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/ Beste bewoner

U heeft ons waarschijnlijk al aan 
het werk gezien. In januari startte 
een aannemer in opdracht van het 
Agentschap Wegen en Verkeer met 
werken op de Woluwelaan.  
De komende jaren krijgt de gewestweg 
een grondige make-over. In deze krant 
leest u hoe we de werken aanpakken 
en welke verbeteringen we doorvoeren 
op de Woluwelaan. Om al een tipje van 
de sluier te lichten: de Woluwelaan 
wordt niet alleen beter bereikbaar, we 
maken ze ook veiliger, praktischer en 
mooier. En dat voor alle weggebruikers. 
Maar meer daarover op de volgende 
pagina’s. 

Vooraleer u kan genieten van een 
nieuwe Woluwelaan, voeren wij 
grote werken uit die een impact op u 
zullen hebben. We houden u van de 
voortgang, de timings en de hinder 
graag op de hoogte via andere kanalen 
zoals onze digitale nieuwsbrief. U kan 
zich daarvoor inschrijven op onze 
website www.wegenenverkeer.be/
woluwelaan. 

Voor nu alvast veel leesplezier.

Peter Vanderheyden
/ Projectmanager Wegen en Verkeer 

 

Wat staat er 
te gebeuren?
De komende jaren werkt Wegen en Verkeer op de Woluwelaan (R22).  
Het project bevindt zich in Machelen tussen het kruispunt met de Kerklaan en  
het kruispunt met de Haachtsesteenweg (N21). Dit stuk van ruim 2 kilometer  
is opgesplitst in verschillende deelprojecten. In 2017 werd een eerste van die 
deelprojecten afgerond. Tussen nu en eind 2023 volgen de drie andere delen. 

DEELPROJECT 1   het nieuwe op- en afrittencomplex Machelen (2016 - 2017)
In de periode 2016 - 2017 legden we nieuwe op- en afritten aan op de Ring rond Brussel (R0).  
In de toekomst is er daardoor een rechtstreekse verbinding tussen de Woluwelaan met zowel de 
buiten- als de binnenring. Hoewel de ‘armen’ van de op- en afritten helemaal klaar zijn, zijn ze nog  
niet aangesloten op de Woluwelaan. Daarvoor moeten we eerst de Woluwelaan zelf herinrichten.

DEELPROJECT 2   de Woluwelaan (2021 - voorjaar 2023)
Van januari 2021 tot het voorjaar van 2023 pakken we de Woluwelaan aan tussen het kruispunt met 
de Haachtsesteenweg en het kruispunt met de Kerklaan. De Woluwelaan zelf wordt in een nieuw 
jasje gestoken, zowel boven als onder de grond. We leggen een autotunnel aan in de rijrichting van 
Vilvoorde, ter hoogte van de toekomstige op- en afritten. We plaatsen nieuwe rioleringsbuizen en er 
komt een volledig nieuwe infrastructuur voor auto’s, fietsers en voetgangers. Het openbaar vervoer 
krijgt een extra stimulans door de aanleg van een tweerichtingsbusbaan. 

DEELPROJECT 3   kruispunt met de Haachtsesteenweg (volgens de huidige planning in 2023)
In 2023 richten we het kruispunt van de Woluwelaan met de Haachtsesteenweg opnieuw in. 
Hier moet enkel de weghelft waar het verkeer richting Diegem rijdt nog worden aangepakt.   
Ook de heraanleg van de Haachtsesteenweg tot aan het kruispunt met de Kuregemstraat, in de 
richting van Schaarbeek, maakt hier deel van uit. Het andere deel van het kruispunt werkten we al  
af tijdens een eerdere ingreep.

DEELPROJECT 4   kruispunt met de Kerklaan (volgens de huidige planning in 2023)
Tijdens het laatste deelproject leggen we het kruispunt met de Kerklaan opnieuw aan.  
De tweerichtingsbusbaan, aangelegd tijdens deelproject 2, wordt verder doorgetrokken in de richting 
van rotonde De Vuist om aan te sluiten op het project van De Werkvennootschap. Het kruispunt  
zelf richten we veiliger en overzichtelijker in voor fietsers en voetgangers. Deze werken lopen  
samen met deelproject 3. 
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Heraangelegd in het kader van 
eerdere werken

Slecht weer of onvoorziene technische omstandigheden kunnen 
de planning van wegenwerken in de war brengen. Maar we doen 
al het mogelijke om ons te houden aan de vooropgestelde timing. 

Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief 
op www.wegenenverkeer.be/woluwelaan 
en blijf steeds op de hoogte. 
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Alle verbeteringen op een rij
De Woluwelaan krijgt een volledig nieuw gezicht. Na de werken kan u de Brusselse binnen- en buitenring oprijden via het 
vernieuwde op- en afrittencomplex. Tegelijkertijd maken we de Woluwelaan een stuk aangenamer en veiliger dan vandaag. 
Benieuwd hoe de weg er in de toekomst zal uitzien?  

Aansluiten op 
bestaande toestand
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Uitri�unnel 
BROEKLIN

Kruispunt met verkeerslichten als schakel
tussen Woluwelaan en Ring rond Brussel
Aan de op- en afritten van de Ring rond Brussel 
(R0) komt een volledig nieuw kruispunt met 
verkeerslichten. Die zorgen ervoor dat het verkeer 
tussen de Woluwelaan, de R0 en de snelweg E19 op 
een vlotte manier verloopt. 

Comfortabele, maar vooral veilige fietspaden
De nieuwe Woluwelaan maken we op maat van fietsers. 
Langs beide kanten van de weg, met uitzondering van 
de zone tussen de Nieuwbrugstraat en de Budasteenweg, 
komen veilige fietspaden omringd met groen. Bovendien 
loopt er een fietstunnel onder de aan te sluiten op- 
en afritten door. Zo fietst u comfortabel tussen de 
Broekstraat en de Beaulieuwijk zonder een auto te zien. 

De nieuwe Woluwelaan in detail bekijken? 
Surf naar www.wegenenverkeer.be/woluwelaan voor  
een digitale versie van deze kaart waarop u zelf kan  
in- of uitzoomen.
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Uitri�unnel 
BROEKLIN

Tunnel onder aansluiting met nieuwe op- en afritten
Het verkeer dat op de Woluwelaan richting Vilvoorde gaat, rijdt in 
de toekomst door een tunnel van zo’n 600 meter. De tunnel begint 
net na het kruispunt met de Haachtsesteenweg en komt weer boven 
voorbij de op- en afritten, vlak na de Budasteenweg. De nieuwe tunnel 
voor doorgaand verkeer op de Woluwelaan richting Vilvoorde zorgt 
ervoor dat het verkeer onder de nieuwe aansluitingen van de Ring rond 
Brussel (R0) met de Woluwelaan kan blijven doorrijden. Door dit verkeer 
ondergronds te sturen, komt er bovengronds ruimte vrij om het nieuwe 
kruispunt in te richten. In de rijrichting van Diegem wordt geen tunnel 
voorzien, omdat hier geen extra verkeer aansluit op de Woluwelaan.

Een aparte
tweerichtingsbusbaan voor
openbaar vervoer
Het openbaar vervoer krijgt een aparte 
tweerichtingsbusbaan (een rijstrook in 
elke richting) naast de rijweg waar het 
verkeer richting Diegem rijdt, volledig 
afgescheiden van het autoverkeer. Zo 
schuiven bussen op piekmomenten niet 
achter het autoverkeer aan en kunnen ze 
vlot doorrijden. De bus nemen wordt zo  
een stuk sneller én comfortabeler: 
een volwaardig alternatief voor de auto. 

De Ringtrambus is een beetje van de twee. Hij ziet eruit als een tram, maar rijdt gewoon op de weg zoals de bussen.  
Na afloop van de werken zijn deze Ringtrambussen ook te bewonderen op de Woluwelaan en rijden ze op de nieuwe 
tweerichtingsbusbaan. Met de Ringtrambus reist u in de toekomst in geen tijd heen en weer tussen hotspots als 
Brussels Airport, de Heizel en het station van Vilvoorde. 

I S  HET EEN BUS? I S  HET EEN TRAM?
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Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4

Fase 5

De werken van 2021 
tot voorjaar 2023
Tot het voorjaar van 2023 werken we tussen het 
kruispunt met de Kerklaan en het kruispunt met  
de Haachtsesteenweg. Die werken van deelproject 2 
gebeuren in 5 grote fasen. Tel even mee. 

