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Plandoelstellingen
Voor de herinrichting van de 
Ring loopt een geïntegreerd 
planningsproces. Dat is het 
proces dat nodig is om be-
stemmingen te wijzigen aan de 
hand van een nieuw ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP). In dat 
planningsproces formuleren 
we een aantal plandoelstellin-
gen rond verkeersveiligheid 
en doorstroming, leefbaarheid, 

eveneens landschappelijke ver-
bindingen (ecoducten) over de 
Ring, fietsverbindingen over en 
onder de Ring, verbeteringen aan 
het groen-blauwe netwerk, enz.
Zo’n geïntegreerd plannings-
proces vraagt om inspraak van 
bevolking, gemeenten, belangen-
groepen en alle andere stakehol-
ders. In juni en juli 2018 werd die 
publieke raadpleging gehouden. 
Op basis van alle inspraak die 
werd verzameld en bestudeerd, 
werden een aantal alternatieven 
op het basisplan geformuleerd. 
Die alternatieven zijn andere 
manieren om de plandoelstel-
lingen te bereiken. Het kan 
gaan om een verschillend aantal 
rijstroken, mogelijke wijzigingen 
aan het lengteprofiel (hoe hoog 
of laag de Ring ten opzichte van 
zijn omgeving komt te liggen), 
mogelijke overkappingen, en 
het aantal op- en afritten of de 
locatie ervan. 

multimodale bereikbaarheid 
en landschappelijke inpassing. 
Om die doelstellingen te reali-
seren werd een basisplan op-
gesteld. Voor de herinrichting 
van de Ring gaat het om een 
voorontwerp met scheiding 
van doorgaand en lokaal ver-
keer, met in elke richting drie 
rijstroken voor het doorgaand 
verkeer en twee voor het lokaal 
verkeer. Dit voorontwerp omvat 

Alle alternatieven 
worden bestudeerd
Al die alternatieven worden 
momenteel verder uitgewerkt 
en bestudeerd op vlak van 
technische haalbaarheid. Dit 
wordt neergeschreven in een 
scopingnota. Daar       na worden alle 
alternatieven bekeken in een on-
afhankelijk milieueffectrapport 
(MER). Dit MER onderzoekt 
mogelijke gevolgen van bepaalde 
activiteiten of ingrepen op mens 
en milieu. 
Aan de hand van een maat-
schappelijke  kosten-baten- 
ana lyse (MKBA) worden van  
alle alternatieven de maat-
schappelijke kosten en baten 
in kaart gebracht. Het gaat 
niet enkel om financieel-eco-
nomische baten, maar ook om 
maatschappelijke baten op vlak 
van leefbaarheid, luchtkwaliteit, 
geluidsoverlast enz. Zowel het 
MER als de MKBA zullen rond 
de zomer van 2019 klaar zijn.  
Op basis van die twee studies 
zal de Vlaamse Regering een 
ontwerp-GRUP (gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan) 
voorlopig vaststellen, in lijn met 
het voorkeursalternatief. Dit ont-
werp-GRUP  wordt vervolgens in 
een openbaar onderzoek aan de 
bevolking voorgelegd. 

Naast de investeringen in openbaar 
vervoer, fietssnelwegen en leefbaarheid 
in de brede regio rondom de Ring omvat 
het programma Werken aan de Ring 
ook de herinrichting van de Ring rond 
Brussel zelf. Ook daar zijn investeringen 
in leefbaarheid, groenverbindingen, 
fietsverbindingen en openbaar vervoer 
voorzien. Om dat te realiseren moeten 
heel wat procedures worden doorlopen, 
en worden momenteel een aantal 
alternatieven bestudeerd. 

Op basis van 
alle inspraak die 
werd verzameld 
en bestudeerd, 
werden een aantal 
alternatieven 
op het basisplan 
geformuleerd.
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Het laatste jaar verzamelden we enorm veel meningen, opmerkingen, 
ideeën, suggesties en inspraakreacties over de Werken aan de Ring rond 
Brussel. Daarmee zijn we aan de slag gegaan om het programma Werken 
aan de Ring richting te geven. Wat de betrokken gemeenten, actiegroe-
pen, middenveldorganisaties, weggebruikers en omwonenden denken 
over Werken aan de Ring is erg belangrijk. Daarom zijn we, op basis 
van al die ideeën en inspraakreacties, een aantal alternatieven aan het 
formuleren. Onderzoek zal vervolgens inzicht bieden in de effecten van 
de verschillende alternatieven. Op de voorpagina van deze krant leest u 
meer over de alternatieven en de volgende stappen.

Sinds de vorige editie van deze krant zijn de werken gestart voor de eerste 
‘Werken aan de Ring’-fietssnelweg, langs de A12 in Meise en Grimber-
gen. Tegen de zomer van 2019 zullen we gestart zijn met de werken aan 
nog vier fietssnelwegen. Een fietssnelweg is telkens vier meter breed en 
kruist zo weinig mogelijk ander verkeer. Zo willen we de Vlaamse Rand 
en de hoofdstad op een vlottere en veiligere manier bereikbaar maken 
met de fiets. 

De schop ging deze zomer ook in de grond voor de Ringtrambus, de eerste 
van de drie lijnen van het Brabantnet. In Vilvoorde begonnen we met de 
aanleg van vrijliggende fietspaden, die langs het hele Ringtrambustracé 
zullen lopen. Samen met onze fietssnelwegen leggen we ongeveer zo’n 
60 km fietsinfrastructuur aan. In de komende jaren leggen we voor de 
Ringtrambus ook 16 km vrije busbanen aan. De trambussen zullen al in 
het voorjaar van 2019 rijden. Op pagina 4-5 leest u er alles over. 

We willen u graag blijven informeren. We brengen deze krant tweemaal 
per jaar uit, maar we doen nog veel meer dan dat. Wellicht hebt u al eens 
een infomarkt of gespreksavond over Werken aan de Ring bijgewoond. 
Vanaf februari organiseren we opnieuw gespreksavonden, ook in uw 
buurt. We geven dan meer toelichting bij de stand van ons programma en 
antwoorden op al uw vragen. De volledige agenda staat op de achterkant 
van deze krant. Veel leesplezier en graag tot dan!

Wouter Casteels
Algemeen Manager, De Werkvennootschap
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fietssnelweg langs  
de A12 in uitvoering 6

Om de studie over de toekomst van 
de Ring in het oosten van Brussel 
vorm te geven, hebben we jou nodig. 
We willen weten welke problemen je 
als omwonende of gebruiker ervaart, 
en wat je graag anders zou zien. In 

een korte enquête peilen we 
naar de kansen en knelpun-
ten voor alle weggebrui-
kers, voor versterking van 
het groen en verbetering 
van de leefbaarheid.

