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VOORONTWERP VAN 
DE HERAANLEG 
Adolphe Maxlaan, Nieuwbrug, Bruids-, 
Finisterrae-, Sint-Pieters- en Mechelsestraat

Openbare vergadering – 17/09/2018



GROTE 
HERINRICHTINGS-
PROJECTEN

• Centrale lanen
In uitvoering

• Nieuwstraat 
Aanvang werken: herfst 2018

• Lanen van de Kleine Ring
Afgerond

• Rogierplein
Afgerond

• E. Jacqmainlaan 
Afgerond



Centrale lanen



Nieuwstraat





BESTAANDE TOESTAND



ADOLPHE 
MAXLAAN

• Aangelegd in de jaren 70,
meermaals heraangelegd.

• Voetpaden en wegdek in 
slechte staat.

• De structuur van de laan is niet
meer aangepast aan de 
nieuwe
verkeersomstandigheden.



BESTAANDE TOESTANDADVIES VAN DE 
DIENST GROENE 
RUIMTEN

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



SINT-
PIETERSSTRAAT 
BRUIDSSTRAAT 
MECHELSESTRAAT

• Onrechtmatig parkeren

• Niet-conform voetpad

• Wegdek in slechte staat

• Hygiëneprobleem



DOELSTELLINGEN
VAN HET PROJECT



1. De A. Maxlaan zijn oude glans 
teruggeven door nieuwe 
bomenrijen te planten en een 
mooie bestrating te gebruiken 
voor de voetpaden.

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

3. Een goede omgeving scheppen 
voor wandelingen in de stad en 
aansluitende ruimtes voor 
voetgangers creëren op de 
noord-zuidas van de Vijfhoek.

4. Verminderen van het autoverkeer
ten voordele van de voetganger 
en voetgangers- en 
fietsverbindingen creëren met de 
omliggende wijken.



BESTAANDE 
TOESTAND



TOEKOMSTIGE
TOESTAND



MOBILITEIT



AUTOVERKEER 

Geen wijziging van de rijrichtingen.

Voorstel voor een nieuwe 
hoedanigheid van de weg.



OPENBAAR VERVOER
Reorganisatie bushaltes



HERAANLEG



ADOLPHE MAXLAAN

• 1 rijstrook voor het autoverkeer.

• Aanleg van 2 gemarkeerde fietspaden.

• Aanleg van parkeerplaatsen naast de 
rijweg.

• Aanplanten van hoogstammige bomen
in de parkeerzone.

• Brede, comfortabele voetpaden.



ADOLPHE MAXLAAN 
AANSLUITING OP KLEINE RING

• Schrappen van de bushalte en busstrook.
• Inrichten van een leverzone.
• Herinrichting van de ingangen en uitgangen van de metro.
• Aanleg van een verhoogd kruispunt ter hoogte van de 

Mechelsestraat.



ADOLPHE MAXLAAN

• Geasfalteerde rijweg
• Voetpad in blauwe hardsteen



BOMENRIJ: 
ELZEN 
(Alnus spaethii)

• Hoge kroon
• Kan tegen bestrating en 

plaveisel
• Goed bestand tegen: 

• wind
• vorst (winterhardheid 1 tot 6)
• strooizout

• Hoogstam
• Alleenstaande boom



NIEUWE
VERLICHTING

City elements, ingeplant
tussen de bomen.

Zelfde model als dat in de 
centrale lanen.



MECHELSESTRAAT

• Woongebied, aanleg op gelijke
hoogte (‘gelijkvloerse aanleg’)
met centrale afvoergoot.

• Opwaarderen van de gewestelijke 
fietsroute.

• Behoud van de parkeerplaatsen.

• Aanleg van een pleintje op het 
kruispunt met de Sint-
Pietersstraat en aanplanten van 
twee bomen.

• Materiaal: granieten straatstenen
gelijkaardig aan die van het 
Nieuwstraatproject.



MECHELSESTRAAT

Granieten straatstenen

Parkeerstrook
Centrale afvoergoot

Paaltje

10,45 m



NIEUWBRUG

• Behoud van het tweerichtingsverkeer
• Geasfalteerde rijweg
• Voetpad in blauwe hardsteen
• Weghalen van illegale parkeerplaatsen



BRUIDSSTRAAT 
EN SINT-PIETERSSTRAAT

• Woongebied, aanleg op gelijke hoogte (‘gelijkvloerse aanleg’) 
met centrale afvoergoot

• Behoud van de leveringszones aan de kruispunten
• Behoud van de toegang tot garages en leveringsingangen
• Aanplanten van een boom op het kruispunt met Nieuwbrug
• Materiaal: granieten straatstenen gelijkaardig aan die van het 

Nieuwstraatproject



Centrale 
afvoergoot

Granieten 
straatstenen

8,00 m

BRUIDSSTRAAT EN 
SINT-PIETERSSTRAAT



FINISTERRAE-
STRAAT
• Voetgangersstraat, 

gelijkvloerse aanleg
• Materiaal: blauwe hardsteen 

in gelijkaardig formaat als 
voor de voetpaden van de A. 
Maxlaan



VOORLOPIGE PLANNING



VOORLOPIGE PLANNING

Herinrichtingswerken



VOORLOPIGE PLANNING

Werken
nutsvoorzieningen

• In de loop van 2019: 
Coördinatie van de werken 
door de nutsbedrijven
(Vivaqua, Sibelga, Proximus …), 
via het gewestelijke OSIRIS-
platform.

• Eind 2019 - Begin 2020: 
Uitvoering van de werken 
door de nutsbedrijven
(Vivaqua, Sibelga, Proximus …).



GEEF UW 
MENING

• Vind alle informatie op 
www.brussel.be

• Uw opmerkingen en suggesties zijn 
welkom tot 18 oktober 2018 

• Waar? Hoe? Via Brussel Participatie
• Een gedrukte versie van dit 

voorontwerp zal binnenkort ter 
plaatse geraadpleegd kunnen 
worden

• Contactgegevens:

Brussel Participatie
Emile Jacqmainlaan 19

1000 Brussel
Tel.: 02 279 21 30

van 9 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 u. 
brusselparticipatie@brucity.be

http://www.brussel.be/
mailto:brusselparticipatie@brucity.be


BEDANKT VOOR UW AANDACHT
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