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Geachte mevrouw, geachte heer, 
Zoals eerder reeds door de pers medegedeeld en op onze site aangegeven, informeren wij u  
dat de MIVB zal starten met de bouw van een nieuwe metrostelplaats onder de Simonetlaan. 

Om de frequentie van de metro te verhogen, is het absoluut noodzakelijk om de nieuwe metrostellen 
te stockeren en te onderhouden die weldra worden geleverd en waarmee het stadscentrum bereikt 
zal kunnen worden met betere frequenties. 
Om de overlast die de werf met zich meebrengt, zoveel mogelijk te beperken, werd besloten om de 
wanden en de dakplaat van de stelplaats vanaf de rijweg te bouwen, en pas nadien de uitgraving 
en de binneninrichting uit te voeren.   
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Brussel Mobiliteit maakt van deze werk-
zaamheden gebruik om de Simonetlaan opnieuw 
in te richten en ze beter te integreren in de 
nieuwe wijk die in volle ontwikkeling is. Om de 
zwakke weggebruiker beter te beschermen, 
zullen er fiets- en voetpaden worden aangelegd. 

 
 
 
 
 

VERKEER EN PARKEREN 
Om de mobiliteit in de wijk te garanderen, zal de MIVB afwisselend op beide zijden van de 
Simonetlaan werken. Daarom zullen de eerste werken erin bestaan de bestaande zuidelijke weg te 
verbreden om het verkeer in beide richtingen mogelijk te maken  en een centrale strook in te richten die 
enkel toegankelijk zal zijn voor de spoeddiensten. 

De bestaande parkeerplaatsen (voornamelijk voorbehouden voor vrachtwagens) zullen niet meer 
beschikbaar zijn tijdens de werken. 

Het benzinestation Texaco en het parkeerterrein INDIGO blijven toegankelijk tijdens alle fasen van 
de werkzaamheden. 

 
 

VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN: 
tussen de Simonet-rotonde en de 
Researchdreef, tussen de Wybranlaan en de 
Lenniksebaan en op de Simonet- rotonde Zie 
blauwe zones hiernaast. Geschatte duur van 
de werkzaamheden : van 30/01/2017 tot 
23/02/2017. 

BOUWFASE I : op de volledige Noordkant van 
de Simonetlaan (huidige wegen vanaf de Ring 
naar de rotonde) tussen de Simonet-rotonde 
en de Cora-rotonde. Het verkeer zal in beide 
richtingen verlopen op de rijbaan aanvankelijk 
gaande  naar de Ring  (Zuidkant).  Geschatte  
duur  van de werkzaamheden: van 13/02/2017 
tot 26/09/2017. 



 

 

 
 
 
 

OPENBAAR VERVOER 
In dit stadium van de werkzaamheden zijn er geen grote verstoringen van het metro- of 
busverkeer (De Lijn) voorzien. 

INFO 
www.mivb.brussels 

070 23 2000 

Aan de betrokken haltes. 

 

 

Wij werken aan een verbetering van uw omgeving.  

Wij danken u voor uw begrip. 

 

Het projectteam stelplaats Erasmus  

http://www.mivb.brussels/
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