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De gespreksavonden wa-
ren een groot succes. We ver-
zamelden veel feedback en 
voerden boeiende discussies. 
Naast het verzamelen van 
input informeerden we de 
omwonenden ook over een 
aantal mogelijke oplossingen 
voor bepaalde mobiliteits- en 
leefbaarheidsproblemen.

Ring Noord
In de gemeenten rond het 
noordelijke deel van de Ring 

iedereen een duidelijk zicht 
kreeg op de oplossingen voor 
zijn specifieke buurt. 
Op regelmatige tijdstippen 
blijven we de omwonenden 
en alle geïnteresseerde bur-
gers bevragen én informeren. 
Hou dus zeker onze website  
werkenaandering.be in de gaten.

Ring oost
Bij de gemeenten rond ‘Ring 
Oost’, ten zuiden van de ver-
keerswisselaar in Sint-Ste-
vens-Woluwe, stelden we een 
aantal concepten voor om ook 
in die regio de verkeersveilig-
heid voor alle weggebruikers te 
verbeteren en de leefbaarheid te 
verhogen. Tegelijkertijd willen we 
het Zoniënwoud versterken als 
recreatief groengebied en er de 
barrièrewerking van de Ring 
verminderen. 
In deze gemeenten werden de 
inwoners eerder bevraagd aan 

vertelden we over ons studie-
werk naar oplossingsrichtingen, 
alternatieven en varianten voor 
de herinrichting van de Ring. 
Moeilijke materie, maar aan de 
hand van een introductiefilm 
en een presentatie werden die 
begrippen uitgebreid toegelicht. 
Aan verschillende gespreksta-
fels wisselden geïnteresseerde 
omwonenden van gedachten 
met onze experten. In elke 
gemeente gaven de experten 
een aangepaste uitleg zodat 

de hand van onze digitale en-
quête. De eerste resultaten van 
die bevraging werden voorge-
steld tijdens de verschillende 
gespreksavonden. We bekeken 
samen met de aanwezigen de 
knelpunten en kansen voor 
alle weggebruikers, de verster-
king van groenzones en de 
verbetering van de leefbaarheid. 
We gaven een aanzet voor een 
mogelijke aanpak van de vier 
kruispunten: Leonard, Vierar-
men, Brabandtlaan en Groenen-
daal. Tot slot kregen de bezoekers 
de kans om in gesprek te gaan 
met de ontwerpers en uitgebreid 
vragen te stellen. Zowel de kruis-
punten als de ruime omgeving 
willen we op een toekomstge-
richte en kwalitatieve manier  
verbeteren. 

In het voorjaar organiseerde het ‘Werken 
aan de Ring’-team 22 gespreksavonden 
in de gemeenten langs de Ring. Daarop 
tekenden meer dan 1000 inwoners van 
de Vlaamse Rand en Brussel present. De 
gespreksavonden vonden deze keer niet 
alleen plaats rond het noordelijke deel 
van de Ring, maar ook rond het oostelijke 
deel. Zo gingen we onder andere  langs 
in Wezembeek-Oppem, Overijse en Sint-
Genesius-Rode. 

Aan verschillende 
gesprekstafels 
wisselden 
geïnteresseerde 
omwonenden van 
gedachten met 
onze experten.

Kon je niet aanwezig zijn en ben je benieuwd naar wat we 
deelden met de inwoners van Ring Noord en Ring Oost?
Surf naar werkenaandering.be/gespreksavonden

Afvalophaling
Te paard naar  
een groener  
Brussel 13
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Wie is 
De Werkvennootschap?

Verantwoordelijke uitgever Wouter Casteels, p/a. Botanic Tower, Sint-
Lazaruslaan 4-10, 1210 Brussel • Hoofdredactie Brigitte Lossy en Marijn Struyf 

- De Werkvennootschap • Redactiecoördinatie Annelies Cousserier – Billie 
Bonkers • Eindredactie Marleen Van Der Plas - Billie Bonkers • Redactie 
Annelies Coussier, Annelies Dickens, Joëlle Heirbaut, Evelien Cassiman, Bennie 
De Meulemeester - Billie Bonkers, Marijn Struyf – De Werkvennootschap • 
Vormgeving Bennie De Meulemeester - Billie Bonkers • Fotografie Otis 
Weewauters • Cartoon Sven Struyf • Info en opmerkingen  
info@werkenaandering.be
Meer info en nieuws kan je vinden op werkenaandering.be
Niet op de openbare weg gooien.

Dit voorjaar organiseerden we voor het tweede jaar op rij een aantal 
‘Werken aan de Ring’-gespreksavonden. Op meer dan 15 avonden in 
Vlaamse gemeenten en 6 avonden in Brusselse (deel)gemeenten gingen 
meer dan 1000 inwoners van de Vlaamse Rand en Brussel met ons in 
dialoog over ‘Werken aan de Ring’. 

Wie de vorige twee edities van deze krant las, weet dat ‘Werken aan de 
Ring’ verder gaat dan enkel mobiliteit, dan enkel de Ring rond Brussel. 
We werken hard aan een aantal cruciale fietssnelwegen en aan de  
tram(bus)lijnen van het Brabantnet. Maar ook leefbaarheid is erg 
belangrijk. 

Misschien heeft u wel onze Fietshelden gevolgd. Vijf dappere Vlamingen 
die tussen 1 april en 28 juni een elektrische fiets ter beschikking kregen 
om hun woon-werkroute mee af te leggen. Elk van hen deed dat om een 
persoonlijke reden: om sneller te zijn, om gezonder te worden of omdat 
ze de files beu zijn. Binnenkort maken we kennis met een nieuwe reeks 
Fietshelden. Hou daarom zeker de Facebook-pagina ‘Fietshelden van 
Werken aan de Ring’ in de gaten!

Met het ‘New Mobility Network’ zetten we in op duurzame mobiliteit bij 
bedrijven in de Rand. Lees zeker het interview met onze Mobicoaches op 
pagina 12. Zij gaan elke dag op pad om bedrijven en hun werknemers aan 
te sporen de shift te maken naar een betere mobiliteit.
Tot slot nog even dit: in september zal de eerste ‘Werken aan de 
Ring’-fietssnelweg een feit zijn. Na een jaar werken kunnen fietsers 
comfortabel en veilig langs de A12 in Meise en Grimbergen richting 
Brussel over een fietspad van vier meter breed. Neem een kijkje op onze 
website werkenaandering.be voor meer informatie en voor een overzicht 
van al onze fietssnelwegen.

Veel leesplezier, 

Wouter Casteels
Algemeen Manager, De Werkvennootschap

Beste lezer,

Buurtbewoners spreken zich uit over 
‘Ring Oost’
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bijna klaar
voor de reiziger 6

Auto blijft populair
Veruit het meest gebruikte ver-
voersmiddel is de auto. Bijna 
75 % van de deelnemers gaf aan 
meestal de auto te gebruiken, 
9 % het openbaar vervoer en 8 % 
de fiets. Verschillende redenen 
worden opgegeven voor het niet 
gebruiken van bus, tram of fiets. 
Men is bereid om vaker de auto 
te laten staan, mocht het open-
baar vervoer goedkoper, sneller 
en frequenter rijden. En fietsers 
verwachten meer en betere 
fietsinfrastructuur.

