
OUD KORENHUIS, VILLERSSTRAAT,  
EIKSTRAAT, STOOFSTRAAT EN  
MUSSENSTRAAT WORDEN  
VOETGANGERSZONE

Vanaf dinsdag 16 augustus 2022 worden de volgende straten voetgangerszone: Oud Korenhuis, Villers-
straat, Rozendaal, Eikstraat, Stoofstraat (tussen Eik- en Cellebroersstraat) en Mussenstraat (tussen Stoof- en 

Zuidstraat). Dit wil zeggen dat er geen auto’s meer mogen rijden, behalve leveranciers, spoeddiensten, 
garagehouders of bewoners met beperkte mobiliteit of ouder dan 65. 

De wijziging gebeurt in het kader van het nieuwe circulatieschema dat de Stad invoert op 16 augustus 
2022. Een derde van het autoverkeer in de Vijfhoek heeft er geen bestemming, Dit leidt tot luchtvervuiling, 

geluidsoverlast en files. Met het nieuwe circulatieschema zorgt de Stad Brussel voor gezonde lucht en  
veilige straten voor wie er woont, werkt, op bezoek komt of komt shoppen. 

Door het uitbreiden van de voetgangerszones zorgt de Stad voor meer verkeersveiligheid rond het  
drukbezochte historische centrum, door het doorgaand verkeer te weren.  

HOE GERAAK IK TER PLAATSE? 
De Trapstraat (buiten de nieuwe voetgangerszone) wordt een eenrichtingsstraat richting Keizerslaan  

en de toegang tot het Oud Korenhuis gebeurt via de Dinantstraat en wordt geregeld door middel  
van een automatisch paaltje.  

Boucle ’accessibilité locale’
Sens de circulation actuel
Circulation locale
Changement de sens de circulation
Filtre = ’Zone à accès limité
(modalités à déterminer)
Filtre avec borne
Parking public
Zone piétonne actuelle
Nouvelles zones piétonnes
Demande de PU en cours
Places et escaliers
Espaces verts
Obstacles �xes
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Oud Korenhuis

 LEGENDE: 

 nieuwe voetgangerszone   

 bestaande voetgangerszone 

 automatisch inzinkbare paal bij  
        de ingang van de voetgangerszone

 ongewijzigde rijrichting 

 gewijzigde rijrichting of  
              eenrichtingsverkeer



WAT IS EEN VOETGANGERSZONE? 
• Voetgangers hebben voorrang. 
• Fietsers, stepgebruikers en taxi’s hebben toegang en moeten stapvoets rijden, evenals hulp- en  

onderhoudsdiensten, medische diensten, bewoners met beperkte mobiliteit of ouder dan 65 jaar. 
• Gebruikers van garages in de voetgangerszone hebben onbeperkte toegang door middel van een 

doorgangsbewijs. 
• Laden en lossen van voertuigen: tussen 4.00 en 11.00 uur (zonder doorgangsbewijs). 
• Parkeren op straat is verboden. 

OM EEN DOORGANGSBEWIJS TE VERKRIJGEN, NEEM CONTACT OP  
MET DE DIENST VERKEER:  
Administratief Centrum (1e verdieping) - Anspachlaan 6 - 1000 Brussel:
• Van maandag t/m woensdag van 8.30 tot 15.30 uur, donderdag van 8.30 tot 18.30 uur,  

vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur. 
• Mail: voetgangerszone.dem@brucity.be. 
Voor meer informatie ga naar www.brussel.be/toegang-tot-voetgangerszone.  

AUTOMATISCH PAALTJE
De toegang tot deze nieuwe voetgangersstraten wordt geregeld door een automatisch inzinkbare paal 
die bij de ingang van de wijk aan de kant van de Dinantstraat en de Trapstraat wordt geplaatst (zie kaart: 
groene bol met letter “B”). De werkzaamheden voor de plaatsing van deze paal vinden begin september 
2022 plaats. Gedurende deze twee weken zal de straat op deze plaats tijdelijk worden afgesloten. Tijdens 
de werken blijft het Oud Korenhuis toegankelijk via de Lombardstraat door een tijdelijke wijziging van de 
rijrichting.

Bekijk alle wijzigingen voor jouw wijk op www.brussel.be/goodmove.


