
GOOD MOVE VIJFHOEK
Op 16 augustus 2022 wordt een nieuw circulatieschema ingevoerd in de Vijfhoek, het stadscentrum van Brussel. Dit nieuwe 
circulatieschema is de lokale uitvoering van Good Move, het mobiliteitsplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De Stad Brussel wil de Vijfhoek toegankelijker, aangenamer en veiliger maken voor alle verplaatsingsmodi (te voet, met 
de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto). Uitgebreide analyses hebben aangetoond dat een derde van het 
verkeer in de Vijfhoek transitverkeer is dat niet voor de Vijfhoek bestemd is. Dit leidt tot luchtvervuiling, geluidsoverlast, 
verkeersonveiligheid en files. Door het transitverkeer te beperken, bijvoorbeeld door zones met beperkte toegang en 
aanpassingen van de verkeersrichtingen of eenrichtingsverkeer, maakt de Stad de straten aangenamer en veiliger voor 
bezoekers, gebruikers, scholieren en bewoners.

VERKEERSVEILIGHEID IN DE NABIJHEID VAN SCHOLEN EN KINDERDAGVERBLIJVEN  
De verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit in de buurt van scholen en kinderdagverblijven is een prioriteit voor de Stad 
Brussel. Er zijn niet minder dan 150 scholen en crèches in de Vijfhoek. Deze scholen en crèches genereren dagelijkse 
verplaatsingen van duizenden kinderen, ouders en personeel. Het nieuwe circulatieschema zal de verkeersveiligheid 
op weg van en naar scholen en kinderdagverblijven verbeteren door de vermindering van het transitverkeer. Ook de 
bereikbaarheid van scholen en kinderdagverblijven te voet, per fiets en met het openbaar vervoer zal in de verschillende 
wijken van de Vijfhoek aanzienlijk worden vergemakkelijkt. Wat de toegankelijkheid van scholen met de auto betreft, 
is het aangewezen rekening te houden met de komende veranderingen, zodat u zich kan voorbereiden op eventuele 
routeaanpassingen die nodig kunnen zijn op weg naar en van de school of het kinderdagverblijf.  

GELEGENHEID OM ALTERNATIEVE MOBILITEIT TE TESTEN 
Het merendeel van de verplaatsingen naar de scholen en crèches in de Vijfhoek gebeurt reeds te voet, met de fiets 
en het openbaar vervoer. Toch veroorzaakt de mobiliteit van scholen nog steeds te veel onveiligheid en congestie 
op de wegen. Als ouder of personeelslid kan dit nieuwe verkeersplan een gelegenheid zijn om na te denken over de 
gebruikte vervoermiddelen om van en naar school (of de crèche) te komen en waarom niet, voor wie mogelijk, actieve 
vervoermiddelen (stappen en fietsen) of het openbaar vervoer proberen. Zo kunt u bijdragen aan de doelstelling om de 
omgeving van scholen en kinderdagverblijven veiliger en aangenamer te maken voor iedereen.  

MEER INFORMATIE 
Voor meer informatie over het nieuwe circulatieschema van de Vijfhoek (zie ook bijgevoegde kaart) en de geplande 
wijzigingen in de buurt van uw school of crèche, kunt u terecht www.bruxelles.be/goodmove:  
  

• Antwoorden op vaak gestelde vragen 
• Een interactieve kaart met alle geplande veranderingen 
• Een routeplanner waarmee u uw traject te voet, met de fiets of met de auto kunt visualiseren 
• Het call center is voor al uw vragen te bereiken op het nummer 0800 35 230
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Hoofdweg enkelrichting Hoofdweg dubbelrichting Voetgangerszone

  Ijzerplein 
Komende van de Diksmuidelaaan en komende van de Handelskaai: 
verplicht naar rechts richting de tunnel. De Willebroekkaai blijft 
bereikbaar via de Kleine Ring.

  Oeverpoort
Verlengen van voetgangersgebied tussen Marguerite Duras en 
Oeverpoort. 

  Varkensmarkt
Enkelrichting vanaf Locquenghienstraat richting Léon Lepagestraat. 
Stad uitrijden via Dansaertstraat en de Kleine Ring.

  Vlaamsesteenweg, Oppemstraat en  
 Sleutelstraat

Zone met beperkte toegang met een inzinkbaar paaltje in 
Vlaamsesteenweg, ter hoogte van Léon Lepage. Bewoners, 
handelaars, leveranciers, garagehouders en spoeddiensten kunnen 
door. 

