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Leeswijzer 
Voor het programma ”Werken aan de ring” is een geïntegreerd planningsproces lopende. Het programma 

en het breder kader worden uitvoerig toegelicht in de scopingnota. Het programma “Werken aan de ring” 

bundelt de lopende studies en onderzoeken voor een verbeterde ontsluiting van de rand rond Brussel. 

Voorliggende startnota beschrijft  

- het concept voor het tracé en de inpassing van de Sneltram (ST) van aan de eindhalte Willebroek tot 

aan de halte Heizel 

- de inpassing van de haltes en de bijhorende halte-voorzieningen 

- de ongelijkgrondse fiets- en voetgangersverbindingen onder/over de A12 op het betreffende 

segment 

 

In de inleiding (hoofdstuk 1) wordt de situering en aanleiding van het project beschreven alsook de 

probleemstelling, de historiek van studies en realisaties, de kadering van het project in het programma 

‘Werken aan de ring’ en het ontwerp- en participatieproces.  

De beschrijving van de planologische context en randvoorwaarden (hoofdstuk 2) bevat alle beschikbare 

en relevante studies, plannen en mastervisies en randvoorwaarden.  

In de analyse van de bestaande context (hoofdstuk 3) wordt de huidige ruimtelijke en verkeerskundige 

toestand beschreven.  

De visie op het studiegebied / voorgestelde oplossingsrichting (hoofdstuk 4) bevat de geïntegreerde visie 

met betrekking tot het verkeerskundige luik, het ruimtelijke luik, het landschappelijk luik en de kunstwerken. 

In het variantenonderzoek (hoofdstuk 5) wordt, voor de 2 haltes (Willebroek en Meise) waar alternatieve 

fietsrelaties onder/over de A12 mogelijk zijn, een voorkeursscenario gekozen.  

In de aanzet uitwerking (hoofdstuk 6) wordt meer in detail ingegaan op de haltes en de kunstwerken 

In het deel procedure en financiële raming (hoofdstuk 7) wordt de verdere procedure beschreven en een 

ruwe raming (niveau startnota) meegegeven. 
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 INLEIDING 

 ALGEMEEN 

De congestie in Brussel en de Vlaamse Rand doet de regio kreunen onder het sluipverkeer. De 

bevolkingsgroei en verdere ontwikkelingen in de regio zullen het aantal verplaatsingen en de verkeersdruk 

nog doen toenemen. Om hierop een antwoord te bieden zijn, naast de herinrichting van de R0, ook andere 

maatregelen nodig voor een substantiële modal shift: mensen op de fiets krijgen, in de bus, op de tram... 

‘Werken aan de Ring’ is het programma dat de globale multimodale bereikbaarheid en de leefbaarheid in de 

regio rond Brussel en de Vlaamse Rand wil verbeteren en tegelijkertijd de verkeersveiligheid en de 

doorstroming op de R0 wil verhogen. Zie www.werkenaandering.be . 

Het oplossen van de mobiliteitsproblematiek in Vlaams-Brabant kan niet alleen door het aanbieden van 

oplossingen voor de wagen (bv. optimalisatie A12). Minstens even belangrijk is het voorzien van voldoende 

alternatieven. Antwoorden op het mobiliteitsvraagstuk in de Vlaamse rand situeren zich met andere woorden 

over de verschillende vervoersmodi heen. Naast de herinrichting van de R0 zal het daarom ook belangrijk 

zijn om een kwalitatief alternatief aan te bieden waaronder de fiets (via bv. het fiets-GEN, waaronder het 

verder realiseren van de F28) en het openbaar vervoer (via het Brabantnet, waaronder de Sneltram). 

 

 

 

Figuur 1-1. Programma Werken aan de ring 

 

  

http://www.werkenaandering.be/
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 BRABANTNET 

Met Brabantnet komen er in de noordelijke rand van Brussel drie tram(bus)lijnen bij: 

- Sneltram van Willebroek naar Brussel 

- Ringtrambus van Brussels Airport over Vilvoorde naar de Heizel (en op Brussels grondgebied verder 

door naar het UZ Brussel in Jette) 

- Luchthaventram van NMBS-station Brussel Noord naar Brussels Airport 

De nieuwe tramlijnen van Brabantnet spelen in op huidige en toekomstige verkeersvragen. Ze vullen 

bestaande tekorten in het spoor- en busnetwerk in en zullen per dag tot 30.000 nieuwe gebruikers van het 

openbaar vervoer aantrekken. Ze zetten in op slimme mobiliteit: reizigers kunnen aan de belangrijkste haltes 

overstappen op trein, bus en de Brusselse metro. Zie www.brabantnet.be . 

 

 

Figuur 1-2: situering drie lijnen Brabantnet 

 

http://www.brabantnet.be/
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1.2.1. SNELTRAM 

Deze lijn wordt parallel langs de A12 aangelegd van het Fort van Breendonk tot in Brussel Noord met haltes 

in Willebroek, Londerzeel, Wolvertem, Meise en site huidige parking C. Deze haltes worden knooppunten van 

mobiliteit, waar reizigers van het ene op het andere vervoersmiddel kunnen overstappen. Van Willebroek tot 

aan Londerzeel loopt de lijn aan oostelijke zijde van de A12 en vanaf Londerzeel aan westelijke zijde. Zo 

worden de kernen het best bediend. In de ontwerp-overeenkomst met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is 

voorzien dat de Sneltram kan gebruik maken van de bestaande traminfrastructuur en van nieuwe 

traminfrastructuur om zo het Noordstation te kunnen bereiken. 

 

 

Figuur 1-3: tracé Sneltram op Brussels grondgebied 
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1.2.2. RINGTRAMBUS 

Deze lijn verbindt de Vlaamse randgemeenten en staat deze gemeenten toe allemaal hun eigen troeven uit 

te spelen. Het tracé van de Ringtrambus loopt van Jette tot aan de nationale luchthaven van Zaventem. Dit 

traject verbindt oa het UZ van Brussel in Jette, de Heizelvlakte, het centrum van Vilvoorde (ook het 

treinstation), de CAT-site, de ontwikkelingen langsheen de Woluwelaan en Brussels Airport met elkaar. Zie 

www.ringtrambus.be. 

 

1.2.3. LUCHTHAVENTRAM 

Deze lijn verbindt NMBS-station Brussel Noord met Zaventem  luchthaven via de Leopold III-laan en een 

nieuw viaduct over de ring rond Brussel. Naast een vlotte verbinding tussen de luchthaven en Brussel is deze 

tramlijn over 12 km voornamelijk gericht op  de vele duizenden werknemers van de internationale bedrijven 

langs dit traject. 

 

 

 SITUERING 

Voorliggende startnota beschrijft  

- het concept voor het tracé en de inpassing van de Sneltram (ST) van aan de eindhalte Willebroek tot 

aan de halte Heizel 

- de inpassing van de haltes en de bijhorende halte-voorzieningen 

- de ongelijkgrondse fiets- en voetgangersverbindingen onder/over de A12 op het betreffende 

segment 

De Sneltram gaat doorheen volgende gemeenten: 

- Willebroek 

- Kapelle-op-den-Bos 

- Londerzeel 

- Meise 

- Grimbergen 

- Brussel (aansluiting op traject doorheen BHG richting Brussel-Noord 

 

  

http://www.ringtrambus.be/


WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P12/239 
 

 INHOUD VAN DE OPDRACHT 

1.4.1. PROBLEEMSTELLING EN DOELSTELLINGEN 

1.4.1.1. Probleemstelling 

De realisatie van de Sneltram past binnen de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn en de goedkeuring van het 

Brabantnet door de Vlaamse Regering, beide met als visie om Vlaanderen in staat te stellen om in de 

toekomst om te kunnen gaan met aspecten zoals congestie, verkeers(on)veiligheid, bereikbaarheid en 

ontsluiting. Kernpunt is vooral het realiseren van een snelle en betrouwbare verbinding. 

 

1.4.1.2. Doelstellingen 

Voor het formuleren van de strategische doelstelling, verwijzen we naar het document “Eindrapport 

tracéstudie, juni 2013, tramlijn Boom –Brussel” waarbij volgende doelstelling werd geformuleerd: 

 

“Een hoogwaardige tramlijn uitwerken die zoveel mogelijk nieuwe reizigers vervoert als deeloplossing voor de 

congestie in het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, haalbaar is op korte tot middellange termijn en die een 

ruimtelijk structurerende rol kan vervullen” 

 

Hierbij werden volgende accenten geformuleerd: 

• De keuze voor een spoorgebonden modus 

• De focus van de radiale lijnen ligt op de verbindende functie op regionaal niveau, de ontsluitende 

functie speelt een ondergeschikte rol. 

• Het streven naar een hoge performantie van de tramlijn 

• Het streven naar een optimale ruimtelijke inpasbaarheid  

• Optimale exploitatiemogelijkheden 

• De tramlijn moet technische en financieel haalbaar zijn (om een uitvoering op korte tot middellange 

termijn mogelijk te maken) 

• Het gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen als alternatief voor het wegverkeer, zonder 

ten koste te gaan van andere openbaarvervoermaatschappijen. De complementariteit met de NMBS 

en de MIVB is dus een uitgangspunt. 

• De nieuwe tramlijn moet bijdragen tot de beheersing van de files naar en rond Brussel. 

• Een ruimtelijk structurerende rol: dankzij de bediening van een groot ontwikkelingspotentieel moet 

de tramlijn in staat zijn om op langere termijn een nog groter aandeel in de modal shift te verwerven. 

• De ondersteuning van de lokale besturen en draagvlak bij de bevolking is van belang voor het kunnen 

realiseren van het project. 
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1.4.2. PROCEDURE EN PROCESVERLOOP 

1.4.2.1. Procesverloop van mobiliteitsvisie 2020 tot startnota Sneltram 

2009-2013: van mobiliteitsvisie 2020 tot Brabantnet 

 

Figuur 1-4. Mobiliteitsvisie 2020 (De Lijn) 

Uit de noodzaak om na te denken over hoe we in de toekomst openbaar vervoer willen ontwikkelen, stelt De 

Lijn in april 2009 haar “Mobiliteitsvisie 2020” voor. De Lijn voorziet hierin het aanbieden van een hoogwaardig 

net van openbaar vervoer. Het is een ambitieuze visie die Vlaanderen in staat moet stellen om in de toekomst 

om te kunnen gaan met aspecten zoals congestie, verkeers(on)veiligheid, bereikbaarheid en ontsluiting. 

Kwalitatieve conclusies in deze visie zijn: 

1. Het interregionaal vervoer aanpakken: 

De visie van de Lijn mag zich niet beperken tot het stedelijk en regionaal niveau. Het interregionaal vervoer 

ligt tussen beide niveaus en biedt momenteel geen antwoord op de vraag voor middellange 

afstandsreizigers. Dit niveau moet complementair zijn aan het nationaal openbaar vervoer. 

 

2. Het streekvervoer optimaliseren: 

Het ontwikkelen van nieuwe verbindende en ontsluitende streeklijnen die de gewenste interregionale 

structuur versterken met de nodige verknopingen. Voor sterk verstedelijkte gebieden betreft dit regionale 

trams/trambussen voor het opwaarderen van het stedelijk weefstel en het herverdelen van de regionale 

verplaatsingen. De tangentiële verbinding in de Vlaamse rand rond Brussel is een uitgesproken voorbeeld 

van het optimaliseren van het streekvervoer. Bij deze verbinding wordt expliciet aandacht besteed aan: 

- De ontsluiting van de tewerkstellingszones rond Zaventem, Vilvoorde en Machelen. 

- De ontsluiting van specifieke attractiepolen (Brussels Airport). 

- Het opvangen van de stedelijke verplaatsingsdynamiek die onafhankelijk van de stromen naar 

Brussel  verloopt. 

- De verknoping in de Vlaamse rand met interregionale radiale verbindingen van en naar Brussel. 
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Het finale resultaat van de Mobiliteitsvisie 2020 is het wensnet openbaar vervoer wat concreet voor Vlaams-

Brabant resulteert in 13 HOV-lijnen, waarvan de Sneltram er één is. 

 

De Vlaamse Regering geeft de opdracht aan De Lijn om binnen deze 13 HOV-verbindingen prioriteiten te 

bepalen. Na consultatie van de verschillende stakeholders en lokale besturen, neemt de provincieraad op 1 

juni 2010 een motie aan waarin ze vraagt om prioriteit te geven aan 4 verbindingen:  

 

 

 

Figuur 1-5. Prioritaire verbindingen 

 

Voor deze 4 verbindingen worden studies opgestart, die op een intensieve manier gevolgd worden door de 

stakeholders en de betrokken lokale besturen. Voor de 4 verbindingen worden PlanMER’s opgemaakt waarin 

de verschillende alternatieven en tracévarianten worden onderzocht. In september 2013 worden deze 

PlanMER’s goedgekeurd, na een uitgebreide informatieronde langsheen de verschillende betrokken 

gemeenten. Via brochures en infomarkten krijgen de stakeholders en de bevolking de kans op inspraak over 

de bestudeerde tramprojecten. 

Aangezien er naast de milieu-effecten ook nog andere criteria een rol spelen, worden ook tracéstudies 

opgestart om inzicht te krijgen in de mogelijke impact van verschillende tracévarianten. Via een multicriteria-

analyse kunnen de meest optimale tracés bepaald worden. 

Om na te gaan welke tracés en verbindingen het meest maatschappelijk nut hebben, worden ook 

maatschappelijke kosten-baten-analyses (MKBA’s) opgemaakt. 

Uit de resultaten van deze studies en na een uitgebreide dialoog met de stakeholders en de lokale besturen 

worden 3 prioritaire verbindingen geselecteerd om prioritair uit te voeren. Het betreft: 

- De verbinding Willebroek-Brussel, de Sneltram; 

- De verbinding Brussel-Brussels Airport, de Luchthaventram; 

- De verbinding Jette-Vilvoorde-Brussels Airport, de Ringtram. 

Deze prioritaire verbindingen vormen het Brabantnet, die op 6 december 2013 worden vastgelegd door de 

Vlaamse Regering.  
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2014-2019: de 3 projecten van het Brabantnet 

Na de beslissing van de Vlaamse Regering op 6 december 2013, geeft de Vlaamse Regering in 2014 de 

opdracht om de dialoog verder te zetten en voor de 3 verbindingen het vergunningentraject op te starten. 

Voor de Sneltram Willebroek-Brussel werd het GRUP opgemaakt en definitief vastgesteld door de Vlaamse 

Regering. Voor de Ringtrambus besliste de Vlaamse Regering op 25 november 2016 om de middelen vrij te 

maken voor de aanleg van de vrije busbanen en de aankoop van 14 trambussen. De omgevingsvergunningen 

werden bekomen, de infrastructuurwerken zijn aanbesteed en de trambussen werden geleverd.  

Voor de Luchthaventram werd de dialoog met de stakeholders en de lokale besturen verdergezet. De 

startnota werd op 25 oktober 2019 goedgekeurd door de projectstuurgroep. De bevolking en bedrijven 

werden opnieuw geïnformeerd via brochures en geconsulteerd via gemeentelijke infotentoonstellingen. 

 

 

 

 

Figuur 1-6. Overzicht tram(bus)lijnen Brabantnet 
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1.4.2.2. Afstemming parallel verlopende studies en processen 

De Sneltram gaat doorheen een corridor waar verschillende studies lopende zijn of op termijn gaan beginnen. 

Elk van deze studies heeft zijn eigen finaliteit, proces en timing. Met de betrokken administraties van deze 

studies wordt, en dit zowel bilateraal als via de Projectstuurgroep(en), in contact gegaan zodat, en dit zowel 

in studiefase als in fase realisatie, een zo optimaal mogelijke afstemming is gegarandeerd. De meest relevante 

studies betreffen (van noord naar zuid): 

- Studie A12, m.i.v. F28 en complexen N16, van aan complex 8 (Ooivaarsnest) tot aan grens tussen 

provincie Antwerpen en Vlaams-Brabant     (AWV – studie lopende) 

- Studie complex Londerzeel-noord      (AWV – studie on hold) 

- RUP Provinciaal Eeckhout      (Provincie – lopende) 

- Gemeentelijk RUP omgeving halte Londerzeel     (Londerzeel/DWV –

lopende) 

- Gemeentelijk RUP omgeving halte Wolvertem    (Meise/DWV – lopende) 

- Studie complex Londerzeel-zuid      (AWV – lopende) 

- Optimalisatie complex Wolvertem i.f.v. sluiten oprit Plantentuin Meise  (AWV – op te starten) 

- Studie R0, m.i.v. complex A12       (DWV – lopende) 

- Tramverlenging Heizel – Esplanade      (MIVB – lopende) 

 

 

Verschillende studies worden onder 2.3 meer in detail besproken.  
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1.4.2.3. Procedureverloop startnota 

De projectmethodologie die wordt gehanteerd voor de opmaak en evaluatie van projecten in uitvoering van 

het mobiliteitsbeleid en basisbereikbaarheid werd vastgelegd in het decreet van 26 april 2019 betreffende de 

basisbereikbaarheid. De bepalingen van dit nieuwe decreet zijn gericht op een meer efficiënt en eenvoudig 

procesverloop op het vlak van de besluitvorming rond projecten, met inbegrip van de mogelijke interferentie 

met andere procedures. De vernieuwingsoperatie doet geen afbreuk aan de principes en basisfilosofie van 

de bestaande overlegstructuur van Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) en Regionale 

Mobiliteitscommissie (RMC), maar laat het besluitvormingsproces lopen binnen een vereenvoudigde 

overlegstructuur op niveau van de projectstuurgroep waarbij ook de kwaliteitsbewaking wordt geïntegreerd. 

De start- en projectnota (of beiden gecombineerd tot een unieke verantwoordingsnota) van een project 

zullen worden besproken op dergelijke projectstuurgroep. 

De gefaseerde aanpak in de projectmethodologie blijft in het nieuwe decreet behouden. De praktijk heeft 

ruimschoots aangetoond dat deze aanpak bijdraagt tot een duidelijke stroomlijning van het ontwerp- en 

planningsproces en door de betrokkenheid van relevante actoren en hun expertise kan op een efficiënte 

manier worden ingezet op kwaliteitszorg. 

De startnota beschrijft in de eerste plaats het concept voor de aanleg van de Sneltram, de nodige 

aanpassingen aan de wegenis en de de ongelijkgrondse dwarsingen van de A12 voor langzaam verkeer. 

Daarnaast wordt de geldende en relevante planningscontext beschreven en worden op basis van een 

ruimtelijke en verkeerskundige analyse de bestaande potenties en knelpunten opgelijst. Voorts wordt binnen 

de startnota een concept vastgelegd en wordt een afweging tussen de verschillende varianten gemaakt.  

Doelstelling van de startnota is aldus een helder beeld te scheppen van het project (conceptniveau) en de 

kostenraming ervan, teneinde na advies en goedkeuring op een projectstuurgroep te kunnen overgaan tot 

de opmaak van de projectnota en het voorontwerp. 

 

1.4.2.4. Betrokken actoren 

De opmaak van het ontwerp en de begeleidende nota’s wordt opgevolgd door een projectstuurgroep. 

 

Voor voorliggend dossier bestaat de projectstuurgroep uit: 

• De Werkvennootschap (opdrachtgever en bouwheer) 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Beleid (MOW) 

• Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 

• De Lijn 

• Gemeente Willebroek 

• Gemeente Londerzeel 

• Gemeente Meise 

• Gemeente Kapelle-op-den-Bos 

• Gemeente Grimbergen 

• Provincie Vlaams-Brabant 

• Provincie Antwerpen 

• Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

• Stad Brussel 

• MIVB 
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 PLANOLOGISCHE CONTEXT EN RANDVOORWAARDEN 

 PLANNINGSCONTEXT 

De planningscontext is opgenomen in een aparte nota onder bijlage 1. Deze bijlage bevat volgende delen: 

• Ruimtelijke planningscontext 

o Ruimtelijk – planologisch 

o Ruimtelijk – juridisch 

o Ruimtelijke ontwikkelingen 

• Verkeerskundige planningscontext 

 

 TECHNISCHE RANDVOORWAARDEN EN UITGANGSPUNTEN 

2.2.1. TECHNISCHE UITGANGSPUNTEN 

In bijlage 2 is een nota opgenomen waarin de technische uitgangspunten opgelijst staan die gehanteerd 

worden bij uitwerking van het ontwerp. 

2.2.2. NUTSLEIDINGEN 

Tijdens de voorstudie van het project Brabantnet werd een eerste inventarisatie van de aanwezige 

nutsleidingen in het projectgebied opgemaakt. De samenvattende nota hiervan is terug te vinden in bijlage 

3. Tijdens de verdere uitwerking richting projectnota zal een nieuwe KLIP aanvraag gedaan worden en zal de 

interferentie met de verschillende nutsleidingen meer gedetailleerd onderzocht worden. 

2.2.3. WATERHUISHOUDING 

Tijdens de voorstudie van het project Brabantnet werd een inventarisatie van de aanwezige waterlopen 

binnen het projectgebied gedaan. Er heeft toen ook een eerste contact met de verschillende 

waterloopbeheerders plaatsgevonden. 

Binnen de provincie Antwerpen loopt het tracé via enkele waterlopen die in beheer zijn bij Polder Vliet en 

Zielbeek.  

  

3847 Schalkeloop 

3664 Meerloop 

3487 Motselaarloop 

 

Binnen de provincie Vlaams-Brabant loopt het tracé van de sneltram via enkele waterlopen die in beheer zijn 

bij de provincie. 

 

3274 Kouterbrugbeek 

512 Brasbeek 

512 Brasbeek 

6800 Amelvonnesbeek 

6896 Lievenherebeek 

6673 Maalbeek 
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Een korte samenvatting met de conclusies van (de gesprekken met) de waterloopbeheerders is hieronder 

opgenomen. Tijdens de verdere uitwerking van het project richting projectnota zal ook het ontwerp van de 

afwatering verder uitgewerkt worden. 

 

2.2.3.1. Schalkeloop (waterloop 6.03.4 – 2e categorie)  

Loopt rond het fort van Breendonk als wal, echter de werkelijke bedding heeft een ander tracé. Er mag niet 

geloosd worden op deze waterloop met water komende van trambedding of A12. 

 

2.2.3.2. Meerloop  

De Meerloop heeft oorsprong op terrein Duvel. Werken tot herwaardering van de Meerloop zullen door de 

polder worden uitgevoerd.  

Er kan geen ongebufferd water van zowel de A12 als de trambedding naar de Meerloop worden afgevoerd.  

Nu stroomt dit water weg via de baangracht van de A12.  

De meerloop is vanaf de Brandstraat ingebuisd.  

Polder Vliet en Zielbeek is van plan om tussen Duvel en de Brandstraat nieuwe doorsteken en knijpen te 

realiseren.  

Er mag geloosd worden op deze waterloop met water komende van trambedding of A12. 

 

2.2.3.3. Motselaarloop (waterloop 6.03.7 – 2e categorie)  

In het verlengde van de Motselaarloop zit een duiker onder de A12. 

Tussen de Motselaarloop en de Meerloop bevinden zich nog een aantal polderwaterlopen en een drie tal 

duikers. 

Er mag geen ongebufferd water worden geloosd in deze waterloop. 

 

2.2.3.4. Waterlopen provincie Vlaams-Brabant 

Het water afkomstig van de A12 en de trambedding mag lozen op de verschillende waterlopen langs het 

tracé mits voldaan wordt aan de nodige bufferings- en lozingsvoorwaarden. 

 

2.2.3.5. Compensatie overstromingsvolume 

Het tracé loopt door verschillende overstromingsvolumes. De provincie liet weten per mail dd. 11/9/2015 dat 

er enkel thv de grens  Meise / Wemmel een knelpunt zit qua inname komberging.  

 

“Zoals u al telefonisch medegedeeld betreffen de meeste aangeduide zones geen laag gelegen percelen waar 

compensatie van komberging vereist is. Dit zowel binnen het Zennebekken als het Benedenscheldebekken. Het 

gaat hier om zones met oppervlakkig afstromend hemelwater. 

 

Het enige probleempunt binnen het Zennebekken stelt zich op de grens tussen Meise en Wemmel: plan 2 tussen 

afstand 8300 en 8700 ter hoogte van de Rotterik. Hier wordt de dalweg van de Maalbeek gekruist. Er bevindt 

zich ook een woning (oude molen) die regelmatig wateroverlast kent. Het kruisen van deze vallei dient te 

gebeuren zonder ophoging/opvulling van het effectief overstromingsgebied of verlenging van de duiker onder 

de A12. Het is aangewezen de mogelijke oplossingen hier met ons vooraf te bespreken.” 

 

Een oplossing zal hiervoor uitgewerkt worden/besproken worden bij verdere uitwerking van het ontwerp.  
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 OVERIGE RANDVOORWAARDEN INVESTERINGSPROJECTEN ANDERE ACTOREN 

2.3.1. GEWESTELIJK RUP SNELTRAM + GEMEENTELIJKE RUP’S TRAMHALTE-OMGEVINGEN 

Het gewestelijk RUP Sneltram werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 23/02/2018 en is 

van van kracht sinds 5/04/2018. Momenteel zijn twee beroepen lopende bij Raad van State.  

 

De procedure voor de opmaak van een aantal gemeentelijke rup’s waarbij de ruimere halteomgevingen 

door de betrokken gemeenten juridisch-planologisch verder worden gepland en bestemd (en waarin ook 

de park and rides en de fietsbruggen als mogelijke bestemming mee worden opgenomen) is in opstart.  

 

2.3.2. INVESTERINGSPROJECTEN AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER  

Omwille van het feit dat de realisatie van de tramlijn in de nabijheid van de A12 sterk samenhangt met een 

aantal investeringswerken die het Agentschap Wegen en Verkeer op deze lijninfrastructuur voor ogen heeft, 

kan het project van de sneltram niet los gezien worden van deze projecten van AWV. Eerst wordt de algemene 

visie voor heel de A12 weergegeven en vervolgens worden de verschillende investeringsprojecten van noord 

naar zuid besproken. 

 

2.3.2.1. Omvorming A12 tot autosnelweg en relatie met aanleg Sneltram 

De A12 heeft een profiel met afwisselend twee dan wel drie rijstroken per richting en een snelheidsregime 

van 90 dan wel 120 km/u. Echter, in de huidige situatie zijn er een groot aantal wegen die een gelijkgrondse 

kruising en aansluiting hebben op de A12. Hiernaast zijn er zelfs rechtstreekse erfontsluitingen. Het Vlaamse 

Gewest wenst de A12 volledig om te bouwen volgens de principes van een autosnelweg waarbij er een 

beperkt aantal verknopingen overblijven die bovendien ongelijkgronds worden geconfigureerd. Deze visie 

zal gefaseerd worden uitgevoerd waarbij er momenteel nog geen volledige fasering is uitgewerkt. 

 

De aanleg van de Sneltram wordt als een opportuniteit gebruikt om deze visie mee uit te werken. De locaties 

waar de Sneltram een aansluiting op de A12 kruist zullen als volgt worden meegenomen: 

 

Erfontsluitingen 

Al de erfontsluitingen die door de Sneltram worden gedwarst, worden gesupprimeerd. Voor ieder erf wordt 

een alternatief gezocht via het onderliggende wegennet zodat de bereikbaarheid van het erf sowieso 

gegarandeerd wordt. 

 

Overige aansluitingen  

Voor iedere aansluiting wordt een oplossing uitgewerkt die zich inpast in de ontsluitingsvisie voor het 

betreffende segment. Er wordt gestreefd om de wegen zo maximaal mogelijk naar een beperkt aantal op- en 

afrittencomplexen af te leiden. Indien nodig wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte en de 

middellange termijnsoplossing.  
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2.3.2.2. Startnota A12 

AWV is bezig met de opmaak van een startnota voor de A12 voor de zone van aan knoop 8 (thv 

Ooievaarsnest) tot aan de knoop Londerzeel-Noord (nieuw complex op de grens tussen de provincies 

Antwerpen (meer specifiek Puurs en Willebroek) en Vlaams-Brabant (meer specifiek Londerzeel en Kapelle-

op-den-Bos). Gezien de sterke interactie tussen dit studieproces en het ontwerp voor de Sneltram is er 

afstemming geweest tussen beide ontwerpteams.  

Momenteel zijn er geen plannen voor de A12 die in voorliggende startnota kunnen worden meegenomen. 

AWV streeft er naar de startnota voor de A12 in het najaar van 2020 aan de projectstuurgroep voor te leggen, 

Er zal in het bijzonder worden gefocust op de complexen 6 (Willebroek-Zuid) en 7 (Sint-Niklaas / Breendonk) 

en op een deel van de fietssnelweg F28. 

 

a. Knooppunten A12 x N16 (complexen 6 en 7) 

 

In de studie voor de knooppunten met de N16 zal rekening worden gehouden met volgende 

aandachtspunten vanuit de Sneltram: 

• Ongelijkvloerse kruising van de N16-oost (tram op maaiveld) volgens de contouren zoals voorzien 

in het GRUP voor de Sneltram (uitbuiging rond de knoop met een ontwerpsnelheid van 70 km/u) 

• Vrijwaren van het zuidoostelijke kwadrant van complex 7 (Sint-Niklaas / Breendonk) ifv de eindhalte 

van de Sneltram 

De vervolgstudies voor de Sneltram en de A12 zullen blijvend op elkaar worden afgestemd. 
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b. Fietssnelweg F28 

 

 
Figuur 2-1: Zone Ooievaarsnest – Londerzeel-noord: fietssnelwegen (dikke lijn) en Bovenlokale Functionele Fietsroutes 

(dunne lijn)  
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Binnen het netwerk van fietssnelwegen is een fietssnelweg voorzien aan de oostzijde van de A12 (F28). Tussen 

complex 8 (Ooievaarsnest) en het kruispunt met de Breendonkstraat is deze momenteel nog niet fysiek 

aanwezig (grijze lijn op figuur). Ter hoogte van het Fort Breendonk is er echter onvoldoende ruimte tussen 

de A12 en (de beschermde zone van) het fort om én de Sneltram én de fietssnelweg te laten passeren. 

 

Binnen de startnota voor de A12 zullen, zoals afgestemd met AWV en de provincie Antwerpen, alternatieve 

tracés worden onderzocht en geëvalueerd met inbegrip van de keuze van voorkeurstracé. Gezien de 

raakvlakken met de Sneltram zijn, in navolging van afstemming met AWV en de provincie Antwerpen, 

hieronder op conceptniveau alvast twee mogelijke tracé-alternatieven weergegeven die in de startnota van 

AWV voor de A12 zullen worden onderzocht. 

 

  

 Figuur 2-2 : Conceptuele weergave tracé-alternatieven F28: links van de A12 (linkse figuur) en rechts rond 

het Fort van Breendonk (rechtse figuur)   

In voorliggende startnota voor de Sneltram wordt verder gewerkt met het tracé rond het Fort als 

werkhypothese (rechtse figuur hierboven). In het verdere procesverloop voor de Sneltram (met inbegrip van 
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de projectnota) zal worden gewerkt met het voorkeursalternatief zoals weerhouden in de startnota voor de 

A12 / het complex N16.  
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2.3.2.3. Complex Londerzeel-Noord 

Het complex Londerzeel-Noord betreft een nieuw en volwaardig op- en afrittencomplex dat gaat worden 

gerealiseerd ter hoogte van de provinciegrens. Op dit complex worden al de mogelijke relaties tussen de A12 

en het onderliggende wegennet voorzien. Dit complex dient voor de ontsluiting van de zone tussen de N16 

in het noorden en Londerzeel in het zuiden én van de noordzijde van Londerzeel. Met behulp van 

parallelwegen zal het onderliggende wegennet worden ontsloten richting dit nieuwe complex. 

 

Het ontwerp van dit knooppunt is nog niet in die mate gevorderd dat een gelijktijdig  realisatie mogelijk zal 

zijn.  Wel wordt er bij het ontwerpproces van de traminfrastructuur maximaal rekening gehouden met de 

reeds bestaande ontwerpvisies omtrent dit knooppunt. Het nodige overleg met de betrokken actoren 

hieromtrent is lopende. 

 

2.3.2.4. Complex Londerzeel-Zuid 

Het complex Londerzeel-Zuid betreft een nieuw en volwaardig op- en afrittencomplex dat gaat worden 

gerealiseerd ter hoogte van de as Kerkhofstraat - Londerzeelsesteenweg. Op dit complex worden al de 

mogelijke relaties tussen de A12 en het onderliggende wegennet voorzien. Dit complex dient voor de 

ontsluiting van de zone tussen Londerzeel in het noorden en Imde in het zuiden én van de zuidzijde van 

Londerzeel. Met behulp van parallelwegen zal het onderliggende wegennet worden ontsloten richting dit 

nieuwe complex. 

