
 
 

 

 
Aan de bewoners van deze straat 

 
 
 

 
Beste mevrouw, meneer 
Beste bewoner  
 
Deze week zijn de werken op de Brusselsesteenweg ter hoogte van de op- en 
afrit met de Rubensstraat afgewerkt. De Werkvennootschap werkt vanaf begin 
2021 verder onder de brug door richting de Grimbergsesteenweg. Later in het 
voorjaar starten we ook ter hoogte van de industriezone langs Westvaartdijk.  
 

Tot de zomer van 2022 zal doorgaand verkeer over de N260 tussen Europabrug 
en Verbrande Brug niet mogelijk zijn. 
 
Timing en fasering  
Fase 1 is bijna afgewerkt. Vanaf vrijdag 18 december is de Brusselsesteenweg 
opnieuw bereikbaar vanaf de Rubensstraat en omgekeerd. Dit voor plaatselijk 
verkeer van en naar de sportterreinen en de wijk Lenterik.  
 
Op 5 januari 2021 start fase 2 voor de aanleg van de fietssnelweg F23 langs het 
kanaal. We werken van net voorbij de op- en afrit met de Rubensstraat tot aan 
het kruispunt met de Grimbergsesteenweg. Net als in de vorige fase (viaduct R0 
tot op/afrit Rubensstraat), leggen we eerst een gescheiden rioleringsstelsel aan 
en bouwen we vervolgens de nieuwe rijweg en fietssnelweg op. Deze 2de fase 
duurt tot augustus 2021. Daarna is het deel tussen de Grimbergsesteenweg en 
de Verbindingsweg aan de beurt. 
 
Wat later in het voorjaar van 2021 starten we ook met werken ter hoogte van 
industriezone Westvaartdijk. Vanaf de Verbrande Brug werken we gefaseerd 
naar de Verbindingsweg toe. Het gehele project duurt nog tot midden 2022. Een 
overzicht van de verschillende fases vindt u op www.werkenaandering.be/f23. 

 
Doorgang over N260 verhinderd tussen beide bruggen 
Vanaf 5 januari 2021 is er geen doorgaand verkeer mogelijk op de hele N260 
(Brusselsesteenweg-Vaartdijk-Westvaartdijk) tussen de op- en afrit Rubensstraat 
en de Industrieweg. Tot de zomer van 2022 blijft de hele projectzone tussen de 
Europabrug en de Verbrande Brug onderbroken voor verkeer. 
 
De aannemer zorgt wel voor de nodige bereikbaarheid voor bewoners langs de 
werfzone. Aangelanden kunnen de werfzone buiten de werkuren inrijden, mits de 
aard van de werken dit toelaat. Via de verschillende zijstraten van de wijk blijft 
plaatselijk verkeer mogelijk. 
 

            (Lees verder op de achterzijde) 
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Vanaf begin 2021 tot zomer 2022 grootschalige werken tussen Europabrug 
en Verbrande Brug  



 

Adviesroute voor fietsers via doorsteek Humbeeksesteenweg 
Door de intensieve werken is de N260 tot midden 2022 niet geschikt voor fietsers. Fietsers tussen de 
Rubensstraat en de Verbrande Brug rijden daarom via de Verbrande Brugsesteenweg, de fietsverbinding 
ter hoogte van de Humbeeksesteenweg/Fabrieksweg en de wijk Laag-Kassei en Borgt (zie plannetje).  

 

 
Openbaar vervoer 
Bussen van De Lijn (buslijn 261) rijden van 18 december tot 4 januari weer volgens de gebruikelijke route. 
Zodra de nieuwe fase aanvangt, volgt de bus in beide richtingen een lokale omleiding. Tot eind februari 
2021 kan de bus nog rijden via het kruispunt met de Grimbergsesteenweg. Zodra dit kruispunt echter in 
de werfzone valt, volgt de bus aan alternatieve route. Hierover informeren we u verder via onze digitale 
nieuwsbrieven. Schrijf u hier zeker op in (zie lager)! Meer info vindt u trouwens ook op de site van De Lijn: 
www.delijn.be/omleidingen.   
 
Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief ! 
Omdat online communicatie snel en efficiënt is, schakelen we na deze bewonersbrief helemaal over op 
‘digitaal’. Dit was, met andere woorden, de laatste brief in uw brievenbus! 
 
Op www.werkenaandering.be/f23 schrijft u zich in op de digitale nieuwsbrief voor dit project. Vanaf 2021 
krijgt u zo alle bereikbaarheidsinfo rechtstreeks in uw mailbox. Op deze webpagina kan u de laatste info 
trouwens steeds nalezen. 

 
Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip. 
We wensen u via deze weg ook nog een goed en gezond 2021 toe. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Tom Buntinx 
Bereikbaarheidsadviseur voor De Werkvennootschap 
Email: f23@werkenaandering.be 


