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1 Inleiding en context 
 
De ontwikkeling van de groene weg en de herkwalificatie van de Vuurkruisenlaan sluit aan bij het project 
voor de bouw van de P&R transitparking Esplanade en de herkwalificatie van de autosnelweg A12 tot een 
grootstedelijke weg. 

Het project voor de P&R-parking bleek een opportuniteit om een grote groene ruimte te heropwaarderen 
die nu ingesloten ligt tussen zeer grote autosnelweginrichtingen. 

De ontwikkeling van het project omvat bijvoorbeeld de herstructurering van de weg en de herkwalificatie 
van de autosnelweg tot een grootstedelijke weg en de opwaardering van 5 hectares groene ruimte.  

De herkwalificatie van deze invalsweg en de stedelijke opwaardering van de groene ruimte errond kan 
verder gaan dan het einde van de autosnelweg en eveneens de Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan 
betrekken die momenteel in het verlengde van deze invalsweg liggen en tot het kanaal leiden. 

De herorganisatie van deze verkeerswegen kan makkelijk worden doorgevoerd, zonder grote 
infrastructuurwerken en zonder een impact op de capaciteit van het autoverkeer.  

Deze herorganisatie van de verkeerswegen maakt de weg vrij voor de ontwikkeling van een totaalproject 
dat ten goede komt aan het milieu en het stedelijke kader. Ze verlicht de hinder van het drukke autoverkeer 
in de omliggende woonwijken. Bovendien kan de vrijgekomen ruimte worden gebruikt om een groene 
aaneengesloten ruimte van ongeveer 3 kilometer te creëren die het kanaal en de Heizelvlakte met elkaar 
verbindt, wat veel mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van openbare ruimte voor recreatieve, 
vrijetijds-, sport-, culturele, didactische, enz. functies.  
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2 Bestaande toestand 

2.1 De site van het project 
 
De site van het project strekt zich uit van de Romeinse Steenweg aan de rand van het gewest tot aan het 
kanaal. Ze omvat de autosnelweg A12 met zijn brede centrale en zijbermen, de Vuurkruisenlaan en de hele 
strook tussen die laan en het Koninklijk Domein van Laken. De site omvat dus ook de Van Praetlaan. 

 
Illustratie van de locatie en de omvang van de site van het project 

De site vormt een uitgestrekte strook van wegruimte en bijhorende groene ruimte die echter zeer beperkt 
toegankelijk is voor het publiek. 

De wegen zijn gedeeltelijk snelwegen en de rest - de Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan - blijven van het 
quasi-snelwegtype.   Ze blijken te groot en grijpen sterk in op het stedelijke weefsel.  

 

Momenteel vormt de verkeersas op de site een echte stedelijke breuk en een grote bron van milieuhinder. 
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2.2 Ruimtelijke en planmatige context van de bodembestemming 
 
Op de site zijn de ruimtes voornamelijk aan wegen, aan parkzones en groene zones voorbehouden. De site 
wordt omgeven door een enorme woonzone aan één zijde en in het westen door groene ruimtes. Ze sluit 
aan op de Heizelvlakte die een gebied voor voorziening van collectief belang vormt.  

 
Illustratie van de bodembestemming (uittreksel uit het gewestelijk bestemmingsplan) 
 

Dicht bij het kanaal definieert het Gewestelijk Bestemmingsplan het gebied van gewestelijk belang (GGB) 
nr. 4 dat de herstructurering expliciet beoogt. In dat opzicht vormt het project een hefboom voor de 
ontwikkeling van de GGB. De herstructurering van de weg maakt het mogelijk de percelen te herverkavelen 
en een van de voornaamste belemmeringen voor de verstedelijking van deze zone weg te werken.  
M.b.t. de hiërarchie van de wegen, stellen we vast dat de Vuurkruisenlaan deel uitmaakt van het netwerk 
van wijkwegen. De Van Praetlaan wordt daarentegen gedefinieerd als een grootstedelijke weg. 