  Papenvest
Gedeeltelijke voetgangerszone, voorzien na heraanleg in het kader 
van het Schoolcontract.

  Zennestraat
De centrale berm wordt vergroot en wordt een plein. Toegang tot 
garages en voor de hulpdiensten blijft behouden. 

  Voldersstraat
Eenrichting van Kleine Ring tot Gierstraat, en van Lemonnier tot 
Gierstraat in tegengestelde richting, om de snelheidsovertredingen 
te verminderen. 

  
  Zespenningenstraat 
Beperkte toegang tot het Fontainasplein. Spoeddiensten en bus 
kunnen door op busbaan. 

  Rijkeklarenstraat
Schoolstraat tussen Sint-Kristoffel en Van Artevelde.

  Broekstraat
Zone met beperkte toegang met een inzinkbaar paaltje, kant van de 
Kleine Ring. Toegang tot de spoed van het ziekenhuis behouden, zowel 
voor ambulances en taxi’s als voor patiënten. 

  Kanonstraat |   Broekstraat
Een verkeersfilter om de schoolomgeving veiliger te maken.  
Voetgangers, fietsers, mensen met garages en hulpdiensten kunnen door.

  Sint-Katelijneplein 
Wordt enkelrichting. Automobilisten die van de kaaien komen, moeten 
verplicht linksaf de Lakensestraat in.

  Van Arteveldestraat en Dansaertstraat
Van Artevelde tussen Dansaert en Zespenningenstraat: omdraaien 
van enkelrichting, tegenrichting voorbehouden aan bus/fiets/taxi.  
Dansaert: eenrichtingsverkeer van Van Artevelde tot Oude Graanmarkt, 
met in tegengestelde richting een strook voor bus/fiets/taxi.

  Oud Korenhuis, Eikstraat, Stoofstraat en  
 de Villersstraat

Plein en aangrenzende straten worden voetgangerszone. Verbinding 
met het historische centrum.

  Ursulinenstraat
Omdraaien van de enkelrichting, om zo de straten van de wijken 
rond Stalingrad en Rouppe autoluw te maken.

  Kapellestraat
Verbinden van Kapellemarkt met het skatepark. Beperkte toegang: 
spoeddiensten en bussen kunnen door op een voorbehouden baan.

  Hoogstraat
Hoogstraat tussen J. Stevens en Keizerslaan wordt een 
voetgangerszone, met een doorgang voor bussen en spoeddiensten.

  Stalingradlaan
Enkelrichting vanaf Kleine Ring en vanaf Rouppeplein, in tegengestelde 
richting, voorzien in het kader van de heraanleg en in overleg met de 
buurt. 

  Spiegelstraat | 21   Valkstraat
Voetgangerszone of zone met beperkte toegang gepland na de  
herinrichting in het kader van het Duurzame Wijkcontract Marollen.

22   Vrijheidsplein
Verbreding van het plein en beperkte doorgang. De hulpdiensten  
kunnen door. 

23   Onderrichtstraat
Verbreding van het Leuvenseplein waardoor een lus ontstaat van de  
Onderrichttraat naar de Ijzerenkruisstraat.

24   Jonkersstraat
Zone met beperkte toegang: fietsers, bussen, taxi’s, mensen met  
garage en hulpdiensten kunnen door.

25   Koningstraat
Verkeersfilter die zorgt dat enkel bussen, trams, fietsers en  
hulpdiensten door kunnen.

26   Ravensteinstraat, Twaalfapostelenstraat  
 en Warandeberg

Voetgangerszone gepland na herinrichting van de Houtmarkt.

27   Naamsestraat
Project te ontwikkelen in dialoog met de wijk en handelaars om het tran-
sitverkeer te verminderen.

Op 16 augustus 2022 treedt het nieuwe circulatieschema  
voor de Vijfhoek in werking. Dankzij verschillende  
circulatiemaatregelen - zoals het wijzigen van  
rijrichtingen, het organiseren van kleine voetgangerszones, 
het creëren van zones met beperkte toegang en  
busbanen - wordt het doorgaand verkeer maximaal  
geweerd en wordt de Vijfhoek autoluw. Zo krijgen alle 
inwoners, bezoekers, shoppers, handelaars en scholieren 
aangenamere en meer bereikbare wijken, met gezonde 
lucht en veilige straten.  

Gebruik de interactieve kaart op   
www.brussel.be/goodmove 
om te zien wat er voor jou verandert.  




