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1 Voorwerp van de aanvraag 
 

1.1 Ligging 
 
De Vilvoordsesteenweg bevindt zich op het grondgebied van Neder-Over-Heembeek (stad Brussel) tussen de 
Jules de Troozbrug in het zuidwesten en de grenzen van het Brussels Gewest in het noordoosten. 
De ontwerpperimeter strekt zich uit tussen nr. 152 van de Vilvoordsesteenweg en de Budabrug. 
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1.2 Doelstellingen 
 
• Het stedelijk karakter van de steenweg versterken. 
• In het kader van de oprichting van het fiets-GEN en teneinde het statuut ervan te concretiseren, 

zorgen voor beveiligde fietsinrichtingen met voldoende breedte zodat fietsers elkaar op een 
comfortabele manier kunnen kruisen; 

• beveiligen van de oversteekplaatsen voor voetgangers en ze aanpassen aan de PBM-normen 
(personen met beperkte mobiliteit); 

• ervoor zorgen dat voetgangers langs het kanaal kunnen wandelen; 
• herstellen van de weg; 
• verbeteren van stedelijke leefomgeving; 
• oplossen van afwateringsproblemen; 
• vernieuwen van de openbare verlichting; 
• nieuwe beplantingen voorzien; 
• organiseren van het parkeren. 

 

2 Bestaande toestand – Geldende voorschriften 
 

2.1 Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) 
 
 

Kaart 1 – Stadsproject 
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De kaart “Stadsproject” toont: 
 

• dat de Vilvoordsesteenweg zich binnen de kanaalzone bevindt; 
• dat er sprake is van een fietsroute langs de steenweg. 

 
 

Kaart 2 – Hefboomgebieden 

 
 

           
 

       
 
Hefboomgebied nr. 10 grenst aan de ontwerpperimeter. 
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Kaart 4 – Leefomgeving 

 
       

 

                                                

            
 

De kaart "Leefomgeving" toont: 
 

• de Vilvoordsesteenweg als structurerende ruimte met versterkte milieu-integratie van het type 2, wat 
betekent dat de openbare ruimtes (ringwegen en hoofdwegen in de as van het Kanaal,…) ruimtes zijn 
waar wordt gestreefd naar de versterking van het gedeelte van de ruimte bestemd voor zachte 
mobiliteit, zonder daarbij evenwel het autoverkeer te benadelen (volume en vlotheid); 

• dat de ontwerpperimeter een kanaaloever omvat waar begroening en havenactiviteiten moeten 
worden geïntegreerd; 

• dat de Vilvoordsesteenweg zich dicht bij een te beheren groene ruimte bevindt. 
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2.2 Het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) 
 

 
 

      

 
 

De Vilvoordsesteenweg is een structurerende ruimte, wat het volgende inhoudt: 
• De ingrepen en werkzaamheden die een wijziging impliceren van de bestaande feitelijke toestand van 

deze ruimten en hun omgevingen die zichtbaar zijn vanaf de voor het publiek toegankelijke ruimten, 
bewaren en verbeteren de kwaliteit van het stedelijk landschap. 

• Bovendien moeten de structurerende ruimten met bomen op doorlopende en regelmatige wijze 
beplant worden. 

De kaart toont dat de ontwerpperimeter grotendeels op stedelijke industriegebieden en gedeeltelijk op 
gebieden voor havenactiviteiten en vervoeren betrekking heeft. 
 
Er zijn verschillende bedrijven (Loxam, Apragaz, Tecnoflex, Corderie Barrois & Fils, Citydev, Net Brussel, GL 
Events, Auto Alper, Cordenpharma, Total Belgium…) en ook twee watersportclubs (le Royal Sport Nautique 
de Bruxelles en Union Nautique de Bruxelles) langs de steenweg gevestigd. 
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2.3 Bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) 
 
Geen BBP binnen de perimeter. 
 
2.4 Erfgoed 
 
Binnen de perimeter ligt geen beschermd gebied maar gedeeltelijk binnenin bevindt er zich wel een gebied 
met archeologisch potentieel. 
  

