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Persbericht 
 

Anderlecht: Werken 
Bergensesteenweg en 
verstoring openbaar 
vervoer 

 

Deze woensdag 6 oktober is het openbaar vervoer in Anderlecht verstoord en is het verkeer er 

uitzonderlijk druk. Dit is het gevolg van verschillende werkzaamheden van de MIVB en het Gewest 

in de Wayezstraat, maar ook van werken uitgevoerd door Sibelga op de Bergensesteenweg. 

 

Door werkzaamheden van de MIVB en het Gewest in de Wayezstraat wordt tram 81 vervangen door 

pendelbussen tussen de haltes Albert I en Marius Renard. Deze zullen omrijden via de 

Bergensesteenweg, het Verdiplein en de Gounodlaan tot aan het Meirplein. Voor meer info: 

https://www.stib-mivb.be/article.html?l=nl&_guid=e0ae35db-8854-3710-139f-f010a1a97710 

 

Na het incident op de Gounodlaan en de huizen die de voorbije week moesten worden gestut, worden alle 

bussen die normaal op de Gounodlaan rijden (T-bussen 81, 49, 74, 810) omgeleid via de Théo 

Verbeecklaan. Dit zal helaas resulteren in langere reistijden. 

 

Daarnaast is Sibelga ook bezig met werkzaamheden aan de Bergensesteenweg, ter hoogte van de 

Bronsstraat, om de nieuwe brouwerij van het Brussels Beer Project aan te sluiten op het elektriciteits- en 

waternet. Het verkeer is er daardoor momenteel ernstig ontregeld. De werkzaamheden van Sibelga 

moesten in principe op 24 september afgerond zijn, maar konden niet op tijd worden voltooid.  We raden 

aan om dit deel van de Bergensesteenweg de komende dagen te vermijden. Tegen het einde van de week 

zou het verkeer weer normaal moeten zijn.  

 

De combinatie van deze werven met niet te voorziene incidenten of vertragingen zorgt momenteel voor 

grote ongemakken op vlak van mobiliteit in Anderlecht. Op verzoek van de gemeente wordt met de 

projectleiders van deze werven alles in het werk gesteld om de gevolgen voor het verkeer te beperken en 

een snelle terugkeer naar de normale gang van zaken te garanderen. Wij excuseren ons voor het 

ongemak. 


