
Vanaf 1 maart 2021 startte Beliris in het kader van wijkcontract Scepter de bouw van 
een fiets- en voetgangersverbinding langs de spoorwegberm tussen de Scepterstraat 
en de Graystraat. 

Het pad sluit aan op dat tussen de Scepterstraat en de Waversesteenweg, waardoor 
er een snellere en aangename route ontstaat van de Graystraat en het GEN-station 
Mouterij naar de esplanade van het Europees Parlement.

Tijdens uitvoering van de werken kwamen echter onvoorziene omstandigheden 
aan het licht. Deze bemoeilijkten een verdere uitvoering van het oorspronkelijke 
ontwerp in die mate, dat het ontwerp geoptimaliseerd moest worden, en de werken 
in tussentijd stilgelegd moesten worden.

Ondertussen heeft het studiebureau het ontwerp herwerkt (dat dicht bij het originele 
aanleunt), werd dit besproken met alle betroken actoren en zouden de werken 
volgende maand weer kunnen aanvangen.

Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld.

PLANNING

De werken zouden 1 jaar duren, en de planning zou er als volgt uitzien:

• Februari - maart: heropstart werf 
• April - augustus: bouw van een pad gestut door palen langs de spoorwegberm 

tussen de Scepterstraat en de Graystraat
• Augustus - november: bouw van een trap die aansluit op de Graystraat
• November 2022 - maart 2023: afwerking Graystraat en Scepterstraat

Deze planning is louter indicatief en kan nog veranderen door slecht weer of 
onvoorziene omstandigheden. Kijk op www.beliris.be voor de meest recente informatie. 

PRAKTISCH

Beliris en de aannemer verbinden zich ertoe de hinder van deze werken tot een 
minimum te beperken en deze binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren.
 
Door de nabijheid van het spoor zal voor bepaalde fases nachtwerk noodzakelijk zijn. 
Meer info hierover volgt in de loop van het project.

Bij elk noodgeval op de werf kunt u contact opnemen met de aannemer De Dender: 
0486/43.33.88
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