
 

 

 

 Gezamenlijk advies van de Colleges van burgemeester 

en schepenen van de gemeenten Kraainem, Wezembeek-

Oppem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe 

in het kader van de publieke raadpleging door de 

Werkvennootschap en de dienst Leefmilieu van het Vlaams 

Gewest over de herinrichting van de Ring Noord 

 

De Colleges van burgemeester en Schepenen van Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-
Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe brengen over bovenstaand onderwerp het volgende advies 
uit, waartoe zij werden uitgenodigd in een brief van 26 april 2021 van de Werkvennootschap (een 
vennootschap onder toezicht van de Vlaamse regering, die de projecten van de verschillende 
Vlaamse mobiliteitsoverheden coördineert) en van de dienst Leefmilieu van de Vlaamse 
gewestelijke overheid. 

De Colleges van burgemeester en schepenen van de vier bovengenoemde gemeenten hebben 
twee fundamentele opmerkingen bij de procedure. Meer bepaald de manier waarop de 
Werkvennootschap en de dienst Leefmilieu van de Vlaamse gewestelijke overheid deze 
burgerraadpleging hebben georganiseerd.  

De eerste procedurele opmerking: er werd een brochure verspreid in de brievenbussen van 
verschillende wijken in de betrokken gemeenten. Hoewel het precieze verspreidingsgebied niet 
aan de gemeenten werd meegedeeld en men zich er dus niet van kan vergewissen dat de hele 
bevolking die betrokken is bij het project waarover de publieke raadpleging wordt gehouden, op 
de hoogte is gebracht, hebben de Colleges van de 4 gemeenten opgemerkt dat de Franstalige 
versie van de brochure fouten bevat. Het 15 bladzijden tellende toelichtende dossier in het Frans 
bevat namelijk verschillende identieke schema's om potentieel verschillende wijzigingen voor te 
stellen, in tegenstelling tot de Nederlandstalige versie van de brochure. Bovendien zijn sommige 
alinea's van de tekst van de Franstalige versie moeilijk te begrijpen, omdat het lijkt alsof sommige 
gedeelten zijn vertaald door een online vertaalsoftware. 

De bij deze publieke raadpleging betrokken inwoners konden immers niet op gelijkwaardige wijze 
worden geïnformeerd naar gelang van de door hen gebruikte taal (Nederlands of Frans). De 
verplichting om in beide talen en op identieke en ondubbelzinnige wijze te communiceren is in 
dergelijke gevallen vereist.  

Artikel 34, § 1, van de wet op het taalgebruik in bestuurszaken van 18 juli 1966 bepaalt dat de 
gewestelijke dienst "de mededelingen en bekendmakingen die hij rechtstreeks aan het publiek 
richt alsmede de formulieren die hij op dezelfde wijze afgeeft, stelt in de taal of talen die ter zake 
opgelegd zijn aan de plaatselijke diensten van de gemeenten waar zijn zetel gevestigd is" (de 
zetel van de NV Werkvennootschap is gevestigd in de Sint-Lazaruslaan 4, 1210 Sint-Joost-ten-
Node). Nochtans, wanneer de gewestelijke dienst gevestigd is in een gemeente zonder speciale 
taalregeling, geniet het publiek uit de gemeenten van het ambtsgebied die aan een andere 
taalregeling onderworpen zijn of die begiftigd zijn met een speciale taalregeling, ten aanzien van 
de rechtstreekse afgegeven formulieren, dezelfde rechten als in genoemde gemeenten.” 

Artikel 35, § 1, b) bepaalt ook: "Iedere gewestelijke dienst waarvan de werkkring de gemeenten 
van Brussels-Hoofdstad en tevens de gemeenten uit het Nederlandse of het Franse taalgebied 
of uit beide gebieden bestrijkt, valt onder dezelfde regeling als de plaatselijke diensten die in 
Brussel-Hoofdstad gevestigd zijn. 



 

 

 

Ter herinnering: artikel 58 bepaalt dat "zijn nietig alle administratieve handelingen en 
verordeningen, die naar vorm of naar inhoud, strijdig zijn met de bepalingen van deze 
gecoördineerde wetten.” 