Doe mee via
ringoost.be

Vul de
enquête in

En geef mee vorm  
aan de Ring  

van de toekomst
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Vul de enquête in en geef mee vorm aan de Ring van de toekomst via ringoost.be
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De nieuwe studie zal zich 
niet beperken tot enkel de 
weginfrastructuur van de 
Ring. Mobiliteit stopt immers 
niet aan het einde van een 
weg, maar hangt nauw samen 
met de ruime omgeving die 
ze ook beïnvloedt. Daarom 
is deze studie een uitgelezen 
kans om te onderzoeken wat 
er in de regio voor verbetering 
vatbaar is, zodat we de alge-
mene leefbaarheid kunnen 
verhogen. Zo zal er aandacht 
zijn voor onder meer sluipver-
keer, geluidsoverlast, moeilijke 
oversteekplaatsen voor zachte 
weggebruikers en versnippe-
ring van groen.

Zoniënwoud dwars 
doormidden 
Het oostelijke deel van de Ring 
loopt door een van de grootste 
beboste gebieden van België, 

het Zoniënwoud. Het is er 
aangenaam wandelen, fietsen, 
joggen en paardrijden, maar de 
Ring die het Zoniënwoud dwars 
doormidden snijdt, werkt als 
een harde grens. De Ring vormt 
ook een barrière voor de dieren 
en planten die in het gebied le-
ven en kan voor dieren die de 
oversteek wagen erg gevaarlijk 
zijn. Om die barrièrewerking 
van de Ring te milderen, onder-
zoeken we hoe we beide delen 
van het woud weer dichter bij 
elkaar kunnen brengen en hoe 
we het als een ecologisch geheel 
kunnen versterken.

Lokale overlast 
verminderen
Omdat het verkeer op de 
Ring zelf vaak opstropt, zoe-
ken automobilisten andere 
oplossingen weg van de Ring.  
De woonkernen rondom krijgen 
daardoor flink wat sluipverkeer 
te slikken waardoor de leef-
baarheid er onder druk komt te 
staan. In de studie zal worden 
gezocht naar oplossingen om dit 
verkeer dat niet in de woonker-
nen thuishoort, er weer weg te 
halen. Diezelfde woonkernen 
kampen ook geregeld met ge-
luidsoverlast. We bekijken dan 
ook wat voor deze problematiek 
mogelijke oplossingen zijn.

Multimodale aanpak
Verkeer zal in de toekomst steeds 
verder evolueren naar een mul-
timodale mobiliteit waarbij de 
verschillende vervoerswijzen op 
elkaar zijn afgestemd. Overstap-
pen van het ene vervoersmiddel 
op het andere kan dan snel en 
eenvoudig. De nieuwe studie wil 
van meet af aan onderzoeken 
hoe we de verschillende modi 
kunnen versterken: we bekijken
waar en hoe we de fiets- en voet-
gangersinfrastructuur kunnen 
verbeteren en hoe we het open-
baar vervoer in de regio kunnen 
optimaliseren. Uiteraard wordt 
ook de automobiliteit onder de 
loep genomen. De inrichting van 
de kruispunten en hoe die beter 
kan, wordt onderzocht.

Mobiliteitsstudie  
in brede zin
Kortom, net als voor het noorde-
lijke deel van de Ring streven we 
voor het oostelijke deel naar een 
studie die mobiliteit in de brede 
zin van het woord bekijkt. Het 
team dat deze studie uitvoert zal 
daarom onderzoeken hoe we zo-
wel de kruispunten als de brede 
omgeving op een toekomst-
gerichte en kwalitatieve manier 
kunnen verbeteren. 

Het projectgebied van Werken aan de 
Ring loopt over het noordelijke deel van 
de Ring, van de E40 richting Gent tot de 
E40 richting Luik. Maar de Ring loopt 
verder langs het oosten van Brussel. Ook 
dat deel is intussen verouderd en heeft 
moeite om de huidige verkeersstromen vlot 
te laten verlopen. Een nieuwe studie bekijkt 
nu wat beter kan. Het verhogen van de 
leefbaarheid en de veiligheid staat  
daarbij centraal.

FietswegProjectgebied

De woonkernen 
rondom krijgen 
daardoor flink wat 
sluipverkeer te 
slikken waardoor 
de leefbaarheid 
er onder druk komt 
te staan.

© Agentschap wegen en verkeer

© Agentschap wegen en verkeer

Nieuwe studie  
bekijkt ook
‘Ring Oost’
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De Ringtrambus rijdt niet 
op sporen, maar krijgt op een 
zo groot mogelijk deel van 
zijn traject een eigen bedding 
of vrije busbanen. Het traject 
van de Ringtrambus loopt 
tussen het UZ Brussel in Jette, 
Strombeek, Koningslo, Vil-
voorde   en de Luchthavenregio.

Om het tracé voor te bereiden 
op de komst van de 24 meter 
lange Ringtrambus, worden nu 
al kleine aanpassingswerken 
gedaan aan haltes en straten 
in Vilvoorde, Grimbergen en 

het tracé van de Ringtrambus 
voorzien van zo’n 16 kilometer 
vrije busbanen. De werken om 
die busbanen aan te leggen 
zullen in de komende jaren 
gebeuren. Er wordt echter niet 
gewacht om de Ringtrambus-
sen in te zetten. De busbanen 
worden, volgens het verloop 
van de werkzaam heden, stap 
voor stap in gebruik genomen. 
Hierdoor verbetert stelselmatig 
de doorstroming en verhoogt het 
comfort en gebruiksgemak voor 
de reiziger.

Sterk alternatief 
voor de auto
Het tracé van de Ringtrambus 
zal geflankeerd worden door 
nieuwe, vrije fietspaden. Aan 
elke bushalte zijn fietsstallingen 
voorzien zodat het combineren 
van fiets en bus vlot en eenvou-

De Ringtrambus 
komt eraan

In het voorjaar van 2019 verschijnt 
de Ringtrambus voor de eerste keer in 
het straatbeeld. En je zal er niet kunnen 
naast kijken, want met zijn lengte van 
24 meter is zo’n trambus een stuk langer 
dan een klassieke bus en biedt hij dus 
plaats aan meer reizigers.  