 
Detail uit kaart van Archeologische atlas – bron: Brugis 

 
De gebouwen van beide watersportclubs hebben een zeker architekturale waarde en verdienen extra 
aandacht in het project. 
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2.5 Eigendomsgrenzen 
 
 

 
Uittreksel Bijzonder Plan van Aanleg nr.51-24bis van juni 1973, stuk tussen het Marlystraatje en de Marlylaan 
 

 
 
Uittreksel Bijzonder Plan van Aanleg nr.51-24bis van juni 1973, stuk tussen de Marlylaan en nr.188 
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Uittreksel Bijzonder Plan van Aanleg nr.51-24bis van juni 1973, stuk tussen nr.188 en de Antoon van Osslaan 
 
In het kader van de uitwerking van het Plan van Aanleg nr.51-42bis van juni 1973, werd een rooilijnplan 
opgesteld voor de Vilvoordsesteenweg. Aangezien dit plan nooit goedgekeurd werd in definitieve lezing, kan 
de vergunningsaanvraag hiermee geen rekening houden. 
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2.6 Statuut en hiërarchie van de wegen 
 

 
Uittreksel uit de Mobigis-kaart "Hiërarchie van de wegen" 

 
De Vilvoordsesteenweg is een gewestweg met het statuut van een interwijkenweg (in het blauw op de kaart), 
net zoals de Marlylaan. De Antoon van Osslaan, daarentegen, is een hoofdweg (in het oranje op de kaart). 
 

3 Bestaande toestand – Vaststellingen 
 

3.1 Plaatsbeschrijving 
 
De Vilvoordsesteenweg is een brede weg (ongeveer 7 m) voorzien van een rijstrook in elke richting waar veel 
verkeer rijdt. 
Langs de kant van het kanaal is er een aanliggend tweerichtingsfietspad met een breedte van ongeveer 2,5 
meter, niet beschermd door een berm. 
Langs de kant van de bebouwing bevindt zich een betonnen stoep van ongeveer 2 meter die vroeger als 
fietspad werd gebruikt. Achter deze stoep is er een terreinstrook waar zich gedeeltelijk wildparkeren voordoet. 
 
3.2 Organisatie van het verkeer 
 
3.2.1 Voetgangers en PBM's 
 
Vanwege het gebruik van de gebouwen en de omgeving zijn er maar weinig voetgangers die zich binnen de 
ontwerpperimeter bewegen, met uitzondering van de omgeving rond beide watersportclubs en afgezien van 
de werknemers van de verschillende bedrijven die langs de steenweg gevestigd zijn. 
Langs de kant van de bebouwing is er sprake van een zeer onregelmatig wegdek, het oude fietspad doet nu 
dienst als stoep. 
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Langs de kant van het kanaal is er niets voorzien voor de voetgangers, er is enkel maar het 
tweerichtingsfietspad. Behalve ter  
hoogte van de voetgangersoversteekplaatsen tegenover de watersportclubs is er een doorgang is naar het 
kanaal. 
 
3.2.2 Fietsers 
 
Momenteel bevindt zich langs de kant van het kanaal een aanliggend tweerichtingsfietspad met een breedte 
van ongeveer 2,5 meter. Binnen de ontwerpperimeter wordt dit fietspad niet beschermd door een berm die 
zorgt voor een scheiding tussen rijweg en fietspad (op bepaalde plekken is er een kleine berm die geen 
enkele bescherming van de rijweg biedt). Zwaar vrachtverkeer maakt met hoge snelheid gebruik van de 
Vilvoordsesteenweg, wat fietsverkeer onaangenaam maakt en wegens het gebrek aan afscherming onveilig. 
 

 
Uittreksel uit de Mobigis-kaart "GFR en FIETS-GEN" 
  

De ontwerpperimeter wordt doorkruist door de gewestelijke fietsroute 
Kanaal (GFR CK)(blauwe streep op de kaart) en het fiets-GEN (paarse 
stippellijn op de kaart). 
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Bestaande toestand 

 
3.2.3 Openbaar vervoer 
 

 
Uittreksel uit de Mobigis-kaart "MIVB-lijnen" 
 
 
3.2.4 Autoverkeer 
 
Het is zeer druk op de Vilvoordsesteenweg, met voornamelijk zwaar vrachtverkeer. 
Snelheidsbeperkingen missen coherentie. Borden met snelheidsbeperkingen tot 70km/h en 50km/h wisselen 
elkaar af. 
De breedte van de weg nodigt uit om hard te rijden. 
 
  

Bus 57 van de MIVB doorkruist de zone van het project tot de Marlylaan 
waar hij afslaat. 
Binnen de projectzone rijdt geen enkele andere vorm van openbaar 
vervoer. 
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3.2.5 Uitzonderlijk vervoer 

 
 
Volgens de kaart met de routes van het uitzonderlijk vervoer kan het stuk van de Vilvoordsesteenweg dat het 
voorwerp is van deze studie uitzonderlijk vervoer van categorie R 4 opvangen en dus moet op deze wegen 
een minimumbreedte van 7 meter zonder enig obstakel worden voorzien. 
Het ontwerp houdt rekening met de draaibewegingen die op deze wegen door uitzonderlijk vervoer moeten 
worden uitgevoerd. 
 
