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Wat willen we bereiken?
We optimaliseren het bestaande knooppunt zodat het verkeer veiliger 
en vlotter kan en de leefbaarheid in de omgeving verbetert. 
 
Vlotter en veilig verkeer

Voor voetgangers, fietsers, gebruikers van het openbaar vervoer en 
automobilisten werken we aan een vlotter en veiliger verkeer. 

• We voorzien veilige en aantrekkelijke fiets- en  
voetgangers-infrastructuur dankzij de fietsnelweg die Brussel  
met Terhulpen verbindt. Ook de recreatieve verbinding tussen  
het station Groenendaal en het Bosmuseum wordt verbeterd.

• We zorgen voor een betere doorstroming voor de bus- en  
tramlijnen die het Groenendaalknooppunt kruisen, met makkelijke 
overstapmogelijkheden. Ook de parking van het treinstation wordt 
aangepakt.

• Het Leonardknooppunt maken we veiliger en logischer voor het 
auto- en vrachtverkeer. Zo verbetert ook de doorstroming.



Meer leefkwaliteit

We maken het leven rond de Ring aangenamer. Daarbij kiezen we voor 
minder geluidshinder, minder sluipverkeer, betere luchtkwaliteit, meer 
natuur en open ruimte. 

• Het sluipverkeer ontmoedigen we in de woonzones rondom  
het Groenendaalknooppunt. Doorgaand verkeer moet op het 
hoofdwegennet blijven.

 
• Met nieuwe verbindingen zoals het ecorecreaduct De Priorij  

herstellen en versterken we het het Zoniënwoud. Een betere  
samenhang geeft de natuur nieuwe kansen.

• Aandacht voor open ruimte betekent dat we zo weinig mogelijk 
ruimte innemen bij de herinrichting van het kruispunt en overbodige 
verhardingen wegwerken.

• We creëren meer ruimte voor recreatie door de onthaalpoorten tot 
het Zoniënwoud uit te bouwen. We maken ze vlot bereikbaar met het 
openbaar vervoer en de fiets. 

• We houden rekening met het grotere plaatje en laten de nieuwe 
inrichting van het Leonardknooppunt in het landschap passen. 
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Tijdslijn

De opmaak van het het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan verloopt 
via een geïntegreerd planningsproces. Zo wordt er veel ruimte voor 
overleg en inspraak voorzien om de best mogelijke oplossing 
te realiseren.

NU



Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
De overheden in Vlaanderen bepalen voor elke ruimte waar die voor bestemd is en hoe 
die ingericht of beheerd mag worden. Die bestemming van een gebied wordt vastge-
legd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). In zo’n RUP staat welke activiteiten er mogen 
plaatsvinden, waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften 
voldaan moet worden. Om ingrijpende infrastructuurprojecten te realiseren is er vaak 
een bestemmingswijziging nodig. Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) wordt 
opgemaakt door het Vlaamse Gewest.

Geïntegreerd planningsproces 
Een GRUP krijgt vorm via een geïntegreerd planningsproces. Dat houdt in dat de 
ruimtelijke planning, de beoordelingen over het effect op bijvoorbeeld het milieu en de 
veiligheidsrapporten van een project allemaal op elkaar afgestemd worden.

Milieueffectenrapport (MER)
Een MER wordt opgemaakt door een team van erkende deskundigen. Het beschrijft de 
resultaten van hun onderzoek naar de mogelijke gevolgen van bepaalde activiteiten of 
ingrepen op mens en milieu. Een MER is een onderdeel van het GRUP.

Enkele belangrijke nota’s 

Startnota 
De startnota verduidelijkt de doelstellingen van het GRUP, bakent het plangebied af en 
beschrijft de aanpak van het onderzoek naar milieueffecten. De startnota toont de eerste 
onderzoeksresultaten van het geïntegreerd planningsproces. 

Procesnota
De procesnota omschrijft zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het effectief zal 
uitgevoerd worden. Het is een dynamisch document dat in elke fase van het proces geac-
tualiseerd wordt. 

Scopingnota 
Het planteam verwerkt de adviezen, reacties en opmerkingen uit het eerste participatie-
moment en de publieke raadpleging in een scopingnota. Die verduidelijkt hoe suggesties 
om het plan te verbeteren in acht genomen worden, of wat de bijkomende aandachtspun-
ten zijn in functie van het effectenonderzoek.



In 2018 maakten we een studie over de toekomst van het oostelijk 
deel van de Ring rond Brussel. Daarin keken we naar mobiliteit en 
leefbaarheid. We gingen uitgebreid in gesprek met omwonenden en 
een pak andere actoren. Een brede publieksbevraging bracht 
knelpunten, noden en kansen voor de regio in beeld. 

Die studie vormde de basis van de studie. Enkele snel realiseerbare 
projecten, zoals fietssnelwegen en het ecorecreaduct De Priorij zijn 
intussen opgestart. 

Maar een grondige aanpak van de vier grote verkeersknooppunten 
Leonard, Groenendaal, Jezus-Eik en Vierarmen, vraagt meer tijd. 
Om die knooppunten te optimaliseren is er voor elk knooppunt een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) nodig. De opmaak 
daarvan loopt via een geïntegreerd planningsproces. En daarmee 
starten we nu.  

Wat is een GRUP? Wat houdt zo’n geïntegreerd  
planningsproces in? Lees het verder in deze folder.

