
Jezus-Eik
Eerste stappen naar  
nieuw dorpsplein

Hoe staat het met 
Werken aan de Ring?

Het is dan ook een ambi-
tieus programma dat naast de 
herinrichting van de Ring zelf 
ook tal van andere projecten 
in de regio omvat: fietsinfra-
structuur, openbaar vervoer, 
mobipunten en ecologische 
verbindingen. Er wordt nu al 
hard gewerkt aan de uitvoering 
daarvan. Bovendien worden 
enkele op- en afrittencom-
plexen versneld aangepakt.

Ring Noord
Voor de herinrichting van het 
noordelijke deel van de Ring 
loopt het geïntegreerd plan-

sultaten toe te lichten, hopen 
we opnieuw infomarkten in 
de verschillende gemeenten te 
kunnen organiseren. 

Ring Oost
Ook langs het oostelijke deel 
van de Ring beweegt er veel. De 
opstart van planningsprocessen 
voor de vier grote knooppunten, 
nl. het Vierarmenkruispunt, het 
Leonardkruispunt, het Groe-
nendaalkruispunt en het op- en 
afrittencomplex Brabandtlaan/
Jezus-Eik, aan de oostkant van 
de Ring, is in volle voorbereiding.
De F29, de fietssnelweg die 
Tervuren door het Zoniënwoud 
met Brussel verbindt, zal in 
het kader van de coronamaat-
regelen vervroegd worden 
uitgevoerd. Daarvoor wordt 
nauw samengewerkt met het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Ook het ecorecreaduct Graven-
dreef en de fietshelling aan de 
Welriekendedreef zitten in 

ningsproces verder. Op dit mo-
ment worden de alternatieven 
die we tijdens de gespreksavon-
den in 2019 en in de vorige editie 
van de krant hebben voorgesteld, 
in verschillende studies onder-
zocht: het plan-milieueffecten-
rapport, de maatschappelijke 
kosten-batenanalyse, een fu-
tureproof-scan en het ruimte-
lijk veiligheidsrapport. Je leest 
er meer over op pagina 3. De 
oplossingsrichtingen hebben we 
kort samengevat op pagina 14.
In het najaar van 2020 verwach-
ten we de eerste resultaten van 
de lopende studies. Om die re-

een stroomversnelling. De om-
gevingsvergunningsaanvragen 
gaan binnenkort de deur uit. We 
verwachten volgend jaar met de 
uitvoering van beide projecten 
te kunnen starten.

Op de hoogte blijven?
Werken aan de Ring wordt elke 
dag verder geconcretiseerd in 
deze en vele andere projecten. 
En ook al kan het niet met info-
markten, je blijft van alles op de 
hoogte via onze nieuwe website 
werkenaandering.be. Maar dat 
is niet alles. De komende weken 
en maanden blijven we ook aan-
wezig in jouw buurt: onze info-
kiosk zal opnieuw door de regio 
reizen en recreatieve fietsroutes 
zullen je laten kennismaken met 
veel van onze projecten. 

Geen infomarkten of gespreksavonden 
dit voorjaar. Het coronavirus doorkruiste 
onze plannen om naar jaarlijkse 
gewoonte met onze infokaravaan langs 
de gemeenten rondom de Ring te trekken. 
Maar dat betekent in geen geval dat 
Werken aan de Ring stil zit. Integendeel, 
alles is er volop in beweging. 

Op dit moment 
worden de 
alternatieven die 
we tijdens de 
gespreksavonden 
in 2019 en in de 
vorige editie van 
de krant hebben 
voorgesteld, in 
verschillende 
studies onderzocht

Schrijf je via werkenaandering.be in op  
onze nieuwsbrief of volg ons op Facebook of Instagram.  
Dan blijf je van alles op de hoogte! 

Medialaan Vilvoorde
Fiets onder de Ring op  
een ‘vliegende’ fietsbrug! 6
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Dit is al de vierde keer dat onze ‘Werken aan de Ring’-krant in uw 
bus valt. Het is dan ook onze bedoeling om u als omwonende van 
de Ring rond Brussel altijd op de hoogte te houden van alles wat 
met Werken aan de Ring te maken heeft. Deze krant is niet de enige 
manier waarop we dat doen. We komen ook regelmatig langs in uw 
buurt, we zijn zeer actief op alle digitale kanalen en communiceren 
ook over al onze verschillende werven. Zo heeft u misschien al onze 
bewonersbrieven ontvangen over de verschillende fietssnelwegen 
die we aanleggen, of over de werken voor de Ringtrambus. 

In deze krant lichten we twee belangrijke projecten toe die we weldra 
gaan uitvoeren: de herinrichting van de brug van de H. Henneaulaan 
in Zaventem en het vernieuwen van het op- en afrittencomplex 6 
‘Vilvoorde-Koningslo’ van de Ring. Twee grote projecten waar we 
vooral inzetten op de alternatieven voor de auto. Zo wordt de brug 
van de Henneaulaan dubbel zo breed, met veilige fietspaden en een 
aparte busbaan. Onder de brug van op- en afrit 6 komt dan weer een 
vliegende fietsbrug, zodat de fietser veilig de Ring kan kruisen zon-
der daarbij in conflict te komen met gemotoriseerd verkeer. Lees er 
alles over op pagina’s 4 en 6.

We sommen in deze krant ook de belangrijke stappen op die we door-
lopen met het programma Werken aan de Ring. We zijn momenteel 
druk bezig met verschillende studies die ons verder wegwijs moeten 
maken richting een duurzame mobiliteits- en leefbaarheidsoplos-
sing voor de hele regio. U leest er hiernaast, op pagina 3, meer over. 

Neem ook eens een kijkje op onze website werkenaandering.be en 
schrijf u in op de digitale nieuwsbrief. Zo blijft u zeker op de hoogte 
van alles wat er beweegt op en rond de Ring. 

Veel leesplezier, 

Wouter Casteels
Algemeen Manager, De Werkvennootschap

Beste lezer,

Herinrichting  
H. Henneaulaan

New Mobility Network verdeelt 365.933 euro  
subsidies over 9 projecten

De bereikbaarheids- 
adviseur aan het woord

Fiets onder de ring  
op een ‘vliegende’  
fietsbrug!
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De Ring  
van de toekomst
De wereld verandert razendsnel. Tegelijk is het niet eenvoudig in te schatten hoe de toekomst er 
precies zal uitzien. Een aantal trends tekent zich vandaag al duidelijk af. Zo zijn er bijvoorbeeld 
de verstedelijking, de klimaatverandering, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en een 
toename van deelmobiliteit. Maar er zijn ook nog veel onzekerheden. 

Om die trends, onzekerheden en hun impact op onze mobiliteit beter in te schatten, startte de 
Vlaamse overheid met TomorrowLab een studie op. Aan de hand van toekomstverkenningen 
worden mogelijke evoluties in beeld gebracht. Die toekomstverkenningen vormen de basis om 
te kijken of de nieuwe Ring rond Brussel tegemoet komt aan twee belangrijke criteria: robuust-
heid en flexibiliteit. Op die manier ontwerpen we een Ring die ook in een onzekere toekomst 
optimaal zal functioneren. 

“Voor de evaluatie van de 
verschillende alternatieven 
en varianten spelen de plan-
doelstellingen een belangrijke 
rol”, zegt Veerle Van Hassel, 
ruimtelijk planner bij het de-
partement Omgeving. “In de 
startnota, gepubliceerd in mei 
2018, beschreven we in vier 
plandoelstellingen wat we met 
de herinrichting van de Ring 
willen bereiken: een logische 
en verkeersveilige infrastruc-
tuur, verhoogde leefbaarheid 
rondom de Ring, een multi-
modale bereikbaarheid van de 
regio en een verbeterde land-
schappelijke inpassing van de 
infrastructuur.”

