
 
 

 

 
 

Aan de bewoners van de Brusselsesteenweg en Lenterik 
 
 

 
 
Geachte mevrouw, meneer 
Beste bewoner  
 
Op maandag 9 november gaat de op- en afrit van de Rubensstraat met de 
Brusselsesteenweg dicht voor alle verkeer. We vernieuwen tot eind december 
de hele aansluiting en zolang is hier geen doorgang mogelijk. De sportterreinen 
zijn in deze periode toegankelijk vanaf de zuidzijde (kant viaduct). 

 
Zone viaduct tot Europabrug begin volgend jaar grotendeels klaar 
De herinrichting van het eerste deel van de Brusselsesteenweg loopt op zijn 
einde. De bovenbouw van de nieuwe rijbaan, de fietssnelweg langs het kanaal en 
de voetpaden worden in november en december afgewerkt. De toplaag van de 
rijweg in asfalt wordt omwille van kwaliteitsredenen pas in maart of april volgend 
jaar getrokken. 
 
Vanaf eind dit jaar weer toegang tot uw straat vanaf noordzijde 
Zodra de vernieuwing van het knooppunt van de Brusselsesteenweg met de 
Rubensstraat klaar is, kan deze weer open. Als bewoner mag u vanaf dan terug 
van en naar de Rubensstraat rijden. De doorgang in de Brusselsesteenweg tussen 
de Europabrug en het viaduct van de R0 laten we enkel toe voor plaatselijk 
verkeer. Dit omwille van het ontbreken van de duurzame toplaag en de 
constructiewerken van de fiets- en voetgangersbrug over het kanaal die De 
Vlaamse Waterweg recent aanvatte. 
 
Geen doorgang voorbij de Europabrug  
Na de heraanleg van de op- en afrit schuiven de werken op tot onder de brug. 
En vanaf begin volgend jaar vergroot de werfzone stelselmatig tot aan het 
kruispunt met de Verbindingsweg. Tot midden 2022 kan verkeer niet door over 
de N260 tussen de Verbrande Brug en de Europabrug. Tussen Humbeek en 
Neder-over-Heembeek geldt een omleiding via de R22 Woluwelaan.  
 
Knip voor verkeer al vanaf maandag 9 november 
Om sluikverkeer in Laag-Kassei en Borght tegen te gaan, stellen we vanaf 9/11 al 
een knip in tussen de Verbindingsweg en de industriezone. Enkel bussen van De 
Lijn en hulpdiensten mogen er passeren. Omwille van de werken aan de op- en afrit 
en daarna onder en voorbij de brug, rijdt De Lijn om via de Grimbergsesteenweg en 
de Teniersstraat/Koningslosteenweg.     
 
 

Lees verder op de achterzijde 

DATUM 
5 NOVEMBER 2020 
 

BETREFT 

VERNIEUWING OP- EN AFRIT 
RUBENSSTRAAT VANAF 9/11  

Verbinding tussen Rubensstraat en Brusselsesteenweg afgesloten        
vanaf maandag 9 november.  



 

Omleidingen voor fietsers 
Voor fietsers, die vanaf 9/11 de op- en afrit ook niet kunnen gebruiken, worden enkele 
omleidingen gesignaleerd. Van en naar het centrum van Vilvoorde fietst u o.a. via het park Drie 
Fonteinen, de oude Koningslosteenweg en het Schilderspad.  
 

Bedankt aan iedereen 
De werken brachten heel wat hinder met zich mee. We willen u via deze weg graag van harte 
bedanken voor uw geduld, begrip en medewerking. Samen met u kijken we ook vooruit naar 
de openstelling van de fietssnelweg aan het einde van dit project. Alvast tot dan! 
 
Blijf tot dan 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. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Tom Buntinx 
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap 
Email: f23@werkenaandering.be 