3.2.6. Parkeren 
 
Er zijn binnen de zone geen parkeerplaatsen aangelegd.  
 
Er doet zich veel niet-georganiseerd parkeren voor (ook vele geparkeerde vrachtwagens) 
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3.2.7 Verkeersveiligheid 
 
Er zijn weinig voetgangersoversteekplaatsen die bovendien niet aan de PBM-normen voldoen. 
De bestrating van de "stoep" is tamelijk onregelmatig en biedt niet het nodige comfort om veilig te zijn. 
 
Het afzonderlijke tweerichtingsfietspad is niet breed genoeg en vanwege het ontbreken van een berm voor 
scheiding van de weg is het er gevaarlijk door het zware vrachtverkeer dat op de steenweg rijdt. 
 
De breedte van de weg leidt tot hoge snelheden. 
 
Op de weg zijn twee snelheidsbeperkingen van toepassing. Op een gedeelte geldt 70km/h, op een ander 50 
km/h.  
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3.3 Geluidssituatie 

 
 
Als we de kaart bekijken, merken we dat de perimeter van de studie betrekking heeft op een zone waar de 
grenswaarden overschreden worden (grens: 65 dB(A) overdag en 60 dB(A) 's nachts). 
 
Op de Vilvoordsesteenweg is er sprake van geluidshinder door het autoverkeer en het zware vrachtverkeer 
dat met onaangepaste snelheid over de in slechte staat verkerende weg rijdt.  
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3.4 Afwateringsproblemen 
 
Bij hevige regenval raakt de weg overstroomd, wat zeer hinderlijk is voor alle weggebruikers en dan vooral 
voor fietsers en voetgangers die er zich bewegen. 
Vivaqua is overgegaan tot inspectie van de koker van de twee riolen die zich binnen de perimeter van de 
studie bevinden. Er is geen probleem met het riool dat ligt tussen Marly en Buda. 
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3.5 Aanplantingen, verlichting, stadsmeubilair en materialen 

 
3.5.1 Aanplantingen 
 
Er staan 33 populieren langs de Vilvoordsesteenweg, aan de kant van de bebouwing vooraan in de 
Marlylaan. 
 

  



19 

 

 

 
3.5.2 Verlichting 
 
De verlichting langs de kant van het kanaal blijft behouden. 
 

 
 
Die aan de kant van de bebouwing wordt vervangen. 
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3.5.3 Stadsmeubilair 
 
Er is binnen de perimeter weinig stadmeubilair: 
 
Enkele elektriciteitskasten        new jerseys en betonnen paaltjes 

 
Balustrades langs het kanaal                Reclamezuil 

 
 
3.5.4 Materialen 
 

De weg is voorzien van een asfaltbestrating die in een slechte staat verkeert. 

 
 
Het aanliggende tweerichtingsfietspad is verhard met asfalt dat zich in een redelijk goede staat bevindt.  
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Het trottoir is onregelmatig verhard met beton (bestrating van het oude fietspad) en op sommige plekken 
liggen er klinkers en asfaltstroken, allemaal in slechte staat. 
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4 Project 
 
4.1 Algemene beschrijving van het project 
 
Dit project heeft als doel om het omgevingskader van de stedelijke ruimte langs dit gedeelte van de 
Vilvoordsesteenweg te verbeteren. Het stuk van de Vilvoordsesteenweg tussen het kanaal en de muur van 
het Kasteel van Laken toont mooi dat een wat meer stedelijke inrichting van de kanaaloever mogelijkheden 
biedt om een promenade aan te leggen langs het kanaal. 
Kortom, dit project heeft als ambitie om de stedelijke aanblik van dit deel van de Vilvoordsesteenweg te 
versterken of, beter nog, te creëren.  
Daartoe voorziet het project in de aanleg van een brede, aangeplante berm tussen de rijbaan en het fietspad. 
Dat fietspad zal trouwens ook verbreed worden, zodat er een fiets-wandelweg ontstaat.  
 
Aan de andere kant van de rijbaan wil het project alle kansen geven aan activiteiten of ontwikkelingen langs 
de steenweg. Dat is meteen ook de reden waarom de inrichting aan de bebouwde kant vrij sober is. 
 