“In het planteam voelden we de 
nood aan om deze plandoel-
stellingen te concretiseren. We 
gingen daarvoor aan de slag met 
verschillende actorengroepen 
en het burgerpanel. Aan elke 
plandoelstelling koppelden we 
een aantal onderzoeksvragen en 
parameters. Als we kijken naar 
de multimodale bereikbaarheid 
kunnen we bijvoorbeeld nagaan 
in welke mate een alternatief 
voldoende flexibel is om hoog-
waardig openbaar vervoer te 
integreren, maar ook in welke 
mate het mobipunten mogelijk 
maakt. Op die manier hebben 
we alle plandoelstellingen uit-
eengetrokken in verschillende 
facetten en hebben we betere 
tools in handen om de alterna-
tieven te vergelijken.”

“Die alternatieven en vari-
anten zijn het resultaat van 
uitgebreide studie, maar ook 
van brede inspraak en intense 

samenwerking”, legt Nele De-
graeuwe, programmamanager 
bij De Werkvennootschap, uit. 

“Al die mogelijke oplossingen 
moeten we kunnen toetsen 
aan de plandoelstellingen. De 
input daarvoor halen we uit de 
verschillende studies die zijn 
opgestart: het plan-MER, de 
MKBA, het RVR en de futurep-
roof-scan. Drijvende kracht ach-
ter die studies is het ontwerpend 
onderzoek, gestuurd en gevoerd 
door het planteam en MoveR0, 
om de mogelijkheden te verken-
nen en de alternatieven verder 
te optimaliseren.”

Een van de lopende studies is 
het plan-milieueffectenrap-
port. “Hierin onderzoeken we 
de mogelijke impact van de 
verschillende alternatieven en 
varianten op het milieu in de 
brede zin van het woord.”, zegt 
Cedric Vervaet, MER-coördina-
tor bij Antea. 

“Een MER-onderzoek bestaat uit 
verschillende disciplines die je 
in grote lijnen kan opsplitsen in 
drie groepen. Er zijn de ruimte-
lijke disciplines met onder meer 
de impact op de bodem, water-
huishouding, landschap en bio-
diversiteit, maar ook landbouw 
en bedrijvigheid. In de groep 
leefbaarheidsdisciplines vinden 
we mobiliteit, lucht en geluid 
terug. Hier gaan we na hoeveel 
mensen er bij de verschillende 
alternatieven op vlak van lucht- 
en geluidskwaliteit op voor- en 
achteruitgaan. Tot slot onder-
zoeken we ook de impact op het 
klimaat. Op basis van een aantal 
klimaatscenario’s maken we 

een doorkijk naar 2030, 2050 
en 2100 om na te gaan in welke 
mate de oplossingen zich aan 
een wijzigend klimaat kunnen 
aanpassen. We kijken ook in 
welke mate ze bijdragen aan de 
doelstellingen van Vlaanderen 
en Brussel om de CO2-uitstoot 
te verlagen.”

“We evalueren dus de impact van 
alle alternatieven en varianten 
op de verschillende disciplines. 
In deze fase identificeren we ook 
welke en waar er milderende 
maatregelen nodig zullen zijn.”

“De resultaten van het plan-MER, 
maar ook van de andere lopende 
studies verwachten we in het 
najaar”, geeft Nele Degraeuwe 
nog mee. “Dan kunnen we op 
basis van al deze resultaten de 
alternatieven aanpassen. Het is 
best mogelijk dat daar dan een 
geoptimaliseerd alternatief of 
een nieuw ‘puzzelalternatief’ 
uit voortvloeit, waarbij per 

In deze krant

Studies om  
alternatieven  
te evalueren volop bezig

De werken  
aan de Ring,  
wanneer  
starten die?

Het antwoord én meer op onze nieuwe website
Vooraleer de herinrichting van de Ring zelf van start kan 
gaan moeten heel wat procedures worden doorlopen. 
Intussen werken we al hard aan fietssnelwegen en 
openbaar vervoersverbindingen in de regio. Ook enkele 
verkeerswisselaars worden versneld aangepakt. 

Ook een vraag? Stel ze op werkenaandering.be/vragen

werkenaandering.be

Vorig jaar in juni publiceerden we de scopingnota 
waarin de verschillende alternatieven en varianten 
voor de herinrichting van de Ring Noord uitgebreid 
worden toegelicht. Om al die mogelijkheden te kunnen 
beoordelen gingen in het najaar verschillende studies 
van start: het plan-milieueffectenrapport (plan-MER), 
de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), het 
ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) en een futureproof-
scan. Die zullen het mogelijk maken om de verschillende 
alternatieven tegenover elkaar af te wegen.

11
Heldenplein en Stationlei  
krijgen vlotte en veilige  
makeover dankzij Ringtrambus

geografische deelzone een an-
der alternatief gekozen wordt. 
Maar dat zal pas blijken nadat 
alle resultaten van de studies 
zijn verwerkt.” 

Op werkenaandering.be  
lees je meer over:  
de plandoelstellingen,  
de alternatieven en  
varianten en het plan-
milieu    effecten      rapport.

Op p.14 van deze 
krant hebben we de 
alternatieven kort 
samengevat.

Nele Degraeuwe, programmamanager De Werkvennootschap

In het plan-MER 
onderzoeken 
we de mogelijke 
impact van de 
alternatieven op 
het milieu
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De bereikbaarheidsadviseur  
aan het woord: ‘Een luisterend 
oor doet wonderen’

Dankzij een nieuwe brug, 
die meer dan dubbel zo breed 
zal zijn, zullen de voetgangers 
en fietsers probleemloos en in 
alle veiligheid de Ring kunnen 
kruisen. Er komt ook een vrije 
busbaan, waardoor het open-
baar vervoer de files zal kun-
nen voorbijsteken. De werken 
starten na de jaarwisseling en 
duren zo’n drie jaar.

Meer ruimte voor de 
zachte weggebruiker

“De brug van de H. Henneaulaan 
is vandaag niet erg breed voor 
al het verkeer dat er passeert”, 
vertelt Alain Cox, technisch 
projectleider van dit project. 

“Daardoor worden alle wegge-
bruikers verplicht om zich dicht 
bij elkaar te bewegen. Dat leidt 
uiteraard tot gevaarlijke situ-
aties. Net daarom gaan we de 
brug dubbel zo breed maken. 

Zo komt er meer ruimte voor 
de zachte weggebruikers en 
hebben we zelfs genoeg plaats 
voor een vrije busbaan en een 
groenstrook over de hele lengte 
van de brug.” Die groenstrook 
zal twee groenpolen aan beide 
kanten van de brug verbinden, 
en heeft dus een positieve eco-
logische impact. 

Minder-Hinder
Omdat de bestaande brug in 
slechte staat is, wordt er een 
volledig nieuwe brug gebouwd. 
Dat zijn ingrijpende werken, die 
dan ook bepaalde hinder met 
zich zullen meebrengen. Dankzij 
een uitgebreid Minder-Hin-
derplan zal die hinder tot een 
minimum beperkt worden. 

“We gaan eerst de nieuwe brug 
naast de oude bouwen. Dat zal 
gebeuren in 2 fasen. Zodra de 
eerste helft van de brug klaar is, 

zetten we al het verkeer daarop 
en bouwen we de tweede helft. 
Als ook die klaar is, slopen we 
de oude brug. Zo proberen we 
de meeste verbindingen altijd te 
garanderen”, aldus Cox. De Ring 
zal een aantal keren gedurende 
enkele uren worden afgesloten, 
maar enkel ’s nachts. 

Start in 2021
De werken starten begin 2021. 