 

Tweede procedurele opmerking: de Colleges van de vier gemeenten betwijfelen de volledigheid 
van de informatie over dit project zoals die tot dusver door de Vlaamse overheid en haar diensten 
is verstrekt. Zij betwijfelen of deze autoriteiten het geraadpleegde publiek alle informatie ter 
beschikking hebben gesteld waarover zij beschikken: voorstudies, simulatiemodellen van 
verkeersstromen volgens de opties voor de ontwikkeling van de op- en afritten van de Ring, enz. 
Zij dringen erop aan dat de autoriteiten alle informatie zonder voorbehoud meedelen, zoals vereist 
door het beginsel van transparantie en volledigheid van informatie voor de organisatie van dit 
soort raadpleging ter naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

Om de betrokken gemeenten en de inwoners in staat te stellen hun mening te geven op basis 
van een zekere rechtsgrondslag, verzoeken de Colleges van de 4 gemeenten dan ook om de 
publieke raadpleging te annuleren en uit te stellen, op straffe van nietigheid van de procedure. 

Opmerkingen over de doelstellingen van het project:  

De Colleges van burgemeester en schepenen van de 4 gemeenten zijn principieel van oordeel 
dat de projecten van het Vlaams Gewest betreffende de herinrichting van de Ring Noord en zijn 
toegangen, en meer in het bijzonder het project om de toegang tot de Ring vanaf de Woluwelaan 
te verbieden (door het op- en afrijden van de Ring via de verkeerswisselaar van Kraainem op te 
leggen), voor de betrokken gemeenten en hun inwoners ongewenste gevolgen zullen hebben op 
het vlak van mobiliteit en economische activiteit 

Dat dit project in zijn huidige vorm de enige rechtstreekse en efficiënte verbinding tussen enerzijds 
de gemeenten in het oosten van het Brussels Gewest en zijn rand, meer bepaald die gelegen 
langs het Woluwedal, en anderzijds de luchthaven Brussel-Nationaal, de perifere industrieparken 
en de toegang tot de autosnelwegen naar het noorden van het land, wil opheffen; 

De Woluwelaan is een van de belangrijkste toegangswegen tot het Universitair ziekenhuis Saint-
Luc, wat tot gevolg heeft dat het een prioritaire en snelle toegang moet hebben tot de luchthaven 
Brussel-Nationaal, aangezien het een van de referentieziekenhuizen is in geval van een ramp op 
deze luchthaven. 

De Colleges van de 4 gemeenten delen de diepe bezorgdheid van de directie van het Universitair 
Ziekenhuis Saint-Luc, die van oordeel is dat de sluiting van de Woluwelaan ook zeer nadelige 
gevolgen zal hebben voor de toegang tot het ziekenhuis, zowel voor hun werknemers als voor 
hun patiënten. De kliniek schat dat ongeveer 55% van hun patiënten grote moeilijkheden zullen 
ondervinden om de kliniek te bereiken.  

Zij wijzen erop dat het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc de grootste privéwerkgever in het 
Brussels Gewest is en dat de campus van de Leuvense universiteit in Sint-Lambrechts-Woluwe 
een van de belangrijkste mogelijkheden vormt voor de ontwikkeling van het onderzoek en het 
scheppen van werkgelegenheid in het Brussels Gewest. 

De Woluwelaan is ook een alternatieve route tussen de Europese instellingen en de luchthaven 
in geval van een ernstig ongeval op de E40 of op het traject dat gevormd wordt door de Leopold 
III-laan en het stedelijk deel van de A201 (of in geval van sluiting van deze laatste ter hoogte van 
het NAVO-hoofdkwartier om veiligheidsredenen). 

De Colleges van de 4 gemeenten zijn ook verbaasd over de voorstellen voor de herinrichting van 
de regio "Zaventem" van de Werkvennootschap, die van oordeel is dat de aansluitingen tussen 
de E19 en de E40 te dicht bij elkaar liggen, waardoor de doorstroming van het verkeer op de Ring 



 

 

 

zou verminderen en gevaarlijke situaties zouden ontstaan.   

Alle thans voorgestelde scenario's vereisen echter de aanleg van een nieuw kruispunt met 
verkeerslichten langs de Woluwelaan en dwingen de automobilisten zich in het verkeer van de 
E40 te mengen om vervolgens het knooppunt Sint-Stevens-Woluwe te nemen om de Ring en met 
name de autosnelweg A 201 richting luchthaven te bereiken. Volgens de Colleges van de 4 
gemeenten beantwoorden deze oplossingen niet aan de ambitie van de Werkvennootschap om 
te dicht bij elkaar gelegen snelwegverbindingen te vermijden en een grotere doorstroming van 
het verkeer mogelijk te maken, gezien de regelmatige verzadiging van de E40 en het knooppunt 
aan de Ring en het gevaarlijke karakter van de aansluitingen (tot 6 rijstroken per richting) ter 
hoogte van de oprit naar de Ring in de richting van Zaventem vanaf de E40 (komende van Leuven 
en komende van Brussel). 