M

R0

R0

Grimbergen Vilvoorde

Zaventem

Machelen

Brussels
Airport 

Brussel-Noord

Gevangenis Haren

Heizel

UZ Jette

Tracé lijn 820
Ringtrambus vanaf Pasen 2019

Toekomstige tracé
van de Ringtrambus
na aanleg busbanen
en werken Woluwelaan/Ring

Tracé lijn 820
Ringtrambus vanaf Pasen 2019

Toekomstige tracé
van de Ringtrambus
na aanleg busbanen
en werken Woluwelaan/Ring

dig is. De Ringtrambus is de 
eerste realisatie van het Bra-
bantnet, de drie hoogwaardig 
openbaarvervoerslijnen die de 
Vlaamse Rand en de hoofdstad 
beter bereikbaar zullen maken.

Samen met de extra aangelegde 
fietspaden en infrastructuur die 
combimobiliteit mogelijk maken, 
betekent dit een snel en com-
fortabel alternatief voor de auto 
en de structurele files. 

Machelen. Zo worden enkele 
haltes en verkeerslichten aan-
gepast en worden een aantal    
verkeersveiligheidsingrepen 
uitgevoerd. De komende jaren 
krijgt de Ringtrambus 16 kilo-
meter vrije busbanen, zodat 
reizigers kunnen rekenen op 
een snelle  en betrouwbare 
dienstverlening.

Primeur voor lijn 820
De allereerste keer dat de Ring-
trambus uitrijdt, zal hij het tra-
ject van de huidige buslijn 820 
volgen. In de toekomst wordt 

Projectleider  
aan het woord
Joost Swinnen
Integraal projectleider Brabantnet

“In 2009 hebben we in Kampenhout de lang-
ste busbaan van Vlaanderen aangelegd. 
Dankzij de busbaan van 7,62 km verdubbel-
de het reizigersaantal van 1.500 reizigers 
naar 3.000 reizigers per dag. Maar nu, voor 
de Vlaamse Rand, zijn we nog ambitieuzer: 
we gaan 16 km vrije busbanen bouwen om 
een echt hoogwaardig openbaar vervoer 
te kunnen aanbieden met échte tramkwa-
liteit. Van deze 16 km vrije busbanen zullen 

niet alleen de reizigers van de Ringtrambus 
kunnen genieten, maar ook alle reizigers die 
met de bus naar het centrum van Vilvoorde 
komen. We verwachten ook hier dat twee 
keer zoveel mensen met de bus zullen rei-
zen. Vandaag gebruiken meer dan 5.000 
reizigers de bus tijdens de spits in Vilvoorde. 
Wanneer dat er 10.000 worden, zal dat de 
verkeersdruk op de Vlaamse Rand een heel 
stuk verlichten.”

Halte Rubensstraat met toegang tot het domein Drie Fonteinen
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Waar de Ringtrambus een eigen 
bedding krijgt, zijn soms gron-
dige veranderingen nodig. Dat 
geldt ook voor de Sint-Annalaan 
in Grimbergen en Vilvoorde, die 
volledig heraangelegd wordt. 
De Ringtrambus krijgt daar een 
eigen bedding, parkeerplaatsen 
worden heringericht en nieuwe 
fietspaden aan weerszijden van 
de laan zijn voorzien.
Voordat die werken kunnen op-
starten, gaan vanaf maart 2019 

de nutsmaatschappijen aan de 
slag voor de vernieuwing en aan-
passing van nutsleidingen zoals 
de waterleiding, elektriciteitslei-
dingen en leidingen voor internet 
en telefoon. Die voorbereidende 
werken in de Sint-Annalaan zullen 
ongeveer een jaar duren. Tijdens 
de werken is de bereikbaarheid 
van woningen en handelszaken 
prioritair en wordt de hinder zo 
veel mogelijk beperkt.

JoynJoyn,
een persoonlijke wegwijzer 
voor stedelijke mobiliteit
Stel je voor: het is een doordeweekse ochtend en je moet van A naar B, maar 
je weet niet hoe. Je wil de files in de stad vermijden, zonder auto lijkt het haast 
onmogelijk. Of dat denk je toch. JoynJoyn is net ontwikkeld om die problemen 
uit de wereld te helpen. Het is als het ware een handige mobiliteitsassistent die 
je overal en altijd op zak hebt. Via de app kan je op elk moment checken welke 
mobiliteitsoplossingen in de buurt zijn. Van deelfietsen tot elektrische scooters, 
openbaar vervoer en deelauto’s. Met de JoynJoyn app geraak je overal in een 
mum van tijd.
joynjoyn.com

Mobit,
slim en flexibel fietsen
Om steden leefbaar en makkelijk bereikbaar te houden is er nood aan mobili-
teitsoplossingen. Mobit biedt zo’n oplossing aan. Het principe van deelauto’s is 
ondertussen niet meer onbekend, maar kende je het begrip ‘deelfietsen’ al? Het 
principe is hetzelfde als bij deelauto’s. Je reserveert een fiets, pikt die op en levert 
die op een bepaalde plaats terug af. Lekker gemakkelijk maar je moet wel steeds 
naar die afgesproken plaats. 

Mobit doet het iets anders. De app zoekt de dichtstbijzijnde vrije Mobit fiets 
en gidst je ernaartoe. Je opent het slot door de QR-code te scannen en je kan 
vertrekken. Je kiest zelf je route, je snelheid en je bestemming. Als je de fiets niet 
meer nodig hebt, parkeer je je fiets, doe je hem op slot en je rit is automatisch 
beëindigd. Handiger kan bijna niet!
mobit.eu

Commuty,
jouw mobiele partner
Behoor jij ook tot die groep mensen die steeds de auto naar het werk neemt 
en zich dan te pletter zoekt naar een parkeerplaats? Vind je het niet leuk om 
steeds alleen naar je werk te fietsen? Misschien biedt de Commuty app wel de 
oplossing voor jou. 

Met de app kan je snel en eenvoudig car- en zelfs fietspoolers binnen je bedrijf of 
in de buurt ervan vinden. Via de app kan je contact met hen opnemen om samen 
je rit naar het werk te organiseren. Je agenda invullen om kilometervergoeding 
voor fietsen te krijgen of een parkeerplaats te reserveren? Het kan allemaal. 