“We hebben al verschillende 
infosessies gehouden bij de 
bedrijven in de buurt. Wanneer 
de concrete fasering duidelijk 
wordt, zullen we dat nog eens 
herhalen. We communiceren 
ook via bewonersbrieven, een 
digitale nieuwsbrief, vooraan-
kondigingsborden langs de weg 
en gebruiken ook de gemeente-
lijke kanalen”, vertelt Cox. “De 
werken zullen ongeveer drie jaar 
duren.” 

Herinrichting H. Henneaulaan:
veiliger, groener en ruimte  
voor alle weggebruikers

De brug van de Hector Henneaulaan in Zaventem wordt 
druk gebruikt. Als op- en afrit van de Ring rond Brussel, 
als verbinding tussen Zaventem en Diegem en als hub voor 
de nabijgelegen bedrijvenzones. Wie de brug kent, weet 
dat er vooral stilstaand autoverkeer te zien is. Fietsers 
en voetgangers durven de brug nauwelijks over te steken 
omdat het er niet veilig genoeg is. Ook de bus staat mee 
in de file. Daarom wordt versneld werk gemaakt van de 
herinrichting van de H. Henneaulaan. 

De Ring rond Brussel?  
Dat is alleen vrachtverkeer!

Dat de Ring rond Brussel een van de drukste we-
gen van ons land is, dat staat buiten kijf. Samen met 
de Ring rond Antwerpen zorgt de Ring rond Brussel 
voor een groot aandeel van alle files op onze we-
gen. Een vaak gehoorde verzuchting van de pen-
delaar die in de file staat op de Ring rond Brussel is 
dat de files te wijten zijn aan het voortdurend aan-
wezige vrachtverkeer. Op onze infosessies en ge-
spreksavonden horen we dan ook vaak suggesties 
om de files te verlagen door het vrachtverkeer en-
kel ’s nachts toe te laten of het te weren tijdens de 

spits. Toch wijzen verkeerstellingen uit dat het aan-
deel vrachtverkeer op de Ring lager is dan gedacht. 

Volgens cijfers van het verkeerscentrum over de ver-
keerssamenstelling (het aandeel vrachtverkeer te-
genover personenvervoer) valt de Ring rond Brussel 
net op als een vrachtverkeerarme ringweg. Tussen 
Groot-Bijgaarden en Strombeek-Bever is er over-
dag maar zo’n 9% vrachtverkeer op de Ring. In de 
cijfers van oktober 2019 is er nergens meer dan 10% 
vrachtverkeer op de Ring te bespeuren.

Waar op onze wegen is er dan wel een groot aan-
deel vrachtverkeer? Op sommige segmenten van 
de Ring rond Antwerpen loopt het percentage 
vrachtverkeer op tot meer dan 30%. De haven van 
Antwerpen heeft hier zeker iets mee te maken, maar 
ook op de zuidelijke Ring rond Antwerpen zien we 
percentages rond de 15%. 

Ook een vraag? Stel ze op werkenaandering.be/vragen

Alain Cox, technisch projectleider H. Henneaulaan

teitsgerichte oplossingen. Ik 
buig me bijvoorbeeld over een 
gepaste plaatselijke ontsluiting 
voor bewoners of ik zoek naar 
parkeeralternatieven. 
Ook heb ik veel aandacht voor 
de bereikbaarheid van han-
delszaken en attractiepolen 
zoals sportterreinen. Ik werk 
dan een alternatieve beweg-
wijzering uit of suggereer om te 
voorzien in een veilige fiets- en 
voetgangerspassage. 

Mensen hebben vaak 
ook heel praktische  
vragen . Waarvoor  
mogen ze zoal aan je 

Voor welke werven ben 
je vandaag actief? 
tom Momenteel is dat voor een 
vijftal werven. Zo ben ik onder 
andere actief voor de herin-
richting van de Sint-Annalaan 
in Vilvoorde en Grimbergen. 
Daar leggen we vrije busba-
nen aan voor de komst van 
de Ringtrambus. De andere 
werven zijn vooral gericht op 
de uitbouw van fietssnelwe-
gen, in Vilvoorde, Diegem en 
Sint-Stevens-Woluwe. 

Wat doe je daar precies? 
tom De rode draad is dat ik 
vooral nadenk over mobili-

een oplaadpunt aan de werf-
keet voorzien. Zo verzekeren wij 
ieders    mobiliteit. Dat typeert De 
Werkvennootschap: oog hebben 
voor ieders situatie en construc-
tief oplossingen bedenken.”  

Heb je vragen voor onze 
bereikbaarheidsadviseur? 
Neem een kijkje op 
werkenaandering.be

mouw trekken? 
tom “Voor verschillende zaken. 
Heb je bijvoorbeeld een verhuis 
gepland of verwacht je als han-
delaar een belangrijke levering 
en botst dat met de werken, dan 
zoek ik samen met de aannemer 
naar oplossingen. Het klopt dat 
de meeste mensen wakker lig-
gen van de alledaagse dingen, 
zoals de vuilophaling of de 
toegankelijkheid van de oprit 
en woning. Het is mijn job om 
die mensen gerust te stellen.”

Kan je, als afsluiter, zo’n 
concreet voorbeeld ge-
ven van wat je onlangs 
meemaakte op de werf? 
tom “De elektrische wagens zijn 
in opmars. Het is een nieuw 
fenomeen waarmee wij 
meer en meer rekening 
zullen moeten houden. 
Zo’n wagen plaats je 
niet zomaar enkele 
weken buiten de werf-
zone want daar kan 
je de auto niet 
opladen. Voor 
de werf op 
de Sint-An-
nalaan gaan 
we daarom 

Hoe minder je hem ziet, hoe beter. Het is zoals bij een voetbalmatch 
waarbij je soms vergeet dat er ook een scheidsrechter op het veld 
staat. “De vergelijking is treffend”, zegt Tom Buntinx. “Het betekent 
dat ik mijn job goed doe en de hinder kan managen.” Maak kennis 
met onze bereikbaarheidsadviseur. 

De rol van de bereikbaarheidsadviseur 
Werken aan de Ring hecht in haar werking veel belang aan overleg, participatie en communicatie 
met alle stakeholders. De bereikbaarheidsadviseur speelt hierbij een cruciale rol. Hij vormt de 
tussenpersoon tussen het bouwteam en de ruime omgeving, waaronder handelaars, omwonenden, 
reizigers… . Samen met een uitgebreid communicatieteam, het Minder-Hinder team, informeert hij 
iedereen over het reilen en zeilen op de werf. 

Oog hebben voor 
ieders situatie 
en constructief 
oplossingen 
bedenken 

Zaventem

mythe
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Fiets onder de Ring 
op een ‘vliegende’ 
fietsbrug!

Stap eens af  
langs Werken  
aan de Ring

De weginfrastructuur wordt 
compacter gemaakt, waardoor 
ruimte vrijkomt voor een bre-
de groenverbinding. De brug 
waar de Ring vandaag gebruik 
van maakt wordt bovendien 
gerenoveerd waardoor de le-
vensduur verlengt. De werken 
starten dit najaar en zullen 
een jaar en enkele maanden 
duren. 

‘Vliegende’ fietsbrug
Aan dit op- en afrittencomplex 
liggen veel bedrijven, waardoor 
het een belangrijke bestemming 

is van veel woon-werkverkeer. 
Dat beaamt technisch project-
leider Jelle Vercauteren: “Veel 
werknemers van de bedrijven-
zones in de buurt van deze afrit 
komen met de fiets. De manier 
waarop zij vandaag de Ring en 
de rotonde moeten kruisen kan 
aanleiding geven tot gevaarlijke 
situaties, zeker in druk verkeer. 
Dankzij de vliegende fietsbrug, 
die op een niveau tussen de 
brug van de Ring en de rijweg 

Asse, de Vaartdijk in Vilvoorde 
en het Jan van Ruusbroecpark 
in Hoeilaart.
Op onze fietsroutes ontdek je 
niet alleen de groene Vlaamse 
Rand, maar leiden we je ook 
langs plaatsen waar belangrijke 
projecten op stapel staan. Info-
panelen vertellen je meer over 
de aanleg van fietssnelwegen, 
de grote infrastructuurwerken 
en wist-je-datjes over het open-
baar vervoer en het groen in de 
Vlaamse Rand. 