Om het aantal onteigeningen te beperken en bepaalde activiteiten langs de steenweg zo min mogelijk te 
hinderen, besliste men om de rijbaan niet te fors te verbreden. Het project gebruikt dus niet de volledige 
ruimte die in het rooilijnplan wordt gesuggereerd.  
Op die manier is de trottoirlijn aan bebouwde zijde ook regelmatiger. Die lijn verhindert de aanleg van twee 
parkeerstroken, zodat de breedte van de berm tussen fietspad en rijbaan aanvaardbaar blijft. 
 
Dit programma is geënt op het Feder-project (een steunmaagregel van het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling), met als doel om de fietsinfrastructuur langs de Vilvoordsesteenweg te verbeteren. 
Deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ontving steun in het kader van de prioritaire werkpijler 3. 
"Ondersteunen van de ontwikkeling van een kringloopeconomie en het rationeel gebruik van grondstoffen in 
de groeifilières", met als specifieke doelstelling 3.3: "De milieukwaliteit verbeteren van de stedelijke 
gebieden".  
Het project sluit aan bij het Feder-programma getiteld: "Herdefiniëring van de Fietsroute Noord-Zuid - Nieuwe 
fietsverbindingen langs en rond de gewestelijke route en REVER-traject 'Kanaal'". 
Om een brede berm aan te leggen en een fiets-wandelpromenade tot stand te brengen die breder is dan het 
fietspad dat er nu ligt, wordt de huidige bedding van de rijbaan opgeschoven in de richting van de bebouwde 
kant. 
Zo kan er naast het kanaal een voldoende breed tweerichtingsfietspad worden aangelegd, samen met een 
trottoir, en kan de berm tussen de openbare weg en het fietspad worden aangeplant. 
Aan de bebouwde kant komen er trottoirs en parkeerstroken. 
Dit project sluit overigens aan bij twee andere projecten van de Haven van Brussel, bedoeld om deze plek op 
de linkeroever van het kanaal te verfraaien. 
Het eerste project van de Haven is de bouw van een terminal voor cruiseschepen (zie 4.2).  
Het tweede project vinden we meer naar het begin van het kanaal, tussen de toekomstige Meudonterminal en 
nr. 104, die een verbinding biedt met het Meudonpark en dus ook op met het centrum van Neder-Over-
Heembeek. Met dit project wil men ook een aangename wandelpromenade aanleggen naast het fietspad (zie 
4.2). 
Deze drie aangrenzende projecten zullen leiden tot een merkelijke verbetering in het omgevingskader van de 
stedelijke ruimte op de hele linker kanaaloever en de Vilvoordsesteenweg, tussen de Budabrug en nr. 104.    
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4.2 Te verwachten toekomstige situatie 
 
Aanpassing van de N260 (Vilvoordsesteenweg - Brusselsesteenweg), die door twee gewesten loopt: 
Aansluitend op de plannen voor de Vilvoordsesteenweg, waarvoor deze aanvraag tot stedenbouwkundige 
vergunning wordt ingediend, staat er ook een ander inrichtingsproject gepland, dat het grondgebied van 
Vilvoorde en Neder-Over-Heembeek bestrijkt en de laatste ontbrekende schakel vormt in de fietsverbinding 
tussen de twee gewesten. Dit project werd vrijgesteld van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
(ref. DFM/114 betekend door de gedelegeerd ambtenaar op 7/02/2017). 
 
Project van de Haven van Brussel voor de stroomopwaartse kanaaloever: 
De Haven plant de inrichting van een skatepark en de heraanleg van de kanaaloever (zie planuittreksel op de 
volgende pagina) tussen nr. 104 en de toekomstige Meudonterminal. 

 
 

Project van de Meudonterminal: 
Er wordt momenteel een cruiseterminal gebouwd, op de grens van dit wegenbouwproject. De fiets-
wandelpromenade langs de steenweg sluit rechtstreeks aan op de wandel- en fietsweg waarin de plannen 
voor de terminal voorzien (zie onderstaand overzichtsbeeld).  
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Project van het Agentschap Net Brussel: 
Er komt een nieuw gewestelijk containerpark naast het gebouw van Total Belgium op nr. 214, dat zal worden 
uitgebaat door het agentschap Net Brussel (ANB). Het ANB zal ook andere gebouwen betrekken.  
Het container- en recyclagepark en de andere gebouwen van het ANB zullen heel wat bezoekers en 
werknemers aantrekken. 
 

