
Werken aan de Ring is volop aan de slag 
om de combimobiliteit in de Vlaamse 
Rand te faciliteren. Naast de inrichting 
van het Ringtrambustracé, zitten er nog 
heel wat initiatieven in de pijplijn die 
pendelaars een waardevol alternatief op 
de wagen bieden. Zo ook de gloednieuwe 
Hoppinpunten die vervoersmiddelen op  
één locatie bundelen om de overstap tussen 
deze middelen gemakkelijker te maken. 

Vilvoorde is volop in beweging. Er zijn al heel 
wat projecten in uitvoering die het fileleed 
moeten terugdringen en daarbij inzetten op 
zachte mobiliteit en openbaar vervoer. 

Naast de aanleg van verschillende 
fietssnelwegen in de buurt en de geplande 
herinrichting van het Heldenplein, is de 
realisatie van een gloednieuw Hoppinpunt 
vlakbij bushalte ‘Vilvoorde Vlierkens’ een 
volgende stap.

Met de aanleg van Hoppinpunt Kassei zorgt 
Werken aan de Ring ervoor dat jij je als 
bewoner vlot in, rond en door de stad kan 
voortbewegen. En dat helemaal zoals je zelf 
wenst. Hoe dit dan precies zal werken?  
Dat ontdek je in deze folder en op 
www.werkenaandering.be/hoppinpuntkassei.

Vlot van, naar en  
door Vilvoorde dankzij  
Hoppinpunt Kassei

oktober 2020



Wat is een Hoppinpunt?
Hoppinpunten zetten volop in op combimobiliteit. Op deze locaties schakel je vlot en comfortabel 
over van het ene vervoersmiddel op het andere. Je laat er je fiets of wagen veilig achter, zodat je 
vervolgens zorgeloos kan overstappen op het openbaar vervoer of omgekeerd.

Hoe gaat 
het eruitzien?
Om de overstap op de fiets of het openbaar 
vervoer te vergemakkelijken, zorgen we voor een 
parking met 100 parkeerplaatsen. Hiervan zijn er 
7 bestemd voor mindervaliden. Daarnaast kunnen 
eigenaars van elektrische wagens hun wagen 
opladen via één van de 6 aanwezige laadpalen. 

Maar ook voor de actieve weggebruiker komen 
er heel wat voorzieningen bij. Zo kan je je fiets 
achterlaten in één van de fietskluizen of in de 
overdekte fietsenstalling waar plaats is voor 50 
fietsen. Heb je geen eigen fiets? Dan kan je een 
deelfiets gebruiken. 

Blik op de toekomst
Je wagen of fiets veilig achterlaten en op-, 
over- of afstappen op één van de vervoersmodi 
op het hoppinpunt kan al vanaf de lente van 
2021. Maar er staat heel wat meer op de 
planning. In het kader van de vernieuwing van 
de stationsomgeving en het Heldenplein, wordt 
ook de Rubensstraat mee heraangelegd met o.a. 
vrije busbanen. Werken aan de Ring legt voor de 
Ringtrambus een gloednieuwe halte-infrastructuur 
“Vilvoorde Kassei” aan met nog eens 80 extra 
fietsstandplaatsen.

Wil je meer weten over project Heldenplein? 
Surf naar de website en abonneer je zeker ook 
op de digitale nieuwsbrief.
heldenpleinvilvoorde.be



Hoe gebruik je  
het Hoppinpunt?
Heen met de wagen, verder met de 
Ringtrambus en terug met de fiets? Jij kiest.
Bijvoorbeeld: Je wil zonder fileleed naar het 
UZ Brussel.
Je stapt thuis je fiets op en trapt naar Hoppinpunt 
Kassei. Je laat je tweewieler veilig achter in 
één van de fietskluizen, of in de overdekte 
fietsenstalling. Vervolgens stap je over op de 
Ringtrambus (lijn 820), die je vlot naar het 
UZ Brussel (en weer terug) brengt. Kwam je te 
voet naar het Hoppinpunt en wil je met de fiets 
verder? Dan gebruik je simpelweg een deelfiets. 
Of hanteer het P&R principe: je parkeert je 
wagen en stapt over op de bus. Kortom, je 
combineert en varieert naar eigen wens.

Vlotte verbinding met omliggende 
fietssnelwegen 
Comfortabel fietsen tussen Brussel en 
Antwerpen 
Er komt een gloednieuw fietspad via parkdomein 
Drie Fonteinen, dat aansluit op de fietssnelweg 
FR0. Deze route is momenteel nog niet helemaal 
klaar, maar volgt na afronding zowat de hele R0 
vanaf het station Zellik (bij Asse), via Wemmel, 
Grimbergen, Vilvoorde, Diegem, Zaventem en 
Kraainem verder tot in het Brussels Gewest. 

Een ontbrekende schakel hierin is de verbinding 
ter hoogte van het op- en afrittencomplex 
Koningslo aan de Medialaan/De Tyraslaan. Niet 
meer voor lang, want de bouw van een heuse 
fietsbrug zwevend onder de Ring start begin 
volgend jaar. Na afronding fiets je dan onder de 
R0 door én over de op- en afritten heen. 

Meer info vind je op  
werkenaandering.be/medialaan
Op de hoogte blijven van de vliegende fietsbrug? 
Abonneer je op de digitale nieuwsbrief op deze 

pagina.

F23 - Kanaalroute Noord 
langs Brusselsesteenweg
Ook de F23, beter gekend 
als Kanaalroute Noord, krijgt 
alsmaar meer vorm. Deze route 
verbindt Kapelle-op-den-Bos met 
Grimbergen, Vilvoorde en Brussel. In 
Vilvoorde kan je aansluiten op de F1 

om vervolgens langs de Zenne naar 
Mechelen te fietsen. 

Alle info en de stand van zaken vind je 
op werkenaandering.be/f23.
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Vanaf wanneer kan je  
Hoppinpunt Kassei gebruiken?

Vanaf volgende lente kan je het nieuwe Hoppinpunt gebruiken. Eind november gaat op het 
braakliggend terrein aan de rotonde Rubensstraat/Teniersstraat namelijk al de eerste schop in de 
grond. Gedurende het voorjaar wordt deze zone omgevormd tot een hoogwaardig Hoppinpunt. 
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Met de steun van
De Vlaamse Overheid en de Stad Vilvoorde worden voor 
de realisatie van dit project financieel ondersteund door EFRO, 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

www.werkenaandering.be/hoppinpuntkassei 

100 parkeerplaatsen 
Park & Ride

7 plaatsen voor mindervaliden
6 plaatsen met laadfaciliteit 
voor elektrische wagens

50 fietsstandplaatsen

Overdekt en voorzien van 
fietsbeugels
+ 80 extra plaatsen gepland

10 fietskluizen

Individueel afsluitbaar

7 buslijnen aan halte 
‘Vilvoorde Vlierkens’

Buslijnen 47, 261, 533, 536, 624, 
821 en Ringtrambuslijn 820

Deelfietsen

Even een fiets nodig? Met een 
deelfiets ben je zo op weg!

Hoppinpunt Kassei 
in cijfers