 
Uittreksel uit een kaart van de hiërarchie van de wegen van het gewestelijk bestemmingsplan 
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2.3     Stedelijke context 
 
Het huidige tracé van de autosnelweg A12 en zijn verlenging via de Vuurkruisen- en Van Praetlaan loopt 
enerzijds vlak naast de woonwijken van Laken en Neder-Over-Heembeek en anderzijds langs de 
Heizelvlakte alsook langs het Ossegempark en het Koninklijk Domein. 

2.3.1  Een aanwezigheid van autosnelwegen die de structuur en de kwaliteit van het stedelijke 

weefsel niet ten goede komt 

 
De autosnelweg vormt een echte fysieke en psychologische kloof doorheen het stedelijke weefsel.  

De fysieke opdeling wegens de twee armen van de autosnelweg wordt ter hoogte van de Van Praetlaan 
nog geaccentueerd door de ommuring van het Koninklijk Domein van Laken. 

De stedelijke en milieukenmerken worden hier erg beïnvloed door het autoverkeer ook al worden de wijken 
sterk afgeschermd door het landschap en de overvloedige aanwezigheid van boomrijke gebieden. 

Langsheen de Vuurkruisenlaan ligt een dichtbebouwde strook die rechtstreeks is blootgesteld aan de 
hinder van het autoverkeer dat de stad uitrijdt richting de A12.  

 
  

Foto's ter illustratie van het terreinbeslag van de auto  in de wijken alsook de  dichtbebouwde strook gebouwen 

 
 

2.3.2 Meerdere troeven en een zeer gunstige landschappelijke context die verband houdt met de 

geschiedenis en de koninklijke geschiedenis van de site 

 
De grote landschappelijke kwaliteiten van de site en haar omgeving moeten worden benadrukt. Die houden 
grotendeels verband met de historische context die sterk beïnvloed werd door de aanwezigheid van het 
Koninklijke Domein van Laken.  
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Uiitreksel uit Plan de Bruxelles industriel – 1910 

 
Luchtfoto (1953) voor de bouw van de autosnelweg A12 (bron: Bruciel) 
 

 
Foto van de centrale berm van de A12, een zeer kwalitatief overblijfsel van de 
 landschapsinrichtingen van de oude weg naar Meise. 
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 De aanwezigheid van het Koninklijk Domein van Laken maar ook de organisatie van twee 
Wereldtentoonstellingen (1935 en 1958) maken dat de site en haar omgeving heel wat troeven te bieden 
hebben met het oog op de ontwikkeling van een groene weg, in wisselwerking met een hele reeks 
opmerkelijke sites en monumenten, alsook toeristische, culturele, architecturale en/ of esthetische 
trekpleisters.  

De site en haar zeer groene omgeving zijn ook vanuit ecologisch oogpunt zeer waardevol. 

Op de site van het project bevinden zich de tuinen van het Chinees Paviljoen (beschermd landschap en 
monument) alsook de oude waterkerskwekerij van Laken die onlangs weer in gebruik werd genomen om er 
didactische activiteiten te organiseren.   

 
Park van de tuinen van het Chinees Paviljoen (beheer Brussel Leefmilieu) 
 

 
Waterkerskwekerij van Laken 
 

In de omgeving van de site bevindt zich met name het Ossegempark (beschermd landschap) dat aansluit 
op het Atomium, het Park van Laken, de activiteitspool op de Heizelvlakte (en met het NEO-project), de 
Koninklijke Serres (occasioneel toegankelijk), het Amerikaans Theater... 

De site sluit eveneens aan op het kanaal (ter hoogte van BRYC - Brussels Royal Yacht Club) waar een 
grootschalig programma voor stedelijke opwaardering wordt uitgevoerd en dat eveneens in de lijn ligt van 
een logisch continuüm van voetgangers- en fietspaden. 
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2.4     Toegankelijkheid van de site 
 

De site wordt uitstekend bediend door het openbaar vervoer. We willen in het bijzonder de aanwezigheid 
van de tramlijnen 3 en 7 (zeer hoge bediening) alsook tramlijn 19 benadrukken die alle drie de 
dichtbevolkte woonwijken van de stad aandoen en die een vlotte tot zeer vlotte toegang bieden tot een 
groot deel van het gewestelijke grondgebied, onder andere door de goede aansluiting op andere lijnen.  
Buslijnen 47, 53 en 57 van de MIVB alsook bussen van de De Lijn passeren ook langs de site.  

