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Werken aan de Ring wil de mobiliteit en leefbaarheid in de regio 
rondom de Ring verbeteren. Daarom werken we aan een multimodale 
bereikbaarheid, dus niet enkel voor de auto, maar ook voor het openbaar 
vervoer en de fiets. De Ring vormt vandaag vaak een barrière voor de 
zachte weggebruikers en daar willen we iets aan doen.  

Aan het einde van de Welriekendedreef in Overijse, ter hoogte van 
de Sint-Jansbergdreef, is er een voetgangerstunnel onder de Ring. Die 
tunnel willen we ook vlot toegankelijk maken voor fietsers, mindervaliden, 
rolstoelgebruikers en kinderwagens. De bestaande trappen maken plaats 
voor een fietshelling. Aan de zijde richting Hoeilaart voorzien we trappen 
met in het midden een hellend vlak om zo met een fiets aan de hand de 
tunnel in te rijden. Zo kunnen fietsers zonder afstappen de Ring kruisen.

Fietshelling  
Welriekendedreef 

juli 2020

Openbaar onderzoek

In het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag voor dit project zal een openbaar 
onderzoek worden gehouden. Dit startte op 25 juli 2020.U kunt tijdens dat openbaar 
onderzoek uw opmerkingen en bezwaren kenbaar maken, waarna de vergunnings-
verlenende instanties uw opmerkingen en bezwaren zullen meenemen in hun beslissing 
om het project al dan niet te vergunnen.

U kan hiervoor terecht op het omgevingsloket (omgevingsloketvlaanderen.be/
publiek-loket). Het openbaar onderzoek zal ook worden kenbaar gemaakt via de 
bekende gele affiches ter plaatse en op de website van de gemeente. Bezwaren of 
opmerkingen kan u indienen per brief of via het omgevingsloket.

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief op 
werkenaandering.be/welriekendedreef. 
Zo blij� u zeker en vast op de hoogte van 
de laatste juiste informatie. 

U kan ons ook contacteren via 
info@werkenaandering.be of via het 
contactformulier op werkenaandering.be. 
Like ook onze Facebookpagina 
‘Werken aan de Ring’!

Blijf op de hoogte
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En er volgt meer 
Voor de herinrichting van de 
vier grote verkeersknopen 
in het oostelijke deel van de 
Ring, nl. het Leonardkruispunt, 
het Vierarmenkruispunt, het 
Groenendaalkruispunt en het op- en 
afrittencomplex Jezus-Eik, wordt 
een geïntegreerd planningsproces 
opgestart. Tegelijk pakken we 
een tiental zaken vervroegd aan. 
Zo wordt werk gemaakt van 3 
fietssnelwegen die de Vlaamse 
rand met Brussel zullen verbinden, 
verder wordt ook voorzien in enkele 
groenverbindingen en de inrichting 
van mobipunten. Een overzicht van 
deze ‘quick wins’ wordt weergegeven 
op de kaart hiernaast.

Het project Fietshelling 
Welriekendedreef komt voort 
uit het Projectboek R0 Oost, het 
resultaat van de eerste fase van de 
studie “Werken aan de Ring Oost”. 
Daarbij werd van september 2018 
tot mei 2019 de streefbeeldstudie 
voor het projectgebied uit 2006 
geactualiseerd. 

Het Projectboek R0 Oost omvat 
een hele reeks kleine en grote 
projecten die in de volgende fase 
verder onderzocht en gerealiseerd 
worden. Er werd bekeken welke 
projecten op korte termijn een 
bijdrage kunnen leveren aan het 
verhogen van de leefkwaliteit en 
het verbeteren van de mobiliteit in 

de regio. In mei 2019 selecteerde 
de Vlaamse Regering het project 
Fietshelling Welriekendedreef als 
één van de 10 projecten om op 
relatief korte termijn te realiseren.
Op 10 juli 2020 gaf de Vlaamse 
Regering een definitieve 'GO' 
voor de uitvoering van de 10 
geselecteerde projecten.

Een nieuwe verkeerssituatie  

Veilig fietsen 
in de Rand rond Brussel 
Om van de fiets een volwaardig alternatief maken 
naast de auto, is een veilige en comfortabele 
fietsinfrastructuur noodzakelijk. Uit enquêtes bij 
het brede publiek en veelvuldig overleg met tal 
van actoren in de regio, zoals de lokale besturen, 
bleek dat zowel fietsvriendelijke kruisingen met de 
Ring als veilige fietsinfrastructuur parallel met de 
Ring veelal ontbreken. Dat moet dus beter. Samen 
met de omliggende gemeenten zet Werken aan 
de Ring zijn schouders onder de optimalisatie 
van bestaande fietsinfrastructuur en investeert 
in de aanleg van veilige, comfortabele en goed 
verbonden fietsinfrastructuur. De fietshelling aan de 
Welriekendedreef is een van de vele projecten die 
hieraan bijdragen.

Een vlotte onderdoorgang 
voor fietsers onder de Ring 
De bestaande onderdoorgang die ter hoogte van de 
Welriekendedreef de Ring kruist, is vandaag enkel toegankelijk 
via trappen. Fietsers moeten er dus afstappen en voor 
rolstoelgebruikers is de tunnel daardoor niet toegankelijk. 
Dat willen we veranderen.

De nieuwe fietshelling
- maakt de onderdoorgang vlot toegankelijk voor fietsers en 

mindervaliden
- is goed bereikbaar vanuit Hoeilaart en Overijse
- krijgt een 3 meter breed fietspad zodat fietsers veilig kunnen kruisen 

Tijdens de werken zal de Welriekendedreef 
ter hoogte van de aansluiting met de 
Sint-Jansbergdreef volledig afgesloten worden 
voor de constructie van de aanloophelling naar 
de fietstunnel. We bekijken ook wat het effect is 
van deze afsluiting op het sluipverkeer door een 
uitgebreide monitoringscampagne van de 
omliggende straten.

Na de werken zal de bestaande verkeers-
situatie veranderen. Ter hoogte van de 
aansluiting van de Welriekendedreef op de 
Sint-Jansbergdreef zal men vanuit de 
Welriekendedreef enkel naar de Ring rond 
Brussel (R0) kunnen rijden (verplicht rechts-
af te draaien). Het zal niet langer mogelijk zijn 
om komende uit de Welriekendedreef richting 
Hoeilaart te rijden via de Sint-Jansbergdreef.

Komende vanuit Hoeilaart – Waterloo zal het 
mogelijk blijven om via de Sint-Jansbergdreef 
de R0 te bereiken. Het zal echter niet langer 
mogelijk zijn om vanuit de Sint-Jansbergdreef 
de Welriekendedreef richting Jezus-Eik in 
te draaien. Dit is alvast een eerste stap naar 
een verkeersluwere en fietsvriendelijkere 
omgeving.
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De nieuwe verkeerssituatie na de werken

- zal aansluiten op bestaande en geplande fietsroutes
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