 

De realisatie van de traminfrastructuur is geïntegreerd in de plannen voor de realisatie van dit knooppunt. 

Zie www.londerzeelzuid.be . 

  

http://www.londerzeelzuid.be/
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2.3.2.5. Oprit Plantentuin Meise + extra oprit  

Ter hoogte van de Plantentuin in Meise passeert de Sneltram langs de laatste oprit op de A12 voor de 

aansluiting op de R0. Deze oprit is, door zijn veel te korte lengte, onveilig. Gezien de interactie met de 

Sneltram is deze problematiek tijdens de plenaire vergadering voor het GRUP besproken en hebben 

verschillende departementen van de Vlaamse overheid stelling genomen tot het supprimeren van de oprit 

(verslag opgenomen onder bijlage 4), dit is weerhouden in het GRUP en kan dus als beslist beleid worden 

beschouwd. 

Hierop volgend is door het departement MOW – Cel Beleid Vlaams-Brabant met het provinciale 

verkeersmodel de impact onderzocht van het supprimeren van de oprit (rapport opgenomen in bijlage). Op 

basis van de geïnventariseerde impact worden optimalisaties aan de infrastructuur voorgesteld.  Deze 

optimalisaties zijn beschreven in de studie van MOW, opgenomen onder bijlage 4a en 4b. AWV gaat deze 

optimalisaties verder bestuderen in een aparte focus waarbij de focus ligt op i) de optimalisatie van de oprit 

naar Brussel, ii) het vernieuwen van de brug & het wegvak eronder en iii) een ongelijkvloers laten dwarsen 

van de knoop door de F28. 

Eén van deze optimalisaties betreft dus het voorzien van extra capaciteit op de oprit van complex 3 (Meise 

Wolvertem) richting Brussel. In afstemming met bovenstaande aanbeveling zou in aansluiting bij het project 

Sneltram, en zoals weergegeven op onderstaande figuur, een extra oprit kunnen worden voorzien van de 

N211 naar de A12 richting Brussel. De concrete uitwerking van deze extra capaciteit wordt verder afgestemd 

op de studie van AWV. 

 

Figuur 2-3:  optimalisatie complex Meise-Wolvertem met potentieel extra aansluiting richting Brussel 
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2.3.3. INVESTERINGSPROJECTEN MIVB 

 

Figuur 2-4: Tramverlengingen MIVB op Heizelvlakte  

De MIVB voorziet een grootschalige investering in traminfrastructuur op de Heizelvlakte. De belangrijkste 

onderdelen van het plan betreffen: 

- Tramverbinding / -verlenging tussen de (huidige) eindhaltes Heizel en Esplanade via de 

Miramarstraat / zuidzijde Heizelpaleizen 

- Een tramverbinding richting de Keizerin Charlottelaan 

Deze traminfrastructuur, en in het bijzonder het segment langsheen de Miramarstraat, faciliteert mee de 

aansluiting van de Sneltram op het Brusselse tramnetwerk.  

De MIVB heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend.. In het kader van deze procedure 

werden er door de vergunningverlenende overheid bepaalde eisen gesteld die verder onderzoek door de 

MIVB vragen alvorens de vergunning kan worden afgeleverd.  
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2.3.4. INVESTERINGSPROJECTEN DE WERKVENOOTSCHAP 

2.3.4.1. Complex R0 x A12  

Het complex van de R0 met de A12 dient te worden geoptimaliseerd in het kader van het project voor de 

herinrichting van de R0. Het ontwerp van dit knooppunt is nog niet in die mate gevorderd dat een gelijktijdig 

realisatie mogelijk zal zijn. Wel wordt er bij het ontwerpproces van de traminfrastructuur maximaal rekening 

gehouden met de reeds bestaande ontwerpvisies omtrent dit knooppunt. Het nodige overleg met de 

betrokken actoren hieromtrent is lopende. 
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 RUIMTELIJKE EN VERKEERSKUNDIGE ANALYSE  

 RUIMTELIJKE ANALYSE 

3.1.1. VALLEILANDSCHAP 

Het valleilandschap van de Birrebeek/Molenbeek wordt gekenmerkt door een systeem van parallelle rivieren 

met een aantal kastelen, verbonden met een kasteeltuin en vijver. Langs de vallei zijn gefragmenteerde en 

kleinschalige bosgebieden aanwezig. De overstromingsgebieden zijn er zeer ruim en staan vaak in conflict 

met de nabijgelegen bebouwing, o.a. in Londerzeel en Willebroek. De vallei heeft sterke cultuurhistorische 

toeristische-recreatieve potenties.  

Tussen de rivieren wordt het agrarisch land opgedeeld in een bocagelandschap. Dit landschap bestaat uit 

perceelsgebonden houtkanten en bomenrijen, velden en permanente graslanden. 
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Figuur 3-1: Valleilandschap 
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Alluviaal landschap 

De Molenbeek en de Birrebeek worden geflankeerd door een overstromingsgebied dat zich ver buiten de 

oevers van de beken uitspreidt. In de alluviale vlakte van de rivier vindt men zowel natuurlijk als aangeplante 

bossen. Een groot deel van de bestaande bosgebieden maken deel uit van de Brabantse kasteeldomeinen. 

De aangeplante bomenrijen aan de toegang van deze domeinen vormen samen een waardevolle bouwsteen 

van het alluviaal landschap: de kasteeldreef.  

 

 

 

 

Figuur 3-2: Bouwstenen alluviaal landschap 
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Bocagelandschap 

Tussen de rivieren wordt het agrarisch land opgedeeld in een bocagelandschap. Hierbij worden de flanken 

van de velden afgeschermd door houtkanten. Een systeem van drainerende beekjes slingert tussen de velden 

door.  

 

 

 

 

Figuur 3-3: Bouwstenen bocagelandschap 
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Landschappelijke aandachtspunten  

De Sneltram kruist heel wat landschappelijk en ecologisch waardevolle elementen die een belangrijk 

aandachtspunt vormen bij het uitwerken van de tramlijn. Er wordt namelijk zo weinig mogelijk geraakt aan 

deze natuurlijke systemen. Indien dit toch het geval is, dienen deze gecompenseerd te worden volgens de 

gebruikelijke compensatienormen.  

Via het traceren van deze aandachtspunten kunnen betrokken actoren reeds in een vroeg stadium met elkaar 

in contact gebracht worden, en kunnen de verschillende visies op elkaar afgestemd worden.  

 

WATERLOPEN 

De Sneltram kruist een heel aantal waterlopen. Hierbij is de nodige aandacht vereist. Belangrijke locaties zijn 

de beekvalleien van de Maalbeek en de Amelvonnebeek in Meise. Deze beken zijn elementaire onderdelen 

van het plaatselijk heuvellandschap. Ter hoogte van Westrode passeert de tram een toekomstig 

signaalgebied. 

 

BOSGEBIEDEN 

Vermeldenswaardige bosgebieden langs de tramlijn zijn het Park van Bever, de plantentuin van Meise, het 

domein Terassel, het Neromhof, het bos bij de boskapel van Imde, het Leefdaalbos, domein Noten en de 

dreef aan Carré. 

 

Plantentuin Meise 

- geïnventariseerd als erfgoed 

- beschermd landschap 

- geklasseerd als ankerplaats en relictzone. 

 

Kasteelpark van Houtem 

- geïnventariseerd als erfgoed 

- biologisch waardevolle gebieden 

- geklasseerd als ankerplaats 

 

Leefdaalbos 

- geïnventariseerd als erfgoed 

- biologisch waardevolle gebieden 

- geklasseerd als VEN-gebied en relictzone. 
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ANDERE STATUTAIRE LAGEN 

Een ankerplaats is een gebied dat behoort tot de meest waardevolle landschappelijke plaatsen, dat een 

complex van gevarieerde erfgoedelementen is die een geheel of ensemble vormen. 

Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones 

waarin de connectiviteit tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele 

landschappelijke waardering. 
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Figuur 3-4: landschappelijke aandachtspunten rond tramlijn  (tramlijn in blauw)  
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3.1.2. INFRASTRUCTUURLANDSCHAP 

De A12 en het zeekanaal Brussel-Schelde liggen parallel aan de Zenne vallei. De A12 loopt uit van Brussel tot 

de Nederlandse grens boven Antwerpen, hij is verdeeld in een gedeelte expressweg Breendonk-Londerzeel 

en een gedeelte autosnelweg van Londerzeel tot Brussel. Het zeekanaal verbindt Brussel met Willebroek.  

Aan deze twee grootschalige infrastructuren worden een aantal industriële sites gekoppeld. Langs de 

expressweg bevinden zich onder andere Sarens en Duvel. De autosnelweg tussen Londerzeel en Brussel snijdt 

door het open landschap en vormt een landschapsvreemd element dat verschillende groenzones aansnijdt.  

 

Figuur 3-5: Infrastructuurlandschap 
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3.1.3. FUNCTIONELE ATTRACTOREN 

De A12 is een belangrijk structurerend element in de omgeving van het plangebied. Hij dwarst verschillende 

woonkernen, al dan niet als barrière, en vormt als ontsluitend element een belangrijke drager voor de 

verschillende bedrijventerreinen. Langsheen het tracé bevinden zich belangrijke attractoren en 

publiekstrekkende functies. 

 

Segment Willebroek 

Het Fort Breendonk vormt één van de meest opvallende publieke plekken langsheen het tracé en zal in de 

toekomst mee de kop van het sneltramtracé identiteit geven. In de open ruimte rondom het Fort kan op 

termijn een kern gebonden recreatief verblijfsgebied worden ingericht. Andere belangrijke publiekstrekkers 

zijn de kernen van Willebroek en Breendonk. Ter hoogte van de gewenste halte aan Fort Breendonk passeert 

de functionele fietsroute Rijweg-Dendermondsesteenweg. Momenteel bevindt zich echter een missing link 

ter hoogte van de kruising van de A12. Parallel met de A12 lopen een aantal bovenlokale fietsroutes. Ten 

westen van de A12 volgt deze de parallel gelegen lokale wegenis, aan de oostzijde ligt een vrijliggend fietspad 

van de Breendonkstraat tot aan discotheek de Carré. Aan de oostzijde van de A12, ten zuiden van de 

Breendonkstraat bevinden zich zoekzones voor bijkomende bedrijvigheid. 

 

Segment Londerzeel  

De A12 en de spoorlijn Gent-Mechelen delen de kern van Londerzeel op in vier kwadranten. De belangrijkste 

nabijgelegen woonconcentraties, waaronder de kern van Londerzeel, bevinden zich aan de westzijde van de 

A12. Het bedrijventerrein rond de Weversstraat is een belangrijke werkconcentratie. Ten zuiden van de kern 

vormt het bedrijventerrein van Sarens eveneens een belangrijke werkconcentratie, waarbij de ontsluiting voor 

uitzonderlijke transporten een belangrijk aandachtspunt is. In de kern is nog heel wat ontwikkelingspotentieel 

aanwezig rondom het tramtracé: gebieden rond Molenveld en Kruisweg, ruimte tussen Mechelsestraat / 

Bergkapelstraat en spoorweg. Naast de kern van Londerzeel zijn camping Diepvennen met bijhorend 

openluchtzwembad, discotheek Carré en het treinstation Londerzeel de belangrijkste publiekstrekkende 

functies rondom het tramtracé. Parallel aan beide zijden van de A12 lopen doorheen de omliggende kernen 

belangrijke noord-zuid gerichte functionele fietsroutes. Langs de spoorweg bevindt zich een onlangs 

gerealiseerd fietstraject.  

 

Segment Meise 

De belangrijkste woonconcentraties bevinden zich in de deelkernen Wolvertem en Meise-centrum ten westen 

van de A12. Ter hoogte van Meise-centrum sluit het woonweefsel rondom de Koninklijke Kasteeldreef, aan 

de oostzijde van de A12, nauw aan bij de kern. In Wolvertem liggen de woonclusters Sint-Brixius-Rode en 

Eversem op fietsafstand van het tramtracé. De bedrijvigheid in Meise concentreert zich in een cluster ter 

hoogte van de Ossegemstraat-Verbindingsweg. De Nationale Plantentuin van Meise is de meest opvallende 

publiekstrekker en bepaalt in sterke mate mee de identiteit van Meise. Andere belangrijke publieke plekken 

langs het tracé zijn de kernen van Wolvertem en Meise met handelszaken, scholen en het sportpark De 

Nekker. Het bovenlokaal fietsroutenetwerk wordt hier onder meer gekenmerkt door een noord-zuid tracé 

parallel aan de A12 (Beekstraat, dreef kasteel van Imde, Vier Eiken, Wilgenlaan, Nieuwelaan).  
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Segment Grimbergen 

Dit segment behelst het ruime gebied rond de verkeerswisselaar Strombeek-Bever. De belangrijkste 

woonconcentratie rond de geplande halte is de kern van Strombeek-Bever en het woonlint rond Gentsestraat 

/ Treft waarbij de bestaande voetgangersbrug in het verlengde van de De Villegas de Clercampstraat een 

belangrijke verbinding vormt tussen dorpskern en halte.  

Aan de westzijde van de A12 en de Boechoutlaan vormt de bedrijvencluster met o.a. Procter en Gamble de 

belangrijkste werkconcentratie. De belangrijkste publieke plekken zijn de Heizel, Paleis 12 en parking C. 

Andere publiekstrekkers zijn de dorpskern van Strombeek-Bever met handelszaken en scholen.  

De Boechoutlaan is een functionele fietsroute. Ze maakt deel uit van een langer noord-zuid georiënteerd 

fietstraject parallel aan de A12 dat, mits het wegwerken van een aantal missing links, kan fungeren als een 

comfortabel fietstraject van en naar Brussel in functie van woonwerkverkeer. Ook de Antwerpselaan, en in 

haar verlengde de Strombeek-Beverselaan, is een belangrijke bovenlokale fietsroute, ingericht met een 

fietssnelweg. Langs de Strombeek-Beverselaan (N276) voorziet Grimbergen in de nabije toekomst een 

herontwikkeling van de Douwe Egberts-site met een mix  van kantoorfunctie, KMO-zone en leisure. 



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P39/239 
 

 

 

Figuur 3-6 Ruimtelijke analyse: functionele attractoren 
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Figuur 3-7. Ruimtelijke analyse: functionele attractoren 
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 VERKEERSKUNDIGE ANALYSE 

3.2.1. FIETSERS 

3.2.1.1. Fietsroutenetwerk 

De kaart met de bovenlokale fietsroutes (fietssnelwegen en BFF) in het studiegebied is opgenomen onder 

bijlage 5. 

Ten noorden van de R0 ligt de Sneltram parallel aan en op quasi het volledige traject gebundeld met de A12. 

Op circa 2/3e van dit segment ligt de tram aan de westzijde van de A12, tussen de eindhalte Willebroek en 

de halte Londerzeel ligt de tram aan de oostzijde. Langsheen het volledige deel van de A12 dat in het 

studiegebied is gelegen is ook de fietssnelweg F28 geselecteerd, deze is gelegen aan de oostzijde van de 

A12, iets ten zuiden van de R0 verschuift deze fietssnelweg naar de westzijde van de A12.  

 

Segment Willebroek 

Ter hoogte van de eindhalte Willebroek is een bovenlokale functionele fietsroute die de A12 dwarst. Deze 

route, gelegen tussen het complex N16-noord en het Fort van Breendonk, zorgt onder andere voor de 

verbinding tussen de kern van Willebroek aan de oostzijde van de A12 en de kernen aan de westzijde van de 

A12. Deze route is momenteel nog niet gematerialiseerd. 

Langsheen de as Veurtstraat – Breendonkstraat is er een bovenlokale fietsroute die onder andere Breendonk 

en Tisselt met elkaar verbindt. Aan weerszijde van de A12 zijn er vertakkingen met andere routes. Het dwarsen 

van de A12 verloopt momenteel met behulp van een verkeerslichtengeregeld kruispunt. 

 

Segment Londerzeel  

In Londerzeel dwarst de Sneltram de spoorlijn Gent – Dendermonde – Mechelen. Aan de zuidzijde van deze 

spoorlijn, en ermee gebundeld, ligt de fietssnelweg F44. Net als de spoorlijn gaat deze onder de A12 (gelegen 

op +1) door. 

Iets ten zuiden van de fietssnelweg F44 is er ook een bovenlokale fietsroute; deze volgt de as Mechelsestraat 

– Bergkapelstraat en verknoopt aan de oostzijde van de A12 met de fietssnelweg F44. 

 

Segment Meise 

Net ten noorden van de kern van Wolvertem is er een bovenlokale fietsroute die, via de brug van de 

Verbindingsweg, de A12 dwarst. Direct aan de westzijde van de A12 vertakt deze route naar andere 

bovenlokale routes. Hiervan zijn er twee die enigszins parallel liggen aan de A12, en dus ook aan de 

fietssnelweg F28. 

 

Tussen de kernen van Wolvertem en Meise is er tevens een bovenlokale fietsroute die de A12 dwarst; deze 

route volgt de Vilvoordsesteenweg / N211. 

 

De derde bovenlokale fietsroute in het segment Meise die de A12 dwarst betreft de route die via de Brug van 

de Kapellelaan over de A12 gaat. Deze route sluit aan de westzijde van de A12 aan op de route langsheen de 

N277 en aan de oostzijde van de A12 op de route langsheen de N211. 
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Segment Grimbergen 

In het segment Grimbergen is er niet enkel aan de oostzijde van de A12 een bovenlokale fietsroute (de 

fietssnelweg F28) maar ook aan de westzijde. Deze laatste route, die begint in Wolvertem en doorloopt tot 

in Brussel, volgt de Boechoutlaan / N277. Ter hoogte van het centrum van Strombeek-Bever dwarst de F28 

de A12. 

Langsheen de Romeinsesteenweg is een fietssnelweg gelegen; deze as vormt voor fietsers een belangrijke as 

in relatie tot de bereikbaarheid van de halte.  

 

3.2.1.2. Infrastructuur 

Gezien de ligging van de Sneltram langsheen de A12 is in het bijzonder (de infrastructuur van) de fietssnelweg 

F28 van belang. Tussen Boom en Brussel is deze fietssnelweg 28 km lang. Circa de helft van deze 28 km is 

befietsbaar; in het studiegebied betreft het de zone tussen Wolvertem en Brussel en twee segmenten ten 

noorden van de spoorlijn Gent – Dendermonde – Mechelen (ter hoogte van de kern van Londerzeel). Ook de 

‘gewone’ bovenlokale routes die gebundeld met de A12 liggen zijn niet overal optimaal in functie van 

fietsveiligheid en -comfort (aanwezigheid aanliggende fietspaden, te smalle fietspaden, …). 

 

3.2.1.3. Conclusie 

In het studiegebied zijn er meerdere bovenlokale fietsroutes (zowel van het type fietssnelweg als van het type 

BFF) die de Sneltram dwarsen dan wel er parallel mee verlopen. Dit biedt de opportuniteit om passagiers van 

de tram tot aan de halte te brengen. Met betrekking tot het fietsroutenetwerk zijn er echter nog zowel missing 

links als veiligheidsknelpunten die dienen te worden weggewerkt. 

 

Het studietraject voor de Sneltram creëert, in de segmenten die worden aangepast, de opportuniteit om 

missing links weg te werken en om de fietsinfrastructuur in het studiegebied op een hoger kwaliteitsniveau 

te brengen. 
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3.2.2. OPENBAAR VERVOER 

3.2.2.1. OV-netwerk 

De Sneltram gaat doorheen twee vervoersregio’s; Mechelen en Vlaamse rand. Voor elk van deze twee regio’s 

wordt een regionaal mobiliteitsplan (RMP) en een regionaal openbaarvervoerplan (OV-plan) opgemaakt. De 

processen voor beide plannen, waarbij er wijzigingen zullen zijn aan het OV-netwerk t.o.v. de huidige situatie, 

zijn lopende. De Lijn heeft aangegeven dat ze zich engageert om, na de goedkeuring van het netwerk i.k.v. 

basisbereikbaarheid, een nieuw netwerk uit te tekenen in functie van deze Sneltram. 

In afwachting hiervan wordt hieronder vertrokken van het OV-netwerk zoals het momenteel geldig is. De 

kaart met het OV-netwerk in het studiegebied, m.i.v. de haltes, is opgenomen onder bijlage 6.  

Naast de reguliere buslijnen rijden in het studiegebied tevens de schoollijnen 518, 534 en 534, deze zijn 

tevens opgenomen op de kaart onder bijlage 6. 

 

Tussen Boom en Brussel rijden momenteel de snelbuslijnen 460/461. Ter hoogte van de kern van Willebroek 

rijden beide lijnen parallel aan de A12. Net ten zuiden van de kern van Willebroek (lijn 461) of net ten zuiden 

van de kern van Londerzeel (lijn 460) maken deze bussen gebruik van de A12, en dit tot in Brussel. De 

congestieproblematiek op de A12 en in Brussel ervoor zorgt dat deze bussen niet volgens het voorziene 

tijdsschema kunnen rijden. Er is onderzocht of het verbeteren van de doorstroming van deze lijnen als 

alternatief kan functioneren voor de Sneltram. Dit bleek niet het geval te zijn, waarbij het bijzonder de 

congestie in Brussel een te groot knelpunt bleek (zie ook de HOV-studie onder 

https://static.delijn.be/Images/SR133_Brabantnet_studie%20HOValternatieven_WILLEBROEK-

BXL_20160831_tcm3-14481.pdf ). 

 

Segment Willebroek 

Ter hoogte van de eindhalte te Willebroek passeren de lijnen 260 en 460 (snelbus richting Brussel); beide 

hebben nu reeds een halte vlakbij de voorziene eindhalte. Op de as Veurtstraat – Breendonkstraat passeren 

bijkomend nog de lijnen 289 en 461 (snelbus richting Brussel). 

Merk hierbij op dat de snelbuslijnen 460/461 zullen worden opgeheven bij ingebruikname van de Sneltram; 

de lokale trajecten zullen worden geïntegreerd in andere buslijnen. 

 

Segment Londerzeel  

In Londerzeel dwarst de Sneltram de spoorlijn Gent – Dendermonde – Mechelen. Het station van Londerzeel 

is op circa 1 km van de Sneltram gelegen. Net ten zuiden van de spoorlijn dwarsen de lijnen 261 en 288 de 

A12, en dus de Sneltram. Deze dwarsing gebeurt via de as Mechelsestraat – Bergkapelstraat, onder de A12 

door. Ter hoogte van de passage van de Sneltram halteren beide buslijnen aan de halte Londerzeel 

Autosnelweg. 

Merk hier bij op dat, bij ingebruikname van de Sneltram, de lijnen 460/461 zullen worden opgeheven en de 

lokale trajecten zullen worden geïntegreerd in de andere buslijnen. De Lijn heeft aangegeven dat het traject 

van lijn 460 voorlopig ongewijzigd blijft van Boom t.e.m. Londerzeel centrum en daar wordt afgeleid naar de 

Sneltramhalte, die dan een eindhalte wordt voor busverkeer. Het traject van Londerzeel centrum naar Brussel 

verdwijnt sowieso, deze functie wordt overgenomen door de Sneltram. Bovenstaande wordt verduidelijkt in 

de hierna volgende figuur. 

 

https://static.delijn.be/Images/SR133_Brabantnet_studie%20HOValternatieven_WILLEBROEK-BXL_20160831_tcm3-14481.pdf
https://static.delijn.be/Images/SR133_Brabantnet_studie%20HOValternatieven_WILLEBROEK-BXL_20160831_tcm3-14481.pdf


WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P44/239 
 

 
Figuur 3-8. Lijn 460 na ingebruikname Sneltram (Bron: De Lijn) 

 

Segment Meise 

Ter hoogte van de kern van Wolvertem volgen de lijnen 250 en 251 een route doorheen de wijken aan de 

westzijde van de A12; aan de oostzijde van de A12 wordt dit uitgevoerd door lijn 260. Beide lijnen komen 

hierbij dicht bij de Sneltram. 

 

In de kern van Meise rijden de zelfde buslijnen als in Wolvertem, ook hier zonder de A12 te dwarsen. 

Daarnaast is er buslijn 821; deze dwarst de A12 en verbindt hierbij de woonwijken aan beide zijden van de 

A12 met elkaar. 

 

Segment Grimbergen 

Ter hoogte van het segment Grimbergen rijden, net als in Meise, de lijnen 250/251 aan de westzijde van de 

A12 en lijn 260 aan de oostzijde van de A12. Bijkomend is er ook nog de lijn 241 aan de zuidzijde van de wijk 

Boechout. 

 

Segment Heizel 

Op de Heizelvlakte is het belangrijke knooppunt Heizel gelegen waarbij er aansluiting is op metrolijn 6 en 

tramlijn 7. Tevens halteren er de buslijnen 14, 83 en N18. Zoals reeds beschreven onder 2.3.3 voorziet de 

MIVB de verlenging van de huidige tramlijn, zowel richting Esplanade als richting de Keizerin Charlottelaan. 

 

3.2.2.2. Infrastructuur 

In het studiegebied is amper tot geen specifieke infrastructuur aanwezig om de doorstroming van het 

openbaar vervoer te garanderen. De halte-infrastructuur bestaat in hoofdzaak uit een haltepaal, al dan niet 
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vergezeld van schuilinfrastructuur en/of een beperkte fietsstalling. In relatie tot de belangrijke 

vervoerspanning richting Brussel kan de infrastructuur van het openbaar vervoer richting Brussel als eerder 

beperkt worden aanzien. 

 

3.2.2.3. Conclusies 

In het studiegebied zijn er meerdere OV-lijnen die de Sneltram dwarsen dan wel er parallel mee verlopen. Dit 

biedt de opportuniteit om passagiers tot aan de tramhalte te brengen. Het studietraject voor de Sneltram 

creëert, in de segmenten die worden aangepast, de opportuniteit om de afstemming tussen de Sneltram en 

de buslijnen te verhogen. Tevens wordt de opportuniteit gecreëerd om in de centra van de verschillende 

kernen op het traject van de Sneltram verknopingen van verschillende modi te creëren met een hoge 

kwaliteitswaarde.  

 

 

  



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P46/239 
 

3.2.3. GEMOTORISEERD VERKEER 

3.2.3.1. Netwerk 

De kaart met de wegencategorisering in het studiegebied is opgenomen onder bijlage 7. 

De Sneltram wordt gebundeld aan de A12 voorzien, deze laatste as is geselecteerd als primaire weg type I. 

 

Segment Willebroek 

In het segment Willebroek heeft de N16 twee aansluitingen op de A12. Beide aansluitingen zijn geselecteerd 

als primaire weg type I; de twee aansluitingscomplexen zijn dan ook georganiseerd als een ongelijkvloerse 

kruising. 

De as Veurstraat – Breendonkstraat is geselecteerd als een lokale verbindingsweg (lokale weg type I); de 

aansluiting op de A12 is georganiseerd met behulp van een verkeerlichten geregeld kruispunt. De 

Peeterstraat, die aansluit op de ventweg aan de oostzijde van de A12, is geselecteerd als een lokale weg II. 

De overige wegenis met directe relevantie voor de Sneltram is geselecteerd als een lokale weg type III. 

 

Segment Londerzeel  

De aansluiting van de Kerkhofstraat op de A12, momenteel georganiseerd als een verkeerslichten geregeld 

kruispunt, is geselecteerd als een lokale weg type I. De Mechelsestraat en de aansluiting van de 

Oudemansstraat op de A12, twee assen die de Sneltram dwarsen, zijn geselecteerd als een lokale weg type 

II. De overige wegenis met directe relevantie voor de Sneltram is geselecteerd als een lokale weg type III. 

 

Segment Meise 

In de kern van Wolvertem zijn de Verbindingsweg, die de A12 ongelijkvloers dwarst, de straat Vier Eiken, 

gelegen parallel aan de westzijde van de A12, en de Ossegemstraat/N276, gelegen parallel aan de oostzijde 

van de A12, geselecteerd als lokale weg type I. De N277, gelegen parallel aan de westzijde van de A12, is 

geselecteerd als een lokale weg type II. 

 

De Vilvoordsesteenweg / N276, die de A12 ongelijkvloers dwarst en gelegen is tussen de kernen van 

Wolvertem en Meise, is geselecteerd als een secundaire weg type III. 

 

In de kern van Meise zijn de N277 en de N276, beide gelegen parallel aan de west- en oostzijde van de A12, 

en de Kapellelaan, die de A12 dwarst, geselecteerd als lokale weg type I. 

 

 

Segment Grimbergen 

 

In het segment Grimbergen zijn de N277 (Boechoutlaan) en de N276 (Beverselaan - Antwerpselaan), beide 

gelegen parallel aan de west- en oostzijde van de A12, en de Fr. Robbrechtsstraat, die voor de verbinding 

zorgt tussen Wemmel en Boechout, geselecteerd als lokale weg type I. 
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3.2.3.2. Infrastructuur 

De A12 is een verkeersas die hoge tot zeer hoge verkeersstromen te verwerken krijgt en waarbij het zuidelijke 

deel is gecategoriseerd als een autosnelweg en waarbij er dus een snelheidsregime geldt van 120 km/u en 

ongelijkvloerse aansluitingen zijn voorzien. Ten noorden van complex 3 (Meise – Wolvertem) zijn er echter 

nog gelijkgrondse kruispunten (georganiseerd mbv verkeerslichten) en zelfs nog gelijkgrondse aansluitingen 

en erfontsluitingen. Hoewel de snelheid op bepaalde delen wel is verlaagd tot 90 km/u leidt dit, in combinatie 

met de hoge verkeersintensiteiten en de configuratie met 2 x 3 rijstroken tot (zeer) gevaarlijke situaties. De 

aanleg van de Sneltram biedt dan ook een belangrijke opportuniteit om de A12 me om te vormen tot een 

veiligere weg. 

 

 

3.2.3.3. Druktebeeld 

De verkeersintensiteiten zijn een belangrijke parameter met betrekking tot het functioneren van het 

verkeersnetwerk. Het uitgevoerde onderzoek hieromtrent is opgenomen in bijlage 8. 

 

Het verkeersnetwerk in de nabijheid van de A12 wordt intensief gebruikt waarbij in het bijzonder de 

verkeersassen van/naar Brussel hoge verkeersintensiteiten te verwerken krijgen. 

 

 

3.2.3.4. Conclusie 

Net als het fietsroutenetwerk en het OV-netwerk biedt ook het netwerk voor gemotoriseerd verkeer de 

mogelijkheid om de tramhaltes van de Sneltram multimodaal te ontsluiten en park & ride’s te voorzien aan 

de tramhaltes. De hoge verkeersstromen van/naar Brussel en de daarbij horende congestieproblematiek 

zorgt bovendien voor een belangrijk potentieel voor een hoogwaardige OV-link van/naar Brussel. 
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 VISIE OP HET STUDIEGEBIED / VOORGESTELDE OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 GEINTEGREERDE VISIE 

Deze visie is het resultaat van een grondige analyse en visievorming op basis van drie invalshoeken. Eén met 

de context als insteek. Eén met het voorwerp van de tramlijn als insteek. Eén met de lokaliteit als insteek. Of 

bondig: BRABANT – NET – LOKAAL. Het is de optelsom van deze drie complementaire benaderingen die 

garant staan voor een geïntegreerde aanpak van het project. Een evenwicht tussen integratie en autonomie 

van de ingreep. Tussen bottom up en top down. Tussen globale visie en de concrete werkelijkheid. De drie 

benaderingen werden parallel ontwikkeld en in sterke interactie met elkaar om uiteindelijk te resulteren in 

een geïntegreerde visie. 

 

BRABANT 

Elk landschap draagt de belofte van een ideaal landschap in zich. Grootschalige infrastructuurontwerpen 

bieden de uitzonderlijke opportuniteit om een bestaand landschap fundamenteel te versterken.  

Vertrekkend van een actieve lezing van het Brabantse landschap, de lopende landschapsprojecten en 

opportuniteiten werd het geanalyseerd als een plek vol potentieel waar altijd – zelfs met minimale middelen 

– verbetering in is aan te brengen. Door zijn schaal biedt het installeren van het nieuwe tramnet de 

mogelijkheid om zichtbare wijzigingen aan te brengen in dit landschap. De uitdaging ligt er dan ook in om 

deze wijziging een positieve bijdrage te laten zijn in het streven naar een landschappelijk wensbeeld. Een 

synergie tussen de nieuwe infrastructuur en de bestaande context van Brabant vormt hierbij het 

uitgangspunt.  