 
 

Het plan zit vervat in de plannen van de stedenbouwkundige vergunning, teneinde de integratie van dat 
project in het project voor de Vilvoordsesteenweg te kunnen evalueren. Het plan van aanleg voor de 
openbare weg wordt afgestemd op het plan van Net Brussel.  
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4.3 Effecten 
 
4.3.1 Voetgangers en PBM 
 
Aan de kruispunten komen vluchtheuvels daar waar de breedte dat toelaat.  
Er komen ook twee oversteekplaatsen voor voetgangers.  Die worden beveiligd met behulp van vluchtheuvels 
op de rijbaan.  
Ze worden aangepast aan personen met beperkte mobiliteit (verlaging van het trottoir en noppentegels). De 
oversteekplaatsen komen ter hoogte van de bedrijvenzone, waar een zeker aantal voetgangers zal willen 
oversteken naar de kanaalpromenade.  
 
Ter hoogte van de watersportclubs moeten twee oversteekplaatsen komen zodat de roeiers veilig kunnen 
oversteken met hun boten. Ook een verkeersplateau dat de twee oversteekplaatsen omvat en 
oversteeklichten op aanvraag behoren tot de voorstellen. Gelet op de vereiste breedte om boten te hanteren 
en ermee over te steken, moet dat plateau, met daarop dus de twee oversteekplaatsen, heel lang zijn. Om die 
reden is in de plannen geen centrale vluchtheuvel voorzien => het verkeersplateau wordt verhoogd en heeft 
zo al een verkeersremmend effect. 
Langs de bebouwde kant krijgen de voetgangers een vernieuwd trottoir van 2,0 tot 2,5 meter breed. 
En naast het kanaal wordt een deel van het huidige fietspad omgevormd tot voetpad. Zo ontstaat er een 
heuse promenade langs het kanaal. 
 
Naast de betreffende zone uit het FEDER-project worden ook twee beveiligde oversteekplaatsen voor 
voetgangers voorgesteld. Een ter hoogte van de Driegatenstraat, de andere aan nummers 92 tot 95, ter 
hoogte van de halte van het openbaar vervoer. Voor de oversteek aan de Driegatenstraat moet evenwel een 
boom van 15 cm diameter en een meter hoog worden geveld.   
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4.3.2 De fietsers 
 
Het geplande tweerichtingsfietspad langs het kanaal wordt verschoven, zodat er een buffer ontstaat tussen 
het fietspad en de rijbaan. Op die manier worden de fietsers van de weg gescheiden door een berm die zal 
worden aangeplant vanaf nr. 170 van de steenweg, en tussen het begin van de perimeter en deze plek komt 
een haag die als buffer moet dienen tussen de fietsers en de rijbaan. 
Deze aangeplante berm zal het fietspad afschermen van het autoverkeer en ervoor zorgen dat het fietspad 
niet vervuild wordt door steentjes die door het verkeer op het fietspad belanden. 
 
4.3.3 Het openbaar vervoer 
 
Geen effecten voor buslijn 57 van de MIVB. 
De toekomstige lijn 56 rijdt niet over dit deel van de Vilvoordsesteenweg. 
 
4.3.4 Het autoverkeer 
 
De bedding van de rijbaan wordt verlegd in de richting van de bebouwing. Daarvoor zijn onteigeningen nodig, 
gelet op het feit dat het rooilijnplan niet geldig is.  
In beide richtingen wordt één rijvak behouden.  Op het hele traject zal een snelheidsbeperking van 50 km/u 
gelden. 
De rijbaan wordt iets smaller (6,80 m), zodat de auto's automatisch vaart minderen. Ook de vluchtheuvels aan 
elke voetgangersoversteekplaats en het verkeersplateau ter hoogte van de roeiclubs moeten helpen de 
snelheid te beperken. 
Ter hoogte van het kruispunt van de Budabrug wordt de voorsorteerstrook om links af te slaan verlengd. 
Er wordt een meerbreedte voorzien, zodat vrachtwagens gemakkelijker kunnen manoeuvreren bij het uitrijden 
van de gebouwen van Total Belgium en Net Brussel, en zodat de containerparkgebruikers vlotter kunnen 
wegrijden. 
 
4.3.5 Uitzonderlijk vervoer 
 
De rijbaanbreedte en de draaistralen zijn aangepast om een vlotte doorgang van uitzonderlijke transporten te 
verzekeren. 
De plaats van de driekleurige verkeerslichten moet worden onderzocht in functie van de passage van die 
uitzonderlijke transporten. 
 
4.3.6 Parkeren 
 
Er zal zijlings geparkeerd kunnen worden naast het trottoir langs de bebouwde kant. De parkeerstrook wordt 
2,50 m breed, zodat ook vrachtwagens er kunnen parkeren. Dankzij deze extra parkeerruimte voor 
vrachtwagens/autocars kan een deel van dat parkeerverkeer worden opgevangen en hoeft er minder in de 
buurt van het stadscentrum te worden geparkeerd.  
 