Belangrijke rol  
voor het Zoniënwoud
Het Zoniënwoud heeft een be-
langrijke ecologische functie 
voor de Ring en de kruispunten 
Groenendaal, Leonard en Vier-
armen. In de online bevraging 
gaven de meeste deelnemers 
aan al erg tevreden te zijn met 
het woud zoals het is, zonder 
grote nood aan verbeteringen. 
Suggesties waren een betere 
bereikbaarheid van het woud 
met het openbaar vervoer, meer 
verbindingen zoals bruggen of 
tunnels en geluidswerende 
maatregelen.

Grote plannen voor de 
grootste kruispunten
Het Vierarmenkruispunt staat 
bekend als een gevaarlijk en 
complex kruispunt. Door het 
kruispunt compacter te maken, 
kan het verkeer veiliger en vlot-

vergemakkelijkt het fietsverkeer 
tussen Tervuren en Brussel. 

Door het Leonardkruispunt 
anders in te richten, kunnen 
de vier delen van het woud 
opnieuw worden herenigd. De 
hoofdbeweging komende van 
Waver richting Brussel wordt 
verbreed. Er wordt ruimte ge-

ter verlopen. Een onderzochte 
piste is het samenbrengen van 
de zuidelijk en noordelijke Ter-
vurenlaan op één baan en het 
beperken van het sluipverkeer 
vanuit de omliggende wijken. 
Zo kan de zuidelijke as van 
de Tervurenlaan omgevormd 
worden tot een fietssnelweg. En 
een nieuwe fietsbrug over de R0 

maakt voor mens en natuur: een 
fietssnelweg, een ecologische 
verbinding en een stadsbou-
levard richting Brussel met 
bomen, een aparte busbaan en 
een breed fietspad. 

Met de aanleg van een nieuw 
kruispunt ter hoogte van de Bra-
bantlaan is er geen doorgaand 
verkeer meer in het centrum van 
Jezus-Eik. Zo komt er plaats vrij 
voor een volwaardig dorpsplein 
in het centrum van het dorp. 
Om richting Brussel een snel 
en goed alternatief voor de 
auto te bieden, wordt een halte 
voor een trambus voorzien op 
de snelweg. Die is afgeschermd 
van het verkeer en is te bereiken 
via een lift.

Groenendaal. Om dit kruispunt 
compacter in te richten, sluiten 
we de Terhulpsesteenweg met 
een tunnel onder het spoor aan 
op de Ring. Met het verleggen 
van de steenweg komt aan de 
zuidkant van het spoor veel 
ruimte vrij voor het bos. Daar 
willen we een groene verbinding 
over de Ring inrichten voor fiet-
sers en wandelaars. 

Buurtbewoners
spreken zich uit
over Ring Oost

Op 6 december 2018 werd via ringoost.be  
een online bevraging gelanceerd om 
buurtbewoners rechtstreeks te betrekken 
bij het ontwerpproces van Ring Oost. 
Deelnemers gaven input over hun 
verplaatsingsgedrag en duidden de 
‘zwakke plekken’ aan: plaatsen waar 
er hinderlijk sluipverkeer is of waar het 
gevaarlijk is voor fietsers, voetgangers 
en automobilisten. In totaal vulden 
meer dan 1.200 mensen de enquête in 
op minder dan twee maanden tijd. 

Vierarmenkruispunt
39 %

Leonardkruispunt
27 %

Brabandtlaancomplex
19 %

Groenendaal
16 %

Fietsbrug
over het kruispunt

Meest gewaardeerde voorstel:

Kruispunt ondergronds Geluidswerende
middelen

Verbreden fietsbrug
over Gravendreef

Deelnemers gaven 
input    over hun 
verplaatsings  - 
gedrag en duidden  
de ‘zwakke  
plekken’ aan

1.775 reacties op enquête  
voorgestelde projecten waarvan:

Het meest gewaardeerde voorstel voor het Vierar-
menkruispunt is een fietsbrug over het kruispunt. 
Voor het Leonardkruispunt kent vooral het on-
dergronds brengen van het kruispunt bijval. De 

integratie van geluidswerende middelen wordt 
voorgesteld voor het complex Brabandtlaan. En 
het best beoordeelde voorstel voor Groenendaal is 
het verbreden van de fietsbrug aan de Gravendreef.

fietsheld (de; m/v/x; meervoud: fietshelden)

ongeremde vedette  
met zin voor avontuur

De nieuwe
fietsheldencampagne
start op 16 september. 

Volg onze helden
op social media: Facebook

@FietsheldenBE
Instagram
@Werkenaandering

In deze krant

Ring Oost bevindt zich 
nog in de studiefase. De 
voorstellen voor de grote 
kruispunten zijn dan ook 
streefbeelden en geen 
definitief ontwerp. Aan 
de hand van feedback en 
verdere studies kunnen er 
nog zaken gewijzigd wor-
den. Ondertussen worden 
wel een aantal quick-wins 
naar voren geschoven



Eind juni werd een 
scopingnota opgesteld die 
samen met de procesnota te 
raadplegen is op de website 
werkenaandering.be en de 
website van het Departement 
Omgeving. De scopingnota is 
het resultaat van onderzoek 
naar alternatieven voor de 
herinrichting van het noordelijk 
deel van de Ring, gebaseerd 
op feedback van burgers, 
administraties, organisaties en 
lokale besturen.

Wat wordt er gedaan
om geluidsoverlast
komende van de R0

te milderen?

Het beperken van geluidshinder is een van de plandoelstellingen. Het plan-MER 
wordt opgemaakt vóór de vaststelling van het plan ‘Ruimtelijke herinrichting 
van de Ring rond Brussel (R0) - deel noord’ zodat de impact ervan op mens en 
milieu al in een vroeg stadium is gekend en nodige maatregelen voorgesteld 
kunnen worden. Het plan-MER werd in mei 2019 opgestart en in de zomer van 
2020 zullen de milderende maatregelen en alternatieven bepaald worden. Zo 
kunnen bv. bermen, schermen of een combinatie van beide worden voorgesteld 
om de geluidshinder te beperken. Vandaag is het nog te vroeg om te zeggen 
waar we die eventueel zouden zetten en hoe hoog die zullen zijn.  

Het ringfietspad
is een interessant idee!

Maar hoe zal dat fietspad
concreet lopen?

In het voorstel dat momenteel onderzocht wordt, loopt het fietspad parallel 
met de Ring vanaf Groot-Bijgaarden tot Kraainem over een lengte van 20 km.  
Verschillende modi zullen op elkaar afgestemd worden, zodat er vlotte verbin-
dingen met de trein, tram, bus, metro en bestaande fietsverbindingen mogelijk 
zijn. Momenteel worden de voor -en nadelen van verschillende tracés voor het 
ringfietspad verder onderzocht. 