 

NET 

Deze benadering neemt niet de context maar het object van het tramnet als vertrekpunt. 

In eerste instantie werd onderzocht hoe het nieuwe tramnet maximaal kan verknopen met andere netwerken 

(voetganger, fiets, bus, auto) door een strategische keuze van de haltelocaties. 

Daarnaast gaat het over de kwaliteit van de verschillende componenten van de traminfrastructuur an sich. 

De inherente logica’s van een tramlijn – in de ruimste zin als een te bouwen infrastructuur, een performant 

instrument en cultureel artefact – zijn hier sturend. Zowel functionele, bouw- en onderhoudstechnische als 

architecturale aspecten spelen hierbij een rol. Voor elk van de componenten van het tramnet (bedding, haltes, 

tractiestations, kunstwerken, …) worden principes voorgesteld met betrekking tot de ruimtelijke inpassing 

ervan. 

 

LOKAAL 

Het tramproject is geen eenzijdige top down infrastructurele ingreep maar tracht ook de aanwezige 

ruimtelijke potenties van het lokale territorium te versterken. In deze derde benadering werd er ingezoomd 

op de concrete lokale context. Onderzoek naar een kwaliteitsvolle integratie van de tram en mogelijke lokale 

meerwaarde die samen met het tramproject zouden kunnen worden gerealiseerd, staan hierbij voorop. Zo 

kan het tramproject concreet een hefboom zijn voor lokale opportuniteiten:  

- Tramproject inzetten om aanwezige lokale structuren te versterken door strategische keuze van 

haltelocaties 

- Tramproject inzetten om barrièrewerking A12 te verminderen door haltes te combineren met nieuwe 

fiets- en - voetgangersbruggen/tunnels 

- Tramproject inzetten om publieke ruimte op te waarderen 

- Tramproject inzetten als hefboom voor lokaal ontwikkelingspotentieel 
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- Tramproject inzetten om belangrijke ruimtelijke dragers in een gebied te versterken/op te waarderen 

- Tramproject inzetten om missing links in het lokale fietsroutenetwerk weg te werken 

- Tramproject inzetten om kwalitatieve verknopingsruimtes uit te bouwen tussen verschillende modi 

 

  

 

Figuur 4-1: BRABANT - NET - LOKAAL 
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 HALTES 

4.2.1. HALTEKEUZE EN –LIGGING 

De Sneltram heeft onder meer als doel een snelle OV-verbinding te realiseren tussen verschillende kernen 

langs de A12 onderling en tussen deze kernen en Brussel. Om effectief een snelle verbinding te verkrijgen 

wordt onder andere een zo rechtlijnig mogelijk traject gevolgd en wordt het aantal haltes beperkt tot één 

halte per kern (cfr. het potentieelonderzoek in de tracéstudie). Op het traject tussen de eindhalte Fort 

Willebroek en het OV-knooppunt Heizel resulteert dit in volgende haltes: 

- Eindhalte Willebroek 

- Londerzeel 

- Wolvertem 

- Meise 

- Parking C 

 

Hiernaast suggereert MOW om voor de toekomstige ontwikkeling van bedrijventerreinen in Kersdonk en 

Tisselt de mogelijkheid niet te hypothekeren om een bijkomende tramhalte te realiseren tussen de tramhaltes 

in Willebroek en Londerzeel. Zoals het project van de Sneltram A12 in deze startnota wordt vorm gegeven, 

wordt de mogelijkheid voor een bijkomende tramhalte tussen Willebroek en Londerzeel niet 

gehypothekeerd. Zoals voor de tramhaltes in Londerzeel, Wolvertem en Meise, lijkt de opmaak van een 

gemeentelijk RUP hiervoor het aangewezen instrument. In de opmaak van dit gemeentelijk RUP worden de 

potenties van zowel ruimtelijke ontwikkeling als mobiliteit bestudeerd, evenals de mogelijke 

ontsluitingsmogelijkheden van de tramhaltes voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer als voor auto’s. 

 

 

Het tramproject is bovenal geen eenzijdige top down infrastructurele ingreep maar tracht de ruimtelijke 

potenties van het territorium te versterken. Alle haltes langs het volledige tracé kunnen dan ook gedefinieerd 

worden aan de hand van drie kenmerkende ruimtelijke kwaliteiten: verankering, verknoping en meerwaarde-

ontwikkeling. 

 

Verankering 

Alle haltes zijn ingepland op een strategische locatie met voldoende reizigerspotentieel. De haltes zijn 

zichtbaar en aanwezig in het woonweefsel. Hun ligging ter hoogte van belangrijke langzaam 

verkeersverbindingen (lopers) binnen het stedelijke weefsel zorgt voor een sterke lokale verankering.  

 

Verknoping 

Door aandacht te besteden aan de verknoping van de haltes met andere vervoersnetwerken, zoals bus- en 

fietsroutes, wordt het tramproject geïncorporeerd in een ruimer multimodaal ontsluitingssysteem. De haltes 

kunnen op die manier worden uitgebouwd als kwalitatief uitgeruste mobipunten. 

Lokale meerwaarde-ontwikkeling 

Ter hoogte van elke halte in elke doorkruiste gemeente moet het project een lokale meerwaarde creëren. 

Door hun strategische positie genereren de haltes een nieuwe ruimtelijke dynamiek en zijn ze een drijfveer 

voor stadsvernieuwing en meerwaarde-ontwikkeling. 

 

Door de specifieke ligging in buitengebied parallel langs de A12 en de lengte in combinatie met een beperkt 

aantal stopplaatsen ter hoogte van de kernen, kunnen de haltes van de sneltram beschouwd worden als 

tramstations. 
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Figuur 4-2: Overzicht positionering haltes Sneltram 
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Figuur 4-3: Overzicht positionering haltes Sneltram 
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4.2.2. HALTE WILLEBROEK 

Verankering halte in het lokale weefsel 

De halte fort Breendonk is gelegen langs de loper Dendermondsesteenweg - Rijweg, die respectievelijk de 

oostelijk gelegen dorpskern van Willebroek en de westelijk gelegen kernen Kalfort en Puurs en de 

bedrijvenzone rond de Lichterstraat met de halte verbindt. Ook de omliggende wijken in Willebroek hebben 

verbindingen naar deze loper. Om deze as goed te laten functioneren is er nood aan een nieuwe voetgangers- 

en fietsonderdoorgang tussen deze twee lopers die de A12 dwarst. Gelegen naast het fort Breendonk kan de 

eindhalte geassocieerd worden met een van de belangrijkste historische identiteitsdragers langs het 

Sneltram-traject. Concreet ligt de halte aan de oostzijde van de A12 in de oksel van het afrittencomplex met 

de N16. De ruimte om de halte genereus te ontplooien gecombineerd met een P&R en een eindhalte voor 

de bussen is in de huidige situatie te beperkt. AWV werkt momenteel aan de plannen voor een herinrichting 

van het op- en afrittencomplex. Om de halte met stelplaats én P+R te kunnen inpassen, is AWV bereid om 

rekening te houden met de ruimtebehoefte in de verdere uitwerking van hun plannen.  

 
 

Figuur 4-4. Halte Fort Breendonk: verankering 
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Verknoping met bovenlokale infrastructuur 

Door de parkeerplaatsen en fietsstallingen in een parkeergebouw boven de halte en stelplaats te organiseren 

wordt de ruimte-inname beperkt en kan een zeer directe link worden gecreëerd tussen P&R en tramhalte.  

Door de tramhalte, bushalte, stelplaats, fietsenstallingen en P&R onder te brengen in één gebouw wordt een 

compacte en efficiënte uitwisselingshub gecreëerd. Ook krijgt de eindhalte van het tramproject een duidelijk 

gezicht en is de P&R goed zichtbaar langs de N16 en de A12.  

 

• Bereikbaarheid per fiets 

De fietsinfrastructuur naar de halte Breendonk wordt geoptimaliseerd. Er wordt onder meer een nieuwe 

verbinding voor fietsers en voetgangers over de A12 voorzien die niet enkel de fietsbereikbaarheid van de 

halte verbetert, maar ook de barrièrewerking van de A12 voor fietsers en voetgangers sterk vermindert.  

 

• Bereikbaarheid per bus 

Voor de bereikbaarheid per bus zijn onderstaande lijnen van belang: 

- Buslijnen 260 en 460 rijden in de bestaande situatie over of nabij de 

Dendermondsesteenweg / N183. Bij het realiseren van de tramlijn, kan er zonder veel 

impact op de werking van deze buslijnen, een nieuwe halte worden voorzien ter hoogte 

van de tramhalte.  

- Lijn 260 kan als aanvoermiddel dienen voor passagiers vanuit Puurs evenals uit grote 

gedeelten van Willebroek centrum. 

- Lijn 460 bedient de tramhalte vanuit Willebroek centrum dan weer directer (rechtstreeks via 

de Dendermondsesteenweg) en zou ook kunnen dienen voor passagiers met 

herkomstgebied de westzijde van de A12 (o.a. Breendonk). 

- Lijn 500 is een nieuw te ontwikkelen busverbinding die zeer direct (als snelbus) de 

verbinding zou maken tussen Boom station en de tramhalte te Willebroek via de A12. Deze 

lijn krijgt ter hoogte van de tramhalte zijn eindpunt, waarvoor dan ook de nodige 

wachtruimte dient voorzien te worden. 

Een aparte lus ontsluit de tramhalte met de bestaande buslijnen. Hierdoor is het mogelijk om de busperrons 

direct naast de tramperrons in te planten, of zelfs een gemeenschappelijk perron te voorzien, en zo een 

maximale intermodaliteit te garanderen tussen tram en bus. 

 

• Bereikbaarheid met de wagen 

Deze halte werkt op een bovenlokaal niveau wat betreft attractie van reizigers per auto naar de tramhalte. 

Zijn centrale ligging, in de nabijheid van de noordelijke knoop A12 x N16 ondersteunt dit verder. Er is hier 

sprake van een goede autobereikbaarheid vanuit het noorden, westen en oosten over grotere afstanden.  

Anderzijds zal de halte ook (in mindere mate) gebruikt worden door potentiële reizigers die vanuit een veeleer 

lokaal niveau per auto naar de halte wensen te komen.  
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Figuur 4-5. Halte Fort Breendonk: verknoping 
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Halte als generator van een nieuwe ruimtelijke dynamiek 

De voorruimte van het Fort Breendonk geeft vandaag een wat chaotische indruk waarbij men moet zoeken 

naar de eigenlijke toegang tot het fort. Het tramproject kan een drijfveer zijn in de opwaardering van de 

ruimte rond het fort en een eerste aanzet betekenen in de herinrichting van het gebied. De loper ter hoogte 

van de halte kan worden heringericht als een aangename dreef voor voetgangers door het toekomstige 

parkgebied waarop enerzijds een verbrede leesbare toegangszone tot het fort aantakt en anderzijds een 

toegangsplein tot de tramhalte.  

Een nieuwe fietsverbinding op de rand van de site en de wijken rond de Breendonkstraat zorgt voor een 

goede verbinding tussen dit woonweefsel en de halte en kan een eerste stap betekenen in het toegankelijk 

en beleefbaar maken van de groene ruimte rondom het fort. 

Om de parkeercapaciteit op luwere momenten (bv. in de weekends) optimaal te benutten kan naast de P&R 

overwogen worden om een evenementenweide voor Willebroek in te richten.  

 

 

 

Figuur 4-6: Halte Willebroek : nieuwe ruimtelijke dynamiek  
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4.2.3. HALTE LONDERZEEL 

Verankering halte in het lokale weefsel 

De spoorweg en de A12 verdelen Londerzeel in vier kwadranten. Ten zuidwesten van de kruising van deze 

harde infrastructuur ligt de dorpskern geïsoleerd tegenover de overige woonwijken. Het sportcomplex 

bevindt zich in het noordwestelijke kwadrant middenin de wijken rond de Spoelberchstraat en bundelt 

recreatieve attractoren. Het gros van de economische activiteiten ligt afgezonderd in de noordoostelijke hoek 

waarbij de bedrijvenzone rond de Weversstraat zich hoofdzakelijk richt tot het bovenlokale netwerk van de 

A12. Het zuidoostelijk kwadrant omvat, naast de woonlinten rond de Bergkapelstraat en de Bergstraat, 

voornamelijk nog open ruimte en landbouwgebieden. Het structuurplan voorziet in de toekomst de 

ontwikkeling van de driehoek tussen de A12 en de Bergstraat. 

 

De in de tracéstudie voorgestelde haltes Londerzeel-Noord en Eeckhout hebben een aantal minpunten. Ter 

hoogte van de halte Londerzeel-Noord zou de noodzakelijke fiets/voetgangersbrug over de A12 enkel ten 

dienste staan van het bedrijventerrein waardoor ze nauwelijks een toegevoegde waarde creëert voor de kern. 

De ligging van de halte Eeckhout wordt op haar beurt bepaald door het lengteprofiel van het tramtracé ter 

hoogte van de ondertunneling aan het nieuw geplande op- en afrittencomplex Londerzeel-Zuid. De positie 

van de noordelijke toegangshelling tot de tunnel bepaalt de ligging van de halte. De halte wordt gekenmerkt 

door indirecte routes en is daardoor minder vlot bereikbaar vanuit het centrum.  

Door de twee haltes samen te voegen tot één centrale halte boven de spoorweg kunnen een aantal 

meerwaarden worden gecreëerd: 

• Door een strategische positie van de halte op het knooppunt van deze kwadranten worden ze allen 

door de tramhalte bediend.  

• Vanuit deze locatie zijn er goede voetgangers- en fietsverbindingen mogelijk tussen de halte, het 

centrum en de verder gelegen woonclusters, o.a. via de fietsverbinding ten zuiden van de 

spoorweg en de fietsverbinding tussen de halte en Westrode aan de oostkant en de woonwijken 

rond de Kerkhofstraat aan de westkant van de A12. 

• Het tramproject biedt de kans om de sterke barrièrewerking van de A12 en de spoorweg 

Mechelen-Gent te vervagen en het versnipperde weefsel, via de combinatie van de halte met een 

fiets- en voetgangersverbinding, opnieuw te verbinden.  

• De keuze voor 1 centrale halte in plaats van 2 excentrische haltes heeft ook een positieve invloed 

op de algemene reistijd van het tramtraject naar Brussel. 
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Figuur 4-7. Halte Londerzeel: verankering 

 

  



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P59/239 
 

Verknoping met bovenlokale infrastructuur 

Aan de noordzijde van de spoorweg wordt een P+R aan de halte gekoppeld. De verknoping met het 

openbaar vervoer wordt verzekerd ter hoogte van de Mechelsestraat. Door de ligging van de halte over de 

spoorweg heen blijft een directe verknoping met het treinverkeer op langere termijn mogelijk. 

 

• Bereikbaarheid per fiets 

De fietsinfrastructuur naar de halte Londerzeel wordt geoptimaliseerd; het betreft onder meer een 

verbetering van de verbinding met de Meerstraat. 

 

• Bereikbaarheid per bus 

De buslijnen 261 en 288 halteren vandaag reeds ter hoogte van de toekomstige tramhalte en verbinden de 

ruimere omgeving met de tramhalte, het centrum en het station.. 

- Lijn 261 is interessant als voor- en natransport voor reizigers met herkomstgebied Zuid-

Oost Londerzeel en Westrode 

- Lijn 288 is interessant als voor- en natransport kunnen gebruikt worden voor reizigers 

komende vanuit de regio Kapelle-op-den-Bos  

 

De overige lijnen bevinden zich momenteel te ver van de halte, waardoor een verknoping in de huidige 

situatie een te hoge omrijfactor zou veroorzaken. Echter, De Lijn heeft aangegeven dat buslijnen met de halte 

Londerzeel Station als eindhalte, mogelijks kunnen worden verlengd tot aan de tramhalte te Londerzeel. In 

functie hiervan vraagt De Lijn om een eindhalte te voorzien voor minstens twee bussen. Hiervoor wordt de 

zone t.h.v. de Bergboslaan als een zoekzone aanzien; de verdere uitwerking ervan zal gebeuren in de fase 

projectnota en in afstemming met de studie van de gemeente Londerzeel voor de (tram)halte-omgeving. 

 

 

• Bereikbaarheid met de wagen 

Deze halte werkt eerder op een lokaal niveau wat betreft de attractie van reizigers per auto naar de tramhalte. 

De P&R wordt ontsloten via de Weversstraat waardoor het tramproject vlot bereikbaar is voor lokale 

gemotoriseerde verkeersstromen uit volgende potentiële herkomstgebieden voor P+R-gebruikers: 

- Breendonk 

- Deelgemeente Sint-Jozef  

- Kapelle-op-den-Bos  

Reizigers van Londerzeel zelf worden verondersteld op een andere manier naar de halte te komen (te voet 

of per fiets). Reizigers die afkomstig zijn van meer zuidwaartse gebieden, zullen zich meer richten op de halte 

te Wolvertem. 
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Figuur 4-8. Halte Londerzeel: verknoping 
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Lokale meerwaarde 

 

Het tramproject biedt de kans om de sterke barrièrewerking van de A12 en de spoorweg Mechelen - Gent te 

vervagen en het versnipperde weefsel, via de combinatie van de halte met een fiets- en 

voetgangersverbinding, opnieuw te verbinden. Door de positie van de tramhalte als centrale schakel in het 

stedelijke weefsel, kan de langzame verkeersverbinding evenwijdig met de spoorweg uitgroeien tot een 

belangrijke publieke drager. De as verbindt niet enkel het station met de halte maar sluit ook aan op 

verschillende recent ontwikkelde en potentieel te ontwikkelen ruimtes langs de spoorweg. Ook de nieuwe 

fietsverbindingen langs de A12 naar Westrode en de wijken rond de Kerkhofstraat lopen langs potentiële 

nieuwe ontwikkelingsgebieden. De onmiddellijke nabijheid van de halte, kan de verdichting van deze 

gebieden stimuleren waardoor het primair potentieel van de halte toeneemt. De nieuwe figuur die hierdoor 

ontstaat, herstelt het ruimtelijke evenwicht tussen de vier kwadranten en creëert een hedendaagse stedelijke 

dynamiek. 

 

 

Figuur 4-9: Halte Londerzeel: nieuwe ruimtelijke dynamiek 
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4.2.4. HALTE WOLVERTEM 

Verankering halte in het lokale weefsel 

In vergelijking met de locatie uit de tracéstudie, biedt de nieuw voorgestelde halte-ligging ter hoogte van 

de hoek Driesstraat-Hoogstraat meer mogelijkheden. De tramhalte ligt hier strategisch in het verlengde van 

de Hoogstraat, de loper naar het centrum, waar ook de omliggende wijken op aantakken. Door de halte te 

combineren met een nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de A12 worden ook de woonclusters Sint-

Brixius-Rode en Eversem op de halte betrokken. De halte functioneert zo als een cruciale schakel die de 

bestaande barrièrewerking van de A12 tussen deze woonclusters en de dorpskern van Wolvertem opheft. 

 

 

 

Figuur 4-10. Halte Wolvertem: verankering 
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Verknoping met bovenlokale infrastructuur 

De Verbindingsweg is in het mobiliteitsplan van de gemeente opgenomen als een deel van de rondweg 

rond Wolvertem. Door aan deze bovenlokale verkeersas een P+R te koppelen, wordt de halte verknoopt 

met de bovenlokale autostromen vanuit Grimbergen, Merchtem en Opwijk zonder bijkomende verkeersdruk 

in de kern van Wolvertem te realiseren. Door het wegvallen van de barrière van de A12 op deze locatie kan 

de tramhalte verknopen met bestaande buslijnen langs beide zijden van de A12 (lijn 251 aan de westzijde 

en lijn 260 aan de oostzijde). Door tussen de tramhalte en Vier Eiken een voormalige buurtweg terug open 

te stellen en op te waarderen voor fietsverkeer wordt een belangrijke missing link weggewerkt tussen het 

bovenlokale fietsnetwerk en de tramhalte. 

 

• Bereikbaarheid per fiets 

Volgende verbindingen worden voorzien i.f.v. het optimaal bereikbaar maken van de halte per fiets: 

- Fiets- en voetgangersbrug over de A12 ter hoogte van de halte. Bovendien legt deze brug niet 

alleen de relatie oostkant A12 naar de tramhalte, maar biedt evenzeer opportuniteiten om het 

fietsnetwerk uit te breiden met potentiële fietsverbindingen als de oostzijde van de A12. 

- De rechtstreekse verbinding tussen de voorziene tramhalte en Vier Eiken 

Het verschuiven van de as Vier Eiken wordt als opportuniteit gebruikt om fietsinfrastructuur te voorzien op 

het gedeelte van de as dat wordt heraangelegd. De fietsinfrastructuur langsheen deze as wordt bovendien 

via een nieuwe en rechtstreekse link doorgetrokken tot aan het station van Wolvertem. Deze nieuwe link 

komt deels overeen met de nieuwe ontsluitingsweg van de P+R van Wolvertem. De ontsluitingsweg is echter 

doodlopend daar waar de nieuwe fietslink doorloopt tot aan het station van Wolvertem en dus ook tot aan 

de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Het kruispunt van de Verbindingsweg met de as Vier Eiken wordt 

beveiligd met verkeerslichten zodat fietsers het kruispunt veilig kunnen dwarsen. 

 

• Bereikbaarheid per bus 

Voor de Westzijde A12: 

- De buslijn 250 biedt potentieel ter bediening van het gebied gelegen tussen Londerzeel 

en Wolvertem. 

- De buslijn 251 biedt potentieel ter bediening van de regio Steenhuffel. 

De bestaande lijnvoering van buslijnen 250 en 251 verloopt langs de tramhalte (Hoogstraat – Driesstraat). 

Bovendien liggen in de bestaande situatie de bushaltes reeds in de nabijheid van de voorziene locatie voor 

de tramhalte.  

 

Oostzijde A12: 

- Buslijn 260 biedt potentieel ter bediening van de regio Nieuwenrode. Ook een verknoping 

voor reizigers vanuit de regio Eversem is mogelijk, al is voor hen een verknoping aan de 

tramhalte Meise centrum logischer. In de huidige situatie verloopt deze lijn via de Neromstraat 

– Ossegemstraat – Hoekstraat en heeft hierbij een halte op een 400-tal meter van de 

voorziene fiets- en voetgangersbrug richting tramhalte. 

Omwille van bovenstaand potentieel lijkt een aangepast bustraject (via Neromstraat - 

Ossegemstraat -  Paardenweidestraat – Ossegemstraat – Hoekstraat) een mogelijkheid. Op die 

manier kan er een nieuwe halte gecreëerd worden in de onmiddellijke nabijheid van de 

tramhalte. Bij dit aangepast bustraject dienen geen andere bushaltes te worden 

gesupprimeerd. 
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• Bereikbaarheid met de wagen 

De parking zal worden vorm gegeven aan de westzijde van de A12. Door de parking rechtstreeks bereikbaar 

te maken vanaf de Verbindingsweg, die deel uit maakt van de rondweg rond Wolvertem 

(Merchtemsesteenweg – Driesstraat – Verbindingsweg –Ossegemstraat – Vilvoordsesteenweg), is de impact 

op de lokale verkeersafwikkeling en zeker het centrum van Wolvertem minimaal. In hoofdstuk 5 wordt tevens 

een variant onderzocht waarbij de P&R aan de oostzijde van de A12 is gelegen. 

Deze halte werkt op een lokaal niveau wat betreft de attractie van reizigers per auto naar de tramhalte. 

Potentiële herkomstgebieden voor P+R-gebruikers zijn: 

- Regio Merchtem 

- Steenhuffel 

- Nieuwenrode / Westrode 

- Grimbergen (deelgemeenten Grimbergen, Beigem en Humbeek) 

De ligging van de parking biedt een goed antwoord op de attractie van autoverkeer vanuit deze 

herkomstgebieden. 

Reizigers van Wolvertem zelf worden verondersteld op een andere manier naar de halte te komen (te voet 

of per fiets). Reizigers die afkomstig zijn van het meer zuidelijk gedeelte van Meise (Meise centrum) en van 

Grimbergen, zullen zich meer richten op de halte van Meise centrum. 
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Figuur 4-11. Halte Wolvertem: verknoping 
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Lokale meerwaarde 

 

De perrons, de fiets- en voetgangersbrug en de P&R definiëren een platform waar verschillende modi 

samenkomen. De Hoogstraat wordt opgespannen tussen dit stedelijk platform en de dorpskern waardoor 

ze als belangrijke centrumstraat mee kan profiteren van deze nieuwe ruimtelijke dynamiek.  

Rondom het halte-platform zijn vandaag reeds een horecazaak en handelszaak aanwezig die de ruimte mee 

kunnen opladen. Ten noorden van de halte, in de oksel tussen Verbindingsweg en A12, bevindt zich een 

restruimte met ontwikkelingspotentieel (bv mix wonen-werken) waarvoor de komst van de tram een 

hefboom kan zijn. 

 
 

Figuur 4-12: Halte Wolvertem: nieuwe ruimtelijke dynamiek 
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4.2.5. HALTE MEISE 

Verankering halte in het lokale weefsel 

De halte wordt, overeenkomstig het oorspronkelijke voorstel, gepositioneerd ter hoogte van de huidige 

carpoolparking. Op die manier is ze strategisch gelegen tussen de dorpskern enerzijds en de toegang tot 

de nationale plantentuin van Meise anderzijds. De lopers Boechtstraat en Brusselsesteenweg verbinden de 

halte met het centrum. Door de halte te combineren met een nieuwe fiets- en voetgangersbrug kunnen ook 

de wijken aan de oostzijde van de A12 door de tramhalte worden bediend. De halte en fiets- en 

voetgangersbrug vormen zo een centrale nieuwe schakel in het woonweefsel over de A12 heen. 

 
 

Figuur 4-13. Halte Meise-centrum: verankering 

  



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P68/239 
 

Verknoping met bovenlokale infrastructuur 

De principes die aan de basis liggen voor de verknoping vertonen veel gelijkenissen met de halte ter hoogte 

van Wolvertem. Ook hier bevindt de halte zich aan de westzijde van de A12 en is bereikbaar voor het oostelijk 

stedelijke weefsel via een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug.  

De halte is centraal gelegen ten opzichte van een aantal bovenlokale fietsroutes naar Grimbergen, 

Wolvertem en Eversem.  

 

Aan de oostzijde van de A12 bevindt zich een P&R die wordt bereikt via de Strombeek-Beverselaan en op 

die manier geen extra belasting met zich meebrengt voor de dorpskern. Door de specifieke locatiekeuze is 

er mogelijkheid tot verknopen met het bestaande busnetwerk aan beide zijden van de A12. Aan de oostzijde 

kan de verknoping met de lijnen 233 en 260 worden verbeterd door de huidige halte in de Koninklijke 

Kasteeldreef op te schuiven tot aan de nieuwe voetgangersbrug. Aan de westzijde kunnen de lijnen 250, 251 

en 821 verknopen met de tram. Om deze verknoping te optimaliseren wordt voorgesteld om de huidige 

bushalte ter hoogte van de Boechtstraat/Nieuwelaan te verplaatsen naar de tramhalte.  

 

• Bereikbaarheid per fiets 

De nieuw te realiseren fiets- en voetgangersbrug over de A12 in het verlengde van de Koninklijke 

Kasteeldreef (ter hoogte van de voorziene tramhalte), maakt een optimalisatie van de relatie tussen de oost-

en westzijde van de A12 mogelijk. Deze brug is niet enkel van nut in functie van de bereikbaarheid van de 

tramhalte, maar verbetert ook de linkt tussen de wijken aan de westzijde van de A12 en de wijken aan de 

oostzijde van de A12.  

 

• Bereikbaarheid per bus 

Westzijde A12: 

- Buslijnen 250 en 251 bedienen op zowel de tramhalte Meise centrum als Wolvertem. Om 

die reden hebben deze buslijnen eerder een lokaal (tussengebied Wolvertem – Meise) 

potentieel in functie van de tramhalte. 

- De buslijn 821 is een Oost-West gerichte buslijn die een potentieel heeft in een ruimer 

gebied (as Merchem – Grimbergen) ter bediening van de tramhalte. Om die reden zou het 

opportuun kunnen zijn om voor deze buslijn haltering met wachten (in functie van het 

arriveren van de tram) in te voeren. 

Oostzijde A12: 

- Buslijn 821 biedt potentieel ter bediening van de regio Grimbergen centrum en meer 

noordwaartse gebieden (Beigem, Humbeek) 

- Buslijn 260 biedt potentieel ter bediening van het gedeelte van Meise aan de oostzijde 

van de A12 (oa Eversem) 

In de huidige situatie verlopen beide buslijnen via Koninklijke Kasteeldreef – Strombeek-

Beverselaan en passeren op die manier langsheen de oostzijde van de tramhalte (waar een 

fiets- en voetgangersbrug voorzien is over de A12). Om die reden lijkt het zinvol om in deze 

nabijheid een nieuwe bushalte in te voeren. 

• Bereikbaarheid met de wagen 

Deze halte functioneert op een meer lokaal niveau wat betreft de attractie van reizigers per auto naar de 

tramhalte. Potentiële herkomstgebieden voor P+R-gebruikers zijn: 

- Grimbergen (deelgemeenten Grimbergen en Strombeek) 

- Deelgemeente Oppem 
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De parking wordt aan de oostzijde van de A12 voorzien. Reizigers die vervolgens de tram zullen nemen, 

kunnen met behulp van de nieuw op te richten fiets- en voetgangersbrug de tramhalte aan de westzijde van 

de A12 bereiken.  

Door de locatie van de parking aan de oostzijde van de A12, waar zij goed ontsloten is via de Strombeek-

Beverselaan, is er slechts minimale bijkomende verkeersbelasting op het onderliggende wegennet en door 

Meise centrum. 

 

 

 

 

Figuur 4-14. Halte Meise-centrum: verknoping 
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Lokale meerwaarde 

De huidige carpoolparking aan de westzijde van de A12 wordt vandaag gekenmerkt door een oneigenlijk 

gebruik. De parking doet veeleer dienst als een truckersparking en wordt gebruikt als K&R in functie van de 

tegenoverliggende basisschool. Het tramproject kan worden ingezet om deze ruimte op te waarderen tot 

een centrale verbindingsruimte tussen dorpskern, plantentuin en de ten oosten van de A12 gelegen 

woonwijken. De carpoolparking kan worden omgevormd tot een dorpsparking die ingezet kan worden om 

tijdelijke drukte op te vangen zoals tijdens schooltijd (K&R), markt of de dagdagelijkse bezoeken aan de 

stadskern van Meise. De voetgangersbrug komt aan de overzijde van de A12 ter hoogte van het 

braakliggend perceel tussen de Kartuizerslaan-Strombeek-Beverselaan en de Koninklijke Kasteeldreef 

(ingekleurd als parkgebied op het gewestplan). Centraal gelegen tussen de verschillende woonclusters van 

de gemeente (en goed toegankelijk via de nieuwe brug) heeft dit gebied een sterk recreatief 

ontwikkelingspotentieel. Deze ruimte kan bijvoorbeeld ingericht worden als een centraal gelegen buurtpark. 

 

 
 

Figuur 4-15: Halte Meise: nieuwe ruimtelijke dynamiek 
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4.2.6. HALTE PARKING C 

Verankering halte in het lokale weefsel 

Dankzij de ligging van de halte in het verlengde van de loper Gentsestraat – Beverlindestaart – 

Voetgangers/Fietsbrug A12 - De Villegas de Clercampstraat is er een potentieel om een sterke relatie tussen 

de halte en de dorpskern van Strombeek te realiseren. (Noot: De studie rond het complex R0, het 

onderzoeksgebied waarbinnen de bestaande voetgangersbrug/fietsbrug A12  gelegen is, is echter momenteel nog 

lopende. In de projectnota-fase zal er een verdere afstemming gebeuren tussen de twee projecten. Vanuit deze 

studie zal een sterke aanbeveling worden gedaan om ter hoogte van de A12 een veilige oversteek voor langzaam 

verkeer te behouden) .  

