinder 
oplossingen 
voorstellen

omgevings- en 
hinderanalyse 

bereikbaarheids-
kaartjes/plannetjes

uitwerken van 
signalisatie op 

maat van 
bedrijven 

…
proactieve 
opvolging : 

minderhinder



Meer info?

www.dewerkvennootschap.vlaanderen

www.werkenaandering.be/F23



Vragen?
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