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VOORONTWERP VAN DE 
HERINRICHTING 
Adolphe Maxlaan, Bruidsstraat, Finisterraestraat, 
Nieuwbrug, Sint-Pietersstraat en Mechelsestraat

Openbare vergadering– 30/01/2020



HERINRICHTINGS-
PROJECTEN

•Centrale lanen
In uitvoering

•Nieuwstraat
In uitvoering

• Lanen van de Kleine Ring
Voltooid

• Rogierplein
Voltooid

• E. Jacqmainlaan
Voltooid



Centrale lanen



Nieuwstraat





HUIDIGE SITUATIE



ADOLPHE 
MAXLAAN

• Sinds de jaren 1970 vele malen
opnieuw ingericht

• Voetpaden en wegdek
verslechterd

• Huidige structuur van de laan
is niet meer aangepast aan de 
verkeersomstandigheden



SITUATION EXISTANTEADVIES VAN DE 
DIENST GROENE 
RUIMTEN

• Vervangen van bomen met 
tekenen van aftakeling: dood
hout, wonden, kale kruin, 
kruinloze boom…



SINT-PIETERSSTRAAT
BRUIDSSTRAAT
MECHELSESTRAAT

• Illegaal parkeren

• Niet-conforme voetpaden

• Beschadigd wegdek

• Hygiënische problemen



DOELSTELLINGEN  
VAN HET PROJECT



• De A. Maxlaan in haar oude
glorie herstellen met de 
aanplanting van nieuwe rijen
bomen en een kwaliteitsvol
wegdek voor de voetpaden.

• De laan herinrichten zodat de 
verschillende verkeersstromen 
vlotter kunnen verlopen.

• De voorwaarden creëren voor
wandelingen in de stad en 
aaneensluitende ruimtes voor
voetgangers creëren op de noord-
zuidas van de Vijfhoek.

• Het autoverkeer verminderen
ten voordele van de 
voetgangers en 
fietsverbindingen creëren met 
de omliggende wijken.

• De A. Maxlaan laten aansluiten op 
de doelstellingen van het 
gewestelijk mobiliteitsplan Good 
Move.



HUIDIGE
SITUATIE



SITUATION 
FUTURE
TOEKOMSTIGE 
SITUATIE



MOBILITEIT



AUTO VERKEER 

Verandering in een eenrichtingsstraat van de Nieuwbrug
Verandering in een voetgangersstraat van de Finisterraestraat

Voorstel voor een nieuw

wegenstatuut

EVP MATIN : 154
EVP SOIR : 196
Février 2019

EVP MATIN : 507
EVP SOIR : 505
Février 2019



OPENBAAR VERVOER
Reorganisatie van de bushaltes en eindpunt



HERAANLEG



HET HELE PROJECT

Diensten Horeca Hotels Kleding Andere



ADOLPHE MAXLAAN

• Gelijkvloerse aanleg.

• Een centrale rijbaan.

• Brede en comfortabele voetpaden in 
blauwe hardsteen.

• Aanleg van aangeplante gebieden
met rijen hoogstammige bomen.



ADOLPHE MAXLAAN
DETAIL

Diensten Horeca Hotels Kleding Andere



ADOLPHE MAXLAAN
AANSLUITING OP DE KLEINE RING
• Verwijderen van de bushalte en -strook.

• Aanleg van leveringszones.

• Herinrichting van de in- en de uitgangen van de metro.



ADOLPHE MAXLAAN

• Geasfalteerde rijbaan
• Voetpad in blauwe hardsteen



PARKEREN ADOLPHE MAXLAAN

Voorstel voor 30 parkeerplaatsen :

• 4 parkeerplaatsen PBM ;
• 4 parkeerplaatsen gereserveerd voor taxi’s ;
• 22 parkeerplaatsen voor leveringen:

– Onder het « gedecriminaliseerde » systeem: 
iedereen kan er parkeren in ruil voor de forfaitaire 
som van 100 euro voor een periode van 4 :30 uur. 

– Vrachtwagens die leveren zijn hiervan vrijgesteld.
– Let op: bewoners kunnen in dit gebied laden/lossen. 



