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Waarom een infosessie?
• Meer info over toekomstige 

werken in uw buurt

• Contactpersonen en 
communicatiemiddelen 
voorstellen

• Uw vragen beantwoorden

2

Rue des Palais
Paleizenstraat

Rue Gallait
Gallaitstraat



WERKZAAMHEDEN: BOUW
VAN EEN ONDERGRONDS
TECHNISCH LOKAAL1



Bouw van een ondergronds technisch lokaal
• Waar?

• Wat?

• Waarom?

• In welke context?

• Wat kan ik verwachten?

• Wanneer?
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Wat?
• Ondergronds technisch lokaal met bekabeling van MIVB en Sibelga

 Maakt mogelijk dat trams kunnen rijden
 Stroomvoorziening

• Lokalen bevinden zich op verschillende plaatsen in Brussel  
(bijvoorbeeld onder Weldoenersplein in Schaarbeek)
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Waarom?
• Bestaand technisch lokaal onder Liedtsplein ligt op de plaats van het 

toekomstig metrostation Liedts
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Bestaand technisch lokaal Toekomstig technisch lokaal



Waarom?
• Bestaand technisch lokaal onder Liedtsplein ligt op de plaats van het 

toekomstig metrostation Liedts

• Bovendien is het huidig lokaal verouderd en aan vernieuwing toe

• Verplaatsing noodzakelijk om tramnet en stroomvoorziening niet te 
onderbreken

• Locatie van nieuw lokaal is minder complex qua mobiliteit
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In welke context?
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Project Metro 3

• Premetro metro
• Nieuw station 

Toots Thielemans

• Uitbreiding metrolijn
• Tunnel van 5 km
• 7 nieuwe stations



In welke context?
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In welke context?
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• Voorbereidende werkzaamheden metrolijn 3

STELPLAATS  
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LIEDTS
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Wat kan ik verwachten?
• Situering werfzone
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Werfzone



Wat kan ik verwachten?
• Vellen van de bomen (maandag 

9 maart)

 Nodig voor installatie werf

 Hergebruik boomsnippers

 Nieuwe bomen worden achteraf 
terug geplant
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Wat kan ik verwachten?
• Duur werkzaamheden: 

ongeveer 7 maanden

 Installatie werf

Bouw ondergronds lokaal

Herinrichting plein

 Later: technische installatie + test 

door MIVB en Sibelga
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Werfzone



Wat kan ik verwachten?
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Wat kan ik verwachten?
• Voetgangers

 Alle handelaars blijven 
toegankelijk
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Werfzone



Wat kan ik verwachten?
• Voetgangers

 Alle handelaars blijven 
toegankelijk

• Openbaar vervoer

 Tram blijft continu in dienst
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Werfzone



Wat kan ik verwachten?
• Voetgangers

 Alle handelaars blijven 
toegankelijk

• Openbaar vervoer

 Tram blijft continu in dienst

• Fietsers

 Ongewijzigde verkeerssituatie

Werfzone



Wat kan ik verwachten?
• Voetgangers

 Alle handelaars blijven 
toegankelijk

• Openbaar vervoer

 Tram blijft continu in dienst

• Fietsers

 Ongewijzigde verkeerssituatie

• Auto’s

 Paleizenstraat 1 richting
 Parkeerzones ingenomen

Werfzone



Wat kan ik verwachten?
• Afval

 Glasbollen

 Vuilzakken
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Werfzone



Wat kan ik verwachten?
• Veiligheid

 Afgetoetst met politie

 Verlichting voorzien

• Properheid

 Aannemer moet werf proper en 
ordelijk houden 

 Wekelijks reinigen
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Werfzone



Wat kan ik verwachten?
• Werkuren

 Maandag tot vrijdag van 
7u tot 19u

 Evenwicht tussen rust voor 
buurtbewoners en vordering 
van de werken
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Werfzone



Wat kan ik verwachten?
• Omheining

 Hoogte: max. 3m

 Stalen/Alu of houten omheining

 Akoestische panelen: 
vermindering lawaai (15dB) & 
stof

 Bescherming werf

 Werf integreren in de buurt 
door een bekleding van de 
omheining
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Werfzone



Wat kan ik verwachten?
• Situering omheining
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Wat kan ik verwachten?
• Situering omheining
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Wat kan ik verwachten?
• Situering omheining
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Wat kan ik verwachten?
• Vergoeding 

handelaars?

• http://werk-
economie-
emploi.brussels/nl_
BE/werfvergoeding?
inheritRedirect=true
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http://werk-economie-emploi.brussels/nl_BE/werfvergoeding?inheritRedirect=true


Wanneer?
1. Vellen van de bomen 

09/03/2020 (1 dag)

2. Werkzaamheden ondergronds technisch lokaal 
mei 2020 – eind 2020 (7 maanden in totaal)

Voorlopige planning aangekondigd onder voorbehoud van slechte 
weersomstandigheden en eventuele aanvullende werkzaamheden.
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ANDERE 
WERKZAAMHEDEN IN UW 
BUURT3



• Concessiehouderswerken 
Aarschotstraat

 Aanpassing rioleringsnetwerk 
Vivaqua

 3 fases 

 Reeds gestart in voorjaar 2020

Andere werkzaamheden komende 3 maanden
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• Werken Noordstation

 Vanaf juli werkzaamheden in 
Aarschotstraat en Vooruitgangstraat

 Werfverkeer in Aarschotstraat en 
Brabantstraat

Andere werkzaamheden komende 3 maanden
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• Uitrusting van het technisch lokaal door MIVB en Sibelga 
maa 2021 - aug 2021 

• Concessiehouderswerken Liedtsplein
dec 2020 - feb 2021 en juni 2021 - okt 2022

• Werken aan tramsporen 
juni - aug 2022

• Werken station Liedts
2023

Werkzaamheden nadien – VOORLOPIGE planning
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CONTACT & 
COMMUNICATIE4



Contact
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Nele Van Hassel 
Communicatiemedewerker

Ombudsman NL

Elise Wilputte
Communicatiemedewerker 

Ombudsman FR

0800 14 202 info@metro3.be WhatsApp



Werfinformatie via WhatsApp
• Doelstellingen

 Het aanbieden van een complementaire communicatietool

 De ombudsman helpen om informatie aan omwonenden en 
handelaars gemakkelijker door te geven

 Informatie sneller bezorgen

 Positieve evaluatie bij pilootproject Toots Thielemans
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Werfinformatie via WhatsApp

• We sturen u:

 Praktische informatie over de werf

Updates over de werken

• We informeren u over:

 De begindata van de werken

 Bijzondere en tijdelijke maatregelen
gelinkt aan de werf

Onverwachte omstandigheden
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• Gebruik

Gratis via App Store en Google Play



Werfinformatie via WhatsApp

• Hoe meldingen ontvangen over de werken van Liedts?

1. Voeg Metro3 toe aan uw contacten met het nummer: 0474 56 50 28

2. Start of download « WhatsApp »

3. Stuur ons volgend bericht:                     
« INFO LIEDTS NL + Naam, Voornaam » 

4. U krijgt eerst een automatisch antwoord en vervolgens een bericht om uw
inschrijving te bevestigen

5. U kan zich op elk moment uitschrijven door « STOP INFO LIEDTS » te 
sturen
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Contact: buurtbewonersberichten
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Contact: meer informatie
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www.metro3.be Nieuwsbrief



VRAGEN/
ANTWOORDEN5
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