Vanaf 3 juli kan je drie 
heerlijke fietstochten 
maken samen met je gezin, 
je partner of fietsvrienden.

De uitgestippelde fietsroutes 
volgen voor een groot deel de 
knooppunten van het fiets-
routenetwerk van de provincie 
Vlaams-Brabant. Je hebt bij elke 
fietstocht de keuze uit een korte 
(30 km) of een lange (60 km) rou-
te. Je kiest dus zelf wanneer je 
fietst en hoe ver. De vertrekpun-
ten zijn: het gemeenteplein van 

Smeer alvast je kuiten in 
en ontdek deze zomer de 
Werken aan de Ring met 
je fiets!  

Vanaf 3 juli zijn de fiets-
routes beschikbaar op 
werkenaandering.be 
en bij een gemeentelijk 
afhaalpunt in je buurt. 

Vercauteren: “We gaan alles 
compacter inrichten. Daardoor 
komt er ruimte bij voor extra 
groen en fietsers. Zo kunnen 
zowel mensen als dieren veilig 
de op- en afritten kruisen.” Door 
alles compacter en vooral logi-
scher in te richten, gaat ook de 
veiligheid voor het wegverkeer 
er op vooruit. 

komt, kan de fietser hier in de 
toekomst volledig veilig de Ring 
kruisen.” De aantrekkingskracht 
van de fiets als vervoersmiddel 
voor iedereen die in de buurt 
woont of werkt zal dan ook 
drastisch verhogen.” 

Meer groen door  
compactere inrichting
Vandaag neemt de op- en afrit   
veel ruimte in. Dat wordt met dit 
project geoptimaliseerd, vertelt 

Minder-Hinder
Omdat de brug wordt ge-
renoveerd, zal er op de Ring 
ook hinder zijn. Er zal zoveel 
mogelijk gewerkt worden met 
versmalde rijstroken, zodat het 
aantal rijstroken hetzelfde blijft. 

“Als we grote hinder moeten ver-
oorzaken op de Ring zelf, doen 
we dat enkel ’s nachts, in het 

weekend of buiten de spitsuren. 
Wel kan het zijn dat we voor een 
langere periode de afrit van de 
binnenring zullen moeten afslui-
ten. We communiceren daar dan 
uiteraard tijdig over”, aldus Jelle 
Vercauteren. Hoe je op de hoogte 
kan blijven, lees je hiernaast in 
het kaderstuk. 

Niet enkel de op- en afrit aan de Henneaulaan in Zaventem 
wordt vervroegd uitgevoerd, dit najaar al jaar starten de 
werken voor de herinrichting van het op- en afrittencomplex 
Vilvoorde-Koningslo aan de Medialaan en De Tyraslaan 
in Vilvoorde. Ook hier wordt volop ingezet op de zachte 
weggebruiker. Dankzij een vliegende fietsbrug kunnen fietsers 
veilig en zonder conflicten oversteken. 

Werken aan de Ring is een multimodaal program-
ma dat zich focust op de mobiliteits- en leefbaar-
heidsproblemen in de Vlaamse Rand. Het gaat om 
de herinrichting van de Ring zelf, maar ook over 
zoveel meer dan dat. In het programma zitten 
meer dan 60 km nieuwe fietspaden en drie nieuwe 
tram(bus)lijnen. Er wordt ook geïnvesteerd in Mo-
bipunten (multimodale overstapplekken waar je 
verschillende vervoersmodi kan combineren) en in 
groene verbindingen. 

Werken aan de Ring werkt op een zeer geïnte-
greerde manier. In elk deelproject komen de ver-
schillende aspecten aan bod. Zo worden langs het 

hele traject van de Ringtrambus ook veilige fiets-
paden voorzien en komt aan elke halte een ruime 
fietsenstalling. Je kan de fiets ook mee nemen op 
de Ringtrambus en hem dan bijvoorbeeld achter-
laten in een fietskluis aan een Mobipunt. 

Ook de twee grote deelprojecten die in deze 
krant staan uitgelegd, de herinrichting van de H. 
Henneaulaan en het op- en afrittencomplex Vil-
voorde-Koningslo van de Ring worden op deze 
geïntegreerde manier aangepakt. Zo wordt de 
weginfrastructuur voor de auto veiliger gemaakt, 
komt er ruimte voor de zachte weggebruiker en 
voorzien we een nieuwe groenverbinding. Op de 

brug van de H. Henneaulaan komt ook een vrije 
busbaan, voor de vlotte doorstroming van de 
bussen   . 

Deze twee projecten weerspiegelen de hele 
aanpak van Werken aan de Ring: er wordt op 
een geïntegreerde wijze gekeken naar alle 
vormen van mobiliteit en er wordt gedacht aan 
leefbaarheid en natuur. Zo werkt Werken aan de 
Ring aan de multimodale en leefbare toekomst 
van de regio rond de ring, zowel in Brussel als in 
de Vlaamse Rand.

Werken aan de Ring?  
Dat is enkel voor de auto.

Jelle Vercauteren, technisch projectleider Medialaan Marijn Struyf, communicatiemanager van De Werkvennoot-
schap: “Bij dit soort grote projecten komt altijd hinder kijken. 
Naast onze technische collega’s die een zo goed mogelijk 
Minder-Hinderplan opstellen, is het enorm belangrijk dat we 
alle belanghebbenden op de hoogte houden. Wie in de buurt 
van deze werf woont of werkt, zal van ons dan ook een hele-
boel informatie mogen verwachten. Dat geldt trouwens voor 
al onze projecten. Maar we vragen ook aan de mensen of ze 
zich willen abonneren op de digitale nieuwsbrief. Zo houden 
we iedereen op een vlotte en juiste manier op de hoogte.

Hou dus zeker onze communicatie in de gaten, schrijf je in 
op de digitale nieuwsbrief en neem af en toe een kijkje op 
de website werkenaandering.be“ 

Schrijf je in  
op de digitale nieuwsbrief 

Vandaag neemt 
de op- en afrit 
hier veel ruimte 
in. Dat wordt 
met dit project 
geoptimaliseerd

Ook een vraag? Stel ze op werkenaandering.be/vragen

Vilvoorde

mythe



F28,
langs de A12

september 2019
afgewerkt!

F23,
Kanaalroute Noord

december 2019
start werken

F203,
langs de E40

april 2020
start werken

F3,
HST-route

juni 2020
start werken

F202,
langs de R22

juni 2020
start fase 3

FR0, fiets- en  
voetgangersbrug over 
de A201

juli 2020
aanvraag omgevingsvergunning op 
Vlaams grondgebied

F29,
Tervuren - Brussel

oktober 2020
start tijdelijke  
verbeteringswerken  
(Tervurenlaan West)