Bovendien fungeert de halte als een schakel tussen meerdere ruimtelijke entiteiten: Procter en Gamble, het 

metrostation aan de Heizel, het Heizelcomplex en een mogelijke grootschalige toekomstige ontwikkeling op 

de terreinen van parking C. 
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Figuur 4-16. Halte parking C: verankering 

 

Ruimtelijke verknoping met bovenlokale infrastructuur 

De barrièrewerking van de A12 wordt overbrugd dankzij de directe aansluiting van de lopers met de halte via 

de reeds bestaande voetgangers-en fietsbrug. Hierdoor is de halte ook indirect verbonden met de buslijnen 

233 en 260 ter hoogte van de Antwerpselaan én met de fietssnelweg, beide gelegen aan de overzijde van de 

A12. Algemeen verknopen zowel de functionele fietsroutes, als parking C, die via de ring wordt ontsloten, direct 

met de halte.  



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P73/239 
 

• Bereikbaarheid per fiets 

 

In het segment Grimbergen is er niet enkel aan de oostzijde van de A12 een bovenlokale fietsroute (de 

fietssnelweg F28) maar ook aan de westzijde. Deze laatste route, die begint in Wolvertem en doorloopt tot in 

Brussel, volgt de Boechoutlaan / N277. Ter hoogte van het centrum van Strombeek-Bever dwarst de F28 de 

A12. 

Langsheen de Romeinsesteenweg is een fietssnelweg gelegen; deze as vormt voor fietsers een belangrijke as 

in relatie tot de bereikbaarheid van de halte.  

 

 

• Bereikbaarheid per bus 

Langsheen de Romeinsesteenweg passeren de buslijnen 250, 251, 260 en lijn 820 die wordt omgevormd tot  

Ringtrambus. Deze hebben een bushalte daar waar het tramtracé de Romeinsesteenweg dwarst. De afstand 

tussen deze bushalte en de tramhalte bedraagt echter bijna 400 m waardoor de verknoping tussen de Sneltram 

en het busnetwerk eerder beperkt zal zijn (merk hierbij op dat voor de Ringtrambus is voorzien dat deze op 

termijn via de halte Heizel zal rijden waardoor er een meer optimale verknoping zal zijn met de Sneltram). 

• Bereikbaarheid met de wagen 

Parking C heeft een rechtstreekse aansluiting op de R0 
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Figuur 4-17. Halte parking C: verknoping 
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Lokale meerwaarde 

De locatie van de halte speelt in op de toekomstige ruimtelijke dynamiek van de mogelijke ontwikkelingen op 

parking C en tracht daarnaast de reeds aanwezige lokale en regionale ontwikkelingen te versterken. Door de 

strategische positie van de halte kunnen de parkeergelegenheden op parking C ook fungeren als P+R voor 

Brussel wanneer er geen evenementen doorgaan.  

 

 
 

Figuur 4-18: Halte Heizel: nieuwe ruimtelijke dynamiek 
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4.2.7. HALTEVOORZIENINGEN IN FUNCTIE VAN VOOR- EN NATRANSPORT 

Voor- / natransport 

Het aantal te voorziene parkeerplaatsen hangt logischerwijze samen met het aantal verwachte reizigers per 

dag. Voor autoplaatsen wordt enkel rekening gehouden met de opstappers, voor fietsstallingen wordt zowel 

naar op- als afstappers gekeken. Om de aanpak over de verschillende haltes op elkaar af te stemmen wordt 

hiervoor een algemene methodiek ontwikkeld. 

 

Om het aantal opstappers aan de haltes van de sneltram te bepalen, werken we met geëxtrapoleerde cijfers uit 

de MKBA (situatie 2020). Om antwoord te bieden op toekomstige evoluties (demografische groei en betere 

bereikbaarheid haltes), verhogen we deze gegevens voor 2030 met 25% en voor de situatie 2040 met 50%.  

 

Hierbij is van belang dat het potentieel dat werd berekend in het MKBA is gebaseerd o.b.v. ramingen uit het 

provinciale verkeersmodel. Parking C daarentegen betreft een specifieke halte. In eerste instantie heeft ze een 

interessant potentieel gezien de nabijgelegen parking en de nabijheid van Grimbergen (i.h.b. deelgemeente 

Strombeek). Op langere termijn kan de ontwikkeling van deze zone tevens een interessant potentieel bieden. 

Echter, noch omtrent de invulling noch omtrent de timing hiervan zijn er zekerheden. In functie hiervan wordt 

voor de verdere uitwerking van deze halte uitgegaan van een belangrijk potentieel, zowel vanuit de eigenlijke 

parking zelf als vanuit de woonwijken, zonder dit te kwantificeren. Specifiek voor deze halte is deze 

concretisering ook minder van belang aangezien er geen raming van een benodigd aantal parkeerplaatsen 

nodig is. M.b.t. de fietsstallingen wordt vertrokken van een optimaal gelegen én ontworpen zone waar 

uitbreidingsmogelijkheden zijn qua aantal fietsstallingen. 

 

Op deze manier worden onderstaan cijfers bekomen: 

horizon 
aantal opstappers / dag 

Willebroek Londerzeel Meise totaal 

2020 1700 600 600 2900 

2030 2125 750 750 3625 

2040 2550 900 900 4350 

Tabel 1. Aantal opstappers per dag per gemeente die wordt bediend door de Sneltram 

Voorts zullen we in functie van de tijdshorizon met een verschuiving van de gewenste modal split (voor het 

voortransport) werken. Deze modal split geldt voor het totaal van de reizigers op de Sneltram en zal wellicht 

per halte verschillen in functie van de ligging en bereikbaarheid ervan. 

Op te merken is dat bij het aandeel voetgangers het aandeel van reizigers die per bus naar de halte komen of 

die afgezet worden (K+R) mee vervat zijn. 

 

horizon voortransport modal split 

2020 

auto 50% 

fiets 25% 

voetganger 25% 

2030 

auto 40% 

fiets 30% 

voetganger 30% 

2040 

auto 33% 

fiets 33% 

voetganger 33% 

Tabel 2. Sneltram: modal split voor de verschillende voortransportmiddelen 
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We gaan er hierbij van uit dat, hoewel voor de horizon 2020 het grootste aandeel van de reizigers per auto naar 

de halte komt, bij een verdere groei van het aantal tramgebruikers vooral het aandeel van OV, fietsers en 

voetgangers in het voortransport zal toenemen. Het totale volume van autogebruikers zal, op basis van deze 

aannames, dus niet (of nauwelijks) wijzigen in de loop van de bestudeerde periode. 

 

Op basis van deze aannames berekenen we een totale vraag van 1450 parkeerplaatsen. Voor het verdelen van 

de specifieke aantal parkeerplaatsen over de verschillende haltes heen, gaan we voort op volgende redenering: 

• De (eind)halte Willebroek is gelegen vlak nabij het knooppunt van 2 primaire wegen en werkt hierdoor 

op bovenlokaal niveau wat betreft zijn attractie van autoverkeer. Deze locatie moet dan ook het 

grootste gedeelte van het berekende aantal parkeerplaatsen (in functie van voortransport) opvangen: 

we voorzien hier 2/3de van het berekende aantal parkeerplaatsen. 

• De haltes te Londerzeel en Meise werken op een eerder lokaal niveau. Attractie van grote aantallen 

voertuigen, komende uit een groter invloedsgebied is hier ongewenst. Het aantal resterende 

parkeerplaatsen verdelen we over deze twee zones heen: telkens 1/6de van het berekende aantal 

parkeerplaatsen. 

• Voor de verdeling van het aantal parkeerplaatsen over de 2 haltes op grondgebied Meise, baseren we 

ons op de verhouding van het aantal opstappers (voortkomende uit de MKBA). Dit geeft ons een 

verhouding van 60% voor de halte Wolvertem en 40% voor de halte Meise centrum. 

• Aan de halte Parking C worden geen bijkomende parkeerplaatsen voorzien. 

 

Voor het begroten van het aantal fietsenstallingen over de verschillende haltes heen, werken we verder op het 

resterend aantal reizigers (na aftrek van de aantallen die als voortransport de auto gebruiken). Hierbij leggen 

we lichte accenten op een bepaald type van voortransport (fietsers versus voetganger, bus en K+R) in 

onderlinge vergelijking tussen de verschillende haltes. Belangrijk voor het bepalen van het aantal stallingen is 

vooral het onderscheid fietsers – overige modi.  

 

Aangezien we uitgaan van een toenemend aandeel fietsers, zal ook de behoefte aan stallingen toenemen, van 

725 in 2020 tot 1435 in 2040.  

• In Willebroek ligt de halte relatief ver verwijderd van het centrum en de meer dicht bebouwde zones. 

Voortransport te voet naar de halte zal hier dus minimaal zijn. Anderzijds is het wel zo, dat deze halte 

goed bediend zal kunnen worden door bussen en goed zal kunnen functioneren als K+R (specifieke 

zone die rechtstreeks ontsloten wordt op het onderliggend wegennet, afgesloten van de parking). We 

gaan er echter vanuit dat deze aantallen lager zullen liggen dan het aandeel fietsers. 

• In Londerzeel ligt de halte zowel op wandelafstand van het centrum, als op fietsafstand voor heel de 

gemeente. Om die reden kiezen we hier voor een gelijke modal split fietsers vs overige modi. 

• In Meise (zowel Wolvertem als Meise centrum) liggen de haltes op zulke locaties dat de bereikbaarheid 

te voet hier vast en zeker een groot potentieel heeft. Hier gaan we dus uit van een groter aandeel van 

de overige modi dan per fiets. 

• Voor de verdeling van het aantal fietsenstallingen over de 2 haltes op grondgebied Meise, baseren we 

ons op de verhouding van het aantal opstappers (voortkomende uit de MKBA). Dit geeft ons een 

verhouding van 60% - 40% voor de halte Wolvertem vs halte Meise centrum. 

• De halte Parking C ligt in een hoog dynamische omgeving wat, zonder een duidelijk programma voor 

de verschillende zone, een moeilijk te ramen (fiets)potentieel met zich mee brengt. In functie hiervan 

wordt gefocust op het voorzien van een kwalitatief uitgeruste zone met een basispakket aan 

fietsstallingen en, in het bijzonder, uitbreidingsmogelijkheden voor fietsers. Voor dit basispakket wordt 

gerekend met een potentieel dat gelijkaardig is aan dat van de halte Willebroek, ook excentrisch 

gelegen t.o.v. de woonwijken en enkele belangrijke bedrijvenzones. 
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Voor het in rekening brengen van een aantal plaatsen voor fietsen bedoeld voor natransport vanaf een 

bepaalde halte, gebruiken we geëxtrapoleerde waarden uit de MKBA (betreffende aantal afstappers) waarvan 

we zeggen dat 10% een fiets ter plaatse of een leenfiets zou moeten kunnen gebruiken. 

 

Met betrekking tot het aantal fietsstallingen is van belang dat het potentieel van de tram doorheen de jaren zal 

toenemen, de hierboven besproken voorzieningen zullen dan ook niet vanaf dag 1 nodig zijn. Om future proof 

te zijn is daarentegen vooral van belang dat er uitbreidingsmogelijkheden zijn; in de fase projectnota zal 

hieromtrent verder ontwerpend onderzoek worden uitgevoerd. 

 

 

 

Verknoping bus-tram 

De bus zal een belangrijk voortransport vormen voor de Sneltram; een goede verknoping waarbij de bussen 

halteren in de (zeer) directe nabijheid van de haltes van de Sneltram is dan ook van belang. De bushalten dienen 

vrij van de rijbaan voor het wegverkeer te kunnen functioneren. Dit kan zich manifesteren onder de vorm van 

haltehavens (gelegen vlak langs de rijbaan), maar kan evenzeer gerealiseerd worden als een apart 

functionerende zone. Beide types bushalten bieden de mogelijkheid om, indien nodig, bussen te laten wachten 

in functie van het arriveren van een tram aan de betreffende halte, zonder het autoverkeer onnodig te verstoren.  

 

Bovenstaande wordt, in functie van de beschikbare ruimte, per locatie bekeken. Belangrijke infrastructurele 

eisen in functie van het overstapcomfort zijn: 

• Alle bushalten worden (minstens)voorzien voor gelede bussen 

• Goede schuilinfrastructuur 

• Goede dynamische reisinformatie (betreffende bussen én trams) 

• Maximaal beperken kruisingen met autoverkeer voor overstappers tussen tram- en bushalte 

• Goede oversteekbaarheid rijbaan wegverkeer waar nodig (zebrapad, oversteekbeweging in 2 tijden) 
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 VERKEERSKUNDIGE VISIE 

4.3.1. SEGMENT WILLEBROEK: VAN FORT BREENDONK TOT DWARSING A12 (INCLUSIEF HALTE 

WILLEBROEK) 

Fietssnelweg F28 

Beginnend aan het complex met de N16-Oost wordt net naast het gedeelte van de Sneltram dat ten oosten 

van de A12 is gelegen, een dubbelrichtingsfietspad voorzien. Deze fietssnelweg aan de oostzijde van de A12 

wordt doorheen de verschillende segmenten doorgetrokken richting Brussel. Ten noorden van het complex 

met de A12-Oost wordt de fietssnelweg verbonden met de kern van Willebroek. In het onderzoek van AWV 

voor dit segment van de A12 zal worden onderzocht hoe dit tracé zal verlopen (zie ook 2.3.2.2). 

 

Netwerk gemotoriseerd verkeer 

Het tracé van de Sneltram loopt parallel aan de A12; al de wegen die aantakken op de A12 worden aangepast. 

Concreet worden; 

• al de erfontsluitingen op de A12 gesupprimeerd; 

• het aantal aansluitingen op de A12 beperkt; 

• langs het volledig segment parallelwegen (nieuw of verschuiven van bestaande) voorzien  om het 

verkeer van en naar de resterende verknopingen met de A12 te leiden. 

Met betrekking tot de resterende aansluitingen kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen de korte 

termijn, waarbij Londerzeel-Noord nog niet zal zijn gerealiseerd, en de lange termijn, waarbij Londerzeel-Noord 

zal zijn gerealiseerd. 

 

Korte termijn 

Op korte termijn, zonder realisatie van het complex Londerzeel-Noord, kunnen aan de oostzijde van de A12, 

en dit van Noord naar Zuid, volgende verknopingen worden gebruikt voor de ontsluiting van de kernen / 

bedrijvenzones langsheen het segment: 

- N16 (West en Oost); beide aansluitingen blijven ook in de lange termijn behouden maar 

worden wel geoptimaliseerd) 

- De as Veurtstraat – Breendonkstraat die met behulp van een verkeerslichtengeregeld 

kruispunt is aangesloten op de A12; deze aansluiting wordt gesupprimeerd na aanleg van het 

complex Londerzeel-Noord. 

- De oprit van de A12 in het verlengde van de Technologielaan (enkel richting Antwerpen); 

deze oprit wordt gesupprimeerd na aanleg van het complex Londerzeel-Noord. 

Deze drie verknopingen zijn met elkaar en met het onderliggende wegennet verbonden via de parallelstructuur. 

 

Lange termijn 

Op lange termijn, na realisatie van het complex Londerzeel-Noord, kunnen op beide zijden van de A12, en dit 

van Noord naar Zuid, volgende verknopingen worden gebruikt voor de ontsluiting van de kernen / 

bedrijvenzones langsheen segment 1: 

- N16 (West en Oost) 

- Het op- en afritten complex Londerzeel-Noord 

Deze twee verknopingen zijn met elkaar en met het onderliggende wegennet verbonden via de 

parallelstructuur. 
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4.3.1.1. Kruispuntconfiguraties 

De verschillende aansluitingen op de A12 worden van noord naar zuid besproken. 

 

Complex A12 * N16-West (richting Sint-Niklaas) (korte termijn en lange termijn) 

AWV onderzoekt, via een parallel lopende startnota, hoe het complex A12 * N16-west kan worden 

geoptimaliseerd. Hierbij wordt onder andere onderzocht hoe de verkeersstromen op het complex op een 

optimale wijze kunnen verlopen zonder gebruik te maken van het zuidoostelijke kwadrant, waar de eindhalte 

van de Sneltram is voorzien. 

 

Complex A12 * N16-Oost (richting Mechelen) (korte en lange termijn) 

De Sneltram gaat omheen het complex en dwarst de N16 ongelijkvloers waardoor er geen conflict is tussen de 

tram en het gemotoriseerde verkeer. Bij de intekening van het tracé werd rekening gehouden met de 

aanpassingen die AWV met betrekking tot het complex voorziet. 

 

Kruispunt A12 * as Veurtstraat - Breendonkstraat (korte termijn) 

Na de realisatie van het complex Londerzeel-Noord zal de aansluiting van de as Veurtstraat – Breendonkstraat 

op de A12 worden gesupprimeerd. Zolang het complex echter niet is gerealiseerd, blijft het kruispunt bestaan 

en zal het van belang zijn voor het verkeer van en naar de A12. 

De toekomstige relatie tussen de Veurtstraat en de Breendonkstraat is gelinkt aan de realisatie van het complex 

Londerzeel-Noord en zal door AWV worden onderzocht in de studie voor het complex. 

Aangezien het kruispunt op lange termijn verdwijnt worden de infrastructurele aanpassingen op korte termijn 

zo minimaal mogelijk gehouden.  

Het concept voor het kruispunt bestaat uit: 

• Behoud van de structuur van de A12 ter hoogte van het kruispunt, met uitbreiding van een 

rechtsafslagstrook komende van Brussel richting Breendonkstraat. Deze afslagstrook biedt bij het 

ontwerp van de verkeerslichtenregeling de mogelijkheid om het conflicterend verkeer met de 

tramlijn onafhankelijk te regelen ten overstaan van de doorgaande rijrichtingen van de A12. 

• Voor de Breendonkstraat en de Veurtstraat worden de nodige opstelstroken voorzien om de 

afrijcapaciteit naar het kruispunt toe te verhogen. Hierdoor verhoogt de capaciteit van het kruispunt 

ten overstaan van de huidige situatie. 

• Aan de oostzijde van de A12 wordt de aansluiting, van de nieuw aan te leggen parallelweg, op de 

Breendonkstraat voldoende ver van het kruispunt met de A12 voorzien. De afstand tussen beide 

kruispunten wordt zodanig gedimensioneerd dat de nodige opstelstroken voor de Breendonkstraat 

kunnen ingepast worden zonder hiermee in conflict te komen met de nieuwe aansluiting.  

• Deze aansluiting op de Breendonkstraat wordt beveiligd met verkeerslichten; deze verkeerslichten 

zijn in het bijzonder van belang voor de veiligheid van de fietsers op de fietssnelwege. 

• De dwarsing van de trambedding zelf wordt beveiligd met slagbomen en lichten volgens categorie 2 

van het KB van 2 augustus 1977. 

• De dwarsing van de trambedding door de fiets- en voetgangersoversteek wordt afzonderlijk 

beveiligd met slagbomen en lichten en er wordt de nodige opstelruimte voorzien tussen de rijbaan 

van de A12 en de trambedding zodanig dat de zwakke weggebruiker zich hier comfortabel kan 

opstellen in geval van wachten. 

• Voor wat betreft de capaciteit van het toekomstige kruispunt is er uit gegaan van de bestaande 

lichtenregeling met bijhorende groenfases. De groenfase van de rechtdoorgaande rijrichtingen op 

de A12 (waarmee de tram parallel zal rijden) zal hierbij verlengd worden in functie van de maximale 

ontruimingstijd die nodig is voor het dwarsend verkeer. Deze periode is immers de tijdspanne 
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waarop een naderende tram zijn inmelding naar het kruispunt toe dient te doen om er zeker van te 

kunnen zijn dat dit voertuig groen zal hebben bij zijn aankomst ter hoogte van het kruispunt. 

 

 
Figuur 4-19. Kruispunt A12 * as Veurtstraat – Breendonkstraat: principeschets 

 

Complex Londerzeel-Noord 

Met betrekking tot de toekomstige inrichting van het op- en afrittencomplex werden door AWV in eerste 

instantie twee varianten1 weerhouden: het ‘halfklaverblad’ en het ‘strikje’. De komst van de Sneltram heeft op 

beide een andere impact. 

1. In de optie ‘halfklaverblad’ moet de tram de op- en afritten kruisen. Hiervoor zijn er in totaal drie 

ongelijkvloerse kruisingen van de tram nodig. Dit geeft verschillende knelpunten, onder andere naar 

aanleg als naar werking (hogere onderhoudskost, meer kans op storingen). 

2. In de optie ‘strikje’ is er t.h.v. complex Londerzeel-noord, slechts één ongelijkvloerse kruising van de 

tram.  

In functie van de faseringsmogelijkheden, technische complexiteit en kostprijs gaat de voorkeur vanuit het 

tramproject uit naar de variant ‘strikje’, waarbij er slechts één ongelijkvloerse kruising van de tram is. In functie 

van een mogelijke optimalisatie van deze variant is een lichte uitbuiging van het tramtracé naar het oosten 

opportuun. Op die manier krijgen de oostelijke op- en afrit (van en naar de A12) van het complex meer ruimte 

waardoor er kan gewerkt worden met taluds in plaats van keermuren of brugconstructies.  

(Merk hierbij op dat in de studie voor complex Londerzeel-Noord bij de afweging niet enkel rekening zal dienen 

te worden gehouden met de Sneltram, maar evengoed met de inpassing van de F28 en andere 

randvoorwaarden.) 

 

 
1 Merk hierbij op dat er momenteel geen studiewerk lopende is voor dit complex. Het is niet uit te sluiten dat 

toekomstig studiewerk tot nieuwe varianten kunnen leiden, deze zullen echter rekening dienen te houden met 

het traject van de tram zoals voorzien in het GRUP 
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Figuur 4-20. Complex Londerzeel-Noord: variant halfklaverblad 

 

 

Figuur 4-21. Complex Londerzeel-Noord: variant strikje 
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Bestaande oprit Londerzeel richting Antwerpen (korte termijn) 

De bestaande oprit Londerzeel richting Antwerpen ligt in het verlengde van de Technologielaan en is van belang 

voor de ontsluiting van het bedrijventerrein Londerzeel richting Antwerpen. Na realisatie van het complex 

Londerzeel-Noord wordt deze oprit gesupprimeerd; zolang het nieuwe complex niet is gerealiseerd wordt de 

oprit behouden. Aangezien het een tijdelijke situatie betreft zal het dwarsen van de Sneltram en de oprit 

gelijkgronds verlopen. 

Deze dwarsing zal worden beveiligd met slagbomen en lichten (volgens categorie 2 van het KB van 1977) en er 

zal bij de exacte locatie van de dwarsing tussen beide rekening moeten gehouden worden met het feit dat 

voertuigen vanaf de overweg vanuit stilstaand nog voldoende snelheid zullen moeten kunnen maken om de 

oprit naar de A12 op te kunnen rijden. 

 

 

Bestaande brug van de Oudemansstraat over de A12 (korte en lange termijn) 

De Sneltram dwarst de bestaande brug van de Oudemansstraat over de A12 ongelijkvloers waarbij de tram 

onder de brug doorgaat; de brug dient hiervoor te worden aangepast. 
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4.3.1.2. Verkeersplanologisch concept: overzicht segment Willebroek – dwarsing A12 

Onderstaande figuren geven het verkeersplanologisch concept voor het segment Willebroek – dwarsing A12 

weer. Onder andere volgende aspecten kunnen hierin worden teruggevonden: 

• Ontsluitingen van de bedrijvigheid tussen het Fort van Breendonk en de weerhouden knopen met de 

A12(/N16) 

• Ontsluitingen van de bedrijvigheid ten zuiden van de knoop A12 x N16-Oost 

• De gelijkgrondse kruising van de A12 met de Breendonkstraat / Veurtstraat (korte termijn) 

• Het supprimeren van de rechtstreekse aansluitingen op de A12 waaronder oa 

- De aansluiting van de Peetersstraat 

- De in- en uitvoegstrook naar de parking van de dancing Carré 

- De rechtstreekse aansluiting van de Notenstraat 

• Het geplande op- en afrittencomplex Londerzeel-Noord 

• De ontsluiting van het bedrijventerrein te Londerzeel, via de Technologielaan, op de A12 richting 

Antwerpen (korte termijn) 

• De dwarsing van de brug over de A12 van de Oudemanstraat 
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Figuur 4-22. Segment 1a: verkeersplanologisch concept 
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Figuur 4-23. Segment 1b: verkeersplanologisch concept 
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Figuur 4-24. Segment 1c: verkeersplanologisch concept 
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4.3.2. SEGMENT LONDERZEEL: VAN DWARSING A12 TOT LEEFDAALBOS (INCLUSIEF HALTE LONDERZEEL) 

4.3.2.1. Verkeersnetwerken 

Fietsnetwerk 

De fietssnelweg F28 dient maximaal te worden gebundeld aan de A12. Net ten zuiden van de spoorlijn 

Dendermonde – Mechelen is er, net als aan de westzijde van de A12, aan de oostzijde van de A12 een bedrijf 

met een rechtstreekse ontsluiting op de A12. In afwachting hiervan kan de fietssnelweg zowel via de as 

Bergkapelstraat – Bergstraat als via de Kruisweg verlopen. Beide mogelijkheden zijn op de kaart met het 

verkeersplanologisch concept aangeduid met de cijfers 2 en 3 (1 geeft de route gebundeld met de A12 weer). 

 

Netwerk gemotoriseerd verkeer 

Het tracé van de Sneltram loopt parallel aan de A12; al de wegen die aantakken op de A12 worden aangepast. 

Concreet worden; 

• al de erfontsluitingen op de A12 gesupprimeerd; 

• het aantal aansluitingen op de A12 beperkt; 

• parallelwegen (nieuw of verschuiven van bestaande) voorzien tussen de Mechelsestraat en het nieuw 

aan te leggen complex Londerzeel-Zuid. 

Aangezien het doel is om de timing van de Sneltram (en de bijhorende aanpassingen aan het wegennet) en de 

timing van het complex Londerzeel-Zuid op elkaar af te stemmen, wordt er geen onderscheid gemaakt tussen 

een korte en een lange termijn. 

Concreet kunnen, na de realisatie van de Sneltram (en van het gelijktijdig te realiseren complex Londerzeel-

Zuid), volgende verknopingen worden gebruikt voor de ontsluiting van de kernen / bedrijvenzones langsheen 

segment 2: 

- Ontsluiting van de noordzijde van Londerzeel: westelijke op- en afrit ter hoogte van camping 

Diepvennen (korte termijn) óf het nieuw te realiseren complex Londerzeel-Noord (lange termijn) 

- Ontsluiting van de zuidzijde van Londerzeel: via het, gelijktijdig met de Sneltram te realiseren, 

complex Londerzeel-Zuid (voorzien ter hoogte van de as Kerkhofstraat – Londerzeelsesteenweg) 
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4.3.2.2. Kruispuntconfiguraties 

 

Aanpassing Molenveld ter ontsluiting Park and ride, Londerzeel 

Ter ontsluiting van de P+R Londerzeel wordt, net ten noorden van de spoorweg Dendermonde – Mechelen, de 

bestaande onderdoorgang onder de A12 opgewaardeerd. Hierdoor wordt de weg Molenveld op een 

volwaardige manier aangesloten op de bestaande wegenis van het industrieterrein (Weversstraat). 

Volgende zaken moeten in deze aangepaste wegenis (Molenveld) worden voorzien: 

• Rijbaan voor tweerichtingsverkeer 

• Fietspad  

• Voetpad 

Het kruispunt Weversstraat x Molenveld zal hierbij ook moeten worden aangepast, rekening houdende met 

elementen die in de wegenis van Molenveld worden voorzien. Oversteekmogelijkheden voor zwakke 

weggebruikers zijn hierbij van belang. 

 

Dwarsing A12, spoorlijn Mechelen – Dendermonde en Mechelsestraat 

De A12, de spoorlijn Mechelen – Dendermonde en de Mechelsestraat worden ongelijkvloers gedwarst waarbij 

de Sneltram over de drie andere infrastructuren heen gaat en waarbij deze beweging bovendien wordt 

gecombineerd met de halte Londerzeel die op niveau +1 wordt voorzien. 

 

Knoop Londerzeel-Zuid 

Ter hoogte van Londerzeel-Zuid loopt momenteel een studie in opdracht van AWV om het gelijkgrondse 

kruispunt van de A12 met de Kerkhofstraat – Londerzeelsesteenweg om te vormen tot volwaardig op- en 

afritten complex.  

In deze studie is reeds rekening gehouden met een komst van de Sneltram. De Sneltram wordt hier in hoofdzaak 

voorzien in open sleuf en ter hoogte van de kruisingen met de wegenis worden korte tunnels voorzien. Het 

doel is om beide projecten samen in uitvoering te brengen. 
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4.3.2.3. Verkeersplanologisch concept: overzicht segment dwarsing A12 - Leefdaalbos 

Onderstaande figuren geven het verkeersplanologisch concept voor het segment dwarsing A12 - Leefdaalbos 

weer. Onder andere volgende aspecten kunnen hierin worden teruggevonden: 

• Het inzetten van de tramhalte om de barrierewerking van de spoorweg en de A12, die het ruimtelijke 

weefsel van Londerzeel vandaag opsplitst in vier kwadranten, weg te werken 

• Verknoping van de tram met de bus ter hoogte van bushalte Mechelsestraat 

• Ongelijkvloerse dwarsing van de A12  

• Ongelijkvloerse dwarsing van de de spoorlijn Dendermonde – Mechelen 

• Ongelijkvloerse dwarsing van de Mechelsestraat  

• Ontsluiting van de bedrijvigheid ten zuiden van de Mechelsestraat via een ventwegstructuur in plaats 

van via de huidige rechtstreekse aansluiting op de A12 

• De integratie in het complex Londerzeel-zuid thv de as Kerkhofstraat - Londerzeelsesteenweg 
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Figuur 4-25. Segment 2a: verkeersplanologisch concept 
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Figuur 4-26. Segment 2b: verkeersplanologisch concept 
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4.3.3. SEGMENT WOLVERTEM: VAN LEEFDAALBOS TOT WESTELIJKE OP- EN AFRIT MEISE (INCLUSIEF 

HALTE WOLVERTEM) 

4.3.3.1. Verkeersnetwerken 

Fietssnelweg 

De fietssnelweg wordt over de volledige lengte van het segment Wolvertem gebundeld aan de oostzijde van 

de A12. 

Netwerk gemotoriseerd verkeer 

Op dit segment zijn er quasi geen erfontsluitingen op de A12 of gelijkgrondse kruisingen van de A12. Enkel de 

Beekstraat en het vlakbij gelegen bedrijf dienen te worden losgekoppeld van de A12. Aangezien de functies 

langsheen de Beekstraat slechts een beperkte omvang hebben en aangezien de Beekstraat aansluit op een 

gewestweg (N259), wordt er geen ventweg voorzien. 

 

4.3.3.2. Kruispuntconfiguratie 

Aanpassing lokale wegenis Boskant – Beekstraat 

De lokale wegenis net ten zuiden van het Leefdaalbos wordt aangepast: 

• De aantakking op de A12 wordt gesupprimeerd. 

• De ontsluiting van de bedrijvigheid en de woningen wordt verschoven van de oostzijde van de 

functies naar de westzijde zodat aan de oostzijde ruimte kan worden vrijgemaakt om het tracé van de 

Sneltram in te passen. 

• Het segment van de straat Boskant ten noordwesten van het kruispunt met de Beekstraat wordt 

verbreed zodat het voor de ontsluiting kan dienen van het landgoed Ten Bossche en van het bedrijf 

gelegen aan de Boskant (verkoop caravans). Deze ontsluiting via de Boskant dient als alternatief voor 

de rechtstreekse ontsluiting op de A12 die verdwijnt. 

• Het kruispunt van de Boskant met de Beekstraat wordt omgevormd tot een as waar twee 

doodlopende takken op aantakken. 

 

Kruispunt Verbindingsweg x Vier Eiken 

De ontsluitingsweg van de P+R wordt aangesloten op het kruispunt van de Verbindingsweg met de as Vier 

Eiken. Het kruispunt wordt omgevormd tot een verkeerslichtengeregeld kruispunt. Dit biedt zowel meerwaarde 

naar verkeersafwikkeling als naar verkeersveiligheid. Dit laatste is van belang gezien de fietsverbinding tussen 

de tramhalte en de straat Vier Eiken én aangezien de brug van de Verbindingsweg  over de A12 de zichtbaarheid 

vermindert. 

 

Kruispunt Wilgenlaan x Tramlaan, Meise 

Gezien de huidige rotonde zeer veel ruimte inneemt aan de oostkant van het kruispunt en het beschikbaar zijn 

van deze ruimte voor de traminfrastructuur van belang is, is gezocht naar een kruispuntoplossing die dezelfde 

functionaliteit kan bieden als de rotonde en toch een slankere ruimte-inname inhoudt. 

