
 

 

 
WERKEN IN BELGIËLAAN  
VERVANGEN WEGVERSMALLINGEN DOOR BERLIJNSE KUSSENS 
 
 
Beste bewoner 
 
De komende weken voert De Werkvennootschap enkele wegenwerken uit 
in Vilvoorde. Het gaat om kleine aanpassingen om de weginfrastructuur 
klaar te maken voor de komst van de Ringtrambus. Die zal vanaf april 2020 
rijden op het traject van buslijn 820, in afwachting van de definitieve route. 
 
Eén van de aanpassingen vindt plaats in de Belgiëlaan. In de loop van 
november neemt de aannemer van De Werkvennootschap de twee 
wegversmallingen weg. Deze worden vervangen door Berlijnse kussens.  
 
Dit zijn kleine verkeersdrempels in kunststof die net als de huidige 
versmallingen tot doel hebben het verkeer af te remmen in de straat. 
Met deze kussens ondervindt de Ringtrambus, met zijn lengte van 24 
meter, geen problemen om in de straat te rijden en verkeer te kruisen. 
 
Op dinsdag 12 en woensdag 13 november verwijdert de aannemer eerst 
de wegversmalling ter hoogte van huisnummers 40-42 (westzijde straat). 
De twee daaropvolgende dagen, donderdag 14 en vrijdag 15 november, 
doet hij hetzelfde ter hoogte van huisnummer 14 (oostzijde straat).  
 
Bij het wegnemen van een wegversmalling wordt de Belgiëlaan telkens 
onderbroken voor autoverkeer. De straat blijft daarbij toegankelijk voor 
plaatselijk verkeer en bewoners kunnen hun woning altijd verlaten en 
bereiken. Weliswaar zal u, afhankelijk van de locatie van uw woning een 
korte omweg dienen te volgen.  

 
Lees verder op de achterzijde 
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        Aan de bewoners van deze straat 
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Omleidingsroute van 12 tem 15 november. Eerst onderbreking ter hoogte van Fase 1, daarna Fase 2  

 
 
De Berlijnse kussens en nodige wegmarkeringen zullen omstreeks 21 en 
22 november worden aangebracht. Tijdens deze ingreep dient de straat 
niet te worden onderbroken voor het verkeer. U kan dan beurtelings de 
werfzone passeren.  
 
Opgelet: de uitvoering van de werken is weersafhankelijk en kan omwille van 
slecht weer opschuiven. 
 
De Werkvennootschap dankt u bij voorbaat voor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Tom Buntinx 
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap 