F204, 
langs de E411

2020
start opmaak ontwerp

F205, 
langs de N275

najaar 2020
afwerking ontwerp

Fietshelling  
Welriekendedreef

juni 2020
aanvraag omgevingsvergunning

F2, 
langs spoorlijn 50

mei 2020
aanvraag omgevingsvergunning

Ringtrambus

28 juni 2020
Ringtrambus in actie

juni 2020
start nutswerken in centrum 
Vilvoorde

2020-2023
verdere aanleg vrije 

busbanen en fietspaden

Sneltram

mei 2020
startnota goedgekeurd

voorjaar 2021
projectnota afgewerkt

januari 2022
omgevingsvergunning 
aanvragen

Luchthaventram

oktober 2019: 
startnota goedgekeurd

december 2020: 
projectnota afgewerkt

september 2021: 
omgevingsvergunning 
aanvragen

Herinrichting  
Ring Noord 

september 2019
opstart plan-MER en MKBA

september 2020
resultaten plan-MER en MKBA

voorjaar 2021
opmaak ontwerp-GRUP en 
keuze voorkeursalternatief

Op-en afrit  
Vilvoorde/ 
Koningslo

september 2020
start werken

Op- en afrit  
Henneaulaan

april 2020
aanvraag 
omgevingsvergunning

voorjaar 2021
start werken

Renovatie  
Viaduct

september 2021
start werken

Aansluitings-
complex A201xR0

oktober 2020
opmaak 
omgevingsvergunning

Leonardkruispunt

Voorbereiding opstart  
geïntegreerd  
planningsproces 

Vierarmen-
kruispunt

Voorbereiding opstart  
geïntegreerd  
planningsproces 

Groenendaal-
kruispunt

Voorbereiding opstart  
geïntegreerd  
planningsproces 

Op- en afritten-
complex Jezus-Eik

Voorbereiding opstart  
geïntegreerd  
planningsproces 

Herinrichting 
dorpskern  
Jezus-Eik, fase 0

najaar 2020
start werken

Ecorecreaduct 
Gravendreef

juli 2020
aanvraag 
omgevingsvergunning

Groot-Bijgaarden

juli 2020
aanvraag 
omgevingsvergunning

Sint-Genesius-Rode

augustus 2020
start werken

Vilvoorde (N211)

najaar 2020
start werken

Vilvoorde station

najaar 2020
aanvraag 
omgevingsvergunning

Wezem-
beek-Oppem

juni 2020
aanvraag  
omgevingsvergunning 
lopende

Asse

juni 2020
aanvraag 
omgevingsvergunning

Brabantnet

Fietsinfrastructuur

Mobipunten

Zone Ring Noord

Zone Ring Oost
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De mijlpalen van 
Werken aan de Ring

Verklarende woordenlijst  
kan je vinden op werkenaandering.be/woordenboek
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de slag gegaan rond een nieuw 
masterplan voor de gemeente. 
En daar zijn heel veel toffe 
voorstellen uit voortgekomen. 
Horizon+ begeleidde de opmaak 
van het masterplan en wil van 
Jezus-Eik ook een toegangspoort 
tot het Zoniënwoud maken. Het 
aanpakken van de dorpskern is 
een eerste stap in de realisatie 

van dat plan.”

In de eerste fa-
se, fase 0, van de 
herinrichting zullen 

al een aantal ideeën van inwo-
ners gerealiseerd worden. “Dit is 
inderdaad een belangrijke fase 
voor de gemeente. We doen er 
alles aan om het snelweggevoel 
uit het dorp te bannen. De snel-
heid wordt verlaagd door het 
versmallen van de rijbaan en 
de realisatie van enkele knikken 
in het tracé, er zal ruimte zijn 
voor grote, streekeigen bomen 
en zitbankjes. Ook parkeren 
blijft mogelijk, maar zal anders 
worden ingericht. De auto 
blijft, maar door de ingrepen 

“Plannen om het op- en afritten-
complex te herbekijken liggen al 
ruim 20 jaar op tafel, maar nu 
kunnen we eindelijk concrete 
stappen zetten”, zegt Lenseclaes. 

“We zijn met inwoners, horeca, 
dorpsraad en jeugd van Je-
zus-Eik enkele jaren geleden aan 

creëren we een aangenamere 
plek voor inwoners en zachte 
weggebruikers.”
Het project is een nauwe samen-
werking tussen de gemeente, 
provincie Vlaams-Brabant, Re-
gionaal Landschap Dijleland, het 
agentschap Natuur en Bos en het 
agentschap Wegen en Verkeer. 
Het strategisch project Horizon+ 
gaf er samen met studenten 
tuin-en landschapsarchitectuur 
de aanzet voor. De realisatie is 
gepland voor het najaar van 2020 
en wordt opgevolgd vanuit De 
Werkvennootschap. Ook de 
volgende fase waarin een nieuw 
mobipunt, een verbeterde be-
reikbaarheid met het openbaar 
vervoer en het verplaatsen van 
de parking gepland staan, zal 
worden aangestuurd en getrok-
ken door De Werkvennootschap. 

En op termijn volgt er meer: er 
zijn plannen om het hele op- en 
afrittencomplex te herdenken. 
Zo kan het dorpsplein zich vol-
uit ontwikkelen als recreatieve 
toegangspoort naar het Zoniën-
woud met ruimte voor terrassen, 
fietspaden en groen.

Tot slot benadrukt Lenseclaes 
nog het belang van de aanleg 
van goede fietsinfrastructuur. 

“Overijse ligt op amper 15 kilo-
meter van Brussel. Ik ben ervan 
overtuigd dat als we zorgen voor 
snelle en betere fietspaden, veel 
meer mensen hier de fiets zullen 
nemen. Zeker nu elektrische 
fiets en speedpedelecs meer en 
meer ingeburgerd raken, zijn af-
standen tot 20 kilometer perfect 
te doen.” 

Eerste stappen naar 
een nieuw dorpsplein
Jezus-Eik, een deelgemeente van Overijse aan de rand van het 
Zoniënwoud, zou een pittoresk dorp kunnen zijn. Maar twee grote 
invalswegen snijden dwars door de dorpskern. Bovendien doet 
de Brusselsesteenweg (N4) vaak dienst als oprit naar de Ring. En 
dat pal in het centrum waar tal van cafés, restaurants en winkels 
zijn gevestigd. Verre van ideaal dus. Inge Lenseclaes, burgemeester 
van Overijse, licht de plannen toe om Jezus-Eik opnieuw een 
aangenaam dorpsplein te geven.

Maar een vliegkampioen is hij 
niet. Samen met vele andere die-
ren heeft het vliegend hert een 
aaneengesloten leefgebied nodig 

om te floreren. En precies dat wil 
het Plan Vliegend Hert bereiken. 
Als deze reuzekever zorgeloos 
van Tervuren naar Sint-Gene-
sius-Rode kan fladderen langs 
boomgaarden, bossen en brede 
hagen is het project geslaagd.

Een groot deel van het wer-
kingsgebied loopt via tuinen en 
landbouwgronden. Het resultaat 
is dan ook voor een groot deel 

afhankelijk van de inbreng van 
de bewoners van de gemeenten 
Hoeilaart, Overijse, Tervuren, 
Sint-Genesius-Rode en Linke-
beek. Het team richt zich daar-
om tot iedereen in het gebied. 
Maak je van je tuin ook graag 
een ecologisch waardevolle bi-
otoop? Ga zelf aan de slag met 
hagen, boomgaarden en poelen. 
Op de website van het project 
vind je tips, advies en info rond 

subsidies. Echt grootse plannen? 
De medewerkers komen dan 
graag bij jou langs. 

Aan Plan Vliegend Hert 
werken heel veel actoren 
mee. Alle onze partners en 
uitgebreide info vind je op 
planvliegendhert.be

Plan Vliegend Hert: 
elke tuin telt!

Horizon+ is een ambitieus strategisch project dat in 2017 van 
start ging om de verbinding van de gemeenten in de regio 
met het Zoniënwoud te versterken. Nieuwe vragen stelden 
zich op het vlak van onder meer wonen, het verbinden van 
de natuur, geplande infrastructuurwerken of de recreatieve 
toegankelijkheid van de regio. Tal van actoren gingen daar-
om samen aan de slag om te bouwen aan een aantrekkelijke, 
veerkrachtige en leefbare regio.