Op deze manier is een voorrangsgeregeld T-kruispunt de meest voor de hand liggende oplossing. Bij het 

ontwerp is rekening gehouden met volgende elementen: 

• Het profiel aan de zuidzijde van de rotonde met een rijstrook per richting en een groene middenberm 

wordt net voor het kruispunt teruggebracht naar een standaard 2 x 1 profiel met aanliggende 

fietspaden. Deze tak is in de voorrang. 
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• Net ten zuiden van de versmalling van het wegprofiel wordt een doorsteek voorzien die specifiek 

bedoeld is om terugdraaibewegingen mogelijk te maken en op die manier de bediening van de 

woningen langsheen de westzijde van de Wilgenlaan garandeert. 

• De aansluiting van de Tramlaan op de Wilgenlaan schuift op tot tegen de aangepaste wegenis. 

• Fietsoversteekplaatsen (de Wilgenlaan dwarsend) met rustruimte tussen het fietspad en de rand van 

de weg worden voorzien langs beide zijden van het kruispunt. 

• De toegang tot de site van Lidl wordt geherpositioneerd (meer naar het noorden toe), zo ver mogelijk 

verwijderd van het nieuwe kruispunt. Een mogelijkheid zou er in kunnen bestaan om het inrijden via 

deze verplaatste toegang te laten gebeuren en het uitrijden via de toegang op de Tramlaan. Hierbij 

moet wel opgemerkt worden dat leveringen per vrachtwagen de toegang op de Wilgenlaan in beide 

richtingen moeten kunnen gebruiken. 

 

 

 
 

Figuur 4-27. Kruispunt Wilgenlaan * Tramlaan: kruispuntconfiguratie 
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4.3.3.3. Overzicht verkeersplanologisch concept 

Onderstaande figuren geven het verkeersplanologisch concept voor het segment Wolvertem weer. Onder 

andere volgende aspecten kunnen hierin worden teruggevonden: 

• Strategische inplanting van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug aan de halte Wolvertem waardoor 

de huidige barrière, die de A12 vormt tussen de kern Wolvertem enerzijds en de kernen Sint-Brixius-

Rode en Eversem anderzijds, wordt verminderd. 

• De rechtstreekse toegangen van particuliere terreinen / bedrijven op de A12 worden gesupprimeerd. 

• De rechtstreekse aansluiting van lokale wegenis (Beekstraat) op de A12 worden gesupprimeerd. 

• Dwarsing van de Verbindingsweg die, met behulp van een brug, de A12 ongelijkvloers kruist 

• Aanpassing van de rotonde van de Wilgenlaan met de Tramlaan in het centrum van Wolvertem 

aangezien de vrije ruimte tussen een aantal lokale wegen en de A12 te smal is om een tramtraject in 

te passen. 

De totaliteit van het verkeersplanologisch concept voor segment 3 is weergegeven op volgende kaarten. 
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Figuur 4-28. Segment Wolvertem: verkeersplanologisch concept  
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4.3.4. SEGMENT MEISE: VAN WESTELIJKE OP- EN AFRIT MEISE TOT OPRIT TER HOOGTE VAN DE 

PLANTENTUIN VAN MEISE (INCLUSIEF HALTE MEISE-CENTRUM) 

4.3.4.1. Verkeersnetwerken 

Fietssnelweg F28 

Op het segment Meise is fietssnelweg F28, gelegen aan de oostzijde van de A12, grotendeels gerealiseerd. 

 

Netwerken gemotoriseerd verkeer 

Op segment 4 zijn er geen erfontsluitingen op de A12 noch gelijkvloerse kruisingen van de A12. AWV heeft de 

intentie om de bestaande oprit ter hoogte van de Plantentuin te supprimeren. 

 

4.3.4.2. Kruispuntconfiguratie 

Dwarsing westelijke op- en afrit Meise 

Om te vermijden dat de passage van de Sneltram voor terugslag zorgt tot op de A12, dient de westelijke op- 

en afrit ongelijkvloers te worden gedwarst.  

 

Dwarsing N211 / Vilvoordsesteenweg 

Aangezien een gelijkgrondse dwarsing van de N211 / Vilvoordsesteenweg een te grote negatieve impact zou 

hebben op de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid zal de Sneltram de N211/Vilvoordsesteenweg 

ongelijkgronds (mbv een tunnel) dwarsen. 

 

Dwarsing fiets- en voetgangersbrug 

De bestaande fiets- en voetgangersbrug in het verlengde van de Hendrik van Dievoetlaan zal door een nieuwe 

fiets-en voetgangersbrug worden vervangen aangezien er in de bestaande situatie onvoldoende ruimte is om 

de trambedding in te passen.  

 

Dwarsing as Victor Ameryckxstraat – Jan Krokaertstraat 

De as Victor Ameryckxstraat – Jan Krokaertstraat takt aan beide zijden aan op de N277 / Nieuwelaan. Een deel 

van deze as ligt quasi tegen de A12 en dient te worden gesupprimeerd om ruimte vrij te maken voor de 

Sneltram. Aangezien er geen vrije ruimte meer is om beide resterende delen op elkaar aan te sluiten worden 

beide assen doodlopend gemaakt, waarbij voor beide assen de aansluiting op de N277 / Nieuwelaan behouden 

blijft.  

 

Dwarsing Kapellelaan 

De Kapellelaan wordt ongelijkvloers gedwarst waarbij de Sneltram onder de Kapellelaan doorrijdt. 

 

Nieuwe fiets- en voetgangersbrug in het verlengde van de Koninklijke Kasteeldreef 

De nieuwe brug die in het verlengde van de Koninklijke Kasteeldreef wordt voorzien, gaat over de Sneltram 

heen. 

 

Dwarsing fiets- en voetgangersbrug in het verlengde van de Sint-Annalaan 

De bestaande fiets- en voetgangersbrug in het verlengde van de Sint-Annalaan wordt ongelijkvloers gedwarst, 

waarbij de Sneltram onder de brug doorgaat; de brug dient hiervoor te worden vervangen. 
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Dwarsing oprit Meise-Zuid (richting Brussel) 

Ter hoogte van de Plantentuin in Meise passeert de Sneltram langs de laatste oprit op de A12 voor de 

aansluiting op de R0. Deze oprit is, door zijn veel te korte lengte, onveilig. Gezien de interactie met de Sneltram 

is deze problematiek tijdens de plenaire vergadering voor het GRUP besproken en hebben verschillende 

departementen van de Vlaamse overheid stelling genomen tot het supprimeren van de oprit (verslag 

opgenomen in bijlage), dit is weerhouden in het GRUP. 

Hierop volgend is door het departement MOW – Cel Beleid Vlaams-Brabant met het provinciale verkeersmodel 

de impact onderzocht van het supprimeren van de oprit (rapport opgenomen in bijlage). Op basis van de 

geïnventariseerde impact worden optimalisaties aan de infrastructuur voorgesteld. Naast het aanpassen van de 

lichtenregeling wordt tevens voorgesteld om extra capaciteit te voorzien op de oprit van complex 3 (Meise – 

Wolvertem) richting Brussel. 

In afstemming met bovenstaande aanbeveling wordt in aansluiting bij het project Sneltram, en zoals 

weergegeven op onderstaande figuur, een extra oprit voorzien van de N211 naar de A12 richting Brussel. 

 

Figuur 4-29. Optimalisatie complex Meise-Wolvertem met extra aansluiting richting Brussel 
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4.3.4.3. Overzicht verkeersplanologisch concept 

Onderstaande figuren geven het verkeersplanologisch concept voor het segment Meise weer. Onder andere 

volgende aspecten kunnen hierin worden teruggevonden: 

• Verbeteren voetgangers- en fietsinfrastructuur in deel te vernieuwen Nieuwelaan als belangrijke link 

naar de tramhalte 

• Creëren van een sterke link tussen de halte en de Plantentuin van Meise als belangrijke publieke plek 

• Tramhalte Meise-centrum verder uitbouwen als centrale schakel in het woonweefsel met behulp van 

de combinatie van de halte met de voetgangers/fietsersbrug: 

- Betere verbinding van Meise centrum met wijken Nekker en Molenkouter aan oostzijde  

- Goede verbinding tramhalte met fietsroutes van en naar Grimbergen 

- Link halte met buslijn 260 (Brussel - Willebroek - Puurs) via voetgangersbrug 

- Potentieel om ruimte tussen Strombeek-Beverselaan-Keizerinlaan-Sint-Annastraat (zone 

parkgebied op gewestplan) in te richten als een goed bereikbare recreatieve groenzone 

centraal gelegen te midden het woonweefsel 

• Herinrichting van de (vandaag oneigenlijk gebruikte) carpoolparking als lokale parking ifv school, 

markt, dorpskern, tram… (langparkeren en K+R) 

• Ongelijkgrondse dwarsing van de N211 / Vilvoordsesteenweg N211 

• Ongelijkgrondse dwarsing van de bestaande fiets- en voetgangersbrug in het verlengde van de 

Hendrik van Dievoetlaan 

• Aanpassing aan de lokale wegenis Jan Krokaertstraat & Victor Ameryckxstraat 

• Ongelijkgrondse dwarsing van de bestaande fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de plantentuin 
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Figuur 4-30. Segment Meise: verkeersplanologisch concept 
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Figuur 4-31. Segment Meise: verkeersplanologisch concept 
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4.3.5. SEGMENT GRIMBERGEN: VAN OPRIT MEISE TER HOOGTE VAN DE PLANTENTUIN TOT PARKING C 

(INCLUSIEF HALTE PARKING C) 

4.3.5.1. Verkeersnetwerken 

Fietsroutenetwerk 

In het segment Grimbergen is de fietssnelweg F28 grotendeels gerealiseerd. 

 

Netwerk gemotoriseerd verkeer 

In het segment Grimbergen zijn er noch erfontsluitingen op de A12, noch gelijkgrondse kruisingen van de A12, 

noch op- of afritten; er is enkel de verknoping met de R0. Verkeerstechnisch is dan ook enkel de kruising van 

de Timmermansstraat van belang. 

 

4.3.5.2. Kruispuntconfiguratie 

Dwarsing Timmermansstraat 

De Timmermansstraat wordt ter hoogte van van de Hazenstraat opgeschoven naar het noorden. Het verkeer 

vanuit de wijk kan de N77 / /Boechoutlaan bereiken via de Hof te Beverlaan en Hazenstraat. De fietslink tussen 

de N277 en de wijk Bever via de Timmermansstraat wordt beveiligd m.b.v een middengeleider. 

 

Dwarsing R0 

De R0 wordt ongelijkvloers gedwarst waarbij de Sneltram via een nieuw te bouwen brug over de R0 heen gaat. 

 

Aansluiting tramnet MIVB / dwarsing Romeinsesteenweg 

 

 
Figuur 4-32. Aansluiting tramnet MIVB 
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De Romeinsesteenweg vormt de grens tussen het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Hierna wordt echter reeds een doorzicht gegeven met betrekking tot de link tussen halte Parking C en de Heizel 

via de Romeinsesteenweg. 

Tussen de halte aan Parking C en de Heizel volgt de Sneltram de Romeinsesteenweg en de Miramarstraat, 

hierbij gebruik makend van de infrastructuur waarvoor de MIVB een vergunningsaanvraag heeft ingediend in 

het kader van de tramverlening tussen de haltes Heizel en Esplanade. Deze infrastructuur betreft een 

uitgangspunt voor deze startnota. M.b.t. de aansluiting op deze infrastructuur is de vraag/bemerking gekomen 

om voor tramverkeer ook de doorgaande beweging op de Romeinsesteenweg mogelijk te maken / faciliteren. 

Deze optimalisatie, zoals conceptueel weergegeven op de figuur hierboven, zal worden meegenomen bij het 

voorontwerp in de fase projectnota. 

 

Beide kruisingen met de Romeinsesteenweg worden beveiligd met behulp van verkeerslichten. De 

verkeerslichten ter hoogte van Parking C worden als opportuniteit gebruikt om een beveiligde oversteek te 

voorzien in functie van de bushalte aan de zuidzijde van de Romeinsesteenweg. 

 

Op de Romeinsesteenweg is niet voldoende ruimte om, op een kwalitatieve manier en met een minimale 

inname van private ruimte, volgend dwarsprofiel te voorzien: een vrije trambedding, een rijstrook voor 

gemotoriseerd verkeer per richting, een enkelrichtingsfietspad per richting en een voetpad per richting.  

Daarom wordt er voor gekozen om het tramverkeer en het gemotoriseerd verkeer, dat van west naar oost rijdt, 

op een gemengde bedding te laten rijden. Aangezien er verkeerslichten zijn voorzien kan het verkeer, komende 

van het westen, tijdig worden tegengehouden, zodat de tram, komende van parking C, vrije baan heeft wanneer 

hij de Romeinsesteenweg oprijdt. Aangezien het volgende kruispunt (Romeinsesteenweg x Boechoutlaan) ook 

met verkeerslichten is geregeld kan er, met behulp van filedetectie, voor worden gezorgd dat er geen terugslag 

is tot op de gemengde bedding. Bovendien zijn er, aan de zuidzijde, geen erfontsluitingen langsheen het 

tramtraject die het tramverkeer kunnen verstoren. 

 

Voor het verkeer dat van oost naar west rijdt wordt wel een vrije trambedding voorzien; aan deze zijde zijn er 

erfontsluitingen die het tramverkeer kunnen verstoren. 

 
Figuur 4-33. Aansluiting Romeinsesteenweg: principeschets  

 

Merk hierbij op dat er op de Romeinsesteenweg geen verknoping wordt voorzien tussen de Sneltram en de 

Ringtrambus. De halte Heizel dient hét knooppunt voor openbaar vervoer te zijn in deze zone. De visie (zoals 

ook verwoord in de goedgekeurde projectnota voor de Ringtrambus) is om de Ringtram(bus) t.h.v. dit OV-

knooppunt te laten verknopen met de Sneltram.  
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4.3.5.3. Overzicht verkeersplanologisch concept 

Onderstaande figuren geven het verkeersplanologisch concept voor het segment Grimbergen weer. Onder 

andere volgende aspecten kunnen hierin worden teruggevonden: 

• Dwarsing N277 / Nieuwelaan 

• Dwarsing Timmermansstraat 

• Dwarsing R0 

• Dwarsing Romeinsesteenweg 
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Figuur 4-34. Segment 5a: verkeersplanologisch concept 
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Figuur 4-35. Segment 5b: verkeersplanologisch concept  
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 LANDSCHAPPELIJKE VISIE 

4.4.1. ALGEMENE VISIE 

In de eerste plaats is het project voor de Sneltram een mobiliteits- en infrastructuurproject. Door zijn continue 

parallelle ligging langs de A12 wordt de Sneltram gekenmerkt door een meer eenduidig karakter. Er wordt 

gestreefd naar een maximaal continue groene trambedding. Dit betekent echter niet dat het dwarsprofiel ook 

eenduidig is. Afhankelijk van de specifieke context zullen er flankerende bomenrijen, wegenis, grachten, ed. 

worden voorzien. 

 

De tramlijn bestrijkt een groot territorium dat opgebouwd is uit 3 verschillende landschappen: het 

bocagelandschap, het rivierlandschap en de parkway. Het project draagt de potentie in zich om de bestaande 

landschappelijke kwaliteiten te valoriseren en te versterken. De landschappelijke inpassing van de tramlijn wordt 

gebaseerd op bouwstenen die men in de omgeving aantreft. 
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Figuur 4-36: drie verschillende landschappen: 1. bocagelandschap 2. rivierlandschap 3. parkway (tramlijn in blauw) 
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Figuur 4-37: inpassing tramlijn in drie verschillende landschappen 
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Tracé doorheen bocagelandschap  

 

Tussen Londerzeel en Willebroek loopt de tramlijn door een bocagelandschap. Dit landschap wordt gekenmerkt 

door grote agrarische gebieden, waarvan de individuele percelen afgebakend worden door houtkanten. De 

houtkanten leggen een al eeuwenoude perceelstructuur bloot. Door de natte ondergrond wordt vaak gebruik 

gemaakt van geknotte wilgen. Daarnaast vindt men dikwijls een gracht, die het teveel aan water draineert. 

 

 

Figuur 4-38: Bocagelandschap met houtkanten 
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Figuur 4-39: Bocagelandschap met houtkanten rondom tramlijn 
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De nieuwe houtkanten die het tracé van de Sneltram flankeren bakenen een groter agrarisch gebied af en 

trachten de perceelsstructuur te benadrukken. Bovendien richten ze het zich op het bestaande landschap. 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-40: Visualisatie: tramlijn langs A12 doorheen bocagelandschap 
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Tracé doorheen rivierlandschap 

  

De Sneltram loopt tussen Londerzeel en Wolvertem door het rivierlandschap. Dankzij haar brede alluviale vlakte 

vormt de Molenbeek een groene beekvallei. De vallei is opgebouwd uit verschillende bosmassieven en 

parkdomeinen. De tramlijn passeert onder andere door het Leefdaalbos, langs de boskapel van Imde en het 

Neromhofdomein. Een aantal dreven structureren de open ruimte tussen de bosmassieven. Op die manier 

vormen beek, bossen, dreven en tussenliggende weides één samenhangende landschappelijke structuur. 

 

 

Figuur 4-41: Rivierlandschap met bossen en dreven 
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Figuur 4-42: Rivierlandschap met bossen en dreven rondom tramlijn 

 

De tramlijn integreert zich als een dreef in het rivierlandschap. De aanplanting van bomen langsheen de tramlijn 

bouwt verder op de bestaande dreefstructuren en versterkt het bestaande landschap. Bovendien vervolledigen 

de dreven een ontbrekende schakel tussen het Leefdaalbos en de andere bosmassieven. 
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Figuur 4-43: Visualisatie inpassing tramlijn in rivierenlandschap 
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Tracé deels onderdeel van Parkway  

 

De Sneltram loopt tussen Strombeek en Wolvertem door de vallei van de Maalbeek. Dit valleilandschap wordt 

gekenmerkt door een systeem van hoofd- en zijrivieren waaraan grote parken en bosgebieden zijn gekoppeld, 

waaronder de plantentuin van Meise en het park van het kasteel van Bever. De A12, die deze vallei doorkruist, 

heeft het karakter van een parkway. Deze vloeit voort uit de groene omgeving van het park van Laken.  

 

 

Figuur 4-44: parkway tussen Plantentuin en park van Laken 
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Figuur 4-45: positie tramlijn ten opzichte van Parkway 
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Ter hoogte van de Plantentuin van Meise en het Beverbos vormt de tramlijn een extra infrastructuur die aansluit 

bij het lineaire systeem van de parkway. Door het inpassen van de tramlijn, tussen bestaande boomstructuren 

enerzijds en langsheen nieuwe aanplantingen anderzijds, wordt de parkway (het gedeelte ten noorden van de 

R0) aangevuld en versterkt als landschappelijke figuur. 

 

 

Figuur 4-46: typeprofiel thv Plantentuin Meise 

 

Figuur 4-47: Visualisatie tram en parkway ter hoogte van Plantentuin Meise 
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4.4.2. BOUWSTENEN 

De tramlijn wordt opgebouwd uit verschillende bouwstenen, waaronder de bedding, vegetatie, gracht, masten, 

haltes en tractiestations. Op basis van deze bouwstenen worden de verschillende typeprofielen samengesteld, 

afhankelijk van de randvoorwaarden van de specifieke context die de tram doorkruist. De vormgeving van de 

afzonderlijke bouwstenen dient de visuele identiteit en herkenbaarheid van de tramlijn te waarborgen. 
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Bedding 

 

De tramlijn wordt ofwel in een groene ofwel in een minerale bedding aangelegd. De keuze voor verhard of 

onverhard is afhankelijk van specifieke omgevingsfactoren en het landschap dat de tramlijn doorkruist. Binnen 

deze twee categorieën onderscheiden we verschillende materialen met variërende onderhoudsintenstiteit, 

gaande van extensief tot zeer intensief onderhoud. 

 

SEDUM 

Sedum of vetkruid verwijst naar een familie van vetplanten, die een grote variatie kennen in vorm (boonvormig, 

rozetten, bodembedekkers, opgaande groeiers) en kleur. Sedum in een goed doorlatend grondmengsel, dat 

voor een dichte dekking zorgt. Het vormt een zeer geschikt materiaal voor de realisatie van een groene bedding, 

die weinig onderhoud vergt. 

 

 

Figuur 4-48: referentiebeeld groenbedding met sedum 

 

GRASLANDVEGETATIE 

Graslandvegetatie verwijst naar een grasoppervlak dat aan een ‘extensief’ beheer onderworpen wordt. Dit kan 

een gelijkaardige waarde hebben als een bloemenweide. Het extensief beheer vergt een lage 

onderhoudsfrequentie. Het aantal maaibeurten varieert van één tot drie keer per jaar. 
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Figuur 4-49: referentiebeeld groenbedding met graslandvegetatie 

 

 

BALLAST 

Een ballastlaag vormt het meest goedkope en onderhoudsvriendelijke materiaal voor de trambedding. Gezien 

de lagere esthetische waarde, vormt dit voornamelijk een geschikt materiaal in combinatie met 

infrastructuurknopen en kunstwerken. Voor het type ballast is nog een variatie aan materialen mogelijk, 

waaronder graniet, basaltsplit, etc.  
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Figuur 4-50: overzicht toepassing trambedding in sedum / graslandvegetatie / ballast 

 

  



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P123/239 
 

Vegetatie 

 

Langsheen de tramlijn wordt, in het kader van landschappelijke inpassing alsook compensatie van kleine 

landschappelijke elementen, een belangrijk aantal nieuwe bomen aangeplant. De inpassing van de tramlijn, 

betekent tegelijkertijd ook het versterken van het bestaande landschap. Vegetatie als bouwsteen van de 

tramlijn, vormt dus een cruciale factor voor de identiteit en herkenbaarheid van de tramlijn.  

Het bestaande landschap biedt dus een kader voor de keuze van de vegetatie. Hierna worden per landschap 

een aantal geschikte vegetatie-types aangereikt. De specifieke keuzes dienen echter scherpgesteld te worden 

bij de verdere verfijning van het tramproject.   

Bocagelandschap 

Typerend voor het bocagelandschap is de aanplanting van bomen op de eigendomsgrenzen van 

landbouwpercelen. Er worden ruimtelijke ‘kamers’ afgebakend, die niet alleen de visuele vertaling van de 

perceelsgrenzen vormen, maar ook beschutting tegen wind en regen bieden. Vaak gaat het  hierbij om geknotte 

bomen, zoals de wilg, els, of populier. 
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Rivierlandschap 

Het rivierlandschap wordt gekarakteriseerd door een netwerk van dreven. Hierbij worden paden en wegen 

omzoomd door zuilvormige bomen. Door de tramlijn te integreren in een aantal nieuwe dreefstructuren, kan 

dit landschap verder versterkt worden. Verschillende vegetatie-types sluiten visueel aan bij het karakter van 

deze dreven. Hierbij kan gewerkt worden met pioniersoorten, zoals de populier en de berk, of met meer 

bijzondere varianten, zoals de Metasequoia glyptostroboides.  
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Parkway 

De parkway vormt geen natuurlijk landschap, maar is in se een landschap dat door de mens gecreëerd werd. 

De brede weginfrastructuur van de A12 linkt verschillende parken en natuurgebieden (Park van Laken, 

Beverbos, en de Plantentuin van Meise) aan elkaar. Niet enkel als infrastructureel element, maar ook 

landschappelijk. Rijen van grote solitaire bomen flankeren deze weg. Vaak gebruikte of geschikte vegetatie-

types langsheen de parkway zijn o.a. de kerselaar, eik en paardenkastanje. 
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4.4.3. TYPEPROFIELEN 

Het tracé van de Sneltram wordt opgebouwd uit verschillende profielen. Deze profielen worden vormgegeven 

op basis van de specifieke omgeving die de tramlijn doorkruist, en samengesteld uit de verschillende 

bouwstenen. Ter hoogte van verkeersknopen en kunstwerken wordt ook een landschappelijke inpassing 

voorzien op basis van deze infrastructuren. Bij de verdere uitwerking in projectnota-fase zal verder nog extra 

aandacht worden besteed aan de belevingswaarde voor gebruikers van de fietssnelweg (aangename 

kwalitatieve omgeving met voldoende rustpunten). 

 

 

Figuur : overzichtskaart typeprofielen 
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Segment Fort van Breendonk 

 

Nabij het Fort van Breendonk wordt een minimaal profiel voorzien. De onderhoudsweg tussen de A12 en de 

tramlijn wordt aangelegd in versterkt gras met ondergrondse ingekokerde gracht. Aan de zijde van het Fort van 

Breendonk wordt geen bijkomende vegetatie voorzien om het zicht op het bestaande landschap te behouden, 

met het dwangpunt ter hoogte van het waterelement rondom het Fort. 
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Segment bedrijventerreinen Breendonk 

 

Ter hoogte van de zone met bedrijventerreinen in Breendonk wordt een open gracht voorzien tussen de A12 

en de tramlijn. De onderhoudsweg wordt hier gecombineerd met een nieuwe ontsluitingsweg voor de 

bedrijventerreinen. Langs de bestaande kleinere gracht wordt een nieuwe bocage aangeplant die helpt bij de 

drainage van de percelen. 
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Segment ter hoogte van Carré 

 

Nabij de dancing Carré worden de bestaande bomenrijen behouden. Tussen de bomenrijen worden enerzijds 

een verlenging van de bestaande fietssnelweg en anderzijds een nieuwe ventweg aangelegd. De 

onderhoudsweg wordt aangelegd in versterkt gras parallel aan de tramlijn met een ondergrondse ingekokerde 

gracht. 
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Segment Bedrijventerreinen Willebroek 

 

In Willebroek voorziet een PRUP voor de bestaande landbouwvelden met hun bocages in de toekomst de 

ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. De opbouw van het profiel in dit gebied speelt hier reeds op in. Er 

wordt een open gracht voorzien langs de A12. Aan de andere zijde van de trambaan wordt de onderhoudsweg 

gecombineerd met een ontsluitingsweg voor de bedrijventerreinen. Langsheen de bestaande kleinere gracht 

wordt een nieuwe bocage aangeplant. 
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Segment Londerzeel Dorpskern 

 

Ter hoogte van de dorpskern van Londerzeel wordt de tramlijn ingepast binnen een nieuwe dreef. De 

onderhoudsweg wordt gecombineerd met de bestaande ontsluitingsweg. De bestaande gracht wordt 

ingekokerd om de ontsluitingsweg te vrijwaren. 
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Segment Leefdaalbos 

 

Leefdaalbos is een biologisch zeer waardevol gebied. De passage van de tramlijn langsheen dit bosmassief 

wordt dus met zorg ingeplant zodat er minimaal geraakt wordt aan het bestaande bos. De ruimte die 

ingenomen wordt voor de aanleg van de tramlijn zal gecompenseerd worden door de aanplanting van een 

nieuwe boszoom enerzijds en de uitbreiding van het Leefdaalbos in het kader van boscompensatie anderzijds. 

De onderhoudsweg wordt aangelegd in versterkt gras met ondergrondse ingekokerde gracht, dit om het 

minimale profiel te behouden. 
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Segment Beekstraat 

 

In de buurt van de Beekstraat wordt het minimaal profiel verder aangehouden, gezien de nabijheid van 

woningen in deze zone. Ook hier wordt de tramlijn ingeplant met een onderhoudsweg naast de A12.  
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Segment vier Eikenbos 

 

Ter hoogte van het Vier Eikenbos wordt de bestaande gracht verbreed en ingepast in een dreef. De tramlijn 

wordt ingeplant naast deze dreef. De bestaande weg wordt vervangen en gecombineerd met de 

onderhoudsweg. Langs deze nieuwe ontsluitingsweg wordt het fietspad in beide richtingen opnieuw 

aangelegd. Het fietspad wordt hierbij future proof gemaakt en krijgt een breedte van 2m. 
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Segment vier Eikenveld 

 

Ter hoogte van het Vier Eikenveld wordt de tramlijn geflankeerd door een dubbele dreef. Langsheen de A12 

wordt een grotere gracht aangelegd om de afstand met de autoweg te bewaren, anderzijds zorgt de kleinere 

gracht in het veld voor afwatering van de percelen. De onderhoudsweg op versterkt gras wordt naast de tramlijn 

ingeplant. 
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Segment Wolvertem Dorpskern 

 

In de dorpskern van Wolvertem wordt een minimaal profiel gehanteerd. De onderhoudsweg wordt voorzien 

naast de geluidsmuur van de snelweg. Het hoogteverschil tussen de tramlijn/snelweg en de woningen wordt 

opgenomen via een keerwand. 
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Segment Meise Dorpskern 

 

In de dorpskern van Meise wordt het minimaal profiel aangehouden. De onderhoudsweg wordt voorzien naast 

de geluidsmuur van de snelweg. Het hoogteverschil tussen de tramlijn/snelweg en de woningen wordt 

opgenomen via een keerwand. 

  



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P139/239 
 

Segment plantentuin Meise 

 

Met de komst van de tramlijn wordt het wegprofiel langs de plantentuin van Meise volledig herdacht. De 

onderhoudsweg wordt gecombineerd met de autoweg. De langse parkeerplaatsen worden gesupprimeerd en 

vervangen door gebundeld parkeren via een nieuwe landschapsparking nabij de toegang van de plantentuin. 

Er wordt in beide richtingen een nieuw fietspad in beide richtingen aangelegd. Een nieuwe visuele buffer wordt 

voorzien tussen de snelweg en de toegangsweg met bomenrijen en open gracht. 
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Segment Parking C 

 

Op parking C loopt de tramlijn parallel met de huidige afrit, die wordt behouden. Concreet wordt de tramlijn 

ten westen van de huidige wegenis aangelegd. In het kader van de opmaak van de projectnota zal verder 

onderzocht worden hoe groenaanleg rondom de tramlijn het stedelijk karakter van de site kan ondersteunen 

bvb door het inplanten van bomenrijen langs de trambedding. De site wordt echter gekenmerkt door grote 

reliëfverschillen waardoor een opmeting noodzakelijk is alvorens hier meer concrete uitspraken kunnen worden 

gedaan.   
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Segment Romeinsesteenweg 

 

Tussen de halte aan het nationale stadion en de halte aan de Heizel volgt de sneltram de Romeinsesteenweg, 

de Esplanade en een verbindingsstuk tussen beide. Op de Romeinsesteenweg is, indien gekozen wordt voor 

minimale innames, de ruimte beperkt. Om die reden wordt er voor gekozen om het tramverkeer en het 

gemotoriseerd verkeer, dat van west naar oost rijdt, op een gemengde bedding te laten rijden. Aangezien er 

verkeerslichten zijn voorzien kan het verkeer, komende van het westen, tijdig worden opgehouden, zodat de 

tram, komende van het nationale stadion, vrije baan heeft wanneer hij de Romeinsesteenweg oprijdt. Voor het 

verkeer dat van oost naar west rijdt wordt wel een vrije trambedding voorzien; aan deze zijde zijn er 

erfontsluitingen die het tramverkeer kunnen verstoren. 
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 VISIE KUNSTWERKEN 

4.5.1. LANGSE VERSUS DWARSE KUNSTWERKEN 

Een brug bevindt zich per definitie op het kruispunt van twee systemen. Er is een lijn die de brug oversteekt, en 

een lijn die de brug dwarst. 

Binnen het Brabantnet stellen we vast dat een deel van de kunstwerken de tram draagt, de “langse 

kunstwerken”, en dat een deel van de kunstwerken de tramlijn dwarst, de “dwarse kunstwerken”. 

Wanneer we de nieuwe kunstwerken benaderen vanuit het NET is dit een belangrijk onderscheid. Immers, de 

langse kunstwerken zijn onderdeel van het tramnetwerk, terwijl de dwarsende kunstwerken het tramnetwerk 

net ontwijken. 

 

De nieuwe langse kunstwerken bevatten zuivere trambruggen, die enkel de tram dienen, alsook enkele bruggen 

die tramverbinding met fietsverbinding en/of halte combineren. De dwarsende kunstwerken zijn voornamelijk 

trage verbindingen voor voetgangers en fietsers. 
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Zowel de langse als de dwarse kunstwerken komen voor in verschillende contexten. Langs de A12 speelt het 

landschap van Vlaams-Brabant een sterke rol, terwijl langs de R0 en in de buurt van de Luchthaven eerder een 

infrastructurele aanpak wordt gehanteerd. 
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In de context Landschap wordt er naar gestreefd de langse kunstwerken zoveel mogelijk in het vlakke landschap 

te integreren, en de continue lijn van de Sneltram te benadrukken. Voor de dwarse kunstwerken gebeurt net 

het omgekeerde; in hun gebruik zullen zij eerder verbonden zijn met de omgeving rond de A12 en het lokale 

netwerk. In het ontwerp zal er eerder gezocht worden om de brug op een functionele manier in te bedden in 

het omliggende weefsel. Deze kunstwerken hebben dus hun eigen unieke logica, los van het Brabantnet.  