FASE 1   Toegangs- en 
 ontsluitingswegen  

voor bedrijven
De bedrijven die vandaag nog rechtstreeks  
aansluiten op de Woluwelaan zullen dat  
na de herinrichting niet meer kunnen.  
Om ervoor te zorgen dat zij vlot  
bereikbaar blijven, leggen we twee  
ontsluitingswegen aan: eentje ter hoogte  
van de Beaulieustraat en een tweede  
tussen de Woluwelaan en de Holstraat.

FASE 2   Werken op weghelft 
 richting Diegem
In een tweede stap starten we op 
de Woluwelaan zelf. In de richting 
van Diegem pakken we de weghelft 
tussen de Beaulieustraat en de 
Haachtsesteenweg aan. Eerst zorgen we 
voor een nieuw rioleringsstelsel. Daarna 
volgen de busbaan en de fietspaden. 

FASE 3    Aanleg van de tunnel richting Vilvoorde
Als derde stap leggen we de tunnel aan voor het verkeer 
richting Vilvoorde, en ook de weghelft richting Diegem, 
tussen de Kerklaan en de Beaulieustraat, wordt van A tot Z 
volledig afgewerkt. 

FASE 4   Afbraak afrit 5
Afrit 5 Machelen-Woluwelaan van de Ring rond Brussel is 
sinds 11 januari 2021 afgesloten. Dat blijft zo tijdens én na de 
werken. Tijdens fase 4 breken we de afrit helemaal af.  
We gebruiken de ruimte die vrijkomt door de afbraak van 
de afrit voor het fietspad, dat verder doorgetrokken wordt 
richting Vilvoorde, en voor een fietsverbinding tussen de 
Woluwelaan en de Pieter Schroonsstraat. We leggen dan ook 
de rijweg aan, tot aan de Viaductstraat.

FASE 5   Werken op weghelft richting Vilvoorde  
ter hoogte van de Viaductstraat

Als laatste stap wordt de weghelft richting Vilvoorde van 
aan de Viaductstraat tot voorbij de Henri Rampelbergstraat 
aangepakt. Ook hier wordt de riolering vernieuwd en we 
leggen de nieuwe weg aan. Vanaf fase 5 stellen we ook de 
nieuwe op- en afritten open. We verwachten dat dit zal 
gebeuren in het voorjaar van 2023.

Hier werken 
we op dit 
moment

Om van de Woluwelaan een veilige en aangename weg te maken, moeten 
er complexe ingrepen gebeuren. Het is eigen aan dit soort ingrepen dat er 
veel onverwachte factoren kunnen optreden. Via onze digitale nieuwsbrief 
houden we u daarover nauwgezet op de hoogte. Als de planning verschuift, 
zullen we dat natuurlijk ook vermelden op de website.
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Bekijk onze korte video over het afsluiten van afrit 5 op  
www.wegenenverkeer.be/woluwelaan.

Wegwijs door de werken
Werken aan de weg kan niet zonder hinder te veroorzaken, jammer genoeg. We doen wel ons uiterste best 
om die zoveel mogelijk te beperken. Dat doen we door de werken in fasen op te splitsen en een aantal 
maatregelen te nemen die de hinder voor omwonenden en het verkeer beperken.

De Woluwelaan wordt nooit  
volledig afgesloten
Tijdens de werken kan u met de auto altijd op de 
Woluwelaan rijden, in beide richtingen. Wanneer 
er op een weghelft gewerkt wordt, rijdt al het 
verkeer op de andere weghelft. Er wordt één 
rijstrook in elke richting opengehouden en er 
geldt een snelheidsbeperking van 50 km/u.

Het verkeer uit de zijstraten wordt 
omgeleid 
Wanneer we ter hoogte van een zijstraat aan 
het werk zijn, wordt de toegang naar de 
Woluwelaan afgesloten. Voor verkeer uit de 
zijstraten wordt telkens een lokale omleiding 
voorzien zodat iedereen op zijn of haar 
bestemming geraakt. 

