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De Ring rond Brussel is verouderd. Het programma ‘Werken 
aan de Ring’ bouwt daarom de volgende jaren volop aan een 
betere Ring. Veiligere wegen, een betere doorstroming én een 
aangenamere omgeving voor mens en dier staan centraal. 
De herinrichting van het op- en afrittencomplex van de 
Ninoofsesteenweg (N8) met de Ring hoort daarbij.

Herinrichting van  
het verkeerscomplex  
Ring en Ninoofsesteenweg



De werken aan de Ninoofsesteenweg 
maken deel uit van de ‘Werken 
aan de Ring’. Die maken de Ring 
rond Brussel klaar voor morgen. 
Daarbij staat verkeersveiligheid 
voorop. Een vlotte doorgang voor 
alle weggebruikers moet files en 
ongevallen op de Ring verminderen. 
Zo verbeteren we de doorstroming 
en verminderen we het sluipverkeer 
in de omliggende gemeenten. De 
herinrichting is ook een gelegenheid 
om de leefkwaliteit in de omgeving 
te verbeteren.

Zo werken we 
aan de Ring



Bereikbaar voor  
alle weggebruikers
- Voetgangers moeten comfortabel hun 

bestemming kunnen bereiken,  
ook over en onder de Ring. 

- Fietsers krijgen aangename en veilige 
fietspaden die hen efficiënt op hun bestemming 
brengen. 

- Het openbaar vervoer zal met drie nieuwe 
verbindingen meer kwalitatieve alternatieven 
bieden voor de auto in de regio. 

- Auto- en vrachtverkeer worden geleid naar 
de wegen die voor hen het meest geschikt zijn. 
Een update van de infrastructuur zal het aantal 
ongevallen verminderen en het verkeer vlotter 
maken. 

Een betere 
leefkwaliteit voor 
de omwonenden
- De Ring splitst op dit moment 

woonkernen en vroegere verbindingen. 
De vernieuwde Ring mag veel minder 
een barrière zijn. Waar het kan 
worden verbindingen hersteld of 
verbeterd. 

- De nieuwe inrichting ontmoedigt actief 
het sluipverkeer.

- Maatregelen zoals beplanting van 
de bermen of geluidsschermen 
verminderen de geluidsoverlast 
veroorzaakt door de Ring. 

- Bermen of groenbuffers langs de Ring 
kunnen ook bijdragen aan een betere 
luchtkwaliteit. 

Groen-blauwe  
verbindingen 
- De water- en groengebieden rond de Ring zijn door de 

jaren heen versnipperd geraakt. Ze worden nu opnieuw met 
elkaar verbonden. 

- De nieuwe infrastructuur verstoort zo weinig mogelijk de 
omgeving. 

- We zorgen ervoor dat regenwater opgevangen wordt en 
doordringt in de bodem. 
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Waarover  
gaat het project?
Er wordt gewerkt aan de Ring. De Werkvennootschap, opgericht door 
de Vlaamse Regering om complexe mobiliteitswerken te coördineren, 
leidt dit project in goede banen.

Ter hoogte van de Ninoofsesteenweg (N8) en de Ring (R0) volgen vele 
op- en afritten elkaar op. Dat maakt de verkeerssituatie er onveilig. 
Dankzij een nieuwe inrichting zal het verkeer aan deze kruising vlotter 
en veiliger verlopen, zowel op de Ring als op de Ninoofsesteenweg. 
Alle weggebruikers krijgen daarbij de nodige aandacht: voetgangers, 
fietsers, openbaar vervoer en automobilisten. 
In deze brochure kom je te weten hoe onze plannen ervoor staan in 
maart 2021. Je leest ook waar je meer informatie kan vinden en jouw 
vragen kan stellen.
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Wat is er al gebeurd?
Sinds mei 2019 onderzocht De Werkvennootschap, samen met partners, 
verschillende scenario’s voor een verbeterde en veiligere verbinding van 
de Ninoofsesteenweg (N8) met de Ring rond Brussel (R0). Eén scenario 
werd ondertussen uitgekozen, maar heeft nog verdere uitwerking nodig. Dit 
werd alvast beslist:

- Enkele op- en afritten worden anders georganiseerd, namelijk met een 
nieuwe keerlus onder de Ring ter hoogte van de Kattebroekstraat 
waar alle automobilisten hun weg van en naar de Ring kunnen vinden 
(zie afbeelding). 

- Om veilig en vlot verkeer te verzekeren, zal de Rozenlaan niet meer op 
dezelfde manier aangesloten zijn op de Ninoofsesteenweg.

- Op alle kruisingen komen verkeerslichten, die zo zijn afgesteld dat alle 
weggebruikers elkaar veilig kunnen kruisen. 

- Op de Ninoofsesteenweg kunnen automobilisten voorsorteren in de juiste 
richting, wat zorgt voor vlotter verkeer. Er komen 4 stroken richting Brussel  
(2 links, 2 rechtdoor) en 2 stroken richting Ninove (zie afbeelding).

- Langs een dubbelrichtingfietspad aan de zuidkant van de 
Ninoofsesteenweg kunnen fietsers veilig de Rozenlaan bereiken zonder 
de op- en afrit te moeten kruisen. 

- Een slimme verkeerslichtenregeling geeft het openbaar vervoer een 
vlottere doorgang.

- Waarnemingsapparatuur verwerkt in de afrit maakt het makkelijker om 
het verkeer op de Ring te monitoren en zo files te voorkomen.

Hoe gaat het nu verder?
Enkele punten worden nog verder onderzocht, zoals:
- Is het mogelijk om nog in de Rozenlaan te rijden vanuit de 

Ninoofsesteenweg? 
- Hoe kan de nieuwe inrichting zo goed mogelijk tegemoetkomen aan 

de noden van de omliggende wijken?
- Hoe kan de infrastructuur het best ingepast worden in het landschap?
- Hoe kunnen we de parkeerplaatsen langs de Ninoofsesteenweg 

organiseren?
- Wat is de beste plek voor de bushalte op deze locatie?

In de zomer van 2021 moet het volledige ontwerp klaar zijn. Zo zou de 
bouwvergunning tegen eind 2021 moeten kunnen afgeleverd worden. In 
de tweede jaarhelft van 2022 zullen de werken opstarten.
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Wil je  
meer weten? 
Alle recente info vind je op 
werkenaandering.be/N8. 
Daar kan je je inschrijven op 
de nieuwsbrief en vind je links 
naar Facebook en Instagram. 
Zo kan je altijd van de laatste 
ontwikkelingen op de hoogte 
blijven.

Heb je andere vragen  
over dit project? Mail ze naar 
N8@werkenaandering.be

Wil je  
mee nadenken?
Het perspectief van de buurt is 
belangrijk. Daarom zoeken we 
kandidaten voor een buurtpanel. 
Dat panel zal feedback geven 
over bijvoorbeeld de impact van 
de werken op wijken in de buurt, 
de nieuwe locatie van de bushalte 
of parkeerplaatsen langs de 
Ninoofsesteenweg. We voorzien 
twee sessies voor de zomer van 2021. 
Mogelijk volgt later nog een sessie 
voor bijkomende vragen.

Met de feedback van het buurtpanel 
kunnen we, samen met de input 
van andere partners zoals De Lijn, 
de gemeente en de bedrijven in 
de omgeving, het ontwerp verder 
verbeteren.

Is meedoen aan  
zo’n buurtpanel iets voor jou?
Stel je dan nu kandidaat via 
werkenaandering.be/N8. 
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