Desondanks wordt voor de dwarsende kunstwerken ook een gedeelde taal ontwikkeld. 

 

In de context Infrastructuur is het van belang tot een intelligente bundeling van verschillende stromen te komen. 

Deze kunstwerken worden ontworpen vanuit een dominante infrastructuurlogica.  
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4.5.2. UITWERKING: ROBUUSTHEID EN COHERENTIE 

In het ontwerp van de kunstwerken voor Brabantnet zijn twee kernwoorden van belang: robuustheid en 

coherentie. 

 

Er is een zekere complementariteit tussen duurzaamheid en robuustheid. Een robuust systeem is een systeem 

dat overeind blijft bij onvoorziene omstandigheden. Hierdoor vergt iets wat robuust is minder aanpassingen en 

onderhoud (het is onderhoudsarm) wat vaak tot minder negatieve effecten op het leefmilieu leidt.  

 

Onder robuustheid van de objecten binnen het ‘systeem’ verstaan wij het vermogen om de ‘tand des tijds’ te 

doorstaan aan de hand van drie verschillende principes:  

- Het systeem heeft voldoende reserve 

- Het systeem kan zich eenvoudig aanpassen  

- Het systeem weerstaat de druk van de verandering.  

 

Robuustheid van beeldkwaliteit: beperken details 

 

Ook na 30 jaar moet het project nog herkenbaar dezelfde ruimtelijke kwaliteiten kunnen aanbieden als bij de 

ingebruikname. Niet zelden wordt de beeldkwaliteit van een kunstwerk na verloop van tijd bepaald door slecht 

verouderende onderdelen zoals een borstwering die los komt te zitten, geluidsschermen met tekenen van 

aanrijdingen, landhoofden met sporen van langslopend water. 

 

Door het afleveren van een geïntegreerd project wordt een garantie geleverd op de voortdurende 

beeldkwaliteit van het project. Concreet betekent dit bv. dat waar mogelijk de draagstructuur van kunstwerken 

tevens dienst doet als borstwering. Dit vereenvoudigt de uitvoering en reduceert het onderhoud. Het levert een 

kunstwerk dat traag veroudert. Het geeft een robuuste beeldkwaliteit. 

 

Coherentie 

 

De kunstwerken integreren zich telkens in een complexe context. Teneinde een zekere coherentie te bekomen, 

zullen we trachten met eenvoudige ontwerpprincipes alle kunstwerken aan te pakken. Dit betekent dat 

wegbruggen, trambruggen en de verschillende onderdoorgangen, voor zover mogelijk, een gelijkaardige, 

robuuste architectuur vertonen. Op deze manier is het mogelijk om visuele verbindingen te creëren overheen 

de bestaande kunstwerken. 

 

 Concreet betekent dit dat: 

- de onderruimte van de bruggen kwalitatief wordt uitgewerkt als een potentiele verblijfsruimte of halte; 

- de bruggen integraal met de landhoofden worden ontworpen; 

- de structurele elementen eveneens als afwerking fungeren; 

- de vormentaal en materiaalkeuzes doorheen het project coherent zijn; 
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4.5.3. VORMGEVING VAN DE BRUGGEN 

Voor de trambruggen wordt een simpele typologie van balkenbruggen voorgesteld die breed inzetbaar is over 

de gehele tramlijn.  De hoofddraagstructuur bestaat uit stalen samengestelde kokerprofielen, met stalen 

dwarsliggers en een betonnen dek ertussen. Het betonnen dek zorgt voor een spreiding van de lasten naar de 

dwarsbalken, de kokerprofielen laten toe om torsie op te nemen (door onregelmatige plaatsing van kolommen 

of kromming van de brug). 

 

Het dek is zo laag mogelijk teneinde de aanloophellingen te beperken. De koker heeft een minimumhoogte 

van 1,2m boven het dienstpad om een veilige evacuatieroute te creëren zonder bijkomende elementen. Het 

betondek laat toe de sporen in opbouw te plaatsen zonder problematische toleranties tussen verschillende 

disciplines. Het al dan niet toepassen van ballast is later te bepalen. 

 

Deze geometrie kan aangepast worden naargelang de overspanning door het verhogen van de kokers. Op deze 

basis bestaan ook variaties voor uitzonderlijke situaties: verbrede profielen voor combinatie met een halte, 

boogbruggen voor grotere overspanningen, etc. 

 

De vormen en vlakken van de verschillende objecten worden bewust eenvoudig gehouden om de uitvoering 

en het onderhoud ervan te vergemakkelijken. De dwarsdoorsneden zijn, waar mogelijk, constant over de hele 

lengte van het kunstwerk, en overspanningen zijn gelijkaardig.  

 

Het afstappen van de klassiek hiërarchische opbouw 

van een brug is een strategie om het aantal 

onderdelen van een brug te reduceren. Hierdoor wordt 

ook het aantal verbindingen verminderd, en dus a priori 

ook de bouw en het onderhoud vereenvoudigd.   
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4.5.3.1. Pijlers en barriers 

Door de vele scherpe kruisingen van de tramlijn met weginfrastructuur dienen de kolommenrijen vaak 

onafhankelijk van elkaar geplaatst te worden. Hierdoor ontstaat al snel een complex spel van verschillende 

zichtlijnen. Om tot een rustig en visueel aantrekkelijk geheel te komen, is gekozen voor simpele, ronde pijlers. 

Deze hebben namelijk geen “voorkeursrichting”. Bij voorkeur zijn de kolommen rond tot het niveau maaiveld. 

Echter, in bepaalde situaties, bijvoorbeeld om aanrijdbelastingen op te nemen,  kan een sokkel wenselijk zijn. 

Deze sokkel is dan gealigneerd met de snelweg. Deze sokkel kan eveneens functioneren als barrier. 
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4.5.3.2. Taluds, keerwanden, landhoofden 

De landhoofden van de bruggen worden eenvoudig geconcipieerd. Opleggingen zijn vaak slecht geïntegreerd, 

onnauwkeurig afgewerkt en krijgen het soms zwaar te verduren door vandalisme. Hier zullen ze deel uitmaken 

van het kunstwerk, en moeten als dusdanig ontworpen worden. De taluds onder de brug zijn dus niet 

noodzakelijk begroeid, in vele gevallen is er gewoon te weinig licht om begroeiing toe te laten. Landhoofden 

met een ruwe textuur zijn beter bestand tegen vandalisme. In de vorm van het landhoofd wordt er desondanks 

gezocht de beplanting zo ver mogelijk te laten doorlopen. Bij het ontwerpen wordt ernaar gestreefd alle 

functionaliteiten te integreren: inspectiemogelijkheid, toegang tot de oplegtoestellen, afwateringspunten, 

voedingskasten voor verlichting, hijspunten voor gondels, etc. 

De balkenbruggen worden ook visueel op het landhoofd gelegd, en die landhoofden maken dan ook eerder 

deel uit van het landschap dan van het kunstwerk. Hierbij kan men ervoor kiezen het landhoofd in talud aan te 

leggen, of deze af te snijden met een keerwand (met geïntegreerd landhoofd). Er wordt vermeden korte 

‘driehoeken’ te gebruiken. 

 

Voor de taluds is er een zekere reikwijdte aan mogelijke hellingen, evenals mengvormen met keerwanden (bv. 

schanskorven, etc.) 

 

Voor de taluds wordt naargelang de context een aangepaste beplanting gekozen. Er wordt vooral gekeken naar 

soorten die in (half-)schaduw kunnen overleven, en weinig onderhoud behoeven. Ook het kunnen groeien op 

hellingen is een must. Het betreft voornamelijk grassen, bloemenvelden, en bodembedekkende planten. 

 

Voor de betonnen keerwanden en sleuven kan er variatie gezocht worden in de keuze van kleur en van 

patronen. Zeker naast de A12 zijn geluidsabsorberende patronen zeker te overwegen. 
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Tussen de “zachte” beplanting en de “harde” infrastructuur in wordt gezocht naar een veelheid aan materialen 

met verschillende openheid, textuur, etc. voor landhoofden, steile taluds, en sommige keerwanden. Dit om het 

project een rijkere schakering te geven, en op de juiste plekken te kunnen inspelen op de context. Voorbeelden 

hiervan zijn halfverharding, schanskorven, systemen van gewapende grond en drooggestapelde keerwanden, 

etc. 

Terugkerende aandachtspunten hier zijn: 

 - afwatering 

 - duurzaamheid op lange termijn 

 - onderhoud 

 - nodige werfruimte 

 - geometrische inzetbaarheid (bochten, hellingen, combinaties van beide, etc.) 
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4.5.3.3. Masten en bovenleidingen 

De integratie van de masten, de bovenleidingen en het kunstwerk wordt verder bekeken in de fase van 

referentie-ontwerp. Aandachtspunt hierbij is de detaillering van de verbinding (vermoeiing door wind, 

waterafvoer, etc.)  

Voor de plaatsing van de masten zijn er drie mogelijkheden: 

 

1) Middenmast. Dit is de optie die de grootste breedte vereist, er wordt voorlopig hiervan uitgegaan. 

 

2) Decentrale masten tussen de kokers: Hiervoor mag lokaal het dienstpad onderbroken worden. Dit profiel is 

smaller dan het profiel met middenmast. 

 

3) Decentrale masten op de kokers: Tenslotte kunnen de masten op de kokers zelf gemonteerd worden. Dit is 

eveneens een smaller profiel, met ook de minste hinder voor het dienstpad. Er dient echter extra aandacht 

besteed te worden aan de detaillering van de verbinding mast-koker. 

 

Er is een sterke voorkeur voor centrale masten op de kunstwerken. Sowieso worden op kunstwerken geen 

assymetrische portieken toegepast. 

 

 

4.5.3.4. Verlichtingsconcept 

Voor het tramtracé is er slechts sporadisch verlichting nodig, en meestal niet in/op de kunstwerken. De focus 

ligt dus op de verlichting onder de bruggen, ten dienste van het kruisende verkeer en het algemeen gevoel van 

veiligheid ‘s nachts. 

De LED-verlichting wordt tussen de dwarsbalken en kokers aangebracht, teneinde de armaturen visueel te 

verbergen en hen te beschermen voor de elementen. Op deze manier wordt ook enkel de ruimte onder het 

kunstwerk belicht. De lichtvervuiling blijft beperkt, en er is geen kans op verblinding van automobilisten. 

Bovendien wordt zo het ritme van de kolommen en dwarsbalken verder benadrukt; het concept voor verlichting 

volgt het structurele schema. 
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4.5.3.5. Kleuren en conservering 

Voor de bruggen wordt gekeken naar hoogwaardige conserveringstechnieken met een minimum aan 

onderhoud. Het stralen en herschilderen is namelijk één van de grootste kosten tijdens de levensduur van de 

brug. 

  

Het verfsysteem is van klasse C5i (industriële context). Qua kleur wordt gekeken naar lichte grijstinten, al dan 

niet gecombineerd met een andere grondtoon naargelang de context. De lichte kleuren laten makkelijke 

controle toe, en zorgen voor een aangenaam uitzicht. Tegelijk zijn ze niet zo kwetsbaar als volledig wit. 

 

Een interessant alternatief kan zijn om (delen van) de bruggen in weervast staal (ook gekend als Cortenstaal) 

uit te voeren. Deze delen dienen dan niet langer herschilderd te worden, waardoor geen gondel onder de brug 

noodzakelijk is. Gezien de kleine marge met het gabarit van de kruisende snelwegen/treinsporen, is deze optie 

op deze plaatsten zeker te overwegen. Ook binnenin de kokers dient er dan niet langer herschilderd te worden. 

 

Aandachtspunten bij het gebruik van weervast staal zijn: 

- goede ventilatie van de volledige structuur, en weghouden van dooizouten; 

- niet toepassen op gevoelige zones/zones met complexe geometrie (bv. landhoofden); 

- detaillering van overgang weervast staal/geverfd staal; 

 

In het verdere ontwerpproces zal verder onderzocht worden welk alternatief het meest geschikt is voor elk van 

de geïdentificeerde kunstwerken. 
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4.5.4. VORMGEVING TUNNELS EN U-BAKKEN 

Ook voor de tunnels wordt gepoogd zo veel mogelijk te bereiken met een minimum aan middelen. Het dak 

van de tunnel wordt geoptimaliseerd om de dikte te beperken. Zijn doorsnede volgt het diagram van de 

krachtmomenten. Deze geometrie laat toe de tunnel minder diep onder het maaiveld te plaatsen, wat ook het 

verticaal alignement ten goede komt.  

 

De tunnelmonden worden behandeld als volwaardige objecten, ze behoren tot de familie van kunstwerken voor 

Brabantnet door hun sculpturaliteit. De uitsnijding in het tunneldak zorgt voor een aangename inpassing in het 

landschap. 

 

Alle kabels, verlichting, en technische installaties worden zo ingeplant dat ze vanaf de onderhoudspaden 

bereikbaar zijn, waardoor de trambediening niet onderbroken dient te worden voor onderhoud, en dus de 

risico’s beperkt blijven. Doorheen de tunnel worden de benodigde installaties op regelmatige afstanden 

voorzien, evenals een trappenhuis. 

 

De U-bakken zijn in hun vormgeving een logisch vervolg van de tunnels. De schuine wanden laten toe zonlicht 

tot aan de tram brengen, zelfs op -10m diepte, en zorgen voor een betere ruimtelijke ervaring. Bovendien 

verlicht hierdoor de zijwaartse gronddruk, en kunnen deze wanden lichter uitgevoerd worden. Het gebruik van 

dwarsbalken laat verder toe de wanddikte tot een minimum te herleiden. 

 

De opstand boven het maaiveld wordt tot een minimum beperkt, en als één geheel met de wand uitgevoerd in 

zichtbeton. Op die manier wordt een kwalitatieve inpassing in het landschap verkregen. 

 

 

 
 

Figuur 4-51: Visualisatie type-oplossing tunnel 
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Figuur 4-52: Visualisatie type-oplossing U-bak 
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4.5.5. VORMGEVING VOETGANGERSBRUGGEN 

Er wordt toekomstgericht gekozen voor een extra breed brugdek met in totaal een nuttige breedte van 5m. 

Deze breedte is bepaald op basis van 3 m breedte ifv dubbelrichtingsverkeer fietsers met telkens aan beide 

zijden een schrikstrook van 1m. Omwille van de ruime totale breedte en aangezien de bruggen zich niet in een 

(groot)stedelijke context bevinden (en de gelijktijdige stromen van langzaam verkeer dus kleiner zijn) wordt er 

geopteerd om het brugdek in één materiaal vorm te geven met een gemengd gebruik voor fietsers en 

voetgangers. 

 Voor de voetgangersbruggen wordt gekozen voor een typologie met structurele borstweringen, waarbij de 

borstweringen kunnen variëren in hoogte naargelang de overspanning. De borstweringen worden uitgevoerd 

als stalen kokers. 

De voornaamste reden voor deze typologie is om de opbouw van het fietsdek zo klein mogelijk te houden, en 

dus zo laag mogelijk over het gabarit van de Sneltram en de A12 te kunnen gaan. Dit bespaart al snel tientallen 

meters aan aanloophelling. 

 

Figuur 4-53: fiets- en voetgangersbrug, typeprofiel  
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De stalen kokers laten toe om de torsie gegenereerd door de bochten in de toegangshellingen op te nemen. 

Bovendien hoeven de kolommen niet noodzakelijk gealigneerd te zijn. Dit opent mogelijkheden voor een meer 

flexibele opstelling van steunpunten in de complexe halteomgevingen. 

Stalen constructies worden steeds verregaand geprefabriceerd in atelier; de montage (en dus stremming van 

de A12) is minimaal. 

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen afwerking en structuur; de koker is tegelijk de hoofddrager én het 

zichtbare element. De slijtlaag wordt rechtstreeks op de stalen plaat bevestigd. Het water wordt afgevoerd over 

het dek, in gootjes op de zijkant. 

De kokers krijgen een kleine knik om het geheel esthetisch ‘op te breken’ en dus visueel te verlichten. Onder 

het dek worden de kolommen met een verjonging uitgevoerd. 

De koker kan uitgevoerd worden in geschilderd staal of in Cortenstaal. 

 

 

 

 

Figuur 4-54: fiets- en voetgangersbrug, aanzicht met niet-gealigneerde kolommen 
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Er wordt gestreefd om de bruggen zo ver mogelijk door te trekken en te werken met minimale landhoofden. 

 

Figuur 4-55: fiets- en voetgangersbrug, typesnede nabij landhoofd 

 

 

 

Boven de tram dient een elektrische isolatie aangebracht te worden onder het dek. 

 

 

Figuur 4-56: fiets- en voetgangersbrug, typeprofiel met elektrische isolatie onder het dek 

 

 



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P160/239 
 

Een recent referentieproject is Brug Post X in Antwerpen : hierbij is eveneens gebruik gemaakt van een 

structurele balustrade met variërende hoogte, en een dek met directe bevestiging van de afwerking. 

 

Figuur 4-57: referentiebeeld brug met een structurele balustrade (brug X, Antwerpen, NEY & partners) 

 

Figuur 4-58: referentiebeeld brug met een structurele balustrade (brug X, Antwerpen, NEY & partners) 



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P161/239 
 

4.5.6. VORMGEVING VOETGANGERSTUNNELS 

De voetgangerstunnels zijn de kleine, lichtere versie van de tramtunnels. Er wordt extra ruimte voorzien voor 

een vloerafwerking in opstort boven de beton, en eveneens voor een meer hoogwaardige afwerking van de 

zijwanden. 

Om het veiligheidsgevoel te verhogen, wordt gekozen voor brede tunnels met een comfortabele hoogte. Het 

structureel pakket wordt in volgende fasen geoptimaliseerd om de diepte zo klein mogelijk te houden, en dus 

ook de aanloophellingen zo kort mogelijk. Ook wordt de facto verlichting voorzien, en in een volgende fase 

wordt bekeken of er al dan niet lichtmonden voorzien kunnen worden in de middenberm van de A12. 

De tunnelmonden worden zo ver mogelijk opengewerkt om maximaal daglicht binnen te laten, en de eigenlijke 

tunnel in te korten. De aanloophellingen worden als één geheel met de tunnel ontworpen. 
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 VARIANTENONDERZOEK 

 ALGEMEEN 

5.1.1. POTENTIEEL TE ONDERZOEKEN VARIANTEN 

Voor het project Sneltram is, met als basis de verkeerskundig conceptschets zoals besproken in voorliggende 

startnota, een GRUP opgemaakt die de contouren van de verschillende netwerken vrij strikt vastlegt. Dit maakt 

dat enkel met betrekking tot de halte-omgevingen, die (met uitzondering van de eindhalte Willebroek) niet zijn 

opgenomen in het GRUP, nog vrijheidsgraden mogelijk zijn.  

Echter, voor de halte-omgevingen zelf (met in het bijzonder de parkings) gaan of zijn gemeentelijke RUPs 

(worden) opgemaakt. Dit maakt dat binnen voorliggende startnota enkel voor de ongelijkgrondse dwarsingen 

van de A12 voor langzaam verkeer nog vrijheidsgraden mogelijk zijn. 

 

5.1.2. ONGELIJKGRONDSE DWARSINGEN A12 VOOR LANGZAAM VERKEER 

5.1.2.1. Quick-scan brug versus tunnel 

In het kader van het project Sneltram zijn er volgende ongelijkgrondse dwarsingen voor langzaam verkeer van 

de A12 en de trambedding : 

- Thv eindhalte Willebroek 

- Thv halte Wolvertem 

- Thv Hendrik van Dievoetlaan (vervanging bestaande voetgangersbrug) 

- Thv halte Meise 

- Thv Sint-Annastraat (vervanging bestaande voetgangersbrug 

 

Noot : de ongelijkgrondse dwarsing van de A12 ter hoogte van de De Villegas de Clercampstraat te Grimbergen 

maakt geen onderdeel uit van het projectgebied aangezien deze niet langs het tramtraject gelegen is. Deze 

dwarsing van de A12 wordt bestudeerd in het kader van de studie rond het complex R0 x A12. 

 

Voor al deze locaties werd een quick-scan uitgevoerd om na te gaan of de dwarsing bij voorkeur over dan wel 

onder de A12 zou gebeuren, hierbij werd rekening gehouden met volgende parameters. 

Tabel 3. Quick-scan brug vs. tunnel: onderzocht parameters 

Parameters Tunnel Brug 

Sociale veiligheid 

- Lengte 

traject 

- Locatie 

begin- en 

eindpunt 

 

In langere tunnels is men langer ‘uit het zicht’ 

 

Een tunnelmond in een weinig / niet stedelijke 

omgeving kan als sociaal onveilig worden 

aangevoeld 

 

Een brug biedt meer mogelijkheden 

om het traject grotendeels 

‘zichtbaar’ te houden van buitenaf 

Een brug biedt meer mogelijkheden 

om de aanzet tot de brug voldoende 

‘zichtbaar’ te houden van buitenaf 

Impact werken 

- Fasering 

 

- Grondverzet 

Tenzij dure boortechnieken worden ingezet heeft 

het graven van een tunnel gedurende langere 

tijd impact op de capaciteit van een weg 

Een brug kan vaak naast de werf 

worden gemonteerd en tijdens een 

relatief beperkte periode (bv. een 

weekend) worden geplaatst 
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Bij een tunnel is er grondverzet én van de tunnel 

zelf én van de aanloophellingen 

Bij een brug is er enkel het 

grondverzet van de 

aanloophellingen 

Lengteprofiel 

- Traject 

 

Bij een tunnel kan de snelheid van het dalen 

worden gebruikt bij het stijgen 

 

Bij een brug dient eerst te worden 

gestegen, dan pas gedaald 

- Vrije hoogte Doordat de vrije hoogte voor fietsers beperkter is voor fietsers tov vrachtverkeer zijn de 

te overbruggen hoogtemeters bij een tunnel kleiner tov die bij een brug  

Overige, locatiespecifieke 

kenmerken 

Naast bovenstaande parameters kunnen er specifieke, locatiegebonden parameters zijn 

die eerder de voorkeur doen geven aan een brug dan wel een tunnel 

 

Op basis van deze quick-scan kwam voor 4 van de 5 verbindingen (al de verbindingen exclusief eindhalte 

Willebroek) naar voor dat een brug de duidelijke voorkeur geniet t.o.v. een tunnel en dit met als voornaamste 

redenen: 

- De lengte van al de ongelijkvloerse dwarsingen is groot (autosnelweg met 2 * 3 rijstroken, 

pechstroken & middenberm plus een trambaan in beide richtingen), en is een belangrijk potentieel 

knelpunt wat betreft de sociale veiligheid 

- Door deze grootte lengte vervalt het voordeel van een tunnel waarbij de snelheid van het dalen 

wordt gebruikt bij het stijgen 

- Bij de 4 verbindingen is één zijde steeds gelegen in een weinig stedelijke omgeving, een belangrijk 

potentieel knelpunt wat betreft de sociale veiligheid 

- De werken zouden gedurende langere tijd een significante impact hebben op het functioneren / 

de capaciteit van de A12, die een belangrijke verkeersfunctie heeft 

 

Bovenstaande parameters zijn ook van toepassing bij de eindhalte Willebroek. Echter, tevens is op deze locatie 

als locatiespecifiek kenmerk de erfgoedwaarde van het fort van Breendonk van belang. In functie hiervan is 

voor deze locatie een meer uitgebreide afweging uitgevoerd tussen enerzijds brug en anderzijds tunnel. 

 

5.1.2.2. Te onderzoeken varianten 

Naast het variantenonderzoek met betrekking tot de eindhalte Willebroek is ook de dwarsing ter hoogte van 

de halte Meise van belang. De ligging van de P&R t.o.v. de halte maakt dat er (op hoofdlijnen) twee alternatieve 

verbindingen mogelijk zijn tussen de halte en de P&R. 

Concreet worden in het variantenonderzoek dus volgende punten onderzocht: 

- Verbinding langzaam verkeer ter hoogte van de eindhalte in  Willebroek: brug vs. tunnel 

- Verbinding langzaam verkeer ter hoogte van de tramhalte in Meise: ligging van de brug ter hoogte 

van de halte vs. ligging van de brug nabij de P&R 
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 ONGELIJKGRONDSE FIETSVERBINDING A12 TER HOOGTE VAN HALTE-OMGEVING WILLEBROEK 

(TUNNEL VS. BRUG) 

Om het potentieel van de halte Willebroek ten volle te kunnen benutten en ze verder te verankeren in het 

omliggende weefsel is het van belang dat de halte goed bereikbaar is voor langzaam verkeer via een 

ongelijkgrondse kruising van de A12 die de Dendermondsesteenweg verbindt met de Rijweg. 

Hiernavolgend worden twee varianten voor een ontsluiting voor langzaam verkeer (brug of tunnel) beschreven 

en ten opzichte van elkaar afgewogen. Een belangrijk aandachtspunt bij de inpassing van fietsbrug- of tunnel 

is de aanwezigheid van het beschermde Fort Breendonk. 

Merk hierbij op dat voor de fietsverbinding van de werkhypothese is uitgegaan dat de fietssnelweg F28 zich aan 

de oostzijde van de A12 bevindt. 

 

5.2.1. VARIANT MET FIETS- EN VOETGANGERSBRUG 

Om de visuele impact op het beschermde Fort Breendonk te beperken wordt in deze variant de fiets – en 

voetgangersbrug gekoppeld aan het geplande P&R-gebouw boven de stelplaats/halte. Op die manier kan er 

voldoende afstand worden gehouden tot de omgeving van het Fort. In functie van fietscomfort en leesbaarheid 

wordt het traject van de brug zo recht mogelijk ontworpen. Aan de oostzijde, komende vanuit Willebroek, 

maakt de fietsbrug deel uit van de nieuwe promenade in het verlengde van de N183, die toegang verschaft tot 

het halteplein, het toegangsplein tot het Fort en de evenementenweide. Aan de westzijde landt de brug centraal 

in de Rijweg. Daarbij wordt er voldoende uitloop/aanloopruimte voorzien tot het kruispunt met de Schaafstraat. 

De straat wordt heringericht als een erfstraat, die qua inrichting wordt afgestemd met de promenade aan de 

westzijde, waardoor deze nieuwe link voor langzaam verkeer (los van de verkeersknoop) visueel wordt versterkt. 

Via een keerlus blijft het woonweefsel in de straat bereikbaar. De huidige langsparkeerplaatsen in de straat 

worden vervangen door een parkeerpocket met haakse plaatsen onder de brug. Centraal op de brug wordt een 

rechtstreekse toegang voorzien naar een ruime fietsenstalling op +1 die deel uitmaakt van het P&R gebouw. 

Vanuit de fietsenstalling komt men via trappen en een lift rechtstreeks op het perron van de Sneltram. 
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Figuur 5-1: Variant met fiets- en voetgangersbrug langs parkeergebouw. Opmerking: de studie met betrekking tot het 

herinrichten van het complex N16 x A12 (in opdracht van AWV) is momenteel nog lopende en het ontwerp van het complex 

zal nog veranderen   
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5.2.2. VARIANT MET FIETS- EN VOETGANGERSTUNNEL 

In deze variant wordt de ongelijkgrondse kruising van de A12 uitgevoerd als een tunnel. Een tunnel heeft als 

voordeel dat de aanloophellingen korter kunnen worden vormgegeven. Aan de westzijde wordt de 

aanloophelling parallel gepositioneerd met de Rijweg. Aan de oostzijde wordt de helling rond het bestaande 

monument geplooid. Op die manier wordt, komende vanuit het westen, een directe link gemaakt met de halte 

en de fietsenparking die in deze variant onder het halteplein kan worden georganiseerd. De spiraalvormige 

helling vormt daarnaast een opportuniteit om de omgevingskwaliteit en beleefbaarheid van het monument te 

versterken. 

 

 
Figuur 5-2: schets fiets- en voetgangerstunnel 
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Figuur 5-3: variant met fiets- en voetgangerstunnel. Opmerking: de studie met betrekking tot het herinrichten van het complex 

N16 x A12 (in opdracht van AWV) is momenteel nog lopende en het ontwerp van het complex zal nog veranderen 
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5.2.3. AFWEGING 

Mobiliteit 

 Brug Tunnel 

Leesbaarheid + rechtlijnig traject fietsers, 

heldere configuratie 

 

- duidelijk traject, maar minder 

rechtlijnig dan brug 

 

Netwerklogica + geen omrijdbewegingen voor 

doorgaand fietsverkeer 

 

+ fietsers kunnen rijden tot 

fietsparking boven perron (= 

directe en overdekte link tussen 

fietsenstalling en halteperrons) 

 

- omrijdbewegingen voor 

doorgaand fietsverkeer 

 

+/- fietsers kunnen rijden tot 

fietsparking onder plein (= directe 

en overdekte link tussen 

fietsenstalling en halteperrons), 

minder direct dan brugvariant 

 

Afwikkelingskwaliteit - fietscomfort minder (eerst 

stijgen, dan dalen) 

+ volledig recht tracé vergroot 

fietscomfort 

+ groter fietscomfort (eerst dalen, 

dan stijgen) 

-bocht in tracé is minder 

comfortabel dan recht tracé in 

brugvariant 

 

 

Wat betreft het criterium mobiliteit scoort de brugvariant beter dan de tunnelvariant. Door zijn rechtlijnig traject 

dat loopt op de historische verbindingsweg tussen Willebroek en Kalfort, scoort de brugvariant het best voor 

het criterium leesbaarheid. De directe link met een fietsenstalling boven de perrons zorgt voor een betere score 

voor de brug qua netwerklogica.  Principieel scoort een tunnel beter dan een brug op het criterium fietscomfort 

omwille van de dalende/stijgende beweging. Het rechte traject van de brug, in tegenstelling tot de 

spiraalhelling van de tunnel, countert echter dit voordeel. 
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Figuur 5-4: Evaluatieroos Mobiliteit: brug – tunnel  

 

Ruimte & landschap 

 Brug Tunnel 

Groenblauwe 

netwerken 

+ minimale impact op bestaande 

groenzone aan westzijde A12 

 

+ minimale impact op bestaande 

groenzone aan westzijde A12 

-meer impact op groen ruimte rond 

fort aan oostzijde 

Stedenbouwkundige 

en landschappelijke 

inpassing 

+ brug vormt inherent onderdeel 

van de nieuwe promenade, valt 

samen met de promenade 

  

+ brug, fietsenstalling en 

halteperrons vormen één 

ruimtelijk-functioneel geheel 

 

+ brug zorgt voor de meest direct 

mogelijke en visueel sterke 

verbinding tussen het 

woonweefsel aan de oostzijde en 

westzijde van de A12   

 

-spiraalhelling vormt een systeem, 

apart van de nieuwe promenade 

 

+ spiraalhelling vormt opportuniteit 

om bestaande monument meer 

prominent aanwezig te stellen 

 

-minder visueel sterke link tussen 

oost en west (owv spiraalhelling) 

 

 

Leefbaarheid  + betere connectie tussen 

woonweefsel aan beide zijden van 

de A12 

 

 

+ betere connectie tussen 

woonweefsel aan beide zijden van 

de A12 

 

 

Ruimte-impact + beperkte ruimte-inname aan 

westzijde van A12 (helling op 

traject Rijweg) 

 

+ beperkte footprint aan 

oostzijde van A12, onderdeel van 

promenade 

 

 

+ beperkte ruimte-inname aan 

westzijde van A12 (helling parallel 

met Rijweg) 

 

-ruime footprint aan oostzijde van 

A12, aanzienlijk grondverzet  

 

Op vlak van ruimte en landschap scoort de brugvariant het beste. Het weefsel aan de oost- en westzijde van 

de A12 wordt door de brug visueel sterk aan elkaar gelinkt. De brugvariant past zich daarnaast het best in, 

maakt inherent deel uit van de vooropgestelde promenade (met pleinen) die de ruimte aan de oostzijde in de 

toekomst zal structureren. Ook de sterke link tussen brug, fietsenstalling en halteperrons van de tram als één 

stedenbouwkundig geheel zorgt voor een hogere score voor de brugvariant. 



