
 
 

 

 
Aan de bewoners en bedrijven in deze straat 

 
 

 

 
 
Beste mevrouw, meneer 
 
De Ring rond Brussel is verouderd. Het programma Werken aan de Ring bouwt 
de volgende jaren daarom volop aan een betere Ring. Veiligere wegen, een 
betere doorstroming én een aangenamere omgeving voor mens en dier staan 
centraal. Een aantal projecten voeren we versneld uit. Het vernieuwen van de 
sterk verouderde brug van de Hector Henneaulaan over de Ring is zo’n project. 
Om de aanleg van de nieuwe brug vlot te starten, beginnen we in uw buurt met 
voorbereidende groen- en nutswerken. Deze voorbereidende werken eindigen 
in april en zullen weinig verkeershinder met zich meebrengen. De eigenlijke 
werken starten kort daarna, in mei.  
 
Met deze brief vertellen we u kort over het belang van de nieuwe brug en de 
noodzaak van de voorbereidende werken. In april komen we bij u terug met een 
uitgebreide folder over de bouw van de Henneaubrug. 

 
 
Een veilige brug voor alle weggebruikers 

 
Het verkeer op de brug van de Hector Henneaulaan staat vaak stil. Fietsers en 
voetgangers durven de brug niet oversteken omdat de situatie onveilig is. Ook 
de bus staat mee in de file. Daar brengen we met de nieuwe brug verandering 
in. Die wordt dubbel zo breed en biedt ruimte aan alle weggebruikers om zich 
vlot en veilig te verplaatsen. Dankzij een breed en volledig afgeschermd fietspad 
is het op de toekomstige brug aangenaam fietsen. 
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Een aangename, groene omgeving 
Aan weerskanten van de Ring liggen waardevolle groenzones. Op de nieuwe brug komt een 
ecopassage, een groene strook over de volledige lengte van de nieuwe brug, die deze zones met 
elkaar zal verbinden. Zo kunnen dieren de Ring veilig oversteken. De groenzones zelf maken we 
toegankelijker voor omwonenden en werknemers uit de buurt. 
 

 
Toekomstbeeld: nieuwe Henneaubrug met ecopassage en heraangelegde groenzones rondom 

 
Voorbereidende groen- en nutswerken 
Om de bredere brug te kunnen bouwen en later de groenzones te kunnen herinrichten, verwijderen 
we een deel bomen en struiken langs het traject. Bij de heraanleg van de omgeving planten we 
nadien nieuwe bomen en struiken. Ook de nutsmaatschappijen gaan aan de slag. Zij vernieuwen de 
leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecommunicatie. 
 
Tijdelijke hinder in de Hoogstraat 
In de Hoogstraat, tussen de Fabrieksstraat en de Da Vincilaan, gaan de nutswerken gepaard met 
hinder. De straat zal er tussen 08/02/21 en 20/03/21 (met gunstige weersomstandigheden) meestal 
volledig afgesloten worden voor alle verkeer. Plaatselijke omleidingen worden voorzien, de winkel 
Albert Hein blijft steeds bereikbaar. 
 
Blijf op de hoogte van de werken aan de nieuwe Henneaubrug! 
De volgende maanden zullen we meermaals berichten over de werken aan de Henneaubrug. Voor de 
start van de eigenlijke herinrichting in mei krijgt u een uitgebreide folder in de bus. Daarnaast 
communiceren we ook digitaal. Wenst u op de hoogte te blijven? Schijf u dan zeker in op de digitale 
nieuwsbrief via www.werkenaandering.be/henneaulaan en volg ons op 
https://www.facebook.com/werkenaandering/ 
 

 
Met vriendelijke groeten 

 
 
Team Werken aan de Ring 
Email: henneaulaan@werkenaandering.be 