De toegankelijkheid van de site met de auto is ook makkelijk wegens de ligging ervan op het 
hoofdwegennet. 

Wat fietsers en voetgangers betreft, moeten we vermelden dat de site deel uitmaakt van de gewestelijke 
groene wandeling. De site is eveneens verbonden met vele straten in de wijken van Neder-Over-
Heembeek en via de Romeinse steenweg is ze makkelijk bereikbaar vanuit de belendende wijken in het 
Vlaams Gewest. 

3 Beschrijving van het projectplan: 

3.1       Voornaamste optie van het project 
 

De kern van het project bestaat eruit de te grote omvang van de Van Praetlaan  (die 3 brede rijstroken 
bevat) aan te wenden om er de twee rijrichtingen van het doorgaande verkeer op te bundelen. Het komt er 
dus op aan een weg met 2x2 rijstroken te creëren die rechtstreeks aansluit vanaf de grootstedelijke weg 
die de autosnelweg A12 zal vervangen. Deze weg, zonder verkeerslichten over een afstand van ongeveer 
3 kilometer kan de Vuurkruisenlaan op gunstige wijze vervangen. 

 

3.2     Doelstellingen van het project 
 

3.2.1 De invalsweg herkwalificeren om hem in het stedelijke weefsel in te passen    

 
De herstructurering van de invalsweg gevormd door de A12, de Van Praetlaan en de Vuurkruisenlaan 
vormt het vertrekpunt van het project: De rijrichtingen moeten worden gehergroepeerd en de rijwegen 
moeten worden aangepast om ruimte vrij te maken en de rest van het project te realiseren. 

Deze diepgaande omvorming van de weg moet worden aangegrepen om de aard en het uitzicht ervan te 
wijzigen, om een autosnelweg, een relict uit de jaren 60 toen koning auto heerste, te herscheppen in een 
grootstedelijke weg die aansluit op de stedelijke context waar ze doorloopt.  

De inrichting moet de esthetische kenmerken van het parcours behouden en naar waarde schatten. Deze 
weg vormt immers een toegang tot de stad  en zijn vele gebruikers weten hem zeker naar waarde te 
schatten. De voornaamste vereiste is het behoud van de rol van invalsweg en ook de automobielcapaciteit 
en de vlotheid van het verkeer moeten behouden blijven. 

De inrichting moet ook stedelijk worden opgevat, voornamelijk m.b.t. de verbindingen voor de actieve modi 
tussen de woonwijken van Laken en Neder-Over-Heembeek en, in het westen, het project, de Heizelvlakte 
en het Ossegempark. 
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Een ander belangrijk aspect heeft betrekking op de akoestische vormgeving van het project met het oog op 
een beperking van de geluidshinder van het autoverkeer voor het project en de woonwijken.  Het geluid 
moet zoveel mogelijk aan de bron worden aangepakt (snelheid, bekleding, beperking van de 
geluidsweerkaatsing op de muur van het Koninklijk Domein van Laken...), maar ook de voortplanting van 
het geluid moet worden beperkt, met name door eventueel het reliëf, de wegkant aan te passen enz., en 
dat in perfecte samenhang met de doelstellingen inzake de esthetische en landschappelijke kwaliteit. 

 

3.2.2 Inrichting van een groene weg langsheen het hele parcours 

 
Het project koppelt het nuttige aan het aangename door de actieve modi de mogelijkheid te bieden zich te 
verplaatsen en aan te sluiten op de Groene Wandeling en het FietsGen. Deze wegen die het kanaal, de 
Heizelvlakte, de Romeinse Steenweg met elkaar verbinden moeten ook de sport- en vrijetijdsactiviteiten 
van het project met elkaar verbinden en ze moeten eveneens langsheen de naburige trekpleisters van het 
project leiden.  

De te herbestemmen weginfrastructuur zou worden gebruikt om dit deel van het project te realiseren. 