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P170/239 
 

 
 

Figuur 5-5: Evaluatieroos Ruimte & landschap: brug – tunnel  
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Haalbaarheid 

 Brug Tunnel 

Technische 

conflicten 

+ minder hinder op A12 tijdens 

werken (constructie brug naast 

A12) 

+voldoende ruimte voor 

werfzone/constructiesite 

 

-complexe fasering / hinder A12 

- hoge grondwaterstand 

Procedures - niet onderscheidend - niet onderscheidend 

 

Kostprijs -grotere totale kostprijs  

+ kleinere jaarlijkse kosten 

(energiekost) 

 

+ kleinere totale kostprijs  

- grotere jaarlijkse kosten 

(energiekost pompen, meer 

verlichting nodig) 

 

 

Op vlak van haalbaarheid komt de brug als beste variant naar voor, voornamelijk wat de technische 

haalbaarheid betreft: de impact op de nutsleidingen is kleiner en de uitvoeringsperiode zal een stuk korter zijn 

dan bij een tunnel, waardoor de hinder tijdens uitvoering kan worden beperkt ten opzichte van de tunnel 

(complexe fasering). Wel is de tunnel naar investeringskost de goedkoopste variant.  

 

 
 

Figuur 5-6: Evaluatieroos Haalbaarheid: brug – tunnel 
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Veiligheid 

 Brug Tunnel 

Verkeersveiligheid + fietstraject volledig apart 

gelegen van autoverkeer 

+ fietstraject volledig apart gelegen 

van autoverkeer 

Sociale veiligheid + overzicht op de omgeving en 

het traject, steeds gezien worden 

vanuit omgeving (is van belang 

gezien het een vrij lange 

verbinding buiten een stedelijke 

context betreft) 

Bij verder uitwerking aandacht 

voor vermijden blinde hoeken bij 

passage P&R-gebouw 

 

- groter sociaal onveiligheidsgevoel 

door ondergrondse (niet zichtbare) 

zones, de grote lengte van de 

tunnel, gelegen buiten de stedelijke 

context, werkt hier als verzwarende 

factor  

 

Op het vlak van veiligheid scoort de brugvariant het beste. Wat betreft verkeersveiligheid scoren ze gelijk. De 

brug is vooral onderscheidend ten opzichte van de tunnel op het vlak van sociale veiligheid (overzicht en gezien 

worden). De gemeente Willebroek heeft aangegeven dat een goede sociale veiligheid voor haar cruciaal is. In 

de projectnota zal dan ook verder worden onderzocht hoe de combinatie brug-terminuscomplex ook ’s nachts 

zo veilig mogelijk kan worden gemaakt. 

 
 

Figuur 5-7: Evaluatieroos Veiligheid: brug – tunnel  
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Duurzaamheid 

 

 Brug Tunnel 

Future proof + wijziging wegstructuur A12 

beperkt mogelijk 

 

+ verbreding fietspad op brug 

eventueel mogelijk (wel via grote 

kosten (bijkomend brugdek)) 

 

- wijziging wegstructuur A12 bij 

maximaal openwerken tunneldak 

niet mogelijk 

 

- verbreding fietspad in tunnel 

technisch moeilijk haalbaar 

 

 

Qua duurzaamheid, specifiek wat betreft het ‘future proof’-aspect, komt de brug als de betere variant naar voor. 

Een brug biedt meer flexibiliteit wat betreft het wegprofiel van de ondergelegen A12. Doordat het tunneldak 

maximaal zal worden opengewerkt om voldoende licht toe te laten, zullen er bij een tunnel weinig wijzigingen 

aan de wegstructuur van de A12 mogelijk zijn. Een eventuele toekomstige verbreding van het fietspad zal bij 

een brug technisch makkelijker te realiseren zijn, zij het via vrij grote kosten.  

 
 

Figuur 5-8: Evaluatieroos Duurzaamheid: brug – tunnel  
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Conclusie – Voorkeursvariant 

 

De brug scoort op alle criteria beter dan de tunnelvariant. De brugvariant wordt dan ook naar voorgeschoven 

als voorkeursvariant. 

 
 

 

Figuur 5-9: Evaluatieroos brug - tunnel : overzicht 
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 ONGELIJKGRONDSE FIETSVERBINDING A12 TER HOOGTE VAN HALTE-OMGEVING MEISE 

De inplanting van de fiets- en voetgangersbrug te Meise werd in het kader van deze startnota verder 

geoptimaliseerd (ten opzichte van de eerste schets die opgemaakt werd in kader van de voorstudie).  

 

De link met de dorpskern werd versterkt door fietsers via de hellingen van de brug sterker te sturen richting 

Limbosweg (zie ook 6.2.9.5). Daarnaast werd er gezocht naar varianten waarbij zowel de nieuwe P&R in de oksel 

van de Wisselweg/Strombeek Beverselaan als de wijk rond de kasteeldreef door de brug goed worden bediend. 

Twee varianten worden ten opzichte van elkaar afgewogen: 

- Variant 1 : bundeling nieuwe fiets- en voetgangersbrug met brug Kapellelaan 

- Variant 2 : nieuwe fiets- en voetgangersbrug centraal tussen wijk en P&R 
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5.3.1. VARIANT 1 : BUNDELING NIEUWE FIETS- EN VOETGANGERSBRUG MET BRUG KAPELLELAAN 

In deze variant wordt de fiets- en voetgangersbrug gekoppeld aan de brug van de Kapellelaan. Opzet is een 

sterkere link te realiseren tussen de nieuwe brug voor langzaam verkeer en de toekomstige P&R. Via een 

trappenpartij kan de pendelaar komende van de P&R het brugdeel boven de A12 bereiken  en via de westelijke 

helling het halteplein met de tramperrons bereiken. De positie van de brug in deze variant impliceert anderzijds 

wel dat de voetgangersrelatie tussen de wijk rond de Koninklijke kasteeldreef en de tramhalte niet ten volle kan 

worden gerealiseerd.  

Voor fietsers wordt via een u-beweging met lange hellingen de verbinding gemaakt tussen de oostelijke en 

westelijke zijde. Aan de oostzijde wordt in het verlengde van de brug een fietspad voorzien parallel aan de 

Strombeek-Beverselaan en Koninklijke kasteeldreef. Via een beveiligde oversteek aan het kruispunt kan de 

fietssnelweg worden bereikt. Aan de westzijde wordt de helling ingeplant parallel en grenzend aan de 

trambedding. Ter hoogte van het halteplein plooit (het resterende deel van de benodigde) helling in de richting 

van de Limbosweg, een belangrijke directe loper richting dorpscentrum. De bus rijdt de site op en halteert 

rechtstreeks aan het halteplein. Tussen halteplein en Nieuwelaan wordt een ruime dorpsparking voorzien. 
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Figuur 5-10: schetsontwerp brugvariant 1 : bundeling nieuwe fiets- en voetgangersbrug met brug Kapellelaan 
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5.3.2. VARIANT 2 : NIEUWE FIETS- EN VOETGANGERSBRUG CENTRAAL TUSSEN WIJK EN P&R 

In deze variant wordt de brug gepositioneerd aan de noordzijde van het halteplein. Op die manier komt ze 

meer centraal te liggen tussen de wijk rond de Koninklijke kasteeldreef en de P&R ter hoogte van de 

Kapellelaan, waardoor ze beiden optimaal kan bedienen. Een apart traject via de brug van de Kapellelaan voor 

pendelaars die vanuit de P&R de halte willen bereiken is dus in deze variant niet meer nodig.  

De brug richt zich zowel op fietsers als voetgangers. Aan de oostelijke zijde wordt de fietshelling zo 

gepositioneerd dat ze zowel goed bereikbaar en leesbaar is voor fietsers komende van de fietssnelweg (o.a. 

voor fietsverkeer komende van de wijk De Nekker) als komende van de wijk of vanuit Grimbergen. Door middel 

van een voetpad door het park worden voetgangers vanuit de bushalte of de wijk rechtstreeks naar de trappen 

van de brug geleid. Pendelaars komende van de P&R worden via een nieuw voetpad langs de Strombeek-

Beverselaan naar dezelfde trappen geleid. De helling van de brug wordt op voldoende afstand gepositioneerd 

van het omliggende woonweefsel. Door de strategische aanplant van bomen wordt de brug ingebed in het 

park en zichten vanuit en naar de woningen gefilterd en gebufferd.  De beeldtaal van de  parkinrichting wordt 

afgestemd op de omliggende bestaande parkomgevingen (domein Dreytoren en Plantentuin van Meise). 

Aan de westzijde, ter hoogte van het halteplein, wordt een gelijkaardige groene inrichting verder 

doorgetrokken, als een verlengde van de Plantentuin van Meise. Aankomend aan deze halte voelt men de 

aanwezigheid van de naburige Plantentuin. Naast een duidelijke identiteit, zorgt deze inrichting ook voor een 

aangename en kwalitatieve halte-omgeving. De helling van de brug wordt zo gepositioneerd dat er een directe 

gerichtheid is naar de Limbosweg, een belangrijke directe loper richting het dorpscentrum. De specifiek 

geplooide vormgeving van de westelijke hellingsbaan van de brug organiseert ook mee de voetgangersstromen 

vanuit het dorpscentrum naar de tram- of bushalte (en omgekeerd). De bussen rijden de site op en halteren 

rechtstreeks op het plein ter hoogte van aparte haltehavens. Aan de zuidzijde wordt een compacte parking 

voorzien in functie van de school en K&R. In functie van ruimte-efficiëntie en comfort worden de 

fietsenstallingen gepositioneerd onder de hellingen van de brug. 
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Figuur 5-11 : schetsontwerp brugvariant 2 : nieuwe fiets- en voetgangersbrug centraal tussen Wijk en P&R 
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5.3.3. AFWEGING 

Mobiliteit 

 Variant1:  

Bundeling Kapellelaan 

Variant2:  

Centraal tussen wijk en P&R 

Leesbaarheid - geen leesbare link tussen 

brug en tramhalte 

 

- brug niet leesbaar vanuit 

de wijk (brug ligt op verre 

afstand en is niet zichtbaar 

vanuit de wijk) 

 

+ leesbare link tussen brug en 

tramhalte 

 

+ brug leesbaar vanuit de wijk 

(zichtbaar, sluit direct aan op 

weefsel Koninklijke kasteeldreef) 

Netwerklogica - positionering enkel in 

logica van fietssnelweg 

 

 

 

 

 

 

- brug houdt geen rekening 

met voetgangersstromen 

vanuit de wijk rond de Kon. 

kasteeldreef 

 

-geen verknoping tussen 

bushalte Koninklijke 

kasteeldreef en tramhalte 

+ positionering in logica van 

fietssnelweg, fietsverkeer vanuit 

de deelgemeente Grimbergen 

(deelgemeente Strombeek-Bever 

zal eerder halte Parking C 

gebruiken) en wijk rond Kon. 

Kasteeldreef 

 

+ brug ook gericht op 

voetgangersstromen vanuit de 

wijk rond de Kon. kasteeldreef 

 

 

+ verknoping tussen bushalte 

Koninklijke kasteeldreef en 

tramhalte 

Afwikkelingskwaliteit + niet onderscheidend voor 

fietsers (drie bochten in 

brugtraject) 

 

- grote omweg voor 

voetgangers vanuit wijk 

rond Koninklijke 

kasteeldreef 

+ niet onderscheidend voor 

fietsers (drie bochten in 

brugtraject) 

 

+ geen omweg voor voetgangers 

vanuit de wijk 

 

 

Wat betreft het criterium mobiliteit scoort variant 2 beter dan variant 1 en dit voor alle subcriteria. Variant 2 

speelt het best in op de netwerklogica en dit voor zowel fietsers als voetgangers. Het is een heel leesbare 

oplossing met een sterke link tussen brug en halteplein, waarbij de brug de verschillende stromen (voetgangers, 

lokale fietsers, fietsers fietssnelweg) vanuit de omgeving opvangt en verknoopt met de tramhalte. 
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Figuur 5-12: Evaluatieroos Mobiliteit 
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Ruimte & landschap 

 Variant1: 

Bundeling Kapellelaan 

Variant2:  

Centraal tussen wijk en P&R 

Groenblauwe 

netwerken 

- oostzijde A12: inname 

beboste zone van 

naastliggend perceel nodig 

(geen ruimte aan zijde 

fietssnelweg om brug in te 

passen) 

 

 

- oostzijde A12: gedeeltelijk rooien 

beboste zone op hoek Strombeek-

Beverselaan/Kon. Kasteeldreef ifv 

leesbaar maken traject vanuit 

fietssnelweg 

 

+opwaardering perceel van akker 

naar (buurt)park 

 

Stedenbouwkundige 

en landschappelijke 

inpassing 

- westzijde A12: helling in 

achtertuin van naastgelegen 

woningen: weinig ruimte 

voor landschappelijke 

inpassing 

+brug creëert toegevoegde waarde 

door specifieke configuratie: 

westzijde: mee sturen van stromen 

over halteplein 

oostzijde: mee structureren parkzone 

 

Leefbaarheid  - westzijde A12 : sterke inkijk 

in tuinen omwonenden 

+ oostzijde A12: geen inkijk 

in woningen omwonenden 

 

+ geen inkijk in tuinen aan westzijde 

 

+ geen inkijk in woningen door 

afstand en nieuwe beplanting in park 

Ruimte-impact -onteigening extra woning 

aan westzijde A12 

 

- deze oplossing vereist een 

heraanleg van minstens een deel van 

de akker gelegen tussen 

Kartuizerslaan en Strombeek-

Beverselaan 

 

Voor het criterium landschap en ruimte scoort variant 2 het best. De brugconfiguratie van deze variant biedt 

een geïntegreerde oplossing die niet alleen instaat voor een efficiënte afhandeling van de verschillende 

langzaam verkeersstromen, maar waarbij de brug tevens deze beeldbepalende toekomstige centrale ruimte in 

het weefsel van Meise mee vorm geeft en organiseert.  Daarbij gaat er veel aandacht  naar het zoveel 

mogelijk beperken van de impact op de omwonenden. 
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Figuur 5-13: Evaluatieroos Ruimte & landschap 
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Haalbaarheid 

 Variant1: 

Bundeling Kapellelaan 

Variant2:  

Centraal tussen wijk en P&R 

Technische 

conflicten 

Niet onderscheidend 

 

Niet onderscheidend 

 

Procedures - Extra onteigening woning aan 

westzijde A12 (los van 

onteigeningen voor inpassing 

trambedding) 

- Inpassing brug heeft impact op 

twee private percelen (momenteel 

akker) aan oostzijde van A12, 

(gedeeltelijke) onteigening 

noodzakelijk  

Kostprijs 0 Kostprijs brug niet 

onderscheidend 

 

-Extra aankoop woning 

 

0 Kostprijs brug niet 

onderscheidend 

 

-Aankoop akker en heraanleg deel 

van park 

 

Op vlak van haalbaarheid scoren beide varianten gelijk.  

 

 
Figuur 5-14: Evaluatieroos Haalbaarheid 
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Veiligheid 

 Variant 1 :  

Bundeling Kapellelaan 

Variant 2 : 

Centraal tussen wijk en P&R 

Verkeersveiligheid Niet onderscheidend Niet onderscheidend 

Sociale veiligheid + oostzijde A12: helling brug 

gebundeld met doorgaande weg 

 

-westzijde A12:  helling brug 

tussen achterzijde woningen en 

A12 

 

+ oostzijde A12: ligging brug in 

open ruimte direct  aansluitend bij 

woonweefsel 

 

+ westzijde A12: brug maakt deel uit 

van halteplein met veel activiteit 

 

 

Op het vlak van veiligheid scoort variant 2 iets beter dan variant 1. Qua verkeersveiligheid zijn de varianten niet 

onderscheidend. Wat betreft de sociale veiligheid scoort variant 2 beter dan variant 1 omwille van zijn open 

ligging dicht bij woonweefsel en het feit dat de brug aan de westzijde integraal deel uitmaakt van het actieve 

halteplein. 

 

 
Figuur 5-15: Evaluatieroos Veiligheid 
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Conclusie – Voorkeursvariant 

 

Variant 2 scoort op bijna alle criteria beter dan variant 1. Variant 2 wordt dan ook naar voorgeschoven als 

voorkeursvariant. 

 

 

Figuur 5-16: evaluatieroos : overzicht 
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 AANZET UITWERKING  

De ontwerpen in onderstaand hoofdstuk zijn te beschouwen als schetsontwerpen / maatvaste conceptschetsen. 

Deze ontwerpen gaan in de fase projectnota verder worden gedetailleerd en verfijnd, m.i.v. bochstralen e.d., 

om ze om te vormen tot echte voorontwerpplannen conform de geldende richtlijnen. 

 

Door de specifieke ligging in buitengebied parallel langs de A12, de lengte in combinatie met een beperkt 

aantal stopplaatsen ter hoogte van de kernen, kunnen de haltes van de Sneltram beschouwd worden als 

tramstations.  

Voor de haltes van de sneltramlijn wordt er gezocht naar een evenwicht tussen herkenbaarheid en eigen 

identiteit. De identiteit van de lijn en zijn haltes over de gemeentegrenzen heen kan versterkt worden door een 

repetitie van de samenstellende elementen. Daarbij wordt gedacht aan het inzetten van eenzelfde type (wat 

grootschaligere) schuilinfrastructuur, zelfde opbouw en materialisatie van de perrons, gelijkaardig 

straatmeubilair, …  
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Weliswaar blijft het daarnaast van groot belang dat iedere halte ook zijn eigen identiteit en specifieke karakter 

heeft. Door de tramhalte in te bedden in zijn specifieke lokale context en hierin een strategische positie te  laten 

innemen worden identiteitsbepalende lokale ruimtelijke elementen maximaal betrokken op de halte-omgeving. 

Ook identiteitsbepalend zijn de verschillende fiets- en voetgangersbruggen die telkens met de haltes worden 

gecombineerd en die de barrièrewerking van de A12 ter hoogte van de haltes wegwerken. Door middel van de 

strategische inplanting van voetgangersbruggen – of tunnels ter hoogte van de haltes, kan niet alleen de 

bereikbaarheid van de halte vanuit de omgeving worden geoptimaliseerd. Door een logische positionering kan 

de combinatie halte en voetgangersbrug  ook een rol opnemen als schakel- of verbindingsruimte tussen de 

kernen en afgesneden woonwijken- en linten. 
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 HALTEOMGEVINGEN 

6.1.1. HALTE WILLEBROEK 

Beschrijving 

 

 

Figuur 6-1: Schetsontwerp halte-omgeving Willebroek (gelijkvloers) 

 

Globaal wordt de halte-omgeving Willebroek georganiseerd rond een nieuwe promenade (in het verlengde 

van de Dendermondsesteenweg) waarop twee nieuwe pleinen worden gekoppeld : een halteplein en een nieuw 

toegangsplein tot fort Breendonk. 

De halte Willebroek wordt in eerste instantie ontworpen als de eindhalte van het project, zonder echter een 

latere doortrekking richting Antwerpen te hypothekeren. Door tramstation en P&R te integreren in één gebouw 

wordt het verkeer komende van de A12 en de N16 ter hoogte van het vernieuwde complex opgevangen en 

wordt voorzien in een directe eenvoudige en comfortabele droge overstap van auto naar tram. De P&R wordt 

bereikt via een aantakking op de geplande oostelijke rotonde binnen het nieuwe complex. Ook de bussen rijden 

via deze weg richting de tramhalte waar ze halteren aan hetzelfde perron en zo een directe overstap 

organiseren. Via een lus rijden de bussen terug richting ovonde. 
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Fietsers komende van Puurs bereiken de halte via een nieuwe brug over de A12. Om de halte als een echte HUB 

te laten functioneren wordt ook de fietsparking, die rechtstreeks toegankelijk is vanop de brug, in het P&R 

gebouw geïntegreerd (zie onderstaande figuur). Vanuit de fietsenstalling bereikt men via lift of trappen 

rechtstreeks het perron. 

Voetgangers bereiken de halte via een aparte brede promenade die als een dreefstructuur wordt vormgegeven.  

Aansluitend bij de halte kan een evenementenweide worden ingericht.  Op luwere momenten tijdens het 

weekend wordt op die manier via dubbelgebruik de P&R optimaal benut.  

Ter hoogte van het nieuwe toegangsplein voor Fort Breendonk wordt een eigen parking voorzien voor 

bezoekers van het fort en de naastliggende Brasserie. 

 

Figuur 6-2: Schetsontwerp halte-omgeving Willebroek (niveau +1, met aanduiding fietsenstalling) 

 

Figuur 6-3: Doorsnede door HUB (gebouw) 
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Voorzieningen in functie van voor- en natransport 

 

Onderstaande tabel geeft, en dit voor een drie tijdshorizonnen, de modal split van het voortransport weer. 

 
Tabel 4. Halte Fort Breendonk: modal split van het voortransport 

Voorzieningen 

Volgende perrons worden voorzien: 

- Bushaltering zonder wachten: 2 perrons voor gelede bussen 

- Bushaltering mét wachten: 2 perrons voor gelede bussen 

 

• Voorzieningen 

- Parkings 

Zoals eerder in deze nota besproken worden in de nabijheid van deze halte 1000 

parkeerplaatsen voorzien. Ondanks dat volgens de methodiek deze 1000 plaatsen reeds in 

2020 noodzakelijk zijn, lijkt het verstandig de bouw van deze parkeerplaatsen niet in één fase 

uit te voeren. Er wordt immers zoveel mogelijk gestreefd naar andere typen van voortransport 

naar de halte. De effectieve noodzaak aan parkeerplaatsen kan dan geëvalueerd worden op 

het moment dat het systeem operationeel is. Op basis hiervan kan dan verder beslist worden 

of een uitbreiding zich opdringt of dat andere maatregelen (bijv. parkeerbeleid) aan de orde 

zijn. 

Om die reden gaan we aanvankelijk uit van een parking of parkeergebouw met een capaciteit 

van 500 parkeerplaatsen, die uitbreidbaar is tot de 1000 vooropgestelde parkeerplaatsen. Het 

GRUP houdt wel rekening met het maximale aantal parkeerplaatsen van 1000. 

- Kiss and ride 

Ter hoogte van de halte worden de nodige voorzieningen getroffen om een kwalitatieve kiss 

and ride vorm te geven. De ontsluiting hiervan geschiedt eveneens via de voorziene ovonde 

op de Dendermondsesteenweg. 

 

 

  

# 

opstappers

type 

voortransport

absolute 

aantallen

modal 

split

afstappers 

MKBA 

dagbasis

10% 

natransport 

fiets

auto 950 0,56 950 1000

fiets 400 0,24 31 431 450

voetganger 350 0,21 350

auto 950 0,45 950

fiets 613 0,29 38 651

voetganger 563 0,26 563

auto 950 0,37 950 1000

fiets 825 0,32 46 871 900

voetganger 775 0,30 775

2030 2125

2040 2550

Zone / halte horizon

306

383

459

Willebroek

2020 1700

Voortransport natransport

totalen
totaal voorzieningen 

(te voorzien)
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6.1.2. HALTE LONDERZEEL 

Beschrijving 

 

 
 

Figuur 6-4: Schetsontwerp halte-omgeving Londerzeel 
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In functie van het positioneren van de haltes aan de zijde waar de verschillende dorpskernen zich bevinden 

langsheen de A12, kruist de Sneltram ter hoogte van de halte Londerzeel de autosnelweg. Na de kruising blijft 

de tram op hoogte op talud om vervolgens via een brug de spoorweg te kruisen. Om de vier kwadranten 

rondom het kruis A12 – spoorweg te bedienen wordt de halte op hoogte direct in het verlengde van deze brug 

gepositioneerd. Via trappen en liften is de halte bereikbaar vanuit alle richtingen. 

Ten zuiden van de halte kruist de tram  de Mechelsestraat via een brug. De huidige bushalte in de 

Mechelsestraat wordt geherlocaliseerd onder de nieuwe brug. Op die manier wordt de verknoping tussen de 

tramhalte en de bestaande buslijnen gemaximaliseerd.  

Met de fiets is de halte bereikbaar via de Mechelsestraat, Meerstraat, spoorwegfietspad, Molenveld en 

Weversstraat. Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de sporen worden overdekte fietsenstallingen 

geplaatst (zie ook figuur Schetsontwerp halte-omgeving Londerzeel ). Aansluitend op deze fietstrajecten wordt 

ook een nieuwe fietsbrug, deels parallel met de traminfrastructuur, ingeplant waardoor de barrièrewerking van 

A12 en spoorweg wordt weggewerkt voor langzaam verkeer. De aanloophelling van de fietsbrug wordt ten 

zuiden van de sporen ingebracht in het verlengde van het spoorwegfietspad.  

Aan de noordzijde krult de aanloophelling rond de geplande P&R. Quasi inherent hieraan is dat fietsers de in- 

en uitrit van de parking dwarsen. Dit conflict wordt niet als groot ingeschat aangezien fietsers sowieso in de 

voorrang zijn. Parallel aan het proces voor deze startnota loopt, in opdracht van de gemeente Londerzeel, de 

studie voor de halte-omgeving. In de fase projectnota zal, in afstemming met de studie voor de halte-omgeving, 

worden onderzocht of de veiligheid van de fietsers nog verder kan worden geoptimaliseerd. 

Deze P&R kan worden bereikt via de Weversstraat en de opgewaardeerde verbindingsweg Molenveld onder 

de A12 door. Om conflicten met langzaam verkeer ter hoogte van de verticale stijgpunten aan de halte te 

vermijden wordt de toerit tot de parking meer noordelijk ingeplant. De parking kan gefaseerd ontwikkeld 

worden waarbij in de eerste fase het zuidelijk deel wordt aangelegd, en pas in een latere fase het noordelijk 

deel.  

 

Figuur 6-5: Visualisatie halte-omgeving Londerzeel 
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Voorzieningen in functie van voor- en natransport 

Onderstaande tabel geeft, en dit voor een drie tijdshorizonnen, de modal split van het voortransport weer  

 

 
Tabel 5: Halte Londerzeel: modal split van het voortransport 

 

• Bus 

De bushalte die het meest direct aansluit op de tramhalte is een bestaande bushalte met haltering op 

de rijweg (Mechelsestraat). Deze bushalte wordt opgewaardeerd en gepositioneerd onder de nieuwe 

trambrug. Hierdoor is de verknoping met de tramhalte direct en kunnen reizigers beschut wachten. 

 

• Fietsenstallingen 

Zoals eerder aangegeven wordt het totaal aantal fietsenstallingen dat voor de tijdshorizon 2020 

noodzakelijk is, begroot op 250 plaatsen. Bij het ontwerp zal rekening worden gehouden dat dit aantal 

verhoogd kan worden tot 420 plaatsen voor tijdshorizon 2040. 

 

• Parkings 

Zoals hiervoor reeds begroot worden in de nabijheid van deze halte 250 parkeerplaatsen voorzien. 

Ondanks dat volgens de methodiek deze 250 plaatsen reeds in 2020 noodzakelijk zijn, lijkt het 

verstandig de bouw van deze parkeerplaatsen niet in één fase uit te voeren. Om die reden gaan we 

aanvankelijk uit van een parking met een capaciteit van 125 parkeerplaatsen, die uitbreidbaar is tot de 

250 vooropgestelde parkeerplaatsen. 

 

• Kiss and ride 

Ter hoogte van de halte worden de nodige voorzieningen getroffen voor een kwalitatieve K+R vorm te 

geven. De ontsluiting van hiervan geschiedt op dezelfde manier als de ontsluiting van de parking. 

Verder wordt er onderzocht of er mogelijkheden zijn om ter hoogte van de Mechelsestraat zelf een 

K+R - zone te voorzien. 

  

# 

opstappers

type 

voortransport

absolute 

aantallen

modal 

split

afstappers 

MKBA 

dagbasis

10% 

natransport 

fiets

auto 250 0,42 250 250

fiets 175 0,29 238 250

voetganger 175 0,29 175

auto 250 0,33 250

fiets 250 0,33 328

voetganger 250 0,33 250

auto 250 0,28 250 250

fiets 325 0,36 419 420

voetganger 325 0,36 325

natransport

627

784

941

63

78

942040 900

Londerzeel

2020 600

2030 750

Zone / halte horizon

Voortransport

totalen

totaal 

voorzieningen 

(te voorzien)
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6.1.3. HALTE WOVERTEM 

Beschrijving 

 
Figuur 6-6: Schetsontwerp halte-omgeving Wolvertem 
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In Wolvertem wordt de halte ingepast op het braakliggend perceel in de hoek van de Hoogstraat en de 

Driesstraat. Opgespannen tussen het dorpscentrum en de nieuwe halte wordt de Hoogstraat op die manier 

terug opgewaardeerd tot een belangrijke centrumstraat. De halte wordt ingepast in een ruimer halteplein dat 

aan de zuidzijde begrensd wordt door het huidige café Benelux en aan de westzijde door de bushalte die 

richting het plein wordt opgeschoven.  

Een ruime luifel die beschutting biedt aan zowel de tram- als busreizigers als deelsystemen zorgt voor een 

voldoende sterke aanwezigheid en identiteit van de halte in het straatbeeld. 

Een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug maakt via de Jan de Meuterstraat de link met o.a. Sint-Brixius-Rode 

en Eversem. Bijkomende trappenpartijen aan de brug zorgen voor een directe connectie tussen het weefsel ten 

oosten van de A12 en de halte-platforms.  

Ten noorden van het halteplein wordt een ruime fietsenstalling ingericht die direct aansluit op de nieuwe 

fietsbrug en die vanuit Wolvertem kan worden bereikt vanuit de Hoogstraat via een nieuw fietspad aan de rand 

van het halteplein of via de Driesstraat (die als een fietsstraat kan worden heringericht). Fietsers komende van 

het noorden (Vier Eiken) bereiken op een veilige manier de fietsenstalling bij de halte via een vrijliggend 

dubbelrichtingsfietspad parallel aan de nieuwe ontsluitingsweg die aantakt op de Verbindingsweg (zie figuur 

Schetsontwerp halte-omgeving Wolvertem). Ter hoogte van de fietssnelweg aan de oostzijde van de A12 wordt 

een extra fietsenstalling voorzien die via een trap rechtstreeks aansluit op de brug/tramhalte.  

De P&R wordt ontsloten via de nieuwe ontsluitingsweg die aantakt op de Verbindingsweg. Deze weg ontsluit 

tevens het potentievolle ontwikkelingsgebied ten noorden van de halte.  

 

Voorzieningen in functie van voor- en natransport 

 

Onderstaande tabel geeft, en dit voor een drie tijdshorizonnen, de modal split van het voortransport weer. 

 

 

Tabel 6. Halte Wolvertem: modal split van het voortransport 

 

• Fietsenstallingen 

Zoals hierboven aangegeven wordt het totaal aantal fietsenstallingen dat voor de tijdshorizon 2020 

noodzakelijk is, begroot op 120 plaatsen. Bij het ontwerp zal rekening worden gehouden dat dit aantal 

verhoogd kan worden tot 220 plaatsen voor (tijdshorizon 2040). Het voorziene aantal fietsenstallingen 

zal verspreid worden over beide zijden van de A12, met andere woorden rechtstreeks aan de tramhalte 

(westzijde A12), maar eveneens aan de oostzijde van de A12 (als onderdeel van het ontwerp van de 

parking en in de nabijheid van de brug over de A12 richting tramhalte). 

 

 

 

# 

opstappers

type 

voortransport

absolute 

aantallen

modal 

split

afstappers 

MKBA 

dagbasis

10% 

natransport 

fiets

verdeelde 

totalen

totaal 

voorzieningen 

(te voorzien)

auto 250 0,42 250 150 150

fiets 150 0,25 195 117 120

voetganger 200 0,33 200 120

auto 250 0,33 250 150

fiets 225 0,30 281 169

voetganger 275 0,37 275 165

auto 250 0,28 250 150 150

fiets 300 0,33 367 220 220

voetganger 350 0,39 350 210

45447

Meise

2020 600

2030 750

2040 900 671

56

67

559

Halte Wolvertem

Zone / halte horizon

Voortransport natransport

totalen
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• Parkings 

Zoals eerder in deze nota begroot, worden in de nabijheid van deze halte 150 parkeerplaatsen voorzien. 

Ondanks dat volgens de methodiek deze 150 plaatsen reeds in 2020 noodzakelijk zijn, lijkt het 

verstandig de bouw van deze parkeerplaatsen niet in één fase uit te voeren. Om die reden gaan we 

aanvankelijk uit van een parking met een capaciteit van 75 parkeerplaatsen, die uitbreidbaar is tot de 

150 vooropgestelde parkeerplaatsen.  