Kan het eindresultaat van de studie  
een combinatie van 

verschillende alternatieven 
in verschillende zones zijn?

Het is niet uitgesloten dat een bepaalde variant of een bepaald alternatief in 
de ene zone (Wemmel, Vilvoorde en Zaventem) meer gewaardeerd wordt dan 
in de andere zone. Indien de verschillen significant zijn, is een combinatie van 
de alternatieven mogelijk. De effecten zullen altijd onderzocht worden en er 
wordt rekening gehouden met de plandoelstellingen.  

Wat is een
modal shift?

Vandaag gebeuren slechts een klein deel van de verplaatsingen met de fiets 
of het openbaar vervoer. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Die 
verschuiving naar een meer duurzame mix van vervoersmodi, is de modal 
shift. Kiezen voor ‘het juiste vervoermiddel voor het juiste traject op het juiste 
moment’. Het aantal duurzame modi (te voet, per fiets, bus, trein, tram of metro) 
in het woon-werkverkeer moet toenemen. Met het programma ‘Werken aan 
de Ring’ streven we naar een toename van duurzame modi tot minstens 50 %. 
De modal shift is geen doel op zich, maar een middel om te komen tot een 
duurzame mobiliteit.  

Veelgestelde vragen en antwoorden Meer vragen en antwoorden op werkenaandering.be/vraagenantwoord
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Twee op- en afrittencomplexen  
vervroegd aangepaktDe herinrichting  

van de Ring: onderzoek 
naar verschillende 
oplossingen

toegankelijk is voor fietsers en 
openbaar vervoer. De laterale 
weg wordt met kruispunten en 
rotondes aangesloten op het 
onderliggende wegennet. 

Op werkenaandering.be
lees je meer over wat we
willen bereiken

Lateraal
In het lateraal systeem wordt, net 
zoals in het parallelsysteem, het 
lokaal verkeer gescheiden van 
het doorgaand verkeer. Maar er 
zijn twee grote verschillen ten 
opzichte van het parallelsys-
teem. Enerzijds wordt de lokale 
rijbaan slechts langs één kant van 
de Ring voorzien. En anderzijds 
wordt de laterale weg ingericht 
als een stedelijke boulevard die 

De knelpunten oplossen, de Ring 
veiliger en vlotter maken, de 
multimodale bereikbaarheid ver-
beteren en zorgen voor een bete-
re inpassing in de omgeving. Dat 
waarmaken kan op verschillende 
manieren. De mogelijke oplossin-
gen hebben we onderverdeeld in 
drie oplossingsrichtingen die we 
hiernaast toelichten. Aangezien 
het om een integraal ontwerp 
gaat, wordt er bij die oplossings-

richtingen rekening gehouden 
met openbaar vervoer-, fiets-, 
en groenverbindingen en land-
schappelijke inpassing. Want de 
herinrichting van de Ring is niet 
alleen een infrastructuurproject 
voor de autogebruiker, maar zet 
evenzeer in op andere modi en 
op de leefbaarheid in de regio. 

Light
Deze oplossingsrichting vertrekt 

vanuit een zo groot mogelijk be-
houd van de bestaande situatie.
Een aantal op- en afritten wor-
den afgekoppeld van de Ring of 
worden gecombineerd. Daardoor 
kan de Ring wel aan de heden-
daagse veiligheidsnormen en 
-richtlijnen voldoen. Wanneer er 
minder aansluitingscomplexen 
op de Ring zouden zijn, moet 
bekeken worden hoe de lokale 
weginfrastructuur gebruikt 

kan worden om de bediening 
van het gebied rond de Ring te 
verzekeren.

Parallel
In het parallelsysteem wordt 
het lokaal verkeer gescheiden 
van het doorgaand verkeer 
door een parallelweg. Van de 
doorgaande Ring worden op- 
en afritten afgekoppeld en de 
infrastructuur wordt geschei-

den van de parallelrijbanen. 
Die parallelrijbanen worden 
symmetrisch langs beide zijden 
van de Ring aangelegd. Het ver-
keer kan enkel wisselen tussen 
hoofdrijbaan en parallelrijbaan 
aan de verkeerswisselaars. Die 
parallelle Ring wordt ingericht als 
autosnelweginfrastructuur met 
op- en afritten om de koppeling 
met het onderliggende wegennet 
te voorzien.

Wie vandaag wel eens over de Ring rijdt, ervaart letterlijk de 
nadelen van de huidige infrastructuur. De vele op- en afritten 
die te dicht bij elkaar liggen, zorgen voor korte weefzones. 
Het verkeer heeft te weinig ruimte om in en uit te voegen. Dat 
zorgt voor onveilige situaties, met ongevallen en files tot gevolg. 
Die knelpunten wegwerken, is een van de uitgangspunten 
van de infrastructuurwerken aan de Ring. Ook willen we de 
barrièrewerking van de Ring (voor mens en dier) verminderen, 
de leefbaarheid in de omgeving verhogen en de multimodale 
bereikbaarheid van de regio verbeteren. 
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Het op- en afrittencomplex aan de H. 
Henneaulaan in Zaventem en aan de Me-
dialaan / de Tyraslaan in Koningslo (Vil-
voorde) worden vervroegd aangepakt.

De brug van de H. Henneaulaan in 
Zaventem is aan vernieuwing toe en 
wordt vervangen. Vandaag is het voor 
de zachte weggebruiker moeilijk om 
die brug over te steken. Op de nieuwe 
brug wordt ruimte voorzien voor voet-

gangers en fietsers en komt er ook een 
groenverbinding.  Ook bussen zullen 
via een busbaan vlot kunnen doorrij-
den waardoor de doorstroming voor 
het openbaar vervoer verbetert en be-
trouwbaarder wordt. 

Ook de op- en afrit aan de Media-
laan en de Tyraslaan in Koningslo 
wordt heraangelegd. De brug wordt 
gerenoveerd waardoor de levensduur 

verlengt. Ook hier wordt volop ingezet 
op de zachte weggebruiker. Dankzij een 
“vliegende” fietsbrug kunnen fietsers vei-
lig en conflictvrij oversteken. De wegin-
frastructuur wordt compacter gemaakt, 
waardoor ruimte vrijkomt voor groen en 
groenverbindingen. 

Beide projecten gaan in 2020 
in uitvoering.
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Ringtrambus:  
bijna klaar voor  
de reiziger

De Lijn bestelde 14 tram-
bussen die na de zomer wor-
den ingezet op de huidige lijn 
820 tussen Brussels Airport 
en het UZ Brussel. Het tra-
ject loopt langs Brucargo, het 
station en het centrum van 
Vilvoorde, de wijk Kassei, de 
tewerkstellingszone rond de 
Medialaan, Koningslo, Strom-
beek en de Heizelvlakte.