De organisatie waar je werkt moet wel lid moet zijn van Commuty. Is dat nog 
niet het geval, argumenten genoeg om de verantwoordelijke binnen je bedrijf 
te overtuigen. 
commuty.net

Blue-bike,
je fiets op zak
Heb je een vergadering in een andere stad? Pendel je naar je werk of naar school? 
Ga je op citytrip in eigen land? Als je met de trein gaat, ben je ze allicht al tegen-
gekomen, die blauwe fietsen die in heel België aan de bus-, tram- en treinstations 
staan. Met een paar klikken op de app rijd je een hele dag met een Blue-bike. Je 
zet hem ’s avonds gewoon terug aan het station in de speciaal voorziene parking. 
Wil je graag eens een Blue-bike testen, neem dan zeker  een kijkje op pagina 13. Wie 
weet flits jij binnenkort voorbij op zo’n blauwe fiets, want de winnaars van onze 
wedstrijd ontvangen een mobiliteitspakket met onder meer een Blue-bikekaart.
blue-bike.be

Werken in de Sint-Annalaan  
vanaf maart 2019

Ruim voor de start van de werken in de Sint-Annalaan organiseren 
we een infoavond voor buurtbewoners en handelaars. Op onze 
website vind je de meest recente info over dit project en kan je 
je inschrijven op de digitale nieuwsbrief over deze werken.
werkenaandering.be/sint-annalaan
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Fase 1A
De nutsmaatschappijen 
werken verder tussen 
de Bosduiflaan en Potaarde

Fase 1B
juni 2019

Fase 2
Eind februari tot midden maart 2019

Fase 3
Midden november 2018:
Opbreken van het bestaande 
fietspad en verhardingen

Eind november 2018:
Aanleg riolering

Fase 4
Eind november 2018:
Opbreken van het bestaande 
fietspad en verhardingen

Midden december 2018:
Aanleg riolering

Fase 5
Midden april tot begin juni 2019
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Het eerste deel van het 
tracé dat momenteel door De 
Werkvennootschap wordt 
aan  gelegd, loopt vanaf de N211 
in Meise tot Potaarde in Grim-
bergen. Op regionaal niveau 
is aansluiting voorzien op 
fietsroutes naar Antwerpen en 
Boom. Tijdens de grote wer-
ken aan de Ring, wanneer de 
verkeerswisselaar A12 wordt 
heraangelegd, trekken we de 
fietssnelweg door tot aan de 
Romeinse Steenweg.

Een veilige en comfor-
tabele fietssnelweg
Het huidige fietspad langs de 
Strombeek-Beverselaan (N276) 
wordt op vele plaatsen gekruist 
door opritten van aanpalende 
woningen. Omdat dit zorgt voor 
onveilige situaties, wordt de 
nieuwe fietssnelweg aangelegd 
aan de westzijde van de weg, 
langs de A12. Het bestaande 
fietspad aan de oostzijde blijft 
behouden tussen Potaarde en 
de Sint-Annastraat. Dit wordt 
een fiets- en voetgangerszone. 

Met een vrijliggend fietspad 
van vier meter breed wordt de 
F28 een kwalitatieve en veilige 
fietssnelweg. De bestaande ge-
luidswand zal de nieuwe fiets-
snelweg van de A12 afschermen. 
Een groene berm van minimum 
twee meter zorgt voor een veili-
ge afscherming van de N276. De 
bomen die er nu staan, blijven 
maximaal behouden. Waar dat 
niet kan, komen nieuwe bomen 
in de plaats.

Verloop van de werken
De aannemer startte op 25 sep-
tember met het bouwrijp ma-
ken    van de werfzone zodat op 
8 oktober gestart kon worden 

met de aanleg van de fietsbrug 
over de Maalbeek. De damwand 
die hiervoor noodzakelijk is, is 
intussen klaar. 
Vanaf 19 november zal de aan-
nemer het bestaande fietspad 
tussen de Sint-Annastraat en de 

Oratoriënlaan opbreken, zodat 
aansluitend de riolering kan 
worden vernieuwd. De werfzo-
ne schuift steeds verder op naar 
het noorden. Eind november zal 
het fietspad in de volgende zone 
vanaf de Oratoriënlaan worden 
opgebroken en zal daar de rio-
lering worden aangepakt.
Ondertussen werken ook de 
nutsmaatschappijen verder 
aan het vernieuwen van de 
distributieleidingen tussen 
Potaarde en de Bosduiflaan. 
Deze nutswerken zouden eind 
dit jaar over het volledige tracé 
van de fietssnelweg afgerond 
moeten zijn. 

Meer info: 
werkenaandering.be/f28

Werken aan kwaliteitsvolle 
fietsinfrastructuur

Lees meer over de fietssnelwegen  
op werkenaandering.be/projecten-fietsinfrastructuur

Nieuwe fietssnelweg 
langs de A12  
in aanleg

Op 25 september 2018 zijn de werken 
gestart voor de aanleg van de F28, de 
fietssnelweg langs de A12 die op termijn 
Willebroek met Brussel zal verbinden. 
Dit project zal van de fiets een volwaardig 
alternatief voor het woon-werkverkeer 
maken. 

6m60

N276 A12

min. 2m 4m

Bestaande
geluidswand

Basisconcept

Ook elders in de Rand worden 
hiaten in de fietsinfrastruc-
tuur weggewerkt. In totaal 
staan we in voor 60 km 
nieuwe fietsverbindingen. 
Niet alleen fietssnelwegen, 
maar ook kwaliteitsvolle 
fietspaden, bijvoorbeeld langs 
het tracé van de Ringtram-
bus. Met brede fietspaden, 
ruime bochten, aangepaste 
verlichting en een obstakelvrij 
parcours wordt fietsen een 
veilig en snel alternatief voor 
de wagen. De werken voor 
deze fietssnelwegen starten in 
het voorjaar van 2019:

Langs de R22
Het tracé langs de 

oostelijke zijde van de R22 
verbindt Zaventem met Kraai-
nem. De fietssnelweg sluit aan 
met de F203 naar het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en de 
HST-route.

Kanaalroute 
Noord

De route zal in de toekomst 
Boom met Brussel verbinden. 
Dit deeltraject loopt langs de 
N260 en verbindt de Verbrande 
Brug in Grimbergen via Vilvoor-
de met het Brussels Gewest.

Langs de E40
Deze fietssnelweg zorgt 
voor een vlotte en groe-

ne verbinding tussen Brussel, 
Zaventem en Kraainem. Hij 
verbindt de F202 langs de R22 
in Zaventem met het toekom-
stig fietspad langs de E40 in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

HST-route
Langs de HST-spoor-
lijn tussen Leuven en 

Brussel loopt de HST-fietsroute. 
We vervolledigen deze snelweg 
door enkele missing links weg 
te werken en aantakking te ver-
zorgen met het bedrijventerrein 
Keiberg-Kouterveld.
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De weergoden waren de 
fab’s gunstig gezind tussen 
17 september en 12 oktober 
2018, toen de fiets van Provin-
cie Vlaams-Brabant uitgebreid 
getest werd. De fab’s kwamen 
van alle uithoeken van de 
Vlaamse Rand en hun traject 
liep over en langs Brussel. Op 
sociale media kon je hun da-
gelijkse fietsavonturen volgen. 
Nu de campagne afgelopen is, 
blikken we met hen even terug 
op een fijn traject.