 

• Kiss and ride 

Aan de oostzijde van de A12 worden op de voorziene parking de nodige voorzieningen getroffen om 

hier een K+R te organiseren. Aan de westzijde van de A12 (zijde van tramhalte zelf), is eveneens een 

beperkte K+R zone wenselijk, om hinderlijk dubbelparkeren te vermijden. 
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6.1.4. HALTE MEISE 

Beschrijving 

 

 

Figuur 6-7: Schetsontwerp halte-omgeving Meise 
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In Meise wordt de huidige carpoolparking heringericht tot een kwalitatief halte-plein, met veel aandacht voor 

een groene parkachtige inrichting. Aan deze identiteitsvolle halte voelt men reeds de aanwezigheid van de 

naburige Plantentuin.  

Centraal op het plein vertrekt een nieuwe voetgangers- en fietsersbrug die enerzijds de link maakt met de wijk 

rondom de Koninklijke kasteeldreef aan de oostzijde van de A12 en anderzijds met het voetpad richting de 

P&R ter hoogte van de Wisselweg. De specifieke vormgeving en inplanting van de hellingsbaan van de brug 

organiseert mee de voetgangersstromen over het plein waarbij er een sterke visuele en functionele relatie is 

tussen de Limbosweg, als belangrijke link met de dorpskern, met de tramhalte enerzijds en de bushalte 

anderzijds.  

In functie van ruimte-efficiëntie en comfort worden de fietsenstallingen gepositioneerd op het halte-plein onder 

de hellingsbaan van de fietsbrug (zie ook figuur Schetsontwerp halte-omgeving Meise) , waar ze vlot bereikbaar 

zijn zowel komende van de dorpskern als (via de fietsbrug) komende van de fietssnelweg of het weefsel oosten  

van de A12. 

Aan de zuidzijde rijden de bussen de site op en halteren ze rechtstreeks aan het plein in een haltehaven. 

Hierdoor wordt een direct verknoping met de tram gegarandeerd. Dezelfde inrit voor bussen geeft ook toegang 

tot een compacte parking voor auto’s (27 pp)  in functie van de naastgelegen school en K&R.  

Aan de oostzijde van de A12 wordt de helling van de brug ingebed in de spie tussen Kartuizerslaan en 

Strombeek-Beverselaan die wordt opgewaardeerd tot een parkruimte (conform de bestemming). De beeldtaal 

van de  parkinrichting wordt afgestemd op de omliggende bestaande parkomgevingen (domein Dreytoren en 

Plantentuin van Meise). Het padenstelsel in het park zorgt voor een rechtstreekse link tussen de wijk en de 

bushalte gelegen langs de Koninklijke Kasteeldreef enerzijds en de brug (via trappen) naar de tramhalte 

anderzijds. 

 

Figuur 6-8: referentiebeeld halteplein aan de Plantentuin (Drai Eechelen park, Luxembourg, Michel Desvignes) 
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Tot slot wordt in de oksel van de Kapellelaan en Wisselweg de P&R-parking (100 pp) ingepland. Deze positie 

heeft het voordeel dat ze direct gelinkt is op een hoger wegennet (geen wijkontsluitingswegen) en dat er nog 

mogelijkheid is om de parking op termijn uit te breiden. Vanuit deze P&R kan de tramhalte bereikt worden via 

nieuwe trappenpartijen aan de Kapellelaan in combinatie met een bijkomend voetpad langsheen de 

trambedding. 

 

Voorzieningen in functie van voor- en natransport 

 

Onderstaande tabel geeft, en dit voor een drie tijdshorizonnen, de modal split van het voortransport weer. 

 

 
Tabel 7: Halte Meise-centrum: modal split van het voortransport 

• Fietsenstallingen 

Zoals hierboven aangegeven wordt het totaal aantal fietsenstallingen dat voor de tijdshorizon 2020 

noodzakelijk is, begroot op 80 plaatsen. Bij het ontwerp zal rekening worden gehouden dat dit aantal 

verhoogd kan worden tot 150 plaatsen voor (tijdshorizon 2040). Het voorziene aantal fietsenstallingen 

zal verspreid worden aan de westzijde van de A12. 

 

• Parkings 

De P&R wordt voorzien aan de oostzijde van de A12, in de oksel van de Wisselweg en Kapellelaan 

 

• Kiss and ride 

Aan de westzijde van de A12 wordt de nodige infrastructuur voorzien om hier een K+R te organiseren.  

 

 

  

# 

opstappers

type 

voortransport

absolute 

aantallen

modal 

split

afstappers 

MKBA 

dagbasis

10% 

natransport 

fiets

verdeelde 

totalen

totaal 

voorzieningen 

(te voorzien)

auto 250 0,42 250 100 100

fiets 150 0,25 195 78 80

voetganger 200 0,33 200 80

auto 250 0,33 250 100

fiets 225 0,30 281 112

voetganger 275 0,37 275 110

auto 250 0,28 250 100 100

fiets 300 0,33 367 147 150

voetganger 350 0,39 350 140

45447

Meise

2020 600

2030 750

2040 900 671

56

67

559

Halte Meise centrum

Zone / halte horizon

Voortransport natransport

totalen
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6.1.5. HALTE HEIZEL 

Beschrijving 

 

 

Figuur 6-9: Schetsontwerp halte-omgeving Heizel   
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Komende van Willebroek komt de trambrug ter hoogte van parking C neer aan de westzijde van de afrit voor 

autoverkeer. Vervolgens lopen trambedding en autoverkeer parallel richting Heizel. De huidige toegang tot 

parking C blijft behouden en wordt beveiligd met een verkeerslichtenregeling i.f.v. de passage van de tram. 

De  halte wordt ingeplant ter hoogte van de centrale loper in de huidige parking. Op die manier is de halte 

goed zichtbaar en bereikbaar voor pendelaars die hier de overstap maken van auto naar tram. Ter hoogte van 

de halte ligt de afrit dieper dan het omliggende maaiveld. Via een korte brugconstructie kan het nog beperkt 

te overwinnen hoogteverschil (in functie van de vrije hoogte van de afrit) overwonnen worden en wordt de 

halte ook toegankelijk voor langzaam verkeer vanuit het oostelijk gelegen woon-werkweefsel en stromen 

komende uit de deelgemeente Strombeek-Bever. Hier sluit de halte immers aan op de Gentsestraat (en in het 

verlengde de voetgangers-en fietsbrug over de A12 en de De Villegas de Clercampstraat), een belangrijke loper 

richting Strombeek-Bever. Op het einde van de Gentsestraat worden fietsenstallingen voorzien voor de stromen 

komende vanuit het oosten. Fietsers kunnen vanaf deze fietsenstalling via de nieuwe brug te  voet de halte 

bereiken. (Noot: De studie rond het complex R0, het onderzoeksgebied waarbinnen de bestaande 

voetgangersbrug/fietsbrug over de A12  gelegen is, is momenteel nog lopende. In de projectnota-fase zal er een 

verdere afstemming gebeuren tussen de twee projecten. Vanuit deze studie zal een sterke aanbeveling worden 

gedaan om ter hoogte van de A12 een veilige oversteek voor langzaam verkeer te behouden tussen deelgemeente 

Strombeek-Bever en het weefsel rond de Gentsestraat)  

 

Voorzieningen in functie van voor- en natransport 

 

Zoals reeds beschreven onder 4.2.7 wordt voor de benodigde voorzieningen van Parking C een iets andere 

methodiek gebruikt dan voor de andere haltes. De halte Parking C is een bijzondere halte gezien de nabijheid 

van een zeer ruime parking en een groot ontwikkelingspotentieel waarvan nog niet geweten is wanneer het 

welke invulling gaat krijgen. Dit maakt modelprognoses minder optimaal. 

 

Qua voorzieningen voor gemotoriseerd verkeer wordt gekozen om geen parkeerplaatsen te voorzien. In de 

huidige situatie is er een zeer ruime parking vlakbij gelegen, extra wagens hiernaar toe leiden is niet wenselijk. 

Indien de parking zou verdwijnen i.f.v. nieuwe ontwikkelingen dient binnen de parkeerstrategie voor deze 

nieuwe ontwikkelingen afstemming te worden voorzien met de halte van Parking C. 

 

Qua voorzieningen voor fietsers dient rekening te worden gehouden met een, wanneer de zone verder 

ontwikkeld, groot tot zeer groot potentieel. De omvang en het type functie zal cruciaal zijn voor de omvang 

van dit potentieel. In functie hiervan wordt gekozen om een voldoende ruime zone te voorzien waarop een 

basis pakket aan fietsinfrastructuur wordt voorzien die uitbreidbaar is. Qua basispakket wordt vertrokken van 

dezelfde aantallen als voor Willebroek, een halte die tevens enigszins excentrisch is gelegen t.o.v. de 

woonwijken en t.o.v. belangrijke tewerkstellingszones. 

 

Onderstaande tabel wordt hierbij bekomen. 

 

Zone / halte Horizon Type voertuig Te voorzien 

 

Parking C 
2020 

Auto 0 

Fiets 450 

2040 
Auto 0 

Fiets 900 

Tabel 8. Halte Parking C: modal split van het voortransport 

• Fietsenstallingen 
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Zoals hierboven aangegeven wordt vertrokken van een voldoende ruime zone waarin het aantal 

fietsstallingen kan worden uitgebreid. Er wordt vertrokken van een basispakket van 450 

stallingsplaatsen dat sowieso al uitbreidbaar is tot 900 plaatsen. 

 

• Parking 

Er worden geen bijkomende parkeerplaatsen voorzien 

 

• Kiss and ride 

In de Gentsestraat worden beperkte mogelijkheden, op schaal van de wijk, aangeboden in functie va 

K&R  
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 KUNSTWERKEN 

In de volgende paragrafen worden de voornaamste kunstwerken besproken. In de volledige scope zijn nog een 

aantal andere “kunstwerken” inbegrepen; het betreft voornamelijk de kruising van bestaande bruggen over de 

A12. Tenzij er aanpassingen aan de bestaande kunstwerken nodig zijn, worden deze hier niet besproken.  

 

6.2.1. KW 1.059 VIADUCT A12:R0 

KW 1.059 is een trambrug die vanaf de Heizel de R0 oversteekt. Het kunstwerk maakt hierdoor de facto deel 

uit van het (nieuw aan te leggen) knooppunt A12/R0 te Strombeek-Bever. Er wordt hier voor een infrastructurele 

logica gekozen. De pijlers worden met aanrijdbeveiliging gerealiseerd. De kokers worden voorzien op potentieel 

grote overspanningen, en zullen zeer zichtbaar zijn vanaf de R0 (+- 210m lengte). De verlichting wordt 

aangepast op het kruisen van verschillende rijvakken van de snelweg. 

 

De aanloophellingen worden, in lijn met het omliggende bermenlandschap, in weide taluds (8/4) met korte 

grassen aangelegd. Potentieel worden deze gecombineerd met de nieuw aan te leggen bermen voor de op-en 

afritten. Door de topografie is de zuidelijke aanloophelling redelijk kort, de noordelijke aanloophelling dient 

echter over meer dan 500m op het talud te blijven. De landhoofden worden verhard in kasseien.  

 

Een extra uitdaging in dit kunstwerk is de coördinatie tussen de tijdelijke situatie (bestaande verkeerswisselaar) 

en de finale situatie (nieuwe verkeerswisselaar die wordt uitgewerkt binnen het project van de R0 in het 

programma ‘Werken aan de Ring’)). Het kunstwerk wordt afgestemd op de toekomstige situatie van de 

wisselaar.  In het RUP wordt hiervoor een waaierruimte  ingetekend, opgespannen tussen de dwangpunten aan 

beide landhoofden. Aldus  blijven de opties nog maximaal open. 

 

In die zin wordt er ook nog een alternatief weerhouden met verschoven landhoofden (die de bestaande 

parallelwegen ontwijken). 

 

In een later stadium dient het traject van het kunstwerk ook geoptimaliseerd te worden (rechte lijn, of constante 

boogstraal in plan). 
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6.2.2. KW 1.102-1.105 TUNNEL MEISE 

De weerhouden optie voor Meise/Wolvertem is een lange tunnel, opengewerkt tot U-bak 

buiten de kruisingen. Door de topografie heeft deze op de zuidzijde een nasleep van 450m U-bak. 

De totale lengte komt hierdoor op iets meer dan een kilometer. 

 

Omwille van de lengte én de diepte, worden er schuine wanden toegepast om daglicht tot aan de 

tram te brengen. De nabijheid tot de nabije bewoning noodzaakt ook een hoogwaardige afwerking van de 

zichtbare delen (opstanden, tunnelmonden, toegangen tot pompkamers, etc.), een verzorgde landschappelijke 

inpassing, en aandacht voor de afvoer en infiltratie van hemelwater. Eventueel kan de U-bak ook deels in een 

geul gelegd worden (waardoor de hoogte van de keerwanden beperkt blijft). 

 

Een aandachtspunt is de inpassing van de technische ruimte/trappenkoker, en de toegankelijkheid 

voor de brandweer. Bijkomende complicaties zijn de hoge stand van het grondwater (ca. 1m onder het 

grondoppervlak), evenals de alsnog onbekende invloed van de fasering van de werken op het wegverkeer. 
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Figuur 6-10 Snede ter hoogte van kruising N211 
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6.2.3. KW 1.155 KNOOP LONDERZEEL ZUID 

Voor het snelwegcomplex Londerzeel Zuid werd door Tractebel een start- en projectnota opgemaakt voor AWV. 

Doel is om een ongelijkvloerse kruising te realiseren van de Londerzeelsesteenweg/Kerkhofstraat met de A12 

met de integratie van een op- en afrittencomplex. Het tramtracé passeert de nieuwe knoop aan de westzijde 

door middel via een korte tunnel met aanloophellingen in open sleuf. 

 

 

Figuur 6-11: grondplan Londerzeel Zuid (Tractebel) 
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6.2.4. KW 1.166-167 LONDERZEEL SPOOR 

Ter hoogte van Londerzeel kruist de tram kort na elkaar de Mechelsestraat en Spoorlijn 53. Er werd besloten de 

tram hier op niveau A12 te brengen, en tussen beide bruggen halte Londerzeel te realiseren. Gezien de nabijheid 

van de nabije gebouwen, wordt de zuidelijke aanloophelling en het tussenstuk op keerwand gerealiseerd. De 

noordelijke aanloophellingen worden samen met de te voorziene P+R ontworpen. 

 

De bruggen zijn respectievelijk 45m en 90m lang. De eerste brug kent maar één travee, de kolommen van de 

tweede worden met de pijlers van de brug in de A12 opgelijnd. De overspanning varieert hier tussen 20 en 

28m. Op de bruggen dient de verticale circulatie naar het perron geïntegreerd te worden. 

 

Aandachtspunten voor het verdere ontwerp zijn de goede bundeling van alle verschillende elementen (perron, 

toegang, voetgangersbrug, etc.), evenals de ruimte vinden voor een comfortabele perronbreedte. 
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6.2.5. KW 1.166-167 LONDERZEEL SPOOR 

Kort na Londerzeel Spoor wisselt de tram van de westkant naar de oostkant van de A12. Hiervoor wordt een 

fly-over gerealiseerd. Voor deze fly-over zijn meerdere varianten bestudeerd, in deze nota wordt enkel variant 

4 uit de “Nota Technisch Variantenonderzoek” (14 april 2015) weerhouden. 

 

Variant 4 gaat uit van minimale grondiname, en is daardoor een gekromde brug. De totale lengte bedraagt 

195m, met overspanningen van 21 tot 73m. Aan de zuidzijde is de trambedding gelegen op een grondlichaam, 

en gaat deze op in de eerder landschappelijke context. De noordzijde daarentegen is een industriezone; hier 

wordt gekozen voor een keerwand afgewerkt met gekloven drooggestapelde steen. De pijlers zijn rond. De 

barriers zijn aan te passen aan de beschikbare ruimte ten opzichte van de pijlers. 

 

De dilatatiewerking van de brug en sporen verdient de nodige aandacht. 
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6.2.6. KW 1.177 BRUG OUDEMANSTRAAT 

De tram rijdt onder de oostelijke travee van de brug in de Oudemanstraat over de A12. Ze komt hierbij tussen 

de parallelweg (Technologielaan) en de pijler van de brug te liggen. Hiervoor dient het wegprofiel aangepast 

te worden, met inname van de ruimte van het landhoofd. Het exacte profiel wordt beslist na overleg met AWV. 
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6.2.7. KW 1.186 KNOOP LONDERZEEL NOORD 

Voor het knooppunt Londerzeel Noord werd voor AWV door BUUR i.s.m. Ney+Partners en Vectris een 

conceptstudie gemaakt voor de realisatie van het complex in het kader van de Specifieke Economische 

knooppunten Londerzeel en Willebroek. Hiervoor bestaan twee scenario’s: het halfklaverblad en het strikje. 

Vanuit Brabantnet is er een sterke voorkeur voor het strikje, aangezien hierbij de tram op maaiveld kan blijven. 

Er dient aldus geen kunstwerk te worden gebouwd. Er wordt een uitbuiging van het tracé op maaiveld 

voorgesteld die de toekomstige uitwerking van het knooppunt genoeg speelruimte moet geven. 

 

 

 
 

 

 

 

  



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P214/239 
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6.2.8. KW 1.210 KNOOPPUNT A12/N16 

Ter hoogte van het knooppunt A12/N16 buigt het tramtracé uit, ten dele ook om de toekomstige heraanleg 

van het kruispunt niet te hinderen. De tram gaat hierbij in een korte tunnel door het talud van de N16. In de 

tunnel wordt eveneens de parallelweg meegenomen. De tunnel op zich is +-26m lang, de twee monden elk 17-

18m. Opnieuw wordt gekozen voor schuine wanden. Ook in de verdere uitwerking van de tunnelmonden is 

lichttoetreding een belangrijk aandachtspunt. 

 

Er dient bekeken te worden hoe men in de fasering de hinder voor de N16 tot een minimum kan beperken. 
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6.2.9. FIETS- EN VOETGANGERSBRUGGEN 

Het traject kent de volgende fiets- en voetgangersbruggen: 

- fiets- en voetgangersbrug Halte Willebroek  

- fiets- en voetgangersbrug Halte Londerzeel 

- fiets- en voetgangersbrug Halte Wolvertem 

- fiets- en voetgangersbrug Dievoetlaan 

- fiets- en voetgangersbrug Halte Meise 

- fiets- en voetgangersbrug Plantentuin 
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6.2.9.1. Fiets- en voetgangersbrug Willebroek 

 

 

De fietsbrug te Willebroek zorgt voor een herwaardering van de historische verbinding tussen Puurs en 

omliggende dorpskernen en Willebroek. Door deze ingreep ontstaat bovendien een hoogkwalitatief traject 

voor langzaam verkeer los van de verkeersknoop A12 x N16. 

Om de visuele impact op het beschermde Fort van Breendonk te beperken wordt de fiets – en voetgangersbrug 

gekoppeld aan het geplande P&R-gebouw boven de stelplaats/halte. Op die manier kan er voldoende afstand 

worden gehouden tot de omgeving van het Fort. In functie van fietscomfort en leesbaarheid wordt het traject 

van de brug zo recht mogelijk ontworpen.  

Aan de oostzijde, komende vanuit Willebroek, maakt de fietsbrug deel uit van de nieuwe promenade in het 

verlengde van de N183, die toegang verschaft tot het halteplein, het toegangsplein tot het Fort en de 

evenementenweide. Aan de westzijde landt de brug centraal in de Rijweg. Daarbij wordt er voldoende 

uitloop/aanloopruimte voorzien tot het kruispunt met de Schaafstraat. De straat wordt heringericht als een 

erfstraat, die qua inrichting wordt afgestemd met de promenade aan de westzijde, waardoor deze nieuwe link 

voor langzaam verkeer (los van de verkeersknoop) visueel wordt versterkt.  Via een keerlus blijft het 
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woonweefsel in de straat bereikbaar. De huidige langsparkeerplaatsen in de straat worden vervangen door een 

parkeerpocket met haakse plaatsen onder de brug. Centraal op de brug wordt een rechtstreekse toegang 

voorzien naar een ruime fietsenstalling op +1 die deel uitmaakt van het P&R gebouw. Vanuit de fietsenstalling 

komt men via trappen en een lift rechtstreeks op het perron van de Sneltram. 

 

Figuur 6-12: schetsontwerp inpassing fiets- en voetgangersbrug thv halte Willebroek 



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P219/239 
 

 

Figuur 6-13: schets inplanting brug Willebroek 
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6.2.9.2. Fiets- en voetgangersbrug Londerzeel 

Met de fiets is de halte Londerzeel bereikbaar via de Mechelsestraat, Meerstraat, spoorwegfietspad, Molenveld 

en Weversstraat. Zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde van de sporen worden overdekte 

fietsenstallingen geplaatst. Aansluitend op deze fietstrajecten wordt ook een nieuwe fietsbrug, deels parallel 

met de traminfrastructuur, ingeplant waardoor de barrièrewerking van A12 en spoorweg wordt weggewerkt 

voor langzaam verkeer. De aanloophelling van de fietsbrug wordt ten zuiden van de sporen ingebracht in het 

verlengde van het spoorwegfietspad. Aan de noordzijde krult de aanloophelling rond de geplande P&R. De 

exacte configuratie van de brug is nog te bepalen in relatie met de opmaak van de ontwikkelingsvisie voor de 

ruimere context van de halte (dit onderzoek in kader van de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan is opgestart door de gemeente).  
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Figuur 6-14: schetsontwerp inpassing fiets- en voetgangersbrug thv halte Londerzeel   
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6.2.9.3. Fiets- en voetgangersbrug Wolvertem 

 

 

 

De fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van Wolvertem werd verder geoptimaliseerd ten opzichte van de 

voorstudie. De spiraalhellingen werden vervangen door meer comfortabele langgerekte hellingen die direct 

aansluiten op de belangrijkste bestaande en nieuwe fietsroutes in de omgeving.  

Aan de oostzijde wordt de veldweg in het verlengde van de Jan De Meuterstraat opgewaardeerd tot een 

fietspad. Dit fietspad zorgt voor een directe link van de kernen van Sint-Brixius-Rode en Eversem met de 

fietssnelweg en de nieuwe fietsbrug richting tramhalte. De helling parallel aan de Ossegemstraat past zich in in 

het landschap in de vorm van een talud. Dit talud filtert tevens het zicht op de A12 van de woningen gelegen 

langsheen de Jan de Meuterstraat. 

Aan de westzijde plooit de helling van de brug langs de tramhalte richting noorden en sluit verderop aan op 

de Driesstraat. Via de Driesstraat (die kan heringericht worden als een fietsstraat) en een nieuw fietspad 

langsheen het halteplein wordt de brug verankerd in het weefsel van Wolvertem. Direct aansluitend bij deze 

fietsinfrastructuur worden de fietsenstallingen voorzien. 
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Via een aantal trappen wordt voor voetgangers een short-cut voorzien over de A12 heen. Ter hoogte van de 

fietssnelweg aan de oostzijde van de A12 wordt een extra fietsenstalling ingeplant van waaruit men via een 

extra trap snel toegang heeft tot de tramhalte. 

Deze brugconfiguratie heeft als voordeel dat het halte-plein op maaiveldniveau visueel open kan blijven, 

waardoor de tramhalte zich sterk aanwezig stelt in het weefsel (geen spiraalvormige brug die een barrière vormt 

tussen halte en omgeving). Een luifel op het plein zorgt voor beschutting voor reizigers (zowel voor tram als 

bus) en geeft de halte een duidelijk gezicht naar de omgeving. 
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Figuur 6-15: schetsontwerp inpassing fiets- en voetgangersbrug thv halte Wolvertem 
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Figuur 6-16: schets inplanting brug Wolvertem  
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6.2.9.4. Fiets- en voetgangersbrug Dievoetlaan 

 

 

 

De brug in de Dievoetlaan betreft een bestaande brug over de A12 vanaf de Dievoetlaan (westkant) naar de 

Strombeek-Beverselaan (oostkant). Ze dient afgebroken te worden omwille van de passage van de tram 

doorheen de hellingsbaan aan de westkant. Gezien de tussenliggende afstand van andere verbindingen over 

de A12, en de aanwezigheid van woonwijken langs beide zijden van de A12, is het aangewezen deze verbinding 

te behouden en de brug opnieuw te bouwen. 

Omwille van de passage van de Sneltram dient de woning op het perceel in de hoek van de Dievoetlaan en A12 

te worden onteigend. De resterende ruimte van het perceel wordt ingezet om de nieuwe hellingsbaan in te 

passen. Aan de oostzijde van de A12 wordt van de herbouw van de brug gebruik gemaakt om de hellingen te 

optimaliseren en de bochtstralen zoveel mogelijk te verruimen. Aan beide zijden van de brug worden 

trappenpartijen voorzien om een meer directe route voor voetgangers te kunnen aanbieden. 
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Figuur 6-17: schetsontwerp inpassing fiets- en voetgangersbrug thv Dievoetlaan 
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Figuur 6-18: schets inplanting brug Dievoetlaan   
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6.2.9.5. Fiets- en voetgangersbrug Meise 

 

 

De brug wordt gepositioneerd aan de noordzijde van het halteplein. Op die manier komt ze vrij centraal te 

liggen tussen de wijk rond de Koninklijke Kasteeldreef en de P&R ter hoogte van de Kapellelaan, waardoor ze 

beiden optimaal kan bedienen.  

De brug richt zich zowel op fietsers als voetgangers. Aan de oostelijke zijde wordt de fietshelling zo 

gepositioneerd dat ze zowel goed bereikbaar en leesbaar is voor fietsers komende van de fietssnelweg (o.a. 

voor fietsverkeer komende van de wijk De Nekker) als voor fietsers komende van de oostelijk gelegen wijken 

of vanuit Grimbergen. Door middel van een voetpad door het park worden voetgangers vanuit de bushalte in 

de Koninklijke Kasteeldreef of vanuit de naastgelegen wijk rechtstreeks naar de trappen van de brug geleid. 

Pendelaars komende van de P&R worden via een nieuw voetpad langs de Strombeek-Beverselaan naar dezelfde 

trappen geleid.  

Aan de westzijde wordt de helling van de brug zo gepositioneerd dat er een directe gerichtheid is naar de 

Limbosweg, een belangrijke directe loper richting het dorpscentrum. De specifiek geplooide vormgeving van 

de westelijke hellingsbaan van de brug organiseert ook mee de voetgangersstromen vanuit het dorpscentrum 

naar de tram- of bushalte (en omgekeerd).  De bussen rijden de site op en halteren rechtstreeks op het plein 
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ter hoogte van aparte haltehavens. Aan de zuidzijde wordt een compacte parking voorzien in functie van de 

school en K&R. In functie van ruimte-efficiëntie en comfort worden de fietsenstallingen gepositioneerd onder 

de hellingen van de brug. 

Aan de oostzijde van de A12 wordt de helling van de brug op voldoende afstand gepositioneerd van het 

omliggende woonweefsel. Door de strategische aanplant van bomen wordt de brug ingebed in het park en 

worden zichten vanuit en naar de woningen gefilterd en gebufferd.  De beeldtaal van de  parkinrichting wordt 

afgestemd op de omliggende bestaande parkomgevingen (domein Dreytoren en Plantentuin van Meise). Aan 

de westzijde, ter hoogte van het halteplein, wordt een gelijkaardige groene inrichting verder doorgetrokken, 

als een verlengde van de Plantentuin van Meise. Aan deze halte voelt men de aanwezigheid van de naburige 

Plantentuin. Naast een duidelijke identiteit, zorgt deze inrichting ook voor een aangename en kwalitatieve 

halte-omgeving.  
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Figuur 6-19: schetsontwerp inpassing fiets- en voetgangersbrug thv halte Meise 
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Figuur 6-20: schets inplanting brug Meise 
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6.2.9.6. Fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van Plantentuin van Meise / Wijk De Nekker 

 

 

De tram doorkruist de westelijke aanloophelling van de bestaande voetgangers/fietsbrug. In een verkennend 

stadium is aangegeven dat de brug een belangrijke verbinding vormt tussen Meise centrum ten westen van de 

A12 en wijk De Nekker ten oosten van de A12. Ook maakt de brug belangrijke publiekstrekkers zijnde de 

Plantentuin en de gemeentelijke sportinfrastructuur De Nekker toegankelijk vanuit de omliggende wijken aan 

weerszijden van de A12. Om die reden wordt de brug opnieuw gebouwd.  

De positie van het brugdeel over de A12 wordt behouden. Op deze plek sluit de brug voor voetgangers direct 

aan op de Sint-Annastraat (die toegang geeft tot sportpark De Nekker). Voetgangers komende van de wijk 

Nekker kunnen langs de Plantentuin het centrum van Meise of de wijk Boechout bereiken. Deze positie geeft 

bovendien de mogelijkheid om in één beweging met de nieuwe brug ook de Nieuwelaan conflictvrij te kruisen 

(A12, trambedding en Nieuwelaan liggen op dit punt gebundeld). 

Voor fietsverkeer wordt de bouw van de nieuwe brug ingezet om het fietscomfort te verhogen. De brug is 

gelegen in het lagere deel van de vallei van de Amelvonnesbeek. De aanloophellingen van de brug worden 

strategisch richting zuiden gepositioneerd tegen de natuurlijke helling van de Vallei in. Hierdoor kunnen 

fietsers, komende van wijk De Nekker, zonder stijgen de brug oprijden.  
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De U-vormige beweging die op die manier ontstaat over de A12 heen ondersteunt ook de gewenste 

fietsbeweging tussen de wijk De Nekker en de wijk Boechout en speelt in op de recreatieve provinciale 

knooppuntenroute die via de zuidzijde van de Plantentuin hier over de A12 passeert. Door de pas door De 

Werkvennootschap aangelegde fietssnelweg aan de oostzijde van de A12 is voor fietsers die van de wijk de 

Nekker naar het centrum van Meise willen de nieuwe fietsbrug ter hoogte van de halte Meise immers de meest 

directe, veilige en comfortabele route. 
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Figuur 6-21: schetsontwerp inpassing fiets- en voetgangersbrug thv Sint-Annastraat 
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Figuur 6-22: schets inplanting brug thv Sint-Annastraat 

  



WERKEN AAN DE RING  STARTNOTA SNELTRAM P237/239 
 

 PROCEDURE EN FINANCIËLE RAMING 

 PROCEDURE 

Na goedkeuring van de Startnota wordt het ontwerp verder uitgewerkt en beschreven in de Projectnota, welke 

net zoals deze Startnota ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Projectstuurgroep.  

De procedure voor de opmaak van een aantal gemeentelijke RUP’s waarbij de ruimere halteomgevingen door 

de betrokken gemeenten juridisch-planologisch verder worden gepland en bestemd (en waarin ook de Park 

and Rides en de fietsbruggen als mogelijke bestemming mee worden opgenomen) is in opstart. Parallel aan de 

opmaak van de projectnota zullen deze gemeentelijke RUP’s verder worden uitgewerkt. 

Om het project te realiseren zullen nog een groot aantal grondverwervingen nodig zijn. Voor de percelen 

waarvan een deel van de oppervlakte moet worden aangekocht zal eerst een grensonderzoek gebeuren waarna 

het onteigeningsplan kan worden opgemaakt en het ministerieel besluit kan worden aangevraagd.  

Om de impact op de omgeving in kaart te brengen zal een project-MER worden opgemaakt. Voor bepaalde 

effecten die een aanzienlijke impact hebben op mens en/of milieu zullen milderende maatregelen (bvb. 

geluidsschermen, aangepast wegdekmateriaal of snelheidsregime) voorgesteld worden.  

Samen met het project-MER kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. De vergunningsverlenende 

overheid levert deze vergunning af voor de vergunningsplichtige handelingen die deel uitmaken van dit project.  

Na het verlenen van de vergunning en het verwerven van de gronden kan het project gerealiseerd worden door 

een aannemer die aangesteld wordt middels een openbare aanbestedingsprocedure in opdracht van de 

Werkvennootschap. Het is de bedoeling dat dit project zal worden aanbesteed middels een DBFM-procedure 

waarbij de opdrachtnemer naast de bouw ook instaat voor het ontwerp, de financiering en het onderhoud. 
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 FINANCIËLE RAMING 

Tijdens de voorstudie werd een financiële raming van de bouwkost opgemaakt volgens de standaard 

systematiek kostenramingen (SSK). Deze raming werd geïndexeerd naar prijspeil 1 januari 2019. Een 

samenvatting is hieronder opgenomen. Meer details zijn terug de vinden in de nota in bijlage 9. 
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