
Hoe rijdt de  
Ringtrambus  
(buslijn 820) straks?
Vanaf 2022 rijdt buslijn 820 volledig via de Sint-
Annalaan, waardoor de route door Strombeek 
centrum vervalt. Het tracé van de Ringtrambus loopt 
dan vanaf de Meeuwenlaan over de Sint-Annalaan 
en Romeinsesteenweg (en omgekeerd). 

In een later stadium (2022/2023) zodra de 
Opperveldlaan, Warandelaan, Vinkenlaan en 
Meeuwenlaan heraangelegd zijn, kan de trambus 
vanaf de rotonde via die wegen naar en door de 
Albert I laan en vice versa.
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Waar staan we vandaag?
Er is al heel wat werk verzet aan de Sint-Annalaan. Ondertussen zijn de werken vanaf het 
kruispunt met de Rozenlaan en Meeuwenlaan tot en met de Strombeeksesteenweg en Ringlaan/
Koningslosesteenweg helemaal achter de rug. 

Dat deel van de Sint-Annalaan voorzagen we van nieuwe riolering, een groot ondergronds 
bufferbekken en een volledig nieuwe weginfrastructuur. De vrije busbanen in het midden van de 
rijweg tonen alvast hoe de volledige Sint-Annalaan er tegen begin 2022 zal uitzien. 

Maar daar zijn we nog niet. Tot midden juni werken we verder in de huidige fase, tot net voor het 
kruispunt met de Groendallaan en Bloemendallaan. En er staat op korte termijn nog heel wat meer 
te gebeuren, vooral in de zone Mutsaardplein/Mutsaertplaats.

Herinrichting van 
de Sint-Annalaan
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elLokale Minder-

Hindermaatregelen
We houden tijdens de werken zo veel mogelijk 
rekening met bewoners, handelaars, scholen, …  
in de buurt. Onze aannemer zorgt voor voldoende 
bereikbaarheid in de werfzone, bijvoorbeeld met 
loopbruggetjes en tijdelijke verharding in steenslag. 

Wanneer we hinder aan jouw woning of 
handelspand verwachten, verneem je dit tijdig via 
een brief in de bus. Hierin leggen we uit hoe je 
best van en naar je woning of zaak geraakt, zodat 
je niet voor verrassingen komt te staan. 

Openbaar  
vervoer 
De werken aan Mutsaardplein hebben een impact 
op het traject van De Lijn. De buslijnen 230, 231 en 
232 bedienen de haltes ‘Mutsaard’ tot het einde 
van de werken niet. Ze rijden om via de Wanne-
kouterlaan en Mutsaardlaan. Op- of afstappen kan 
aan de haltes ‘Wannecouter’ of ‘Bloemen dallaan’. 
Voor buslijn 820 verandert er niets.

De Lijn communiceert wijzigingen in routes ook 
steeds via dienstberichten aan de bushaltes.  
Op www.delijn.be/omleidingen kan je ook 
inschrijven op specifieke info voor jouw buslijn. 

Deze info nemen we eveneens op in onze digitale 
nieuwsbrief. Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? 
Schrijf je dan in via www.sint-annalaan.be.

Blijf op de  
hoogte van  
de werken
Je kan op elk moment de meest  
recente info raadplegen op 
werkenaandering.be/sint-annalaan. 

Daar kan je je inschrijven op de 
nieuwsbrief zodat je op de hoogte  
blijft van de werken.

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  
sint-annalaan@werkenaandering.be.



Een nieuw Mutsaardplein
Sinds begin maart zijn we aan de slag aan 
Mutsaert plaats, Mutsaardplein en Kasteelstraat. 
De hele zone ondergaat een grondige 
metamorfose, waardoor deze tijdens de werken ook 
niet toegankelijk is met de wagen. Te voet kan je 
natuurlijk wel steeds voorbij.

Deze werken zijn in juni alweer achter de rug, 
samen met de huidige werkzone (fase 2) van de 
Sint-Annalaan. We realiseren de herinrichting nu al 
zodat er meer parkeermogelijkheden zijn tijdens 
de werken in de derde en laatste fase van de Sint-
Annalaan, die in de zomer start. 

Dan beginnen we meteen aan het kruispunt met 
de Groendallaan en Bloemendallaan zodat dit 
kruispunt -net zoals in de vorig fase- als eerste ook 
weer open kan.

Informatie over de fasering en omleidingen vind 
je op www.sint-annalaan.be. Bewoners in of rond 
een toekomstige werfzone krijgen ook steeds een 
brief in de bus met daarin alle nodige info.

Nieuwe bushaltes, parkeerplaatsen  
en een ruime overdekte fietsenstalling

We vormen het Mutsaardplein om tot een 
aangename plek en creëren 23 nieuwe 
parkeerplaatsen (waarvan ook één voor 
personen met beperkte mobiliteit). 