Ondertussen werken we 
met ‘Werken aan de Ring’ ver-
der aan 16 km vrije busbanen 
en meer dan 23 km vrije fiets-
paden langs het Ring trambus-
tracé. Aan alle haltes komen 
fietsenstallingen. De Ring-
trambus is dus ook belangrijk 
voor de fiets. 

In de Sint-Annalaan in 
Grimbergen en Vilvoorde zijn 
de voorbereidende werken 
gestart voor zo’n busbaan. 
Meer info daarover vind je op 

en een groen centrum van 
Vilvoorde. 

We wachten echter niet tot 
alle werken gerealiseerd zijn 
om de trambussen in te zetten 
op het aangepaste traject. De 
busbanen worden stap voor 
stap in gebruik genomen, vol-
gens het verloop van de werk-
zaamheden. Zo verbeteren we 
stelselmatig de doorstroming 

sint-annalaan.be. Ook de Sta-
tionlei en het Heldenplein in 
Vilvoorde krijgen een grondige 
make-over. We zetten volop in 
op een veilig, een aangenaam 

en verhogen we het comfort 
en gebruiksgemak voor de 
reiziger. De Ringtrambus zorgt 
in onze verkeersdrukke regio 
voor een sterker openbaar 
vervoer dat een betrouwbaar 
en snel alternatief biedt voor 
de wagen. 

“Met de realisatie van een 
mobipunt kan je relatief snel 
stappen zetten in de richting 
van een duurzame mobi-
liteit. De drie mobipunten in 
Wezembeek-Oppem, Sint-Ge-
nesius-Rode en Vilvoorde, 
waarvoor de werken begin 
2020 starten, zullen snel in 
gebruik zijn”, geeft Kaat mee. 

“Samen met verschillende stu-
diebureaus bekijken we hoe 
we de mobipunten optimaal 
kunnen inrichten.
Mobipunten zijn schakels die 
verschillende mobiliteitsnet-
werken met elkaar verbinden 
en die het switchen tussen de 
verschillende modi facilite-
ren. We spreken dus van een 
netwerklogica”, vervolgt Kaat. 

“Verschillende netwerken slui-
ten aan op elkaar en hierbij zijn 
de mobipunten dé belangrijke 
schakels. De overstap wordt 
gefaciliteerd, mensen kunnen 
zelf ondervinden wat het meest 
optimale traject is om op hun 
bestemming te geraken.”

Mobipunten zijn in Vlaanderen 
nog relatief nieuw. “Het doel van 
een mobipunt is het overstap-
pen van het ene op het andere 
vervoermiddel of het overstap-

een toolbox samen om een aan-
tal prestatie-eisen inhoudelijk 
in te vullen. Die eisen werden 
vastgelegd om kwalitatieve 
mobipunten te installeren en 
beogen niet alleen mobiliteit 
maar ook aanvullende diensten, 
herkenbaarheid en ruimtelijke 
integratie. “Niet alleen over-
heden maar ook bedrijven en 
particulieren kunnen hiermee 
aan de slag”, benadrukt Kaat. “Er 
bestaan verschillende types mo-
bipunten, van grote tot kleine. 
Een bushalte met een kwalita-
tieve fietsenstalling bijvoorbeeld 
is ook een mobipunt.”

Basisbereikbaarheid
De mobipunten passen volle-
dig in de mobiliteitsvisie van 
De Werkvennootschap en de 
Vlaamse overheid. In die visie 

staat basisbereikbaar-
heid centraal en wordt 
er gestreefd naar een 
multimodaal    ver-
voersysteem waar 
combimobiliteit en 
mobipunten integraal 
deel van uitmaken.
Een modal shift 

pen binnen één vervoermiddel 
zo gemakkelijk mogelijk maken. 
Of dat nu van de tram op de 
bus is of van de auto op de trein, 
voor gebruikers mogen er geen 
obstakels zijn om de switch te 
maken. Tegelijk moet er ook een 
mentaliteitswijziging komen”, 
zegt Kaat. “En dat wordt een 
grote uitdaging. Zullen reizi-
gers uit hun wagen stappen om 
hun reis combimodaal, met een 
ander vervoermiddel 
verder te zetten? Een 
mobipunt is een kleine 
maar belangrijke scha-
kel in het grote verhaal 
van de modal shift. Je 
kan er het overstappen 
tussen verschillende 
vervoernetwerken 
mee faciliteren en op 
die manier een vol-
waardig alternatief bieden 
voor een deel van het traject, 
maar het is aan de reiziger 
om keuzes te maken en aan 
de overheid om kwalitatieve 
alternatieven aan te bieden.” 

Toolbox
Om zoveel mogelijk 
belangstellenden te 
inspireren, stelde de 
Vlaamse Overheid 

waarin het aandeel autover-
keer afneemt ten voordele van 
de modi openbaar (of nieuwe 
vormen van gedeeld) vervoer 
en fiets is een absolute nood-
zaak om zowel de economische 
groei, als de bereikbaarheid en 
leefbaarheid van de woon- en 
tewerkstellingsgebieden in de 
toekomst te garanderen. Een 
van de doelstellingen uit het 
Vlaams klimaatbeleidsplan is 
ook het uitbouwen van een 
multimodaal vervoersysteem. 
Daarin wordt er voor de sterk 
verstedelijkte vervoerregio’s 
Antwerpen, Gent en Vlaam-
se Rand gestreefd naar een 
aandeel duurzame modi van 
minstens 50 %. 

Kleine schakels  
in een groot netwerk

Negen mobipunten of Park & Rides staan er op het programma 
van Werken aan de Ring. Voor de eerste drie daarvan starten 
de werken al in het voorjaar van 2020. Maar er is meer. 
De Werkvennootschap investeert in mobipunten in Oost-
Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Antwerpen. Vlot kunnen 
schakelen tussen verschillende vervoermiddelen richting 
Brussel en de Vlaamse Rand, dat is het doel. Kaat Maes, 
projectleider Mobipunten binnen De Werkvennootschap, 
geeft tekst en uitleg.

Wat is een mobipunt?
Op een mobipunt vind je volwaardige alternatieven voor 
de auto. Op die manier draagt het punt bij aan een meer 
duurzame mobiliteit. Een bus- of tramhalte of treinstation zijn 
bijvoorbeeld voorzien van publieke laadpalen, (elektrische) 

deelauto’s, deelfietsen. Op sommige punten zal je 
ook andere voorzieningen aantreffen zoals een 

lockersysteem voor pakjes en realtime-info over 
het openbaar vervoer. 

De Werkvennootschap is 
een kleine en wendbare or-
ganisatie. Momenteel werken 
er 18 mensen, maar in het 
kantoor van De Werkven-
nootschap huizen dikwijls 
meer dan 100 mensen. Dat 
wil dus zeggen dat we, naar-
gelang de noden van onze 
projecten, de beste experten 
in huis halen. Door die nauwe 
samenwerking met onder 
meer ingenieurs, architecten, 
ruimtelijke ontwerpers, com-
municatieadviseurs en om-
gevingsmanagers, ontstaan 
nieuwe inzichten en vinden 

we oplossingen voor de meest 
complexe problemen.