Zij wijzen erop dat de door de Werkvennootschap uitgevoerde verkeersstudies niet aantonen dat 
het doorsnijden van de Woluwelaan ter hoogte van Zaventem, ondanks bovenvermelde 
alternatieve route, geen extra verkeer zou genereren op de wegen die in Sint-Lambrechts-
Woluwe en Sint-Pieters-Woluwe op piekmomenten reeds overbelast zijn, zoals de Marcel Thiry-, 
de Emile Vandervelde-, de Tervuren- en de Baron Albert d'Huartlaan, alsook op andere wegen 
die gelegen zijn op het grondgebied van de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem en 
Zaventem, zoals de Oudstrijderslaan, de Wezembeeklaan, de Koningin Astridlaan, de Leuvense 
Steenweg, de Grote Daalstraat. 

Een dergelijke impact zou onverenigbaar zijn met de doelstellingen van het Brusselse gewestplan 
"Good Move", dat tot doel heeft de stad aangenaam en veilig te maken, met name dankzij de 
creatie van rustige wijken die door intermodale structurele assen met elkaar verbonden zijn. 
Bovendien voorzien de studies van de Werkvennootschap niet in de aanleg van P+R-parkings 
voor pendelaars, gekoppeld aan efficiënt openbaar vervoer (tram of bus op een voorbehouden 
bedding) om de periferie met het Brussels Gewest te verbinden. 

Deze studies voorzien niet in een efficiënte openbaar vervoerverbinding met het openbaar 
vervoer (tram of bus op een voorbehouden bedding) langs de Woluwelaan die de luchthaven en 
de omliggende industriezones zou bedienen. In het plan "Good Move" (blz. 97) wordt dit deel van 
de Woluwelaan erkend als een invalsweg naar de stad waar de multimodaliteit moet worden 
versterkt. 

De Colleges van de 4 betrokken gemeenten weigeren dan ook om, bij gebrek aan duidelijkheid 
over de realisatie van de doelstellingen inzake verkeersveiligheid en vlotheid van het verkeer op 
de Ring, het project tot sluiting van de toegang tot de Ring via de Woluwelaan te laten 
bekrachtigen door de Vlaamse gewestelijke overheid. 

Zij verzoeken de Vlaamse gewestelijke autoriteiten andere plannen te bestuderen voor de 
herinrichting van de Ring en zijn toegangen tot de regio “Zaventem", teneinde de verwezenlijking 
van bovengenoemde doelstellingen te garanderen.  

Samenvattend kunnen de Colleges van de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-
Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe niet anders dan een streng negatief advies 
uitbrengen over het tussen 25 mei en 23 juli 2021 ter publieke raadpleging voorgelegde project 
betreffende de herinrichting van het noordelijk gedeelte van de Brusselse Ring, en meer bepaald 
dat van de regio "Zaventem" in verband met de sluiting van de toegang tot de Ring vanaf de 
Woluwelaan. 

De Colleges van de gemeenten Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-Woluwe en Sint-
Lambrechts-Woluwe vragen de Vlaamse gewestregering om dit project grondig te herzien en een 
nieuwe versie voor te leggen aan de gemeenten en hun inwoners. Hoewel zij de afwezigheid van 
een hoofdstedelijke gemeenschap om dit soort problemen aan te pakken betreuren, vragen zij 
de Vlaamse regering toch om actief en loyaal samen te werken met de betrokken gemeenten 



 

 

 

(Kraainem, Wezembeek-Oppem, Sint-Pieters-Woluwe, Sint-Lambrechts-Woluwe, maar ook 
Zaventem en Diegem) en het Brussels Gewest in het kader van het herinrichtingsproject van de 
Ring Noord, "regio Zaventem", voorgesteld door de Werkvennootschap. Indien dit niet het geval 
is, zullen zij niet aarzelen om alle mogelijke middelen te onderzoeken om tegen dit project in 
beroep te gaan. 

Het College van Sint-Lambrechts-Woluwe herinnert eraan dat het reeds meermaals, bij brieven 
van 27 juli 2018, 20 mei 2019 en 2 augustus 2019, gericht aan de Werkvennootschap, de dienst 
Leefmilieu van het Vlaams Gewest en de directie van Brussel-Mobiliteit, heeft gevraagd om hun 
standpunt te herzien en een echt overleg tot stand te brengen. 

Het College van Kraainem heeft tijdens zijn vergadering van 21 mei 2019 eveneens een negatief 
advies uitgebracht over het doorsnijden van de Woluwelaan. Dit negatieve advies is op 28 mei 
2019 door de gemeenteraad bevestigd. 