Daarnaast zorgen we voor een overdekte 
fietsenstalling waar je makkelijk je fiets 
kan achterlaten om vlot over te stappen op 
buslijn 820, 230, 231 of 232. 

De rotonde aan Mutsaertplaats en 
Kasteelstraat (voor de Colruyt) verdwijnt 
en wordt de nieuwe as voor gemotoriseerd 
verkeer. Mutsaardplein wordt een 
doodlopend straatje waar je enkel kan 
parkeren. Te voet of met de fiets kan je 
wel nog via Mutsaardplein naar de Sint-
Annalaan. Je wandelt of fietst langs het 
verkeersvrije pleintje en fietsenstalling. 

Om plaats te maken voor de nieuwe 
parking en het plein verhuizen de huidige 
haltes ‘Mutsaard’ naar de Kasteelstraat. 
De bussen zullen er halt houden op de 
rijweg.
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Hoe ziet de Sint-Annalaan er straks uit?
Drie nieuwe lichtengeregelde 
kruispunten
De Sint-Annalaan krijgt in totaal drie nieuwe 
lichtengeregelde kruispunten. Twee daarvan 
zijn intussen gerealiseerd. De rotonde aan de 
Meeuwenlaan en Rozenlaan en het oude kruispunt 
met de Strombeeksesteenweg en Ringlaan maakten 
al plaats voor een gloednieuw kruispunt. 

Het kruispunt met de Groendallaan en Bloemen-
dallaan volgt binnenkort als laatste in de rij. De 
rotonde aan de Romeinsesteenweg en Strombeek-
linde blijft voorlopig nog behouden. In de toekomst 
is het voorzien deze rotonde om te vormen tot 
een lichtengeregeld kruispunt. Deze ingreep zal 
dan deel uitmaken van de herinrichting van de 
Romeinsesteenweg richting Heizel.  

Vrije busbanen voor de 
Ringtrambus (buslijn 820)
Vandaag rijdt de trambus in het reeds vernieuwde 
deel van de Sint-Annalaan nog gewoon op de rijweg 
samen met het autoverkeer. De trambus zal begin 
2022, wanneer alle werken klaar zijn, gebruik maken 
van de nieuwe, aparte busbanen in het midden van 
de weg. 

Zo kan de trambus aan elk kruispunt het autoverkeer 
voorbij. De trambus krijgt altijd als eerste groen 
en kan zo telkens voor het wachtend autoverkeer 
vertrekken. 

Dankzij deze voorrangsregeling zal buslijn 820 een 
vlot en aantrekkelijk alternatief zijn om je in de 
Noordrand te verplaatsen. 
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Met de wagen volg je het  
rechts-in, rechts-uit principe
Door de herinrichting van de Sint-Annalaan worden 
de verkeersbewegingen beperkter. Zo kan je na de 
werken enkel rechts-in of rechts-uit tussen de Sint-
Annalaan en een aantal zijstraten. 

Het gaat om de Sint-Amandsstraat, Kasteelstraat, 
Sint-Annadal aan de zijde van Strombeek en de 
Eikendallaan, Winkelveldstraat, Sint-Annastraat en 
Kasteelstraat aan de zijde van Koningslo. 

Voor bewoners  
in één van de zijstraten:
Woon je in de Eikendallaan en wil je via de Sint-
Annalaan richting Brussel? Dan rij je in de toekomst 
vanuit de Eikendallaan rechtsaf de Sint-Annalaan 
op om vervolgens te keren aan het kruispunt met 
de Strombeeksesteenweg en Ringlaan. Vanuit de 
Eikendallaan linksaf de Sint-Annalaan oprijden is niet 
mogelijk. Maar je kan wel via de Berkendallaan en 
de Groendallaan rijden en aan het lichtengeregeld 
kruispunt naar links de Sint-Annalaan oprijden.

Woon je in Sint-Annadal? Dan rijd je vanuit Brussel 
best via Strombeeklinde, Valkendal en Kasteelstraat, 
om zo rechtsaf te slaan op de Sint-Annalaan richting 
Sint-Annadal. 

Voor bewoners  
van de Sint-Annalaan:
Hetzelfde rechts-in, rechts-uit principe geldt ook 
voor de verkeersbewegingen van en naar je woning. 

Kom je vanaf de Romeinsesteenweg en woon 
je aan de zijde met oneven huisnummers (kant 
Strombeek)? Dan keer je om aan één van de drie 
lichtengeregelde kruispunten. Je kan ook via de 
achterliggende straten naar het dichtstbijzijnde 
kruispunt, waarna je de weghelft naar jouw woning 
oprijdt.
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