 

3.2.3 Inrichting van sport-, spel- en vrijetijdsuitrustingen in de openlucht. 

 
Er komt relatief veel ruimte vrij die gedeeltelijk kan worden gebruikt voor sportinfrastructuur, speelpleinen, 
fitnessparcours, joggingpaden of andere vrijetijdsinfrastructuur voor het publiek. In dat opzicht lijkt 
voornamelijk de parkruimte van 5 hectare die in dit project voor de herstructurering van de autosnelweg is 
gepland de meest geschikte ruimte. 

Ook culturele ruimtes en ludieke en didactische parcours kunnen in het programma worden opgenomen. 

 

3.2.4 Inrichting van park- en wandelruimtes 

 
Net als voor de sport- en vrijetijdsinfrastructuur moet er parkruimte met grasvelden en wandelwegen aan 
de stadsbewoners en buurtbewoners ter beschikking worden gesteld (door de reeds bestaande op te 
waarderen). 

 

3.2.5 Landschappelijke opwaardering van de site 

 
De site bevat meerdere landschappelijke troeven, voornamelijk oude bomenrijen, groen dat de site aan het 
oog onttrekt en een reliëf dat een landschappelijk ontwerp van de inrichtingen ten goede komt. De tuin van 
het Chinees Paviljoen, een opmerkelijk landschapselement, staat centraal in dit parcours en moet worden 
opgewaardeerd aan de hand van geschikte inrichtingen er omheen. De site sluit ook aan bij het algemene 
kader van de parken van Laken, Ossegem en het Koninklijk Domein van Laken. 

Het landschapsontwerp van de inrichtingen lijkt de rode draad te zijn bij de ontwikkeling van het project.  
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3.2.6 Ontwikkelingen van natuurruimtes 

 
De site moet een gunstige rol spelen in het groene ecologische netwerk, in wisselwerking met de 
belendende parken. Het moet ook aansluiten bij de logica van de ontwikkeling van het REVER-netwerk 
waarvan Brussel Leefmilieu een project ontwikkelt ter hoogte van het kanaal. 

De aanwezigheid van water bij de waterkerskwekerij en van beboste taluds bieden mogelijkheden voor het 
ontwikkelen van natuurgebieden. Andere elementen, zoals de passages in de vorm van holtes onder de 
Van Praetlaan, of te ontwikkelen elementen kunnen ook worden ingericht als schuilplaatsen, rustplaatsen 
of ruimtes met veel biodiversiteit.  

 

3.2.7  Stedelijke ontwikkeling van het gebied van gewestelijk belang nr. 4 

 
Het project, en in het bijzonder de herstructurering van de wegen, moet zorgen voor een ontwikkeling van 
het gebied van gewestelijk belang nr. 4  
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3.3     De noodzakelijke functionele inrichtingen 
 

3.3.1 De Van Praetlaan aanpassen om er de twee rijrichtingen van de grootstedelijke weg op aan 

te leggen 

 
De voornaamste ingreep van het project behelst de verbreding van de rijweg (+/- 1 meter) langsheen de 
muur van het Koninklijk Domein van Laken (met een wijziging van de positie van de verlichting en de 
straatgoten) om tot een weg met 2x2 rijstroken te komen. Een fysieke scheidingsberm tussen de twee 
rijrichtingen zou eveneens moeten worden gepland. 
 

 
Illustratie van de wijziging van het profiel van de Van Praetlaan, met inbegrip van een  
Verbreding van de weg, om tot een grootstedelijke weg van 2x2 rijstroken te komen.  
 
 

3.3.2 De verbindingen van de wegen en de aansluitingen voor auto's aanpassen 

 
De tweede noodzakelijke ingreep voor de functionele realisatie van het project betreft de verbinding van de 
grootstedelijke weg A12 met de Van Praetlaan en de fiets-voetgangersverbinding in aansluiting op de 
groene weg. Deze twee verbindingen, die elkaar wederzijds kruisen, kunnen profiteren van de huidige 
configuratie van het rondpunt van Dikke Linde en van de reeds aanwezige infrastructuur.  