Tegenover de roeiclubs wordt een loszone voor boten ingericht buiten de rijbaan, zodat boten afgeladen 
kunnen worden naast het kanaal en de roeiers de gevaarlijke oversteek niet meer hoeven te maken.   
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4.3.7 Verkeersveiligheid 
 
De veiligheid van alle weggebruikers gaat erop vooruit. 
Er komen meer oversteekplaatsen voor voetgangers. Die worden beveiligd met behulp van vluchtheuvels 
en/of driekleurige verkeerslichten. 
Over het hele traject zal een snelheidsbeperking van 50 km/u gelden. De aanleg van vluchtheuvels en van 
een verkeersplateau moet helpen om de snelheid omlaag te halen. De berm tussen het fietspad en de rijbaan 
beschermt ook de gebruikers van dat fietspad. En door de aanleg van parkeerzones zijn ook de voetgangers 
die aan de bebouwde kant wandelen, beschermd. 
 
4.3.8 De geluidssituatie 
 
Door het huidige wegdek, dat in slechte staat is, te vervangen en de snelheidslimiet te verlagen, zal de 
geluidssituatie erop verbeteren. 
 
4.4 Specifieke inrichtingen 
 
4.4.1 Beplantingen  
 
Om het kruispunt veilig te maken, moeten 3 populieren geveld worden.  
Om die andere populieren in de rij te behouden, wordt voorgesteld om de breedte van de berm tussen het 
fietspad en de rijbaan te beperken tot 2 meter. 
 
Gelet op de breedte van die berm kan overwogen worden om bomen met een brede kruin aan te planten.  
In de bermzone waar hoogstammige bomen passen, worden twee soorten voorgesteld: 
 
De nieuwe bomen worden aangeplant in een plantput van 3,5 meter, naast de boordstenen. De boomsoort 
wordt aangepast aan de locatie, in dit geval een vrij vochtige dalbodem waar de wind vrij spel heeft. 
Elzen zijn dan een goede keuze: 
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Elzen zijn middelhoge bomen die tot 20 meter hoog kunnen worden en zich vooral thuis voelen in vochtige 
en veenachtige bossen, of langs waterlopen. Elzen kunnen overigens perfect gecombineerd worden met 
een wadistelsel. De els vertoeft graag op zonnige plaatsen en gedraagt zich goed in arme bodems. 

• De zwarte els (Alnus glutinosa) is een vrij grote soort (20 meter). Dit soort els houdt van zonnige 
plekken met een vochtige, maar verluchte en goed afwaterende bodem. Deze boom is zeer 
winterhard, is wind- en zeewindbestendig en verdraagt verharding en luchtverontreiniging. Hij 
wortelt diep.  

• De Italiaanse els: de Alnus cordata, ook Italiaanse of hartbladige els genoemd, is een middelgrote 
boom (15 m). De Alnus cordata houdt van zonnige plekken met een vochtige, maar verluchte en 
goed afwaterende bodem. Deze boom is zeer winterhard, is wind- en zeewindbestendig en 
verdraagt verharding en luchtverontreiniging.  

• De witte els: Alnus incana is een middelgrote boom, vaak meerstammig. Hij houdt van zonnige 
plekken met een vochtige, maar verluchte en goed afwaterende bodem. Deze boom is zeer 
winterhard, is wind- en zeewindbestendig, verdraagt verharding en luchtverontreiniging en trekt bijen 
en vlinders aan. 

 
Aan de bebouwde kant is geen bomenrij voorzien. Door de aanwezigheid van nutsleidingen en om de 
activiteiten van bepaalde bedrijven niet te hinderen, is de aanplanting van een doorlopende rij bomen niet 
mogelijk.  
 
Voor de bermzones waar geen bomen geplant kunnen worden omdat er nutsleidingen lopen, wordt 
voorgesteld om struiken te zetten. Een combinatie van verschillende soorten is denkbaar, bijvoorbeeld per 
blok.  
De voorgestelde soorten komen van een lijst "BOMEN EN STRUIKEN TOEGELATEN IN EEN ZONE VAN 3 
METER GEMETEN AAN WEERSKANTEN VAN DE AS VAN DE LEIDING" (Fluxys - Sibelga) en worden 
getoetst aan de soorten die het BIM suggereert.  
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Ze mogen niet hoger zijn dan 1,5 m of een diameter van niet meer dan 10 cm hebben op een hoogte van 1,5 
cm. 
Die beperking van 1,5 m is nodig om de sociale controle van de promenade langs het kanaal te vrijwaren. 
Hier en daar mogen de struiken tot op 2 meter komen.  