Hoe heb je je 
voorbereid op het 
ambassadeurschap?
lyns Op de Dag van de Mobiliteit 
heb ik mijn traject uitgetest, dat 
was de ideale gelegenheid.
joke Met mijn echtgenoot ben 
ik op prospectie gegaan, de volle 
36 km van mijn woon-werk-
traject heen en terug.

Hoe verliep het 
woon-werkverkeer?
carolien aka bakfietsmama Ik 
testte de Bullit-bakfiets, een 
sportieve fiets. De eerste boch-
ten nam ik niet zo vlot maar al 
snel had ik zijn sportieve vibe 
te pakken. Meer dan 12 uur en 
bijna 400 km hebben we tijdens 
de campagne samen afgelegd.
kris Ik heb erg genoten van de 
mooie ochtendtaferelen langs 
het kanaal.
joke Mijn vuurdoop was meteen 
om 5u15 ’s ochtends, niet om de 
eerste croissant te halen bij de 
bakker, niet om het beste koopje 

te doen op de vlooienmarkt bij 
Hermann Debroux maar wel 
voor mijn vroege shift in het 
Bordet Instituut.
Wat was lastig 
tijdens het pendelen 
met de fiets?
carolien Op mijn werk zijn er 
niet veel mogelijkheden om mij 
om te kleden. Als het regende, 
nam ik extra kledij mee maar 
dat was niet altijd handig.
lyns Door mijn drukke agenda 
was het soms net iets aange-
namer om mij met de auto te 
verplaatsen.
kris Na een vermoeiende dag 

op het werk is het toch even 
op de tanden bijten om thuis 
te geraken.
joke Sommige fietspaden zijn 
in minder goede staat en dat 
is soms vervelend tijdens het 
fietsen.
Welke herinnering blijft 
je het meest bij?
koen Op een dag heb ik het 
traject al lopend afgelegd en ik 
was bijna even snel thuis als op 
een dag vol fileleed.
carolien In al mijn verstrooid-
heid vertrok ik met een bijna 
lege batterij en op de hoogste 
helling viel de ondersteuning 
uit.
kris Langs het kanaal werd ik 
eens volledig verrast door een-
den die van achter mij kwamen 
aangevlogen om dan precies 
voor mijn wielen te landen. Een 
duidelijke inschattingsfout van 
deze vogels.

Over één ding was iederen het 
alleszins eens: met de fiets naar 
het werk pendelen loont. De  
fab’s kwamen stuk voor stuk 
fitter op het werk toe en hun 
conditie verbeterde. 

Ontdek de fietsverhalen 
van onze fab’s op
werkenaandering.be/
fietsambassadeurs

“Als een 
Prins van het 
Pajottenland doe ik 
elke ochtend   mijn 
blijde intrede 
in Brussel.”
Koen

Sociale media
De fietsambassadeurs gingen ook online ijverig te werk met 
hun ‘fietsspam’: filmpjes, fietsquizen voor de wakkere burger, 
fietsselfies, landschapsfoto’s, fietssnelwegen en veel meer werd 
er gedeeld. Dat lokte positieve reacties uit bij de volgers.

Hoe ziet de toekomst er uit?
De wind zit mee voor de fab’s, ze blijven fiere fietspendelaars 
die dagelijks of wekelijks hun stalen ros van stal halen. Joke is 
helemaal overtuigd en trotseert vanaf nu het woon-werkver-
keer met een eigen elektrische fiets.

Eindigen doen we met de woorden van Koen: “Vive le velo!”. 
Maar weet dat dit niet het einde is van de campagne want in 
2019 komen we terug met nieuwe ambassadeurs.

Fietsambassadeurs
blikken tevreden terug

Aan elk verhaal komt een eind en dus ook 
aan het fietsavontuur van Joke, Koen, 
Lyns, Kris en Carolien. Dat zijn de vijf 
enthousiaste fietsambassadeurs (fab’s) 
die we de voorbije zomer selecteerden voor 
de campagne Fietsambassadeur Werken 
aan de Ring. We waren op zoek naar 
personen die de uitdaging wilden aangaan 
om vier weken lang met de elektrische fiets 
van en naar het werk te pendelen.

de fietsambassadeur
Werken aan de Ring In samenwerking met Posts van onze fietsambassadeurs: van links naar 

rechts: Kris, Koen, Lyns, Carolien en Joke



oktober 2018
Ontwerpend 
onderzoek R0 Noord
Start studie R0 Oost
en online bevraging

juni 2018
Eerste
participatiemoment
GRUP

lopende
Quick wins wegenis N8, N209, 
Henneau, Leopold III laan, 
kruispunt A201 en R0 worden
versneld aangepakt

Fietssnelwegen
start van de werken

A12
september 2018 

Meise
Grimbergen

R22
voorjaar 2019

Zaventem
Kraainem

E40
voorjaar 2019

Brussel
Kraainem
Zaventem

HST-route
voorjaar 2019

Machelen
Zaventem

Kanaalroute
Noord

voorjaar 2019
Grimbergen

Vilvoorde

augustus 2018
Start eerste werken

maart 2019
Start werken
Sint-Annalaan

voorjaar 2019
Ringtrambus in actie!

2019
Verdere aanleg
van vrije busbanen
en fietspaden

Ringtrambus

najaar 2018
Afstemming met de gemeenten
langs het tracé over park&rides
en halteomgevingen

2019
Project-MER Sneltram-tracé
Vergunning aanvragen

Sneltram

lopende
Geïntegreerde studie
Luchthaventram en
herinrichting Leopold III-laan

2019
Project-MER Luchthaventram-tracé
Vergunning aanvragen

Luchthaventram

Wat is een GRUP
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
is een plan opgemaakt door het 
Vlaams Gewest waarin bestemmings-
wijzigingen in een bepaald gebied
worden vastgelegd.

Wat is een MER
Het milieueffectrapport onderzoekt 
mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten 
of ingrepen op mens en milieu.
Het wordt opgemaakt vóór de vaststelling 
van een plan of voor de uitvoering van
een project zodat de impact ervan op mens 
en milieu reeds in een vroeg stadium is gekend
en nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

R0

23
28

202 203 3
A201

voorjaar 2019
Start studie

Brussel
Machelen

2019
Tweede participatiemoment 
met gespreksavonden rond het
geïntegreerd planningsproces
‘herinrichting R0 deel Noord’

29

8 werken
aan de ring

Werken aan de Ring staat niet stil. Sinds 
de voorbije zomer zijn er verschillende 
werven opgestart. In Vilvoorde kon 
minister Weyts de aftrap geven voor de 
eerste werken aan het Ringtrambus-
tracé en in Meise wordt nu volop gewerkt 
aan de fietssnelweg F28 langs de A12. 
Over deze projecten lees je meer op de 
pagina’s 4 tot 6. 

