
De Ring rond Brussel is verouderd. Met Werken aan de Ring bouwt De Werkvennootschap 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. De 
herinrichting van het op- en afrittencomplex 6 Vilvoorde/Koningslo is zo’n project.

Verschillende nutsmaatschappijen gingen vorig jaar al aan de slag om de nodige werken aan kabels 
en leidingen uit te voeren. Nu deze werken achter de rug zijn, kan de herinrichting van het
verkeerscomplex beginnen. De werken starten volgens de huidige planning eind april 2021 en duren 
tot het voorjaar van 2022. 

Veiliger verkeers   complex  
voor Vilvoorde

maart 2021
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Minder-
Hinderplan
Hinder tijdens de werken 
is onvermijdelijk. De 
bereikbaarheid van bewoners 
en handelaars staat centraal. 
Daarom bezorgen we je 
voor de start van de werken 
concrete informatie over 
de verwachte hinder en de 
voorziene omleidingen.

Werken Woluwelaan
Het Agentschap Wegen en Verkeer 
werkt momenteel aan de herinrichting 
van de Woluwelaan (R22) in Machelen. 
Sinds 11 januari is daarom afrit 5 op 
de binnenring richting Woluwelaan 
definitief afgesloten.

Blijf op de hoogte van deze werken via
wegenenverkeer.be/werken/
herinrichting-van-de-woluwelaan

Blijf op de hoogte van de werken
Je kan op elk moment de meest recente info raadplegen op de website. Daar kan 
je je inschrijven op de nieuwsbrief zodat je op de hoogte blijft van de werken:

werkenaandering.be/medialaan

Vragen  
in verband met 
bereikbaarheid?

Tijdens de kantooruren (van 9u tot 17u)  
neem je contact op met 
de bereikbaarheidsadviseur  
op het nummer 0477 95 83 09.

Of stuur een e-mail naar  
tyraslaan@werkenaandering.be.



Het op- en afrittencomplex aan de Medialaan/
De Tyraslaan is vandaag erg onoverzichtelijk. 
Dit zorgt geregeld voor conflicten en onveilige 
verkeerssituaties, vooral aan de op- en afritten van 
de Ring. Daar komt met dit project verandering in. 

We bouwen een gloednieuw verkeersniveau 
voor fiets- en voetgangersverkeer over de op- en 
afritten heen. Deze veilige verbinding loopt onder 
de brug van de Ring door, die we tegelijkertijd ook 
renoveren.

Daarnaast richten we de huidige weginfrastructuur 
compacter en logischer in. Hierdoor creëren we 
nieuwe ruimte die een groene invulling krijgt 
en verbinden we de groengebieden ten zuiden 
(Hoogveld) en ten noorden (Tangebeekbos) 
met elkaar. Hierbij voorzien we zowel boven- 
als ondergronds speciale ecopassages of 
groenverbindingen. Dankzij deze groenverbindingen 
kunnen ook dieren de Ring veilig kruisen.

Wat gaat er veranderen?
. ‘Vlieg’ met de fiets of te voet 

over de op- en afritten heen 
Voor voetgangers en fietsers bouwen we een 
gloednieuwe infrastructuur op een vrijliggend 
plateau. Dankzij deze ‘vliegende’ passage 
kan je als actieve weggebruiker veilig over de 
op- en afritten heen én onder de Ring door. 
Daarbij zal je geen enkele wagen of stoplicht 
kruisen. De nieuwe brug maakt deel uit van de 
fietssnelweg F214 Vilvoorde-BruCargo en zal 
aansluiten op de fietssnelweg FR0.

De FR0 fietssnelweg is nog niet compleet.  
Meer info over dit project vind je op  
www.fietssnelwegen.be en over het deel 
tussen Vilvoorde en Haren op  
www.werkenaandering.be/fr0

.  Ecopassages tussen de 
omliggende parkgebieden
Zowel boven- als ondergronds leggen 
we nieuwe ecopassages aan. Eén van de 
bovengrondse groenverbindingen ‘vliegt’ 
parallel met de fiets- en voetgangerspassage 
over de op- en afritten heen. De meeste 
oversteekplaatsen liggen echter volledig 
ondergronds en zullen dus niet zichtbaar zijn. 

.  Naar een compacter en 
overzichtelijker verkeerscomplex
Als je dit complex passeert zie je dat de 
kruispunten van de N209 met de op- en 
afritten momenteel meer plaats innemen 
dan nodig. Door de zone compacter 
aan te leggen, worden de kruispunten 
veel overzichtelijker. Bovendien kruist het 
fietsverkeer de op- en afritten binnenkort 
niet langer. Een veiligere oplossing voor alle 
weggebruikers dus.
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Waar en 
wanneer wordt 
er gewerkt?
Het zijn ingrijpende werken die je 
als bewoner, bezoeker, passant of 
pendelaar niet zullen ontgaan. Toch 
blijft de hinder voor het verkeer 
tijdens de werken beperkt. Dankzij 
een slimme fasering spreiden we 
de hinder en kan het verkeer op de 
N209 tussen Koningslo en Kassei de 
werfzones steeds passeren. Ook te 
voet of met de fiets kan je de werken 
altijd voorbij.

De renovatie van de brug zelf 
zal op de Ring ook enige hinder 
veroorzaken. We werken zoveel 
mogelijk met versmalde rijstroken, 
zodat het aantal rijstroken hetzelfde 
blijft. Bij momenten van extra hinder 
werken we ’s nachts, in het weekend 
of buiten de spitsuren. 

Ook de op- en afritten worden 
vernieuwd. De hinder hierdoor blijft 
gelukkig beperkt. Enkel de afrit van 
de binnenring zal gedurende één 
maand onderbroken zijn.
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Kom niet voor 
verrassingen te staan
Weet precies waar en wanneer je  
hinder kan verwachten door je in te  
schrijven op de digitale nieuwsbrief  
via werkenaandering.be/medialaan.

 Voorbereiding  
Aanleg tijdelijke verhardingen:  
april – mei 2021
Een goede voorbereiding is het halve werk. We 
zorgen eerst voor tijdelijke verhardingen zodat 
het verkeer tijdens de volgende fases via tijdelijke 
rijstroken kan passeren. Zo blijft de hinder beperkt.

 Deel I  
Herinrichting Oostzijde  
(kant Zaventem):  
mei – november 2021
De oostzijde van de N209 (kant Zaventem) pakken 
we als eerste aan. Het verkeer kan hierbij onder 
de brug van de R0 verder over één rijstrook in elke 
richting. Ter hoogte van de opritten naar de Ring 
voorzien we bovendien een aparte afslagstrook.

 Deel II  
Herinrichting Westzijde  
(kant Strombeek-Bever):  
november 2021 – mei 2022
In deze fase krijgt de indrukwekkende fiets- en 
voetgangersbrug vorm. Het verkeer kan in deze 
periode voornamelijk de nieuwe aangelegde rijweg 
gebruiken. Ook de Medialaan werken we in deze 
fase verder af, waardoor verkeer hier niet altijd 
mogelijk zal zijn.