• Acer campestre 
• Amelanchier lamarckii 
• Calluna vulgaris 
• Elaegnus (commutata) 
• Elaegnus pungens ‘Maculta 
• Ilex (crenata) 
• Kolkwitzia amabilis 
• Lespedeza thunbergii 
• Osmanthus Burkwoodii 
• Pieris floribunda 
• Rosa canina 
• Salix hastata ‘Wehrhahnii’ 
• Tamarix pentandra 
• Weigelia florida ‘Purpurea’ 
• Ribes uva-crispa - Kruisbes + alle andere kleine vruchten  
• Cotoneaster lucidus - Dwergmispel  
• Ulex europaeus - Gespeldoorn (2 m) ok 
• Potentilla fruticosa - Heesterganzerik  
• Vitex agnus-castus - Monnikenpeper, Kuisheidsplant (2 m) 
• Rosa spp. - Struikroos (rugosa) 
• Ligustrum vulgare - Wilde liguster (gesnoeid)  
• Symphoricarpos spp.- Sneeuwbes 
• Buxus spp. - Buxus (indien gesnoeid)  
• Physocarpus spp. – Blaasspirea 
• Lonicera spp. - Kamperfoelie   

 
 
4.4.2 Verlichting 
 
De verlichting aan de kant van het kanaal wordt behouden, die aan de bebouwde kant wordt vervangen. 
Het type van de nieuwe verlichting hangt af van het gewestelijk verlichtingsplan. De verlichtingstoestellen 
komen op palen van 7 meter hoog.  
Er moet een lichtstudie voor de rijbaan gepland worden, om te bepalen waar de palen juist moeten komen.  
Bij de plaatsing van de palen moet rekening worden gehouden met de bestaande in- en uitritten van de 
bedrijven.   
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4.4.3 Het stadsmeubilair 
 
Er zijn banken voorzien.  
Aan de voetgangersoversteekplaatsen komen vuilnisbakken.  
Er worden paaltjes geïnstalleerd op plaatsen waar vaak wild wordt geparkeerd. 
 
4.4.4 De materialen 
 
De rijbaan wordt geasfalteerd. De verharding van de weg zou best in gewapend beton worden uitgevoerd, 
maar omdat er nutsleidingen lopen onder de toekomstige bedding van de rijbaan, is dat geen optie. 
De parkeerzones en de vluchtheuvels buiten de voetgangersoversteekplaatsen worden aangelegd in 
porfierkeien, indien mogelijk gerecupereerd van andere bouwplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
De laadzone voor roeiboten wordt uitgevoerd in grasdals, om mooi aan te sluiten op de aangeplante berm en 
om wildparkeren te ontmoedigen.  
Het fietspad wordt aangelegd in okerkleurig asfalt (zie onderstaande foto). 
Het trottoir aan de kant van het kanaal wordt uitgevoerd in grijze betonklinkers van 20x20 cm (zie 
onderstaande foto). 
Het trottoir langs de bebouwde kant wordt uitgevoerd in grijze betonklinkers van 20x20 cm, behalve voor de 
ingang van bedrijven. Daar wordt de verharding uitgevoerd in een lichtgrijs, ter plaatse gegoten beton met 
een fundering in gewapend schraal beton. Omdat er op die plaatsen heel wat passage is van voertuigen, zou 
het trottoir ter hoogte van die inritten anders te snel verslechteren.  
De boordstenen langs de rijbaan en de parkeerzones zullen worden uitgevoerd in beton, ter plaatse gegoten 
(zie onderstaande foto voor een voorbeeld),  en 20 cm breed zijn. Aan de bebouwde kant worden de 
boordstenen afgeschuind, om een flexibele toegang te verzekeren tot de zones achter de parkeerstrook. Die 
afschuining wordt voorzien langs de hele rijbaan, zodat de buurtbewoners naar wens toegang hebben tot de 
aanpalende terreinen.  



31 

 

 

 

 
 
4.4.5 De riolering - de opvang van regenwater 
 
Alle straatkolken worden vervangen. 
Vanaf nr. 152 tot aan de Marlylaan wordt de riolering vernieuwd. Deze werken horen bij de werken voor de 
aanleg van de Meudonterminal. 
 
In het kader van het "Waterbeheerplan voor de periode 2016-2021" van Leefmilieu Brussel, kan overwogen 
worden om, indien mogelijk, wadi's te trekken in de nieuw aan te leggen berm.  
 
De uitvoering van die wadi's hangt af van twee voorwaarden:  
  
De verenigbaarheid van de nutskabels en -leidingen in de betreffende bermzone met het wadistelsel. Dit moet 
onderzocht worden met de bevoegde nutsbedrijven. 
 