Bovendien ging een nieuwe studie van 
start die het oostelijk deel van de Ring 
rond Brussel onder de loep neemt. Om 
de knelpunten en kansen in dit gebied in 
beeld te krijgen, loopt er momenteel een 
enquête. Hierover meer op pagina 2 en 3.
In deze infographic geven we graag 
een stand van zaken van het volledige 
programma Werken aan de Ring. 

De mijlpalen van 
Werken aan de Ring
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“Als je een kikker in kokend 
water gooit, springt hij er 
meteen uit. Zet je hem in koud 
water dat je geleidelijk opwarmt, 
dan blijft hij zitten tot hij sterft. 
Inzake mobiliteit en files zijn wij 
met z’n allen kikkers. Het water 
is inmiddels gloeiend heet, hoog 
tijd om te springen.”
Peter Lagey

10 werken
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Uitdagingen  
voor de logistieke 
sector
Tijdens het congres kwamen 
zowel de uitdagingen voor het 
logistieke vervoer als voor het 
woon-werkverkeer aan bod. 
Frederic Keymeulen, beleids-
medewerker bij Transport en 
Logistiek Vlaanderen, bena-

drukte dat de files niet zullen 
verdwijnen zonder dat de logis-
tieke sector grondig aan zichzelf 
werkt. Maar terwijl vanuit de 
sector mogelijke oplossingen 
zoals nachttransport of centrale 
leveringen worden uitgewerkt, is 
er ook nood aan samenwerking. 
Sommige mogelijke oplossingen 
vragen een breder maatschap-
pelijk debat. En voor andere is 
de medewerking van de op-
drachtgevers of klanten in de 
logistieke sector een belangrijke 
voorwaarde. 
Die oproep tot samenwerken 
hoorden we ook bij Peter La-
gey, manager van Multimodaal.
Vlaanderen. Dat is een onafhan-
kelijk adviespunt dat bedrijven 
informeert, sensibiliseert en 
begeleidt    bij de ‘mental shift’ 

Aansluitend op het congres 
vond de mobiliteitsmarkt plaats 
waar verschillende leveranciers 
concrete mobiliteitsoplossin-
gen voorstelden. Beheer van 
slimme mobiliteitsopties, ver-
tegenwoordiging van leasing-
maatschappijen, carpool-apps, 
auto- en fietsdelen, combinatie 
met openbaar vervoer: alle es-
sentiële puzzelstukken voor een 
duurzaam mobiliteitsbeleid voor 
werknemers. 
Vlaams Minister van Mobiliteit 
en Openbare werken Ben Weyts 
opende de mobiliteitsmarkt.

Deelconcepten  
in de lift
Ook hier bleek opnieuw dat ge-
deelde mobiliteit een hot topic is. 
Taxistop bijvoorbeeld, wil meer 
doen met minder en stelde zijn 
autodeel-app voor.  Bedrijven 
en bedrijvenzones kunnen bij 
Taxistop terecht om een succes-
vol carpoolbeleid uit te bouwen 
en krijgen hiervoor een online 
platform ter beschikking.

Even een wagen nodig? Ook 
daar bestaan oplossingen voor. 
Bijvoorbeeld met de app van 

Werken aan  
het goederen- en 
werknemersvervoer 
van morgen
In september organiseerde De Werkvennootschap in Brussel voor 
de eerste keer het congres ‘Are you future-proof?’. 120 deelnemers 
lieten zich inspireren door experten en bedrijven die de eerste stap 
gezet hebben naar een betere mobiliteit. Tegelijk werd The New 
Mobility Network gelanceerd, een nieuw netwerk ter ondersteuning 
van bedrijven die samen met hun werknemers de omslag naar een 
beter goederen- en werknemersvervoer willen maken.

Mobiliteits-
oplossingen voor 
bedrijven en 
hun werknemers



“Als een groot deel van je 
werknemers het ticketsysteem 
van de metro of bus als 
een drempel ervaart, 
dan heb je eerst iets te 
doen rond informatie en 
communicatie voordat je gratis 
abonnementen uitdeelt.”
Jan Borré

11werken
aan de ring

naar multimodaal goederenver-
keer. Dat het echt wel vijf voor 
twaalf is om die verschuiving 
te maken, illustreerde hij met 
het ‘gekooktekikkersyndroom’: 
we zijn minder geneigd om te 
reageren op een dreiging die 
geleidelijk toeneemt, dan op 
een acute dreiging. Als we weten 
dat het goederentransport tegen 
2030 met 44 % zal toenemen, dat 
nieuwe vrachtwagenchauffeurs 
moeilijk te vinden zijn, dat er 
grote werven gepland zijn rond 
Antwerpen en Brussel en dat we 
de klimaatproblematiek niet uit 

de weg willen gaan, dan is het 
hoog tijd om de bestaande en 
toekomstige infrastructuur voor 
goederenvervoer efficiënter te 
gebruiken. 

Werknemers 
betrekken bij 
mobiliteitsoplossingen
Jan Borré is de drijvende 
kracht achter Via Mobile, een 
onafhankelijk    mobiliteits bureau 
dat bedrijven ondersteunt met 
mobiliteitsoplossingen. Hij wees 
op enkele veelgemaakte fouten 
bij het zoeken naar een betere 

mobiliteit. Snel, ondoordacht 
en met weinig communicatie-
middelen op ‘hypes’ zoals de 
elektrische fiets ingaan, is geen 
garantie voor een goede ‘return 
on mobility’ voor het bedrijf. 
Dikwijls is er een gebrek aan 
ervaringsdeskundigen en een 
blind geloof in middelen zoals 
een app of website. Zorg voor 
voldoende lange testperiodes, 
inspraak van de werknemers 
en duidelijke communicatie, 
stelde Borré voor. Zo laat je de 
voorgestelde oplossingen ook 
op lange termijn renderen. 

DriveNow, waarmee je de sleu-
tel voor BMW- en MINI-wagens 
in je broekzak hebt. Vind een 
auto met de applicatie, ontgren-
del hem en je bent vertrokken.

Het fietsmotivatiepro-
gramma Bike to Work helpt 
fietsers steeds vaker in het 
zadel. Door je fietstrajecten 

tijdens woon-werkverplaat-
singen te registreren verdien je 
fietspunten. En die zet je werk-
gever om in tal van voordelen.

Iedereen op de fiets, dat 
is het doel van Cycle Valley. 
Het biedt bedrijven en steden 
een oplossing op maat met de 
tweewieler in de hoofdrol. 

