
Om de trambussen binnenkort op het 
Ringtrambustraject van Brabantnet 
te kunnen inzetten, voeren De 
Werkvennootschap en verschillende 
nutsmaatschappijen sinds begin mei 2019 
werken uit in de Sint-Annalaan. 

Het Brabantnet en de Ringtrambus 
kaderen in het programma van 
Werken aan de Ring en bieden een 
kwaliteitsvol alternatief voor de wagen. 

De Ringtrambus verbindt belangrijke 
locaties in de Noordrand, van Brussels 
Airport via het station van Vilvoorde tot 
de Heizel. Reizigers kunnen aan die haltes 
overstappen op de trein, tram of metro. 
Langsheen het tracé komen er bovendien 
veilige, vrijliggende fietspaden.

We houden je met deze bewonersbrief 
graag op de hoogte van het verloop van 
de werken in de Sint-Annalaan.

Herinrichting van 
de Sint-Annalaan
Stand van zaken
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Binnen enkele maanden zet De Lijn trambussen 
in op het traject van buslijn 820. Die buslijn 
verbindt nu al de belangrijke locaties in de 
Noordrand, zoals het Universitair Ziekenhuis in 
Jette, de Heizel, Strombeek-Bever, Koningslo, 
de tewerkstellingszone rond de Medialaan, het 
centrum en het station van Vilvoorde, Brucargo 
en Brussels Airport.

Na de herinrichting van de Sint-Annalaan 
rijden de trambussen van lijn 820 ook daar 
en hebben ze haltes aan de Mutsaard (ter 
hoogte van het kruispunt met de Kasteelstraat 
en de Sint-Amandsstraat) en aan de 
Carrefour (ter hoogte van het kruispunt met 
de Ringlaan, de Koningslosesteenweg en de 
Strombeeksesteenweg).
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Verloop werken Ringtrambus

Verloop werken Sint-Annalaan

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

- Dankzij de aanpassing van drie 
verkeerslichtengeregelde kruispunten 
in Vilvoorde en Machelen in het voorjaar 
van 2019, is de doorstroming er merkbaar 
verbeterd.

- Intussen verkregen we ook de nodige 
omgevingsvergunningen voor de aanleg van 
de meest cruciale busbanen in Machelen, 
Diegem en in het centrum van Vilvoorde.

- 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.

- Ook de werken aan de nutsleidingen 
(water, gas, elektriciteit en 
telecommunicatie) in de Sint-Annalaan 
verlopen volgens de vooropgestelde timing.
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Onder leiding van De Watergroep ondergaan 
de nutsleidingen in de Sint-Annalaan de nodige 
aanpassingen. Leidingen en kabels voor 
water, gas, elektriciteit en telecom worden 
verplaatst of gemoderniseerd waar nodig. 
Op die manier ontstaat er voldoende ruimte 
voor de gescheiden riolering en de nieuwe 
Ringtrambus-infrastructuur.

Fasering
De werfzone van de nutswerken is opgedeeld 
in drie deelzones waar telkens eerst de 
nutsleidingen en -kabels worden verplaatst of 
vernieuwd in een open sleuf. Daarna koppelt 
de aannemer de aangrenzende woningen aan 
op de vernieuwde nutsvoorzieningen. 

Zone 1
Meeuwenlaan tot Ringlaan
De afgelopen weken en maanden realiseerde 
De Watergroep enkele doorsteken ter 
hoogte van het kruispunt tussen de Ringlaan, 
Koningslosesteenweg en Strombeeksesteenweg. 
De aanleg van de nieuwe kabels en leidingen 
is ondertussen afgerond. Nog tot eind januari 
2020 koppelt de aannemer de woningen aan 
op de nieuwe nutsvoorzieningen. 

Zone 2
Strombeeksesteenweg tot Bloemendallaan
In de tweede zone legt de aannemer van De 
Watergroep nog tot midden december de 
nieuwe nutsvoorzieningen aan. Die werken 
bevinden zich op dit moment in sleuven aan de 
oneven zijde van de Sint-Annalaan. In de loop 
van november verhuizen de werken naar de 
even zijde van de laan. Van zodra de nieuwe 
leidingen en kabels aangelegd zijn, kunnen ook 
daar de nieuwe aankoppelingen gebeuren. 
Naar verwachting duren de aansluitingen tot 
het voorjaar van 2020. 

Zone 3
Bloemendallaan tot Strombeeklinde
In de loop van december starten 
de nutswerken in de zone tussen de 
Bloemendallaan en de Strombeeklinde. 
Ook daar wordt eerst in sleuven gewerkt, 
waarna de aansluitingen van de woningen 
kunnen worden aangepast. Als alles goed 
gaat, zijn de werken in het voorjaar 
van 2020 afgerond.

Aansluitend
werken aan riolering en wegenis
Bij slecht weer of andere onverwachte 
omstandigheden kunnen de hierboven 
vermelde tijdstippen nog wijzigen. 
Ondertussen bereidt De Werkvennootschap 
de eigenlijke riolerings- en wegeniswerken 
voor. In de tweede helft van maart 2020 
verwachten we daarmee te starten. 

Voorbereidende nutswerken:  
een stand van zaken
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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.

Blijf op de hoogte van de werken
Voor De Werkvennootschap start met de eigenlijke wegenwerken, 
organiseren we een infomoment waar je met al je vragen terecht kan. 
Je zal hiervoor tijdig een uitnodiging ontvangen. 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 wijzigen. De juiste timing vind je steeds op de website 
werkenaandering.be.


