
 
 

 

 
Aan de bewoners van deze straat 

 
 

 
Geachte mevrouw, meneer 
Beste bewoner  
 
Op maandag 9 november gaat de op- en afrit van de Rubensstraat met de 
N260 Brusselsesteenweg dicht voor alle verkeer.  
 
De Werkvennootschap vernieuwt tot eind december de aansluiting van de op- 
en afrit op de Brusselsesteenweg. Daarna schuiven de werken op onder de 
Europabrug. Vanaf begin volgend jaar werken we verder richting de Vaartdijk. De 
werfzone voor de heraanleg van de Brusselsesteenweg/Vaartdijk zal zich tot de 
lente uitstrekken vanaf de Europabrug tot aan de Verbindingsweg. 
 
Lokale maatregelen voor De Lijn 
Bussen van De Lijn volgen vanaf 9/11 een omleiding door Laag-Kassei. Vanaf de 
Vaartdijk rijden ze langs de Grimbergsesteenweg omhoog naar de Rubensstraat. 
Omlaag rijden ze vanaf de rotonde via de Teniersstraat en de Koningslosteenweg. 
 
De enkelrichting van de Koningslosteenweg draaien we om. Vanaf de Thaelstraat 
wordt ook de enkelrichting in de Teniersstraat omgekeerd.  
In de Grimbergsesteenweg wordt enkelrichting ingevoerd en komt op enkele 
plaatsen een parkeerverbod: aan huisnr. 76 en van nr. 159 tem 289. U mag wel 
parkeren aan de even zijde tussen nr. 164 en 234. De enkelrichtingen gelden enkel 
voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen steeds in beide richtingen door. 

 
Knip Westvaartdijk ten noorden van Verbindingsweg 
Om sluikverkeer in de wijken Laag-Kassei en Borght tegen te gaan, wordt de 
doorgang tussen de Verbrande Brug en de Europabrug onderbroken.  
De knip voor verkeer stellen we in tussen de Verbindingsweg en het begin van 
de industriezone. Enkel bussen van De Lijn en hulpdiensten mogen er passeren.   
 
Omleidingen voor fietsers 
Waar de op- en afrit van de Rubensstraat op de Brusselsesteenweg aansluit is de 
Brusselsesteenweg volledig dicht voor verkeer, ook voor fietsers. Voor fietsverkeer 
worden enkele omleidingen gesignaleerd. Van en naar de sportterreinen fietst u 
o.a. via het Schilderspad, de oude Koningslosteenweg en het park Drie Fonteinen. 
Naar Neder-over-Heembeek (Budabrug) loopt een route via de Blaesenbergweg 
en de Béjarlaan.  

 
 

Lees verder op de achterzijde  
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Nog ruim anderhalfjaar verkeershinder op N260 
De vernieuwing van de N260 met aanleg van een fietssnelweg (F23) loopt vanaf het viaduct tot 
de Verbrande Brug.  De eerste zone (Lenterik/sportterreinen) krijgt momenteel zijn nieuwe 
bovenbouw en is begin volgend jaar klaar op de toplaag in asfalt na.  
De start van de werken aan de op- en afrit Rubenstraat luidt heel wat volgende fases in. Tot 
volgende lente vergroot de werfzone stelselmatig tot aan de Verbindingsweg. De doorgang 
voor verkeer zal voor lange tijd beperkt zijn en de knip van de N260 duurt alvast tot midden 
2022. Bewoners langs de werfzone ontvangen tijdig informatie over de impact van de werken 
via volgende brieven. 
 
Blijf op de hoogte 
Meer informatie over de herinrichting van de N260 en de aanleg van de fietssnelweg F23 vindt 
u op www.werkenaandering.be/f23. Op deze pagina kan u zich ook inschrijven op de digitale 
nieuwsbrief over dit project. Zo blijft u steeds geïnformeerd over de voortgang van de werken. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Tom Buntinx 
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap 
Email: f23@werkenaandering.be 