VOORBEELD

LEVERING

TAXI

PBM



RIJEN BOMEN: 
ELS 
(Alnus spaethii)

• Hoge kroon.
• Ondersteunt het wegdek
• Goede weerstand

• tegen de wind,
• Tegen vorst (winterhardheid

1 tot 6),
• tegen strooizout

• Hoogstammige boom
• Alleenstaande boom



NIEUWE 
VERLICHTING

City elements, ingeplant
tussen de bomen.

Zelfde model als dat van 
de centrale lanen.



MECHELSESTRAAT

• Woongebied, gelijkvloerse aanleg
met centrale afvoergoot.

• Opwaarderen van de gewestelijke
fietsroute.

• Behoud van parkeerplaatsen (8).

• Aanleg van een pleintje op het 
kruispunt met de Sint-
Pietersstraat en aanplanting van 
een boom.

• Materiaal: granieten straatstenen
vergelijkbaar met het project van 
de Nieuwstraat.



MECHELSESTRAAT
Situation existante
Huidige situatie

Pavés de granit
Graniet stenen



NIEUWBRUG

• Verandering in een eenrichtingsstraat

• Voetpaden in blauwe hardsteen

• Verwijderen van illegale parkeerplaatsen



BRUIDSSTRAAT
EN SINT-PIETERSSTRAAT
• Woongebied, gelijkvloerse aanleg met centrale afvoergoot. 

• Sint-Pietersstraat: 
2 leveringszones van 18m aan kruispunten & 1 shop and go van 18m

• Behouden van de toegang tot garages en leveringsingangen

• Aanplanting van een boom op het kruispunt met de Nieuwbrug

• Materiaal: granieten straatstenen vergelijkbaar met het project van de 
Nieuwstraat



BRUIDSSTRAAT
EN SINT-PIETERSSTRAAT

Pavés de granit
Graniet stenen

Situation existante
Huidige situatie



FINISTERRAESTRAAT
• Voetgangersstraat, gelijkvloerse

aanleg

• Materiaal: blauwe hardsteen –
formaat straatstenen vergelijkbaar
met de voetpaden van de A. Maxlaan.

Situation existante
Huidige situatie



VOORLOPIGE PLANNING



VOORLOPIGE PLANNING

2020

Begin van de werken van 
de concessiehouders

Opstellen van de 
aanvraag voor de 
bouwvergunning

Begin van de herinrichting

Indienen van het 
aanvraagdossier

voor de 
bouwvergunning

2021 2022

Openbaar
onderzoek en 

overlegcommissie

Afgifte van de 
bouwvergunning

Gunning voor de 
opdracht van de 

werken

Coordinatie
van de 

concessiehoudersReacties van 
de 

omwonenden

Opstellen van het vergunningsdossier

Werken van de 
concessiehouders

in fases



PLANNING PRÉVISIONNEL

Werken van de 
nutsbedrijven

• In de loop van 2021 : 
Coördinatie van de 
nutsbedrijven (Vivaqua, 
Sibelga, Proximus, …), via 
het gewestelijke OSIRIS-
platform.

• Eind 2021: uitvoering van 
de werken door de 
nutsbedrijven (Vivaqua, 
Sibelga, Proximus, …).



GEEF UW 
MENING

• Het voorontwerp kan geraadpleegd
worden vanaf 31 januari 2020 op 
www.brussel.be en bij Brussel 
Participatie 

• Uw opmerkingen en suggesties zijn
welkom tot 28 februari 2020 via dit 
email adres Julien.Mille@brucity.be

• Een gedrukte versie van dit voorontwerp
zal binnenkort bij Brussel Participatie 
geraadpleegd kunnen worden. 

• Contactgegevens:

Brussel Participatie
Emile Jacqmainlaan 19

1000 Brussel
Tel.: 02 279 21 30

van 9 tot 12h30 en van 13.30 tot 17u. 
brusselparticipatie@brucity.be

http://www.brussel.be/
mailto:Julien.Mille@brucity.be
mailto:bruxellesparticipation@brucity.be


BEDANKT VOOR UW AANDACHT