Ontdek de partners en projecten op  
zonienwoud.be/horizonplus

Heldenplein  
en Stationlei krijgen  
vlotte en veilige  
makeover dankzij  
Ringtrambus

De Ringtrambus, die een vlotte verbinding zal verzekeren tussen 
het UZ Brussel in Jette en Brussels Airport, krijgt zoveel mogelijk 
vrije busbanen. De Werkvennootschap werkt samen met de lokale 
besturen aan die vrije busbanen. Telkens er een vrije busbaan klaar 
is, kan die ook in gebruik genomen worden. In Vilvoorde zullen de 
Stationlei en het Heldenplein grondig veranderen dankzij de komst 
van de Ringtrambus. Het Heldenplein wordt getransformeerd in 
een groen, veilig en aangenaam plein voor iedereen. 

Ringtrambus:  
openbaar vervoer 
van de toekomst 
De Ringtrambus is het open-
baar vervoer van de toekomst: 
hogere frequenties, betere 
betrouwbaarheid, en groenere 
en aangename trambussen. De 
trambussen zijn 24 meter lang en 
bieden de reizigers meer plaats 
en comfort dan ooit. Ook aan 
de toegankelijkheid is gedacht. 
Zowel voor mindervaliden, 
mensen met kinderwagens 
of reizigers met de fiets is het 
gemakkelijk op- en afstappen 
dankzij de haltehavens die op 
dezelfde hoogte als de trambus 
liggen. En dat comfort wordt 
doorgetrokken in de omgeving, 
want in de Stationlei en op het 
nieuwe Heldenplein zal ook de 
zachte weggebruiker zich veel 
veiliger en comfortabeler kun-
nen bewegen.

Een vlotter  
Heldenplein
Door de rotondes te vervangen 
door twee kruispunten met 
verkeerslichten zal ook het au-
toverkeer veel vlotter verlopen. 
De files van vandaag zijn er 
omdat de rotondes onderling 
niet afgestemd zijn. Dankzij 
slimme verkeerslichten zullen 
beide kruispunten met elkaar 
communiceren, waardoor de 
files sterk zullen verminderen 
en de verkeerslichten afgestemd 

worden op de Ringtrambus. Dat 
komt niet alleen het verkeer ten 
goede, maar ook de algemene be-
trouwbaarheid van het openbaar 
vervoer. Zo wordt het centrum 
van Vilvoorde vlot bereikbaar 
met de (tram)bus.

Meer groen voor 
een gezellig plein
Het Heldenplein wordt een 
stuk groener. De tuinen rond de 
O.L.V.-kerk worden uitgebreid en 
de vele nieuwe bomen maken 
van het Heldenplein een aange-
name plek. De Vilvoordenaar en 
de bezoekers van de Zennestad 
kunnen binnen enkele jaren van 
het nieuwe, gezellige Helden-
plein genieten.

Werken starten  
volgend voorjaar
Als alles goed gaat, wordt volgend 
jaar gestart met de werken. Nu al 

wordt samen met stad Vilvoorde 
een uitgebreid Minder-Hinder-
plan uitgewerkt. “Om de werken 
in goede banen te leiden zetten 
we volop in op Minder-Hinder, 
op communicatie en op bereik-
baarheidsadvies”, zegt Marijn 
Struyf, communicatiemanager. 

“We zullen regelmatig informeren 
over deze ingrijpende werken en 
er zal steeds iemand klaarstaan 
om op je vragen te antwoorden. 
Maar de werken zullen het 
waard zijn, want het nieuwe 
Heldenplein wordt groener, 
veiliger en aangenamer – voor 
iedereen!”  

Op het nieuwe 
Heldenplein zal 
ook de zachte 
weggebruiker 
zich veel veiliger 
en comfortabeler 
kunnen bewegen

De Ringtrambus is een van de drie lijnen van het Brabantnet. 
De 24-meter lange trambus zal aan hoge frequentie reizigers 
vervoeren tussen Brussels Airport en het UZ Brussel in Jette. Uit-
eindelijk is het de bedoeling dat voor meer dan twee derde van 
het traject op vrijliggende busbanen wordt gereden.

Daarnaast is er ook de Sneltram tussen Willebroek en Brus-
sel-Noord. Die moet een afstand van 29 km overbruggen in 40 
minuten, een grote tijdswinst tegenover het openbaar vervoer 
vandaag. Er komen haltes in Londerzeel, Wolvertem, Meise en 
Strombeek-Bever. Langs het traject komen ook hoogwaardige 
fietsvoorzieningen. Dit jaar wordt gewerkt aan de voorberei-

dingen. In 2021 en 2022 wordt het vergunnings- en aanbeste-
dingstraject doorlopen. In 2023 kan worden gestart met de 
aanleg van de tramlijn. 

De derde lijn is de Luchthaventram tussen Brussel-Noord en Brus-
sels Airport. De tramlijn van 12 km vervolledigt een belangrijke 
‘missing link’ in het netwerk en voorziet de bedrijven in de regio 
rond de Leopold III-Laan van performant openbaar vervoer. 
Ter hoogte van de NAVO wordt aangesloten op het bestaande 
tramnet van de MIVB. De verknoping met de treinstations en 
fietssnelwegen is een belangrijk multimodaal voordeel. Als alles 
goed gaat kan eind 2022 gestart worden met de werken. 

Brabantnet: drie hoogwaardige OV-lijnen
Een vliegend hert? Jawel, de grootste kever 
van Europa met een gewei dat tot de 
verbeelding spreekt, schopte het tot mascotte 
van een plan om een groene verbinding 
te maken tussen het Zoniënwoud, het 
Hallerbos en het Meerdaalwoud. 

Jezus-Eik

Vilvoorde
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de R0. De ontbrekende scha-
kels in de route worden weg-
gewerkt en we voorzien een 
aantakking met het bedrijven-
terrein Keiberg-Kouterveld. De 
werken aan deze fietssnelweg 
gingen van start begin juni 2020.

F203 – langs de E40
De F203 zorgt voor een groene 
fietsverbinding tussen Brussel, 
Zaventem en Kraainem die de 
F202 langs de R22 verbindt met 

het toekomstig fietspad langs 
de E40 in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. In april 2020 
begonnen de werken aan het 
eerste deel van de fietssnelweg 
in Zaventem en Kraainem.
Tegen de geluidsmuur langs 
de E40 planten we grassen en 
struiken en langs beide zijden 
van de fietssnelweg versterken 
hagen het groene karakter. Zo 
integreren we de fietssnelweg 
in zijn omgeving.

En er volgt meer
Een aantal fietssnelwegprojec-
ten   zit nog in studiefase. Zo wer-
ken we ontwerpen uit voor de 
F2 tussen Dilbeek en Groot-Bij-
gaarden, voor de fietsbrug over 
de A201 in Machelen en voor de 
verlenging van de F203 tussen 
Leuven en Brussel. Ook aan 
de oostkant van de Ring staan 
verschillende fietsprojecten op 
stapel zodat ook daar fietsers 
veilig van en naar Brussel kun-
nen trappen.
Verschillende omgevings-
vergunningsaanvragen zijn 

F28, langs de A12
Sinds september 2019 rijden 
fietsers vlot en veilig over het 
eerste deel van de F28. Over een 
traject van 3 kilometer langs de 
A12 in Meise en Grimbergen ligt 
nu een fietssnelweg van 4 meter 
breed, door een groene berm af-
gescheiden van de rijweg. Op 
termijn zal de F28 Brussel en 
Willebroek verbinden.
Met een gezellig buurtfeest 
op 11 september 2019 werd de 
fietssnelweg officieel geopend. 
Het enthousiasme blijkt groot 
en veel fietsers maken intussen 
gebruik van de nieuwe fietssnel-
weg. Dat bevestigt nog eens het 
belang van goede infrastructuur, 
want de wil om te fietsen is er!

zullen de werken eind dit jaar 
afgerond zijn.