 

 

 

 

 

Illustratie van de te realiseren verbindingen tussen de wegen ter hoogte 
van het rondpunt van Dikke Linde: in het rood de grootstedelijke weg die 
aansluit op de Van Praetlaan; in het zwart een fietsers-voetgangersweg 
onder de weg die aansluit op de Vuurkruisenlaan op de westelijke arm van 
de huidige autosnelweg.  
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De noodzakelijke aanpassingen zijn redelijk eenvoudig door te voeren. Het komt er immers op aan om ter 
hoogte van het rondpunt van Dikke Linde twee bestaande dicht naast elkaar liggende wegen, die op gelijke 
hoogte liggen en zo goed als evenwijdig lopen, met elkaar te verbinden. De bruggen die het rondpunt 
overspannen zijn voldoende breed om er 4 rijstroken op aan te leggen en kunnen dus in het project worden 
opgenomen zonder al te grote aanpassingen.   

De continuïteit van de groene fietsers-voetgangersweg vereist daarentegen de inrichting van een zacht 
hellende doorgang onder de grootstedelijke weg heen.  

Voor de vervollediging van het project moeten de verbindingswegen van het rondpunt van Dikke Linde  
worden aangepast en vervolledigd, want dat vormt het knooppunt voor aansluiting tussen de 
grootstedelijke weg en Laken/Neder-Over-Heembeek.     

Het weggedeelte van de Araucarialaan, die de Van Praetlaan met de Vuurkruisenlaan verbindt, moet 
worden afgesloten voor het autoverkeer om redenen van veiligheid en een vlotte doorstroming. 

 

 
Illustratie van de continuïteit van de grootstedelijke weg (in blauw) en van de groene weg (in groen)   
alsook de voornaamste aanpassingen van de verbindingen en de toegang voor wagens (in rood)    
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3.3.3 Herstructurering en herkwalificatie van de wegen 

 
De schrapping van het doorgaand verkeer op de Vuurkruisenlaan biedt grote mogelijkheden voor de 
herkwalificatie en de herstructurering van de wegen. 

De meest voor de hand liggende delen zijn de dubbele weg van de Vuurkruisenlaan die volledig kan 
worden herbestemd voor zachte mobiliteit en sterk vergroend kan worden. 

 

 
Illustratie van het profiel van de Vuurkruisenlaan, die voor zachte  mobiliteit kan  
worden herbestemd en met aanplantingen kan worden heringericht. 

 
Ter hoogte van het kanaal kruisen de verschillende armen van de Vilvoordsesteenweg en de 
Vuurkruisenlaan elkaar en die kunnen volledig worden geherstructureerd en gerationaliseerd waardoor er 
ruimte vrijkomt en waardoor de verkeersveiligheid sterk toeneemt. 

 
Illustratie van de te schrappen wegen (in rood) en de te  
herstructureren wegen (in blauw) ter hoogte van de 
 Vilvoordsesteenweg 
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3.4 Stand van zaken van het project 
 
Voor de herstructurering van de weg, die een vertrekpunt voor het project vormt, wordt momenteel een 
attest aangevraagd voor het hele gedeelte m.b.t. de autosnelweg. Deze aanvraag voor een 
herstructurering van de A12 tot een grootstedelijke weg en een parkruimte maakt integraal deel uit van de 
aanvraag van een attest voor het bouwproject van de P&R. Het hele gedeelte van het project dat tussen 
het rondpunt van Dikke Linde en het kanaal ligt behelst eenprojectplan en wordt hier enkel meegedeeld als 
bijkomende informatie in het kader van het openbaar onderzoek in verband met de P&R Esplanade. Het 
komt erop aan te informeren over de logica achter te ontwikkelen gewestelijke projecten in aansluiting op 
de herstructurering van de autosnelweg A12. 

Het inrichtingsprogramma ligt nog niet vast en veronderstelt de tussenkomst en medewerking van 
meerdere actoren, in het bijzonder Brussel Leefmilieu, dat bevoegd is voor de gewestelijke groene ruimtes, 
alsook perspective.brussels, de gewestelijke motor achter de stedelijke ontwikkeling.  