De Werkvennootschap is ver-
antwoordelijk voor de Werken 
aan de Ring rond Brussel, de 
Noord-Zuidverbinding in 
Limburg en de projecten Rond 
Ronse en R4WO in en rond 
Gent. Recent vroeg de Vlaamse 
overheid ook aan De Werkven-
nootschap om de toekomst van 
het E17-viaduct in Gentbrugge 
onder haar hoede te nemen. 

Meer informatie op
www.dwv.vlaanderen

Het doel van 
een mobipunt is 
het overstappen 
van het ene 
op het andere 
vervoermiddel of 
het overstappen 
binnen één 
vervoermiddel 
zo gemakkelijk 
mogelijk maken.

Je hebt hem de afgelopen maanden misschien al zien rijden 
tijdens een van zijn testritten: de Ringtrambus. Een voertuig 
van 24 meter lang dat alle comfort biedt van een tram en even 
snel inzetbaar en flexibel is als een bus.

Projectleider  
aan het woord
Joost Swinnen, Integraal projectleider Brabantnet

“Na jaren hard werken om het Brabantnet 
te realiseren, is het enorm leuk om einde-
lijk de Ringtrambus in actie te zien. Het zijn 
moderne, comfortabele en veilige toestel-
len. Met hun hybridemotor zijn ze bovendien 
veel stiller dan andere bussen. Momenteel 
voeren we testritten uit en leiden we de 
chauffeurs op. Het is de eerste keer dat er 
in Vlaanderen een trambus van 24 meter zal 

rondrijden, dus dat vraagt wel wat training 
van onze chauffeurs. De komende jaren wer-
ken we aan busbanen die we stapsgewijs in 
gebruik zullen nemen. Telkens wanneer zo’n 
busbaan klaar is, zal het tracé van de Ring-
trambus een stukje sneller en betrouwbaar-
der afgelegd worden. De toekomst van het 
openbaar vervoer, dat is deze Ringtrambus.”

Wie is De Werkvennootschap?

Van links naar rechts: Jelle Vercauteren, Alain Cox, Tim Bruyninckx, Wouter Casteels, Brigitte Lossy, Anneleen Schutijzer, 
Ann Velghe, Joos Dewulf, Patrick Potargent, Tom Willems, Peter Savenay, Joost Swinnen, Kaat Maes, Frank Van den 
Eeckhaut, Inge Schouppe, Marijn Struyf, Nele Degraeuwe. Afwezig door moederschapsverlof: Durkadin Yilmaz.

De Werkvennootschap werd eind 
2016 opgericht door de Vlaamse 
overheid met als doel grote en 
complexe infrastructuurwerken te 
coördineren met oog voor participatie, 
communicatie en met een sterke focus 
op leefbaarheid.

Het traject loopt 
langs Brucargo,  
het station en  
het centrum van 
Vilvoorde, de wijk 
Kassei, de tewerk-
stellingszone rond 
de Medialaan,  
Koningslo,  
Strombeek en  
de Heizelvlakte.

Kaat Maes, projectleider Mobipunten

Steun van Europa
De Werkvennootschap en het Agentschap Wegen en Verkeer krijgen voor het project Improving 
Road Safety in Flanders subisidies van het CEF (Connecting Europe Facility). Een deel van de 
studiekosten voor R0 Noord en R0 Oost worden ingebracht. Voor Wegen en Verkeer gaat het om  
werken aan drie Vlaamse tunnels, waaronder de Vierarmentunnel.

Medegefinancierd door de financieringsfaciliteit 
voor Europese verbindingen
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Verklarende woordenlijst kan je vinden op werkenaandering.be/vraagenantwoord
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Werken aan de Ring
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Op 1 april trapten vijf fietshelden 
de campagne af. Jessica, Bart, 
Klaus, Femke en Tania enga-
geerden zich om tot 28 juni hun 

wagen zoveel mogelijk thuis te 
laten en hun woon-werktraject 
met de fiets af te leggen. Tij-
dens de campagne konden de 
fietshelden gebruikmaken van 
een elektrische fiets. En in ruil 
deelden zij hun ervaringen via 
sociale media. Maar ook binnen 
hun eigen bedrijf daagden de 
fietshelden hun collega’s uit om 
zelf op de fiets te stappen. “Er 
zijn heel veel potentiële fietspen-

delaars, je moet ze alleen weten 
te overtuigen!”, aldus Jessica. 
 
Met de fietshelden-campag-
ne creëren we op een speelse 
manier bewustwording rond 
mobiliteit. Aan de hand van heel 
concrete voorbeelden, oprechte 
getuigenissen en aanstekelijke 
verhalen zetten we de fiets als 
alternatief voor de wagen in 
de kijker. 

Fietshelden  
beleven meer
Een kwartiertje vroeger opstaan, 
dat hoort bij het nieuwe dage-
lijkse ritueel van de fietshelden.  
Daarnaast vertellen de helden 
ook dat ze allemaal de tijd 
nemen voor een ontbijt, wat 
vroeger niet het geval was. De 
aankomst op het werk verloopt 
bij iedereen vlot: even opfris-
sen, fietskledij wisselen voor 

werkkledij en dan met een fris 
hoofd aan het werk. Een van de 
vele positieve gevolgen van de 
dagelijkse fietsritten, is dat de 
fiets ook in het weekend meer 
van stal gehaald wordt. Fiets-
snelwegen en fietsrouteplanners 
werden volop uitgetest. En over 
één ding zijn de fietshelden het 
allemaal eens: met de fiets ben 
je meester over je reistijd.

Nieuwe actie 
in september
Midden september vuren we een 
nieuwe fietsheldencampagne op 
je af. Nieuwe enthou siastelingen 
gaan een uitdagend fietsavon-
tuur tegemoet en delen hun 
heldenschap met iedereen. 
Wil je als eerste op de hoogte zijn 
van de nieuwe campagne? Volg 
ons op sociale media! 

Fietshelden  
schakelen een 
versnelling hoger 
Vorig jaar werden de fietshelden voor het 
eerst ingezet. Doel: extra aandacht voor de 
zachte weggebruiker en voor de belangrijke 
rol die fietsers spelen in de verschuiving 
naar duurzamere mobiliteit. Dit jaar zetten 
we opnieuw enkele nieuwe fietshelden in de 
kijker die het goede voorbeeld geven. 

Wim Roels is de stichter van 
Cycle Valley, een jong bedrijf 
waar goesting en dynamiek in 
het DNA zitten. De passie om te 
fietsen geven ze graag door aan 
hun klanten door mobiliteitsop-
lossingen aan te bieden. En die 
passie delen ze ook met onze 
fietshelden. 3 maanden lang 
hebben de helden fietsen van 
Cycle Valley getest en kregen 
ze advies op maat. Maar ook 

onderhoud op locatie en 24/7 
pechbijstand was voorzien. 
“Fietsen moet een zorgeloze 
beleving zijn”, benadrukt Wim. 
Een fiets is volgens hem een 
heel interessant product om-
dat er nog zo veel innovatie 
en evolutie mogelijk is met dat 
vervoermiddel. “We zitten nog 
maar aan het begin van de evo-
lutie van de fiets”, aldus Wim. 