F23, Kanaalroute Noord
De eerste fase van de werken 
aan de F23 zijn gestart in 
december 2019. Het deel van 
de fietssnelweg dat nu wordt 
uitgevoerd, loopt langs de 
Willebroekse Vaart tussen Vil-
voorde en Grimbergen, tussen 
domein Drie Fonteinen en de 
Verbrande Brug. De tweede 
fase van de werken start in het 
voorjaar van 2021. In de eerste 

F202, langs de R22
In april 2019 zijn de werken 
aan het eerste deel van de F202 
langs de oostelijke zijde van de 
R22 van start gegaan. Die fiets-
snelweg zal finaal Zaventem met 
Kraainem verbinden en zal, eens 
volledig gerealiseerd, aansluiten 
op 2 andere fietssnelwegen: de 
F203 naar het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en de F3 tussen 
Brussel en Leuven. Tegelijk met 
de uitvoering van het eerste deel 
van de F202 pakken we ook de 
westelijke zijde van de R22 aan 
om hinder op lange termijn te 
beperken.
In juni 2020 ging de derde fase 
van de werken van start. Als 
alles verloopt zoals gepland, 

fase werken we langs het do-
mein Drie Fonteinen tot aan de 
Vuurkruisenlaan.
De tweede fase, van de Vuur-
kruisenlaan tot de Verbrande 
Brug, start in het voorjaar 
van 2021.

F3, HST-route
De F3 of de HST-fietsroute loopt 
langs de HST-spoorlijn tussen 
Leuven en Brussel. In de zomer 
start de aanleg van het eerste 
deel. We leggen hier onder meer 
een nieuwe fietsbrug aan over 

Veilig fietsen  
van en naar Brussel
Fietsen moet aangenaam, vlot en veilig kunnen, zowel recreatief als 
functioneel. In de Rand rond Brussel moet daarom de kwaliteit van 
de fietsinfrastructuur naar omhoog. En daar zetten wij met Werken 
aan de Ring enthousiast mee onze schouders onder. 
De F28 is intussen klaar, aan andere fietssnelwegen wordt volop 
gewerkt. We geven je graag een update.

Vele inwoners van Brussel en de Vlaamse Rand ma-
ken gebruik van de Ring voor korte verplaatsingen, 
om op hun werk te geraken of voor hun vrijetijds-
verplaatsingen. Maar de Ring wordt ook gebruikt 
voor iedereen die van Leuven naar Gent wil, of van 
Kortrijk naar Hasselt. Wie de Ring vaak gebruikt 
voor korte verplaatsingen, beeldt zich wel eens in 
hoe het zou zijn om op een Ring te rijden die niet 
gebruikt wordt voor langeafstandsverplaatsingen. 
Stel je eens voor dat er een tunnel onder Brussel 
zou zijn die de E40 aan de ene kant verbindt met 
de E40 aan de andere kant. Zou dat de files kun-
nen oplossen? Is daar ooit over nagedacht? 
In het Strategisch Milieueffectenrapport (S-MER) 

van 2012 werd een mogelijke tunnel onder Brussel 
onderzocht. Toch kwam dit scenario niet als voor-
delig uit dit onderzoek. En dat heeft een belang-
rijke reden: het aandeel langeafstandsverkeer is 
kleiner dan gedacht. En dat blijkt ook uit recentere 
verkeerstellingen. 

Uit tellingen in 2018 blijkt dat in de ochtendspits elk 
uur 6.290 voertuigen vanaf de E40 komende van 
Gent de verkeerswisselaar aan Groot-Bijgaarden 
oprijden, en dat er daarvan slechts 270 de Ring 
helemaal overrijden en de E40 richting Leuven ne-
men. Dat is slechts 4%. In de andere richting zien 
we hetzelfde: van de E40 komende van Leuven rij-

den elk uur 8.190 voertuigen de verkeerswisselaar 
aan Sint-Stevens-Woluwe op. Slechts 390 daarvan 
maken de oversteek en rijden over de hele Ring 
naar de E40 richting Gent. Ook dat is slechts 5%. 

Het aandeel verkeer op de Ring dat zijn oorsprong 
of bestemming in de buurt kent, is dus zeer groot. 
De hoeveelheid langeafstandsverkeer daarente-
gen wordt vaak overschat, zeker in de spits. De 
woon-werkverplaatsingen van korte afstand over 
de Ring van een duurzaam alternatief voorzien, zal 
een van de belangrijke stappen zijn om het file-
leed op de Ring te verminderen. 

Het verkeer op de Ring,  
dat is toch vooral  
langeafstandsverkeer?

Naast het verbeteren van de 
netwerken van de verschillende 
vervoersmodi zoals fiets, auto 
en openbaar vervoer, zetten 
we met Werken aan de Ring 
ook in op het combineren er-
van. Dankzij de realisatie van 
mobipunten, fysieke plaatsen 
waar verschillende mobiliteits-
functies samenkomen, kan je in 
de toekomst snel en gemakkelijk 
overstappen van het ene op het 
andere vervoersmiddel. 

De Mobipunten in Vilvoorde 
(Rubensstraat), Groot-Bij-
gaarden, Asse en Wezem-
beek-Oppem worden dit jaar 
gegund aan een aannemer, 
zodat de uitvoering snel daar-
na kan starten. Op een aantal 
NMBS-parkings breiden we de 
fietsenstallingen en parkings uit, 
zodat fietsers die gebruik maken 
van de trein hun fiets comfor-
tabel en veilig kunnen stallen.

Ontdek alle geplande mobipunten op onze website werkenaandering.be

Mobipunten verminderen  
het autoverkeer naar de stad 

Kaat Maes, integraal projectleider bij  
De Werkvennootschap

“Samen met de overheid zorgen we voor kwalitatieve infrastruc-
tuur. Maar er moet tegelijk ook een mentaliteitswijziging komen. 
En dat wordt een grote uitdaging. Zullen reizigers uit hun wagen 
stappen om hun reis combimodaal, met een ander vervoermid-
del verder te zetten? Een mobipunt is een kleine maar belang-
rijke schakel in het grote verhaal van de modal shift. Je kan er 
het overstappen tussen verschillende vervoernetwerken mee fa-
ciliteren en zo een volwaardig alternatief bieden voor een deel 
van het traject, maar het is aan de reiziger om keuzes te maken.”

Het antwoord én meer op onze nieuwe website

Werken aan de Ring, dat is toch 
voor de auto alleen?

De afgewerkte F28

Boven: De F3, HST-route
Onder: De F202, langs de R22

in opmaak en in het najaar 
starten alvast tijdelijke verbe-
teringswerken aan de F29, aan 
de westkant van de Tervuren-
laan. 

Lees meer over 
de fietssnelwegen:
werkenaandering.be

Ook een vraag? Stel ze op werkenaandering.be/vragen

mythe
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Het New Mobility Net-
work is een initiatief van De 
Werkvennootschap. In het 
netwerk worden bedrijven en 
organisaties aangespoord om 
na te denken over duurzame 
mobiliteit. Daarnaast gaan 
twee mobiliteitscoaches op 
pad om bedrijven daarmee te 
helpen, en is er elk jaar een 
thematisch congres dat druk 
wordt bezocht. 

Zoektocht naar 
innovatieve 
mobiliteitsoplossingen
Binnen het netwerk werd een 
projectoproep gelanceerd: een 
zoektocht naar innovatieve 
oplossingen die de mobiliteit 
in de filegevoelige en auto-
gerichte Vlaamse Rand kun-
nen verduurzamen. Het New 
Mobility Network wil zo een 
financieel duwtje in de rug 

geven aan allerhande projec-
ten die mee willen werken aan 
multimodale en innovatieve 
mobiliteitsdoelstellingen. Uit de 

Maar daar is tijd voor nodig, 
veel tijd soms. En gelukkig 
maar. De stappen in het pro-
ces maken ruimte voor intense 
samenwerking, voor het afwe-
gen van voor- en nadelen en 
voor een breed debat. Nieuwe 
infrastructuur zal decennialang 
onze mobiliteit en leefomgeving 
bepalen. Ze biedt ook kansen om 
maatschappelijke problemen 
aan te pakken. Om dat te reali-
seren ga je dus liever niet over 
een nacht ijs. Aan de hand van 
twee sleutelbegrippen lichten 
we het proces kort toe.