Daarbij moet worden nagegaan of de insijpeling van het regenwater de kaaimuur van het kanaal niet 
verzwakt. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Haven van Brussel.  
 
Het voorgestelde systeem wordt geïllustreerd in het onderstaande schema. De wadi's zullen het regenwater 
opvangen van de helft van de baan en alle regenwater van de fiets-wandelpromenade. Het water loopt in de 
wadi aan de kant van de rijbaan via gerichte openingen (om de 15 meter) in de boordstenen. Een andere 
optie is om schanskorven te plaatsen langs de watergoot van de rijbaan. Het water kan dan door de 
schanskorven sijpelen.  
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De wadi zou ongeveer 50 cm diep worden. Hij wordt beplant met soorten die de lokale omstandigheden goed 
verdragen. De aangeplante bomen kunnen bijvoorbeeld de elzen zijn uit punt 4.4.1.  
Lage aanplantingen tussen de bomen hebben een hoogte van 50 cm tot 1 m. Dankzij die aanplantingen 
vereist de wadi een beperkt onderhoud.  
De voorgestelde aanplantingen in de wadi's op plaatsen waar nutsleidingen de aanplanting van bomen 
verhinderen, zijn niet meer dan 1,5 m hoog.  
 
Op een laag punt moet er een overstort naar het kanaal worden voorzien. Die moet absoluut met stenen 
worden bedekt, om het onderhoud te vergemakkelijken. Dit overstort wordt idealiter aangesloten op een 
bestaande afvoer naar het kanaal. 
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4.4.6 De elektriciteitscabine 
 
Op het trottoir, aan de bebouwde kant net voor het kruispunt met de Marlylaan, staat een elektriciteitscabine 
die verplaatst moet worden in de richting van de Marlylaan of worden verwijderd. Dit moet bekeken worden 
met Sibelga. 
 
In het kader van de stedenbouwkundige vergunning wordt verzocht om de kasten van nutsleidingen langs de 
rijbaan zo veel mogelijk weg te nemen. 
 
4.5 Overwogen en niet-gekozen alternatieven 
 
Berm voor de roeiclubs:  
Dit is een mogelijk alternatief, maar de vluchtheuvel in het midden zou heel lang moeten zijn, omdat de twee 
oversteekplaatsen vlak bij elkaar liggen en omdat om bepaalde boten te hanteren er veel ruimte nodig is.
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Oversteek zonder vluchtheuvel aan de uitrit van de terreinen van citydev (rechts van nr. 156): 

 
 
Een parkeerstrook aanleggen langs het kanaal:  
Een alternatief dat het niet haalde, om te vermijden dat mensen er oversteken naar de gebouwen langs de 
steenweg en om te voorkomen dat er een muur van vrachtwagens ontstaat langs het fietspad. Door de 
afwezigheid van een parkeermuur blijft het fietspad goed zichtbaar en verhoogt het veiligheidsgevoel.  
 
Een brede promenade en/of berm tussen de promenade en de rijbaan. Door de aanwezigheid van een 
gasleiding onder middendruk kunnen de boordstenen langs de rijbaan en de berm niet meer in de richting van 
de bebouwing worden verlegd. De leiding zou dan immers onder de aanplantingszone lopen.  
 
Door parkeermogelijkheid te voorzien langs beide kanten van de rijbaan, zou er nogal wat grond onteigend 
moeten worden. Die versie haalde het dan ook niet.  



35 

 

 

 

5 Bouwplaats 
 
Rekening houdend met de economische en sportieve activiteiten, moet de weg in ieder geval in één rijrichting 
toegankelijk blijven. Tijdens de werkzaamheden wordt te allen tijde toegang verleend aan de omwonenden. 
 
In een eerste fase zullen de werkzaamheden langs de kant van de bebouwing aanvangen waarbij ze over de 
helft van de weg worden uitgevoerd, met inbegrip van stoep en parkeerzone.  
Tijdens deze periode wordt een rijstrook vrijgehouden om in ieder geval één rijrichting voor het verkeer van de 
bouwplaats te behouden.  
 
Tijdens een tweede fase zullen de werkzaamheden langs de kant van het kanaal plaatsvinden. Er zal dan 
langs de kant van de bebouwing op de nieuwe stoep een omleiding voor fietsers en voetgangers worden 
ingesteld.  
 
Het gebruik van ter plaatse gegoten kantstenen langs de weg en de parkeerzones zal de duur van de 
werkzaamheden aanzienlijk inkorten. 
 
 
 

*** 
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