Voor de fietshelden-cam-
pagne werkten we samen 
met Cyclevalley.be

De Summer Challenge editie 
2019 liep van 27 mei tot en met 
21 juni 2019. In deze wedstrijd 
worden teams van maximum 
vijf collega’s uitgedaagd om 
gedurende 1 maand zo veel mo-
gelijk met de fiets naar het werk 
te komen. 2.289 fietsers in 624 
teams uit 120 ondernemingen 
namen deel. Elk team ging voor 
een zelfgekozen uitdaging om 
25 %, 50 %, 75 % of 100 % van 
hun woon-werkverkeer op de 
fiets af te leggen. Daarnaast liep 

er wekelijks een fotowedstrijd 
op Facebook.
Fietsplezier naar het werk en 
een maximaal groepsgevoel: 
check! 

Wil je meer weten over de 
Summer Challenge,
surf naar biketowork.be.

Bike to Work is  
een initiatief van  
de Fietsersbond.

Fietssnelwegen: 
update 
De fietssnelwegen die we in het kader van Werken aan de 
Ring aanleggen zijn stuk voor stuk belangrijke ‘missing links’ 
in de Vlaamse Rand en Brussel. Met die fietssnelwegen 
bieden we een hoogwaardig en snel alternatief voor de 
pendelaar. Ze lopen langs belangrijke assen naar Brussel 
en de realisatie ervan is voorzien op korte termijn. De fiets-
snelweg F28 langs de A12 in Meise en Grimbergen is bijna 
afgewerkt. Aan de fietssnelweg F202 langs Woluwedal in 
Kraainem en Zaventem wordt druk gewerkt. Daar komt ook 
een fietstunnel onder de Leuvensesteenweg. De werken 
aan de HST-fietsbrug over de Ring rond Brussel voor de 
fietssnelweg F3 beginnen weldra. Ook voor de fietssnelweg 
F23 langs het kanaal in Vilvoorde en Grimbergen zullen de 
werken eerstdaags starten. 

Alle fietssnelwegen zijn vier meter breed en worden zo weinig 
mogelijk gekruist door andere wegen. Door in beide rich-
tingen plaats genoeg te bieden om in te halen, kunnen de 
elektrische fiets en speed pedelec vlot en veilig de gewone 
fietsers inhalen. 

We zetten volop in op de fiets, dat is ook te zien aan onze 
andere projecten. Zo worden langs het traject van de Ring-
trambus meer dan 30 km veilige en vrijliggende fietspaden 
aangelegd. Een deel daarvan is ondertussen al afgewerkt.

Kijk voor een volledig overzicht van  
onze fietssnelwegen en fietsprojecten op 
werkenaandering.be/projecten-fietsinfrastructuur

Fietssnelweg in Dilbeek
De provincie Vlaams-Brabant werkt al een tijdje aan de 
studies voor de fietssnelweg F2 in Dilbeek, tussen Sint-Mar-
tens-Bodegem en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit 
stuk van de fietssnelweg F2 loopt langs de noordkant van 
spoorlijn 50 over een afstand van ongeveer 8 kilometer. 
De fietssnelweg zal verder worden uitgevoerd onder 
het programma Werken aan de Ring. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest sluit de fietssnelweg aan op de  
F212 Asse – Jette langs spoorlijn 60.
 
Hiervoor vindt een infomoment plaats  
op 29 oktober tussen 17u en 20u in  
de Westrand, Cultuurcentrum in Dilbeek. 
Meer info op 
werkenaandering.be/denk-mee

Summer Challenge 2019  
zette 120 bedrijven 
aan het fietsen

Fietsen moet een  
zorgeloze beleving zijn

481.067
gefietste km

2.289
deelnemers

624
teams

120
bedrijven

84
ton CO2 uitgespaard

“Het doet deugd 
om te zien dat je 
niet alleen bent! 
Maar er kunnen 
er zeker nog wat 
meer bij. Komaan!”
Klaus

“725 km puur 
fietsplezier. Zalig!”

Jessica

“Toen ik met de 
wagen ging 

werken, durfde ik 
al eens het ontbijt 

overslaan. Voor 
mijn fietstocht heb 

ik die brandstof 
natuurlijk wel 

nodig.”
Tania

Femke Bart Jessica

Wim Roels van Cycle Valley

Klaus Tania

De Fietshelden
op sociale media

Facebook
@FietsheldenBE

Instagram
@Werkenaandering
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Philippe is een van de 
5 menners van de paarden 
Domino, Taram en Vou-
ziers. “Dagelijks leg ik samen 
met de dieren 15 kilometer 
af om het huisvuil op te 
halen bij de bewoners van 
Schaarbeek”, vertelt hij fier. En 
dat doet hij niet alleen. Terwijl  
Philippe zich met de paarden 

Dagelijks leg ik 
samen met de 
dieren 15 kilometer 
af om het huisvuil 
op te halen bij 
de bewoners van 
Schaarbeek.

Castor en Botia zijn ver-
gelijkbaar met een straat-
veegmachine. Ze beschikken 
elk over een reservoir dat het 
afval opvangt. Botia kan zelfs 
olie opzuigen en deponeert die 
bij een olieverwerkingsbedrijf. 
In 2018 haalden de boten een 
volume op van 195 kubieke 
meter drijfvuil. Het afval 
wordt overgeheveld in big bags 
en naar verwerkingsbedrijven 

eraan toe. Bovendien hebben 
Philippe en Anthonov een erg 
sociale job, want overal waar 
ze komen worden ze vrolijk 
begroet. Tijdens de ronde in 
het Josaphatpark roept iede-
reen een welgemeende hallo, 
rennen de kinderen mee met 
de paarden en steken mensen 
glimlachend hun duim op. 

Ezels Camille en Gibrouille 
helpen de tuinmannen in het 
park. Ze maken de manden van 
de tuinmannen leeg en dragen 
voeder en bladeren. Tenminste, 
als de ezels daar zin in hebben. 

bootmedewerkers werkelijk al-
les in het water of in de vallen: 
matrassen, lege brandkasten, 
autowrakken, een zak geld …
De Haven van Brussel zou lie-
ver minder poetsboten moeten 
inschakelen. Via sensibilise-

bezighoudt en de kar in de 
juiste richting stuurt, wandelt 
er ook altijd iemand mee om 
de vuilniszakken in de kar 
te laden. “Al die kilometers 
afleggen is best vermoeiend”, 
bekent Anthonov, die naast 
de kar wandelt, “maar de 
buitenlucht doet deugd en 
stress ken ik niet”, voegt hij 

gestuurd. Onder de bruggen 
over het kanaal installeerde de 
Haven vallen om het afval on-
der de bruggen op te vangen.  