Ruimtelijk 
uitvoeringsplan
Om ingrijpende infrastructuur-
projecten te realiseren is er vaak 
een bestemmingswijziging no-
dig. Die nieuwe bestemming van 
een gebied wordt vastgelegd in 

een ruimtelijk uitvoeringsplan 
of RUP. In een RUP regelen 
overheden in Vlaanderen de 
bestemming, inrichting en be-
heer van ruimte. Je vindt erin 
terug welke activiteiten mogen 
plaatsvinden, waar gebouwd 
mag worden en aan welke ste-
denbouwkundige voorschriften 
moet worden voldaan.
In opdracht van de Vlaamse 
Regering wordt voor de herin-
richting van de Ring rond Brus-
sel een gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan, een GRUP, 
opgemaakt. Het planteam dat 
bestaat uit het Departement 

En dat kan op verschillende 
manieren. We onderscheiden 

drie grote groepen: light-, 
parallel- en lateraal-op-

lossingen. In elke groep 
houden we niet enkel rekening 

met de de autogebruiker, maar 
ook met openbaar vervoer, fiets, 
natuur en leefbaarheid. 

Light
Het vertrekpunt hier is een zo 
groot mogelijk behoud van de 
bestaande situatie. Een aantal 
op- en afritten wordt afgekop-

18 projectvoorstellen die werden 
ingediend koos een onpartijdige 
vakjury 9 projecten. In totaal 
wordt er een subsidiebedrag van 
365.933 euro uitgekeerd. 

Bike to Work voor de 
Vlaamse Rand
Bike to Work, een initiatief van 
de Fietsersbond, is een van de 
negen geselecteerde projecten. 

Omgeving en De Werkvennoot-
schap, bereidt het GRUP voor. 
Uiteindelijk neemt de Vlaamse 
Regering een beslissing.

Geïntegreerd 
planningsproces
Dat GRUP krijgt vorm via een 
geïntegreerd planningsproces 
(GPP). Ruimtelijke planning, 
effectbeoordelingen zoals de 
milieubeoordeling en water-
toets, ruimtelijke veiligheids-
rapportage en maatschappelijke 
kosten-batenanalyse verlopen 
geïntegreerd. Zo zijn alle pro-
cessen op elkaar afgestemd.

Aan het einde van een GPP 
ligt er een GRUP waarin de 
bestemmingen van de nieuwe 
infrastructuur zijn vastgelegd. 
Dan start het ontwerpen van 
de infrastructuur en volgen 
nieuwe effectbeoordelingen. 

peld van de Ring of samen-
gevoegd. Zo kan de Ring wel 
voldoen aan de hedendaagse 
veiligheidsnormen.

Parallel
Hier scheiden we lokaal van 
doorgaand verkeer door langs 
beide zijden van de Ring pa-
rallelrijbanen aan te leggen, 
ingericht als autosnelwegin-
frastructuur. Wisselen tussen 
de hoofd- en parallelbaan kan 
enkel aan de verkeerswisselaars.

Lateraal
Ook hier scheiden we lokaal van 
doorgaand verkeer, maar wordt 
de lokale rijbaan slechts aan één 
kant van de Ring voorzien. Deze 
laterale weg wordt ingericht als 

Met de projectsubsidie wordt 
een werking exclusief gericht 
op de Vlaamse Rand opgezet 
en uitgerold. Bike to Work biedt 
een uitgebreide set aan tools en 
wedstrijden voor werkgevers 
en werknemers om potentiële 
fietspendelaars een extra zetje 
in de rug te geven. 

Zijn de ontwerpen klaar? Dan 
kan de omgevingsvergunning 
worden aangevraagd. Burgers 
en andere actoren worden vanaf 
het begin via inspraakmomen-
ten betrokken. 

Op werkenaandering.be 
vind je meer info over de 
verschillende processtap-
pen voor de herinrichting 
van de Ring rond Brussel.

een stedelijke boulevard, toe-
gankelijk voor openbaar vervoer 
en fietsers.

De drie systemen vind je terug in 
de scopingnota. Deze nota is het 
resultaat van onderzoek naar 
alternatieven voor de herinrich-
ting van Ring Noord, gebaseerd 
op feedback van burgers, admi-
nistraties, organisaties en lokale 
besturen. Alle alternatieven 
worden nu onderzocht in een 
MER-studie, een maatschap-
pelijke kosten-batenanalyse en 
andere onderzoeken. Hierover 
lees je meer op p. 3 van deze 
krant. 

Waarom duurt dat zo lang?

Het New Mobility Network steunt voor de komende anderhalf 
jaar negen projecten die zich inzetten om bedrijven en 
werknemers in de Vlaamse Rand te motiveren om te kiezen 
voor duurzame mobiliteitsoplossingen. In totaal worden er 
voor 365.933 euro subsidies toegekend. 

Om grote infrastructuurprojecten zoals de herinrichting van 
de Ring in goede banen te leiden, voerde de Vlaamse Overheid 
procedures in die ervoor zorgen dat het onderzoek geïntegreerd 
loopt. Iedereen wordt gehoord en alle belangen afgewogen. Zo 
werken we aan een wervend project, gedragen door vele schouders, 
inzichten en meningen. 

In de vorige editie van de krant kon je lezen welke de 
verschillende oplossingen voor de herinrichting van de Ring zijn. 
De Ring veiliger en vlotter maken, de leefbaarheid verhogen, de 
multimodale bereikbaarheid verbeteren en een betere inpassing 
in de omgeving, dat is wat Werken aan de Ring wil bereiken. 

De procedures in het kort

Alternatieven voor Ring Noord

New Mobility Network is een actief en 
inspirerend netwerk van bedrijven die 
proactief werken aan combimobiliteit 
en nieuwe vervoersmodellen, zowel 
voor de transportsector als voor de 
werknemersmobiliteit. 
Hoe dit netwerk bedrijven in de Rand van 
Brussel inspireert en adviseert, lees je op 
newmobilitynetwork.be.

BAANBREKEND VOORUIT

Raadpleeg de scopingnota 
op werkenaandering.be/lees-mee/documenten

Het proces maakt 
ruimte voor 
samenwerking,  
het afwegen van 
voor-en nadelen 
en debat

De oplossingsrichtingen, hoe zat dat nu weer? 
“Dankzij deze subsidie kunnen we Bike to Work beter bekend 
maken bij werkgevers in de Vlaamse Rand. Gezien de uitdagingen 
waar die regio voor staat op het gebied van bereikbaarheid, is dit 
hét moment om werkgevers in te lichten over hoe ze hun personeel 
op de fiets krijgen.”
Wim De Groof, projectmanager Bike To Work, Fietsersbond vzw

New Mobility Network verdeelt  
365.933 euro subsidies over 9 projecten



Hoe ontdek ik  
Werken aan de Ring  
van dichtbij?

werkenaandering.be

YouTube
livesessie

6 juli

Begeleide 
fietstocht

3 juli

Schrijf je in op onze website!
Deze zomer organiseren we een aantal YouTube livesessies en begeleide 
fietstochten rond bepaalde thema’s. Op die manier kan je in gesprek gaan 
met onze experten of belangrijke locaties van Werken aan de Ring van dichtbij 
verkennen. 

Een overzicht van al onze activiteiten vind je op werkenaandering.be/agenda 
Schrijf je daar in voor de sessies van jouw keuze