Are you
future-proof?

Benieuwd naar andere mobiliteitsaanbieders?
Surf naar werkenaandering.be/mobiliteitsmarkt.

© DriveNow



12 werken
aan de ring

In een vervoerregio kun-
nen alle mobiliteitsspelers 
input geven op het mobi-
liteitsbeleid. Zo kunnen de 
lokale besturen meebeslissen 
over de mobiliteit in hun 
gemeente. De reiziger wordt 
zo het middelpunt van het 
mobiliteitsbeleid. Dankzij de 
‘Basisbereikbaarheid’ zal het 
(openbaar) vervoer in Vlaan-
deren helemaal anders wor-
den georganiseerd. 

De lokale besturen, die van-
daag veel opmerkingen krij-
gen over bussen en trams, 
zullen dankzij de vervoer-
regio’s mee inspraak krijgen 
om het mobiliteitsbeleid te 
sturen. De steden en gemeen-
ten kregen in het verleden veel 
vragen en opmerkingen van 
hun inwoners over bussen en 
trams, maar omdat De Lijn 
een Vlaamse aangelegenheid 
is konden zij daar verder niets 

mee. Dat verandert nu. De 
lokale expertise wordt benut 
en het mobiliteitsbeleid wordt 
van onderuit opgebouwd. Zo 
kunnen steden en gemeenten 
zelf hun verantwoordelijkheid 
opnemen en mee de mobiliteit 
op hun grondgebied sturen.

De vervoerregio
Na een positief proefproject 
met vier vervoerregio’s werd 
Vlaanderen opgedeeld in 15 
vervoerregio’s. In elke ver-
voerregio zullen alle betrokken 
gemeenten overleggen met 
alle Vlaamse mobiliteits spelers 
(zoals het Departement Mobi-
liteit en Openbare Werken, De 
Lijn, het Agentschap Wegen en 
Verkeer, De Vlaamse Water-
weg, …). Andere spelers, zoals 
bijvoorbeeld de Brusselse en 
federale partners, zijn welkom 
als adviserend lid. 

Ook De Werkvennootschap, 
die de Werken aan de Ring 
coördineert, wordt in de ver-
voerregio’s betrokken. Voor 
de Werken aan de Ring is een 
vlotte samenwerking met de 
vervoerregio ‘Vlaamse Rand’, 
de betrokken gemeenten en 
het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest noodzakelijk.

De vijftien vervoerregio’s 
zijn Aalst, Antwerpen, Brug-
ge, Gent, Hageland, Kempen, 
Kortrijk, Limburg, Mechelen, 
Oostende, Roeselare, Vlaam-
se Ardennen, Vlaamse Rand, 
Waasland en Westhoek. 

Mobiliteitsplan  
voor elke regio
Alle mobiliteitsspelers zullen 
in een vervoerregioraad voor 
elke vervoerregio een apart 
mobiliteitsplan opstellen. Dit 
geïntegreerde mobiliteitsplan 
bekijkt mobiliteit over de 
gemeentegrenzen heen. Daar-
naast bekijkt het naast open-
baar vervoer ook privévervoer, 
goederenvervoer, fiets, ver-
voer over water en belangrijke 
knooppunten.
In dit regionaal mobiliteits-
plan kunnen deelsystemen 
gecreëerd worden of aange-
paste abonnementsformules 
uitgewerkt worden. Ook 
infrastructurele maatrege-
len en wegenwerken zullen 
afgestemd worden. De ver-
voerregio’s zullen ook mee het 
aanbod van het openbaar ver-
voer in hun regio mee bepalen.

Vlaanderen
onderverdeeld in
15 vervoerregio’s

Sinds de zomer van 2018 is Vlaanderen 
onderverdeeld in 15 vervoerregio’s. 
Na een positief proefproject in vier 
regio’s werden de vervoerregio’s 
definitief ingevoerd. Dankzij het nieuwe 
concept ‘Basisbereikbaarheid’ zal het 
mobiliteitsbeleid in de Vlaamse steden 
en gemeenten een complete ommezwaai 
krijgen. 

Nieuwe visie: 
basisbereikbaarheid
Basisbereikbaarheid maakt 
een einde aan de oude visie 
rond Basis mobiliteit, die sinds 
2001 het kompas was voor het 
openbaar vervoer in Vlaande-
ren. Het systeem van Basis-
mobiliteit vertrok vanuit het 
aanbod: elke Vlaming moest op 
maximaal 750 meter van zijn 
of haar voordeur een bushalte 
kunnen vinden. Of die Vlaming 
daar nu nood aan had of niet: 
het aanbod werd toch gecreëerd. 
Nu stuurt de vraag het aanbod 
en wordt dus gezorgd voor het 
juiste voertuig met de juiste 
capaciteit op de juiste plek. 

Meer info: 
basisbereikbaarheid.be

De reiziger 
wordt het 
middelpunt 
van het  
mobiliteits-
beleid.
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Neem deel aan onze wedstrijd en maak kans 
op een mooi gevuld mobiliteitspakket. Vul de 
woordzoeker in en ontdek een woord. Alle 
gezochte woorden staan vermeld in deze krant.

Bezorg ons snel je antwoord op de wedstrijd- én schiftingsvraag  
via e-mail naar wedstrijd@werkenaandering.be.
Deelnemen aan de wedstrijd kan vanaf 24 november tot en met 23 december 2018  
tot middernacht. Ontdek de namen van de winnaars op 2 januari 2019  
op werkenaandering.be/wedstrijd. Op deze webpagina vind je ook het wedstrijdreglement.

Schiftingsvraag Hoeveel ingevulde wedstrijdformulieren zullen we in totaal hebben ontvangen  
 voor 23 december 2018 om middernacht?

Wedstrijd

Welke bus rijdt in 2019 voor de eerste keer uit?

Het bruine gedeelte bovenaan deze plant wordt ook wel de sigaar genoemd

Welke vogel vrolijkt de koude dagen op?

In de studie van Ring Oost staat veiligheid en ... centraal

Op de mobiliteitsmarkt kon er kennis gemaakt worden met verschillende …?

Wat is de benaming voor een autostrade voor fietsers?

Oplossing wedstrijdvraag

Bouw mee aan ons fotoarchief  
op Instagram en maak kans op een mooie prijs

De Ring rond Brussel is een visueel 
baken    in het landschap. Een baken dat 
een grote rol speelt voor iedereen die 
er zich rondom verplaatst, die er woont 
of werkt. En dat willen we graag in 
beeld krijgen.
 

