
Stand van zaken 

3 prioritaire FietsGENroutes 

in Brussel 



De Kanaalroute 

• Maakt deel uit van GFR-netwerk 

• In uitvoering sinds 2002 



Van grens tot Budabrug 

Afgewerkt : 

• Omleiding rond Carcoke 

• Alternatief via Vaartdijk 

Opportuniteiten : 

• Milieuvergunning  

• Opdeling terrein Bpost 

In afwachting van uitvoering : 

• Omkeren weg/fietspad op 
grens 

 

 

 



Van Budabrug tot Van Praet 

Afgewerkt 2009 
(verplaatsing fp naar kanaalkant 
steenweg) 

Opportuniteiten : 
• Onderbrugging Van Praet 

met EFRObudget. Blijft 
probleem toelating 
BRYC/Koninklijke Schenking 

• Op termijn verder 
afscheiden van fietspad met 
beboomde berm (weg 
opschuiven)  

 



Van Praet tot de Trooz 

Afgewerkt <2004 
Blijvend probleem : opgevat 
als 2 éénrichtingsfietspaden; 
kanaalkant op termijn 
verbreden naar drie meter 

Opportuniteit : onderbrugging De Trooz met EFRObudget 



Van de Trooz tot Sainctelette 
Afgewerkt : 
• Voorlopige inrichting op Havenlaan (+-

2m50 gedeeld trottoir aan beide zijden) 

Lopende : 
• Bouwvergunning definitieve 

herinrichting Havenlaan en 
Claessensstraat vóór eind dit jaar 
aangevraagd. 

Opportuniteit : 
• Onderbrugging Sainctelettesquare met 

EFRObudget 

Probleem :  

• oversteek Sainctelette NIET opgenomen 
in bouwaanvraag Havenlaan 

 



Van Sainctelette tot Ninoofsepoort 

Afgewerkt in 2009 

Probleem  
• Onduidelijkheid Belirisproject 

Ninoofsepoort; voorlopige inrichting 
wordt deze week vernieuwd en licht 
verbeterd. 

 



Van Ninoofsepoort tot Marchantbrug 
Afgewerkt : 
• 2007 Industriekaai (vernieuwing 

2013) 

• 2004 Demedtskaai en 
Biestebroekkaai 

Probleem : 
• Fietspad aan verkeerde kant op 

Industriekaai 

Opportuniteiten : 

• Nieuwe Marchantbrug met 
rechttrekken van kanaal en 
verbreding van fietspad. 

• Onteigenen kanaalgebonden 
bedrijven om fietspad langs water 
te leggen ? 



Van Marchant tot Gewestgrens 

Afgewerkt 
• Vóór 2002 (vernieuwing toplaag 

voorzien 2014) 

In uitvoering 
• Dit najaar of voorjaar 2014 : jaagpad 

tussen Dehembrug en Gewestgrens door 
Beliris 

• Voorlopige afsluiting met doorgang voor 
fietsers en voetgangers van 
Veeweydekaai, bouwvergunning asap 
aan te vragen. 



 

Bewegwijzering : 2014 



De OMA-B route 

• Volgt groot deel Groene Wandeling 

• Route zelf is nieuw, dus nog geen concrete 
stappen wbt studie op Gewestniveau 



Gewestgrens-Bosstraat 

• Vergadering voorzien met gemeente 
Ganshoren (en Jette ?), Infrabel en Provincie 
Vl-B voor stukje van 100m. 

• Initiatief voor project aan Vl ? 



Bosstraat-Tentoonstellingslaan 
• Bestaande infra in Natura 2000-gebied 

• Bosstraat voor verbetering vatbaar 

• Mogelijkheid directer tracé op termijn 



Tentoonstellingslaan - Jeugdpark 

• Boudewijnpark, voldoet aan vereisten – 30x30 
tegels, asfaltering mogelijk 

• Alternatief tracé via Baeck/Dupré mogelijk 
(wenselijk ?); spoorberm moeilijk. 



Jeugdpark  - Stevensstraat 

• Doorsteek Jeugdpark eenvoudig te realiseren (weg in dolomie bestaat 
reeds)  

• Nog geen studie voor vervolg langs spoor, maar alternatief op korte 
termijn via St-Norbertusstraat en Gasstraat verdedigbaar (doorgaand 
verkeer geknipt) 



Stevensstraat-Kanaal 
• Moeilijkste stuk  

• In perimeter Wijkcontract Bockstael; interventie 
Gewest gevraagd voor lineaire aanleg 



 



HST-route 

 



vervolg 

 



• Geen studie lopende 

• Stukje langs L36 technisch erg moeilijk  

• Opportuniteit om tracé verder te laten lopen 
via Aarschotstraat (2richtingsfietspad langs 
talud), voorstel gemeente Schaarbeek. 