Viaductstraat enkelrichting tijdens  
de werken 
Om tijdens de werken verkeersproblemen te 
vermijden in de smalle Viaductstraat, plant de 
gemeente Machelen een proefopstelling waarbij 
de Viaductstraat enkelrichting wordt richting 
de Woluwelaan. Inrijden kan via de Henri 
Rampelbergstraat. Als de proefopstelling positief 
blijkt en past binnen het nieuwe mobiliteitsplan 
dat de gemeente Machelen wil opstellen, kan de 
wijziging ook definitief worden. Vragen over de 
geplande proefopstelling? Contacteer de gemeente 
via mobiliteit@machelen.be of 02 752 40 31.

Afrit 5 gaat niet meer open  
Sinds 11 januari 2021 is afrit 5 Machelen-
Woluwelaan vanop de Ring rond Brussel definitief 
afgesloten. Wilt u naar de Woluwelaan rijden 
vanop de Ring rond Brussel, dan moet u omrijden 
via het complex van Vilvoorde-Luchthavenlaan 
(nr. 12). Dat blijft zo tot de nieuwe op- en afritten 
aangesloten zijn op de Woluwelaan.

Tijdelijke brug voor fietsers en voetgangers om Woluwelaan  
over te steken 
Om fietsers en voetgangers veilig de Woluwelaan te laten oversteken, komt er 
tijdens de werken een tijdelijke brug over de Woluwelaan. De brug komt er in de 
zone tussen de spoorweg en de Budasteenweg, ter hoogte van World Pack.  
Volgens de huidige planning wordt die brug in juli 2021 geplaatst. 

Omleiding voor fietsers 
Fietsers die normaal gezien gebruikmaken van de Woluwelaan worden tijdens 
de werken lokaal omgeleid. De omleiding loopt zowel via de westelijke als de 
oostelijke zijde van de Woluwelaan.

/ Met de auto? / Te voet of met de fiets?
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Blijf op de hoogte! Heeft u een vraag of opmerking  
over ons project?

www.wegenenverkeer.be/woluwelaan info@werkenwoluwelaan.be 

Projecten 
in de buurt

Regie der Gebouwen
De federale overheid bouwt via haar dienst Regie der 
Gebouwen een gevangeniscomplex in Haren en een 
aansluiting op de Woluwelaan. Een deel van de Witloofstraat 
wordt heraangelegd en ook de wandel- en fietsweg 
'Keelbeekweg' wordt omgeleid en opnieuw ingericht.  
/ www.gevangenisharenprison.be

BROEKLIN
BROEKLIN wordt een werkwinkelwijk in de schaduw van
het viaduct. Werkwinkelwijk? Zie het als een volledige stad
in het klein. Een duurzame plek waar u kan werken,
winkelen en ontspannen. / www.broeklin.be

Gemeente Machelen en Farys
In de Kerklaan legt Farys in opdracht van de gemeente
Machelen een nieuw wegdek en voet- en fietspaden aan. 
/ www.machelen.be

De Werkvennootschap 
De Werkvennootschap werkt met het project rond de
Ringtrambus aan een ruimer aanbod van vlot en
comfortabel openbaar vervoer in de Vlaamse Rand boven
Brussel. Zowel ter hoogte van de Kerklaan als aan de
Haachtsesteenweg sluiten ze met de verdere aanleg van de
vrijliggende busbaan aan op het project van Wegen en
Verkeer. Ontdek er alles over op / www.werkenaandering.be

Naast de herinrichting van de Woluwelaan door Wegen en Verkeer worden er ook nog andere 
projecten gerealiseerd in de omgeving. We stemmen onze planning af met die projecten, 
zodat alles vlot en met zo weinig mogelijk hinder verloopt.
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Werfzone Wegen en Verkeer

Verkeersknooppunt Machelen 
(afgerond in 2017)

Geplande werken 
gemeente Machelen/Farys

Gepland project BROEKLIN

Gevangenissite Haren

Werken De Werkvennootschap

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
In het dichtbevolkte gebied rond Brussel is de  
groene ruimte beperkt. Met het openleggen van 
de rivier de Woluwe in Diegem en Zaventem wil de 
Vlaamse Milieumaatschappij een blauwgroen netwerk 
creëren vanaf het Zoniënwoud tot aan de monding van 
de Woluwe in Vilvoorde. / www.vmm.be

Schrijf u in op onze digitale nieuwsbrief en krijg regelmatig updates  
in uw mailbox over de actuele hinder en de voortgang van de werken. Stuur dan een mail naar onderstaand e-mailadres.