Ben jij een van de vele mensen die zich 
af en toe op, onder of langs de Ring be-
geven? Hou dan je smartphone klaar en 
bouw mee aan ons beeldarchief van de 
Ring van vandaag. Want de komende 
jaren ondergaan de Ring en de ruime 
omgeving een grondige gedaantever-
andering.

Niet gewonnen? Niet getreurd! Je foto 
krijgt een plek op onze fotowall die 
meereist met de gespreksavonden in 
het voorjaar van 2019. Daarover lees je 
meer op pagina 16.

Het leven langs de Ring in beeld

#Ringspotters
gezocht

Meer info op de werkenaandering.be/instawall

Concreet: Post je foto van 
het leven op, over of langs de 
Ring op Instagram of Twitter

De tien foto’s die op 31 januari 
2019 om middernacht 
de meeste likes hebben 
verzameld, ontvangen een 
geschenkbon voor fotoprints.

 met
 hashtag
#Ringspotter



De mol, beter bekend 
als de ondergrondse 

wroeter, kan in een uur 
tijd tot 15 kg grond 

omploegen. 

Ga je ’s avonds met je 
zaklamp op zoek dan kan je 
de mannelijke nachtvlinder 
vinden op de kamperfoelie 

die dan sterk begint te 
geuren. De buisbloemen zijn 

erg rijk aan nectar.

De boomklever is een 
behendig bosvogeltje 
dat zonder probleem 
naar boven en naar 

beneden klautert over 
boomstammen.

De boommarter heeft een 
chocoladebruine vacht met een 

roomgele keelvlek en is vooral ’s nachts 
actief. Hij is bijzonder lenig en maakt 

meterslange luchtsprongen om zijn 
prooi te vangen. Hij landt altijd op 

zijn poten.

Traktatie 1: vetbollen 
Voor deze traktatie vraag je 
best hulp aan een volwassene.

Warm 250 gr (ongebruikt 
en ongezouten) plantaardig 
frituurvet op in een pan. Voeg
250 gr zadenmengsel voor 
vogels al roerend toe en 
laat het mengsel een beetje 
afkoelen. Giet het daarna in 
lege glazen potjes. Hang een 
stevige katoenen draad in het 

vet voordat je het laat stollen. 
Knoop aan het einde van de 
draad een stokje zodat de draad 
niet uit de bol schiet als je hem 
ophangt.

Eens je de pindaslingers en 
vetbollen in de tuin hebt 
opgehangen, zal je een tijdje later 
geregeld kunnen genieten van 
een prachtig vogelconcert.

De levendbarende hagedis heeft 
een erg lange staart. Als hij wordt 
gegrepen aan zijn staart, breekt hij 
af waardoor hij kan ontsnappen. Je 

zal hem niet snel zien, want hij is erg 
schuw en snel.
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De dieren
en planten
van de Ring

Trakteer de vogels  
in de winter
De winter staat voor de deur en de vogels die niet wegtrekken 
of die hier overwinteren vinden in de winter moeilijk voedsel. 
Je kan hen een handje helpen in hun zoektocht door energierijk 
eten te voorzien in je tuin. 

Onderbreek het dagelijks voederen niet tijdens de winter, vogels 
worden snel afhankelijk. Wist je dat je door de vogels het hele 
jaar door bij te voederen, hun overlevingskans in de winter 
vergroot? Vogels pikken dus altijd graag een graantje mee. Hang 
het lekkers voor de vogels altijd hoog genoeg buiten het bereik 
van katten.

Illustratie Louize Perdieus



Zie je een kever met een 
grote hoorn op zijn kop? Dan 

heb je een neushoornkever 
gespot. Hij vult zijn buikje 
met het sap van bomen en 

rottend fruit.

Het winterkoninkje vrolijkt 
de koude dagen op. Met zijn 
opgewipt staartje en luide, 
explosieve zang is het een 
opvallende verschijning.

Vind je niet dat het 
lijkt alsof er een 
bijtje op de bloem 
zit? Daar heeft de 

bijenorchis zijn naam 
aan te danken.

De alpenwatersalamander brengt een deel van het jaar 
in het water door en een deel op het land. Hij is zeer 

flexibel als het op jagen aankomt en slaagt erin om net 
zo goed te jagen op het water als op het land.

Een echte kabaalmaker is de 
meerkikker, je herkent hem 
aan zijn olijfbruine rug. Hij 

heeft een voorkeur voor grote, 
voedselrijke en diepe wateren 
en is dol op spinnen, mieren, 
vissen, slakken en rupsen. 

Een van de planten die langs de 
oevers tussen het riet groeit, is 
de lisdodde. Het bruine gedeelte 

bovenaan noemt men ook wel 
de sigaar. Wist je dat de sigaar 
vroeger gedroogd werd en als 
lampenpoetser werd gebruikt?

15werken
aan de ring

Maak een koordje of touwtje vast aan een naald. Rijg 
doppinda’s aan elkaar door met een naald erdoor te prikken. 
De pindaslinger kun je zo lang maken als je wilt. Hang het 
op een zichtbaar plekje in de tuin, dan kan je de vogels goed 
zien als ze langskomen.

Traktatie 2:  
pindaslinger



Tijd om nog ’s 
in gesprek  
te gaan.

Het gaat vooruit met Werken aan de 
Ring. Voor de herinrichting van de Ring 
rond Brussel zijn we volop bezig met het 
bestuderen van alternatieven en varianten. 
Die delen we graag met jou tijdens een 
van de gespreksavonden in het voorjaar 
van 2019. In deze periode zal ook onze 
infokiosk langs de gemeenten in de Rand en 
Brussel reizen. Waar je ons precies wanneer 
kan vinden, zal in de loop van januari op 
onze website verschijnen. 

Schrijf je in voor de gespreksavond 
van jouw keuze via   
werkenaandering.be/denk-mee

We verwelkomen je op:

5 februari 2019
Overijse

6 februari 2019
Oudergem

12 februari 2019
Sint-Lambrechts-Woluwe 

13 februari 2019
Wezembeek-Oppem

14 februari 2019
Brussel centrum 

19 februari 2019
Evere 

21 februari 2019
Sint-Stevens-Woluwe

26 februari 2019
Zaventem

28 februari 2019
Machelen

12 maart 2019 
Vilvoorde

14 maart 2019 
Grimbergen 

20 maart 2019 
Strombeek-Bever

21 maart 2019 
Meise 

26 maart 2019* 
Jette 

28 maart 2019 
Wemmel (NL)

2 april 2019 
Wemmel (FR)

4 april 2019
Zellik 

23 april 2019*
Dilbeek 

25 april 2019*
Sint-Pieters-Leeuw

30 april 2019
Vorst 

* deze data moeten nog worden bevestigd