Wanneer het geregend heeft, 
kennen de poetsboten een 
piekmoment. De riolering kan 
het wateroverschot niet slikken 
en voert het af naar het kanaal, 
wat nog meer afval veroorzaakt. 
Op zo’n momenten vinden de 

Want koppig zijn ze echt wel. In 
het park zelf wordt er ook een 
ronde gedaan met de paarden, 
maar de gemeente wil nog ver-
der gaan en het park volledig 
CO2-loos houden. 
De gemeentelijke voertuigen 
die het park binnenrijden zijn 
allemaal hybride wagens. En de 
planten worden niet meer be-
sproeid met chemicaliën maar 
worden behandeld met andere 
planten. Kortom, dit park is 
een groene long in het midden 
van de stad, waar mens én dier 
hun steentje bijdragen aan een 
groener Brussel. 

ringscampagnes wil de Haven 
iedereen aanmanen om het 
kanaal proper te houden. Want 
de zeeën en oceanen schoner 
krijgen, dat start bij schone 
rivieren en kanalen. 

De blauwe ader door Brussel

Midden in Schaarbeek zorgt het Josaphatpark voor een oase 
van groen en rust. Van alle dieren die van het park hun thuis 
gemaakt hebben, zijn Domino, Taram, Vouziers, Camille en 
Gibrouille misschien wel de opvallendste. Want deze paarden en 
ezels hebben een bijzondere job in en rond het park: het zijn de 
officiële afvalophalers van de buurt. We vroegen aan menners 
Philippe en Anthonov hoe dat precies in zijn werk gaat.

Zoals dat helaas voor veel waterwegen geldt, kent ook het kanaal 
van Brussel veel vervuiling. Omdat het een van de taken van de 
Haven van Brussel is om het kanaal proper te houden, werd in 
2006 de poetsboot ‘Castor’ aangekocht. Dit jaar werd daar een 
tweede boot ‘Botia’ aan toegevoegd en samen verzamelen de 
poetsboten al het drijfvuil van het kanaal. 

Te paard naar  
een groener 
Brussel

Hoe gaan jullie te werk?
freya We starten met een ken-
nismakingsgesprek waarbij we 
ons kort voorstellen. Als een 
bedrijf met ons in zee wil gaan, 
doen we een intakegesprek. 
Alle diensten in een bedrijf die 
betrokken zijn bij het thema 
medewerkersmobiliteit (bv. 
HR, huisvesting, fleet …) zit-
ten met ons rond de tafel. We 
maken dan samen een stand 
van zaken op rond de mobili-
teit van het bedrijf. We bekijken 
de problematieken, brengen 
mobiliteitscijfers in kaart en 
we vragen naar relevante data 
op zoals het aantal werknemers 
met een bedrijfswagen en het 
aantal parkeerplaatsen. Daar-
naast doen we ook een werk-
nemersbevraging om te peilen 
naar hun woon-werkverkeer, 
hun bevindingen op vlak van 
duurzame mobiliteit en hun 
interesses voor alternatieven. 
Na het verwerken van die data, 
gaan we opnieuw langs bij het 
bedrijf. We presenteren onze 
analyse en stellen een actieplan 

een bijkomende fietsvergoeding, 
een groenere bedrijfswagen … 
De fiets is heel populair binnen 
het mobiliteitsbeleid. Anderzijds 
is verkeersveiligheid een groot 
issue. Als een deel van het 
traject onveilig is of aanvoelt, 
dan komen werknemers op 
een andere manier naar het 
werk. Sociale veiligheid blijkt 
ook van groot belang te zijn bij 
werknemers.

Wat zijn de pijnpunten 
en waar zien jullie 
mogelijkheden?
freya De quick wins zijn grote 
opportuniteiten voor de bedrij-
ven. Op dit moment zijn veel 
bedrijven niet goed bereikbaar 

voor met doeltreffende maatre-
gelen om stappen te zetten rich-
ting toekomstgerichte mobiliteit.

Wat valt er op in het 
bedrijvenlandschap?
delphine Enerzijds zetten heel 
veel bedrijven nu in op de fiets. 
Ze gaan langzamerhand op zoek 
naar manieren om flexibeler om 
te gaan met een bedrijfswagen: 

maar met de quick wins doen 
we er alles aan om dit te ver-
beteren. We optimaliseren van 
Brussel tot naar de Rand en 
omgekeerd.
Het is belangrijk dat bedrijven de 
quick wins aangrijpen om zich 
goed te profileren ten opzichte 
van hun huidige en toekomstige 
medewerkers. Bedrijven moeten 
durven vooruitkijken. We zijn er 
ons van bewust dat die omslag 
niet op een-twee-drie gebeurt, 
maar samen kunnen we de 
goede richting uitgaan. 

Een overzicht van  
de quick wins vind je op 
pagina 8 en 9.

Mobicoaches in actie

De Werkvennootschap wil de bereikbaarheid en leefbaarheid van verschillende Vlaamse regio’s 
verbeteren. Naast de infrastructurele aanpassingen moet er ook een omslag gemaakt worden naar 
een duurzamer goederentransport en werknemersverkeer. Niet alleen in functie van de werken die 

eraan komen, maar ook omdat het in de toekomst sowieso anders 
zal moeten dan vandaag.
Daarom is het New Mobility Network in het leven geroepen. Het 
wil bedrijven wakker schudden en helpen om de eerste stappen te 
zetten richting een toekomstgerichte mobiliteit. Die omslag naar 
een nieuwe mobiliteit vraagt tijd en inspanningen. Daarom zijn 
de mobicoaches aangesteld. Via coachingstrajecten op maat en 
workshops begeleiden ze bedrijven.
Meer info op newmobilitynetwork.be

Hoe zet je de stap naar een duurzame aanpak van je 
werknemersmobiliteit? Hoe stel je een actieplan op? Is er nood aan 
een fietsbeleid en hoe begin je daar aan? Het zijn maar enkele van 
de vele vragen rond werknemersmobiliteit waarop de mobicoaches 
een antwoord kunnen bieden. In de regio Ring rond Brussel zijn 
mobicoaches Freya De Muynck en Delphine Van Eeckhout volop 
bezig met begeleiden van bedrijven om hierop een antwoord te 
kunnen bieden. 

NEW
MOBILITY
NETWORK

Mobicoaches Delphine Van Eeckhout en Freya De Muynck

We zijn er ons 
van bewust dat 
de omslag naar 
toekomstgerichte 
mobiliteit niet op 
een-twee-drie 
gebeurt, maar 
samen kunnen we 
de goede richting 
uitgaan.

We willen bedrijven 
wakker schudden en 
helpen om de eerste 
stappen te zetten richting 
een toekomstgerichte 
mobiliteit.

Wat is het  
New Mobility Network?