In deze folder geven we tekst en uitleg bij de herinrichting van 
het Leonardknooppunt. Wil je zelf een advies, idee of opmerking 
indienen? Dat kan! We hebben jouw feedback nodig om het best 
mogelijke project te realiseren. Achteraan deze folder staat hoe je 
feedback kan bezorgen. 

Benieuwd naar de andere knooppunten? 
Ook voor de herinrichting van de andere knooppunten zijn er 
brochures ter beschikking. Je kan ze raadplegen via 
werkenaandering.be/ring-oost.

https://www.werkenaandering.be/nl/ring-oost


Waarom doen we het?
Het Leonardknooppunt kampt net als de rest van de Ring met 
heel wat problemen. Bovendien blijft de regio groeien. Er komen 
meer mensen wonen en werken. En dat leidt tot structurele files en 
sluipverkeer.

• Het Leonardknooppunt is niet volledig. Wie bijvoorbeeld vanuit 
Brussel richting Zaventem wil rijden, is verplicht om om te rijden 
via Groenendaal of Jezus-Eik.

• Het kruispunt is gericht op en vlotte doorstroming naar het cen-
trum van Brussel, maar het meeste verkeer tussen de E411 en de 
R0 rijdt richting Zaventem. Daar is knooppunt niet op ingericht.

• De weginfrastructuur is verouderd en niet meer aangepast aan 
de noden van vandaag.

• Er zijn weinig alternatieven voor de auto: er is weinig  
openbaar vervoer (of het staat mee in de file). Ook fietsinfra-
structuur is schaars. Het fietspad tussen Brussel en Maleizen is 
geselecteerd als fietssnelweg F204, maar voldoet momenteel 
niet aan de criteria.

• De oostkant van de Ring loopt bovendien dwars door het  
Zoniënwoud. De Ring is een ecologische en visuele barrière. 
Voor de mens en dus ook voor de natuur. 

fietshelling Welriekendedreef



Alternatieven voor 
het Leonardknooppunt
 
Om het Leonardknooppunt te optimaliseren en zo het verkeer vlotter en 
veiliger te maken en de leefkwaliteit te verhogen, zijn er verschillende 
oplossingen mogelijk. We vatten ze hieronder samen. In deze fase 
van het proces liggen alle opties nog open. Alle alternatieven zijn 
evenwaardig en zullen op dezelfde manier worden beoordeeld.

Wat denk jij over deze alternatieven?
Of zie je zelf nog andere oplossingen? 
Bezorg ons je feedback! (Hoe? Zie achteraan deze folder) 

bestaande toestand



1.

1. Basisalternatief ‘Sterknoop’

Dit alternatief werd al opgenomen in het Projectboek R0 Oost,  
opgemaakt in 2019. In de startnota is het alternatief opgenomen  
als basisalternatief. Tegenover de huidige situatie biedt het een  
aantal voordelen:

• Door het kruispunt te vervolledigen en de vandaag ontbrekende 
linksafbewegingen mogelijk te maken, moet het verkeer niet verder 
doorrijden tot Jezus-Eik of Vierarmen.

• Vanop de Ring rechts afslaan gebeurt ondergronds.
• Richting Brussel wordt een iets hoger gelegen stadsboulevard  

gerealiseerd zodat ruimte ontstaat voor een ecologische verbinding.
• Ten zuiden van het knooppunt komt de fietssnelweg F204.
• Bovenop de nieuwe en bestaande tunnels komt ruimte vrij  

voor zachte recreatie en natuur.



2. Alternatief ‘halve ster/ Hollands complex’

Het principe van dit alternatief is in grote lijnen hetzelfde als dat van 
het basisalternatief. 

• Het knooppunt wordt ook hier vervolledigd zodat de ontbrekende 
bewegingen mogelijk wordt.

• De aansluiting van de E411 vanuit en naar Waver met de Ring  
verloopt ongelijkvloers.

• De fietssnelweg F204 loopt ook hier ten zuiden van het knooppunt.

Maar er zijn ook enkele verschillen: 

• De aansluiting van en naar Brussel met de Ring gebeurt via een 
‘Hollands complex’, een kruispunt in de vorm van een halve ster met 
verkeerslichten.

• De bestaande tunnels van de noord-zuidverbinding komen op het 
niveau -1 te liggen, een niveau hoger dan vandaag. Dat maakt zware 
ingrepen aan de infrastructuur noodzakelijk.

• Het resultaat een veel compacter knooppunt dan  
het basisalternatief.

2.



Nu is het aan jou!
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We horen graag jouw ideeën en opmerkingen.

De start- en procesnota kan je inkijken:
 – in het gemeentehuis van de betrokken gemeenten  

(op afspraak)
 – omgeving.vlaanderen.be/grups/knooppuntenr0oost
 – werkenaandering.be/ring-oost

Reageren kan:
 – door een brief af te geven bij een van  

de betrokken gemeenten
 – via een formulier op  

omgeving.vlaanderen.be/grups/knooppuntenr0oost
 – door een aangetekende brief te sturen naar: 

Departement Omgeving
 Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en 

projecten 
 Graaf de Ferrarisgebouw 
 Koning Albert II-laan 20 bus 7 - 1000 Brussel

De betrokken gemeenten zijn Hoeilaart, Kraainem, Overijse, 
Sint-Genesius-Rode, Tervuren, Wezembeek-Oppem en Zaventem

https://www.werkenaandering.be/nl/ring-oost

