
 

 

 
 
 
 
 
START HERINRICHTING BRUSSELSESTEENWEG OP MAANDAG 2 DECEMBER 
OP- EN AFRIT RUBENSSTRAAT TWEE WEKEN AFGESLOTEN 
 
 
Beste mevrouw, mijnheer 
 
Tijdens de komende weken en maanden vinden ingrijpende werken 
plaats op de Brusselsesteenweg die vanaf 2 december onderbroken is 
voor verkeer. Plaatselijk verkeer volgt bovendien in de eerste twee 
weken van december een omleiding via de Grimbergsesteenweg.  
Met deze brief informeren we u graag over de aard van de werken en de 
verkeerssituatie in uw buurt.  
 
Op- en afrit Rubensstraat afgesloten tijdens eerste 2 weken van december 

Vanaf aanstaande maandag 2 december past netbeheerder Fluvius haar 
kabelwerken in de Brusselsesteenweg ter hoogte van de Rubensstraat 
aan. De op- en afrit van en naar de brug zullen hierbij onderbroken zijn. 
Deze werken duren in principe twee weken. Verkeer volgt zolang een 
omleiding via de Grimbergsesteenweg.  
 
Tijdelijk parkeerverbod aan even zijde Grimbergsesteenweg 

De omleiding door de Grimbergsesteenweg geldt enkel voor plaatselijk 
verkeer tussen de Brusselsesteenweg en de Rubensstraat. Het verbod 
voor voertuigen zwaarder dan 3,5T blijft in voege. Enkel bussen van De 
Lijn zullen in beide richtingen mogen passeren. Om een vlotte doorgang 
te verzekeren geldt er tijdelijk een parkeerverbod langs de noordzijde 
(even huisnummers) van de Grimbergsesteenweg. 

 
 

Lees verder op de achterzijde 
 

DATUM 

27 NOVEMBER 2019 
 

BETREFT 

OMLEIDING VIA UW STRAAT 
 
 

 
 
 

        Aan de bewoners van deze straat 
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Doorgang Brusselsesteenweg onderbroken vanaf maandag 2 december 

Samen met de werken van Fluvius start De Werkvennootschap tegelijk 
de herinrichting van de Brusselsesteenweg op. Vanaf nu maandag voert 
onze aannemer voorbereidende werken uit tussen de Rubensstraat en 
het viaduct van de R0. Hij zal daarbij meteen de Brusselsesteenweg 
afsluiten voor verkeer.  
 
Bewoners in de Lenterik en langs de Brusselsesteenweg rijden vanaf 
dan via de zuidkant (kant viaduct). Enkel de sportclubs zijn bereikbaar 
vanaf de noordzijde (kant Europabrug). Met de fiets of te voet kan u wel 
in beide richtingen de werken passeren. Vrachtverkeer wordt omgeleid 
richting Verbrande Brug.  
 
De onderbreking van de Brusselsesteenweg duurt een jaar. Vanaf 
januari tot eind 2020 vinden de riolerings- en herinrichtingswerken 
plaats. Vanaf volgend najaar schuiven de werken verder op richting 
Grimbergen.  
 
Blijf op de hoogte  

De Brusselsesteenweg is onderdeel van de F23, een belangrijke 
fietsverbinding tussen Boom en Brussel. Het traject langs de N260 
tussen de Verbrande Brug in Grimbergen en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest is aan vernieuwing toe.  Op www.werkenaandering.be/f23 vindt 
u meer informatie over het project. Via brieven als deze houden we u op 
de hoogte over belangrijke wijzigingen tijdens het verloop van de 
werken. 
 
De Werkvennootschap verontschuldigt zich voor de mogelijke hinder en 
dankt u voor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Tom Buntinx 
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap 