De zeeën 
en oceanen 
schoner krijgen, 
start bij schone 
rivieren en 
kanalen.
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“Kunst, cultuur, natuur en architectuur vormden de rode 
draad door mijn treinreis die leidde van Boedapest via 
Bratislava, Wenen, Melk, Salzburg en Innsbruck tot 
Neurenberg en Brussel.
Het treinreizen was een bewuste keuze. Een keuze om 
bewust te reizen. Minder snel het vliegtuig kiezen en 
uitkijken naar alternatieven. Een rijbewijs heb ik niet, 
dus de trein is voor mij voornamelijk een praktisch 

vervoermiddel. Maar tijdens mijn reis door Europa heb 
ik de trein ook ervaren als avontuurlijk, ontspannend 
en inspirerend. Het werd een heerlijke vakantie, zonder 
modder aan mijn schoenen of zonder te moeten slapen 
in een tentje in het Andesgebergte. “Reizen met de 
trein is alleen mogelijk van grote stad naar grote stad” is 
een cliché dat ik vaak heb moeten aanhoren. Maar het 
tegendeel is absoluut bewezen.”

met de trein
Bewust reizen

dwars door Europa

Reizen 

“Het landschap begint vlak en goudkleurig en 
eindigt bergachtig en wit. Niet plots, want dat 

veranderingstraject duurt een week of drie. De trein 
voert me van de imposante architectuur van het 
parlementsgebouw in Boedapest naar de witte 

bergtoppen van de Alpen. Het waren weken van 
uitersten, maar het treinreizen heeft me goed in mijn 
gezicht geslagen. Op een positieve manier, dat wel.” 

Wandel- en fietsroutes  
en praktische info over het Zoniënwoud: 

toerismevlaamsbrabant.be en  
natuurenbos.be/zoniënwoud

Ecoduct van Groenendaal:  
werkenaandering.be/ecoductgroenendaal

Ravotten in 
het grootste bos

van België
Het Zoniënwoud is met zijn 4.421 ha 
het grootste bosgebied van België. Het 
verenigt de drie gewesten in ons land: 
het Vlaamse, Brusselse en Waalse. 
Meer dan de helft van het bos behoort 
tot het Vlaamse Gewest en spreidt 
zich uit over de gemeenten Hoeilaart, 
Tervuren en Overijse. Vlakbij Brussel 
staat er dus een prachtige verzame-
ling van maar eventjes 17.000 bomen 
waarvan enkele meer dan 200 jaar 
oud zijn. En bomen met een omtrek 
van 2,5 m tot zelfs meer dan 4 meter 
zijn geen uitzondering. Kortom, een 
bos om u tegen te zeggen!

Gezien de grote oppervlakte, is het 
bos niet alleen een thuis voor bij-
zondere bomen en planten, maar ook 
voor een bonte verzameling van die-

ren. Reeën, everzwijnen, eekhoorns, 
vleermuizen, spechten …  In maart 
2019 werd zelfs de zeldzame boom-
marter gespot in de buurt van het 
ecoduct Groenendaal die over de Ring 
van Brussel loopt. Zeer bijzonder 
was dat, want nooit eerder werd die 
soort waargenomen in het uitgestrekt 
bosgebied. De bouw van ecoducten 
zorgt voor een ‘ontsnippering’ van 
het bosgebied. En dat loont duidelijk. 

Een wandeling door het bos levert dus 
gegarandeerd een paar interessante 
ontmoetingen op. Sowieso is een be-
zoek aan het bos een aanrader op (te) 
warme dagen, want door het dichte 
bladerdek komt er weinig zonlicht 
door en is het heerlijk fris vertoeven 
in het woud.

Bratislava

Innsbruck

Obersee, Nationalpark Berchtesgaden

Bennie reisde afgelopen zomer  
dwars door Europa met de trein.  
Zijn volledig reisverslag lees je hier: 
werkenaandering.be/reizenmetdetrein

De zomer zit er bijna op. Je hebt allicht al 101 
dingen gaan, maar misschien heb je nog wel 
een gaatje in je agenda. In dat laatste geval 
hebben we een uitstekende tip: maak eens een 
verrassende fietstocht in de mooie Vlaamse 
Rand. 

Heb je altijd al eens willen weten hoe Eddy 
Merckx zich voelde op zijn fiets, dan vertrek je 
best in Meise. De Eddy Merckx-route start aan 
de voormalige fietsenfabriek van De Kannibaal 
en passeert langs de Nationale Plantentuin. Een 
ideale stopplek voor een pauze of 
picknick. Na die welverdiende 
rust voor je kuiten, ben je klaar 
om de Fluxenberg te beklimmen. 
Een inspanning die je een prach-
tig uitzicht oplevert! 

Wie zich graag een voelt met de 
natuur, die volgt de Kanaalroute. 
Starten doe je op de Grote Markt 
van Vilvoorde, om dan langs het 
domein Drie Fonteinen en het 
Tangebeekbos te fietsen. 
De Zoniënwoudroute vertrekt 
in Overijse. Vanop je fiets ont-

dek je de prachtige dreven van het Zoniënwoud. 
Las onderweg eens een pauze in en breng een 
bezoekje aan een van de bezoekerscentra op 
je route, De Warandepoort, Dru!f of het Bos-
museum Jan van Ruusbroec.

Kriebelen je benen om al trappend de Vlaamse 
Rand te ontdekken? Kijk zeker op de website 
van Vlaanderen Fietsland en stippel je fiets-
route uit. 

vlaanderenfietsland.be

Fietsen in  
de Vlaamse Rand

Fietsen door de hoofdstad 
van Europa, het klinkt 
wondermooi. In realiteit 
schrikken heel wat mensen 
er echter voor terug, vaak valt 
de opmerking dat de stad 
niet veilig genoeg is. Enkel 
ervaren fietsers wagen zich 
aan een tocht door deze ‘urban 
jungle’. Een frisse start-up uit 
hartje Brussel neemt het stuur in 
eigen handen. Bike Experience 
van Pro Velo vzw (gesubsidieerd 
door Brussel Mobiliteit), zorgt 
er in twee stappen voor dat je 
een echte ‘bike pro’ wordt. Bij 
stap 1 neem je deel aan de ‘Af-
terwork Bike Experience’. Daar 
leer je elkaar beter kennen bij 
een drankje en bekijk je samen 
de do’s-and-don’ts om te fiet-
sen in Brussel. Daarna trek je 
er zelf op uit met een personal 
coach. Tijdens stap twee zal  

een ervaren fietser je bege-
leiden, hij of zij zal je op drie 
fietstochten, heen en terug, 
vergezellen. Naar en van je werk 
bijvoorbeeld. Klinkt mooi, toch? 
Het wordt nog beter! Meedoen 
is volledig gratis en als je geen 
fiets hebt, kan je er bij Bike Ex-
perience eentje huren. En als je 
de microbe helemaal te pakken 
hebt kan je bij de start-up een 
opleiding volgen om zelf coach 
te worden en andere enthousi-
astelingen te motiveren en te 
begeleiden.

bikeexperience.brussels

Bike
Experience 

(Her)ontdek het plezier van 
fietsen door Brussel
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workshops

foodtrucks
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fietshelden
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