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21 juli 2022 – Verkeersmaatregelen in Brussel 
 

Naar aanleiding van de nationale feestdag op 21 juli te Brussel, zullen de volgende sectoren niet meer toegankelijk zijn 
voor het verkeer: 

Poelaertplein – Regentschapsstraat - Koningsstraat en plein – Paleizenplein – Zavel – de straten rond het Park 
van Brussel (Warandepark en Warandeberg) – Troonplein - de straten rond de kathedraal van St Michiel en St 
Goedele – Wet- en Belliardstraat – de sector Schuman/Oudergemselaan 

Er wordt sterk op aangedrongen naar Brussel te komen met de trein of met de metro (verschillende lijnen zullen ’s 
avonds versterkt worden). Er zijn overstapparkings ondermeer in Kraainem, Heizel, Delta en Roodebeek (metro). 

Detail: 

 Het Paleizenplein wordt afgesloten vanaf 20 juli in de ochtend tot 22 juli in de ochtend. 
 

 

FEEST IN HET PARK 

Verbod voor alle verkeer, met inbegrip voor bussen en trams, vanaf 5u 's ochtends tot na het einde van de 
feestelijkheden :  
- Poelaertplein  (inbegrepen de Poelaertuitgang van de Stefaniatunnel die al ‘s nachts gesloten zal zijn) 
- Quatre-Bras straat 
- Regentschapstraat 
- Grote Zavel 
- Ernest Allardstraat, Joseph Dupontstraat, Coppensstraat , Bodenbroeck en  Ruysbroeckstraat 
- Kleine Zavel 
- Koningsplein 
- Koudenberg 
- Kunstberg 
- Ravensteinstraat 
- Koningsstraat  (tussen de Wetstraat en het Koningsplein) 

- Hertogstraat  (tussen de Wetstraat en het Troonplein)  
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TE DEUM 

 vanaf 6u:  

Sluiting van de St-Lazarus tunnel 

 van 7u30 tot  10u:  
verboden verkeer  rond de kathedraal van St Michiel en St Goedele + Pachecolaan, Berlaimontlaan, 
Keizerinlaan, Keizerslaan, Loksumstraat, Kardinaal Mercierstraat en Kantersteen 

 vanaf 7u30:  
gedeeltelijke afsluiting van de Koningsstraat ( verplaatsing van de escortes) 

 

DEFILE 

Het defilé zal plaatsvinden tussen 16u en 18u en brengt volgende maatregelen met zich mee: 

 vanaf 12u/12u30:  

- sluiting Reyerstunnel richting centrum 

                - sluiting Jubelpark + Wettunnel 

                - sluiting Oudergemlaan (tussen jacht en Schuman) 

 vanaf 12u30 tot ongeveer 18u :   
verboden voor alle verkeer op en rond de onmiddellijke omgeving van de vorming van het defilé : 
- Kortenberglaan  (tussen Notelaarstraat en Schuman)  
- Schumanplein             
- Archimedesstraat  
- Wetstraat  (inbegrepen inrit Blijde Inkomst tunnel) 
- Lambermontstraat  

 vanaf 14u tot ongeveer 18u :  
- Troonplein bovengronds ( geen enkele afsluiting van de tunnels is voorzien met uitzondering van de uitgang 
Belliard)  
- Kunstlaan  et Regentlaan tussen Troon en Wetstraat  (afsluitingen enkel bovengronds) 
- Luxemburgstraat en Montoyerstraat 

- Belliardstraat  (inbegrepen de uitgang Belliard van de Troontunnel et de grote Belliard tunnel richting 
E40/Tervuren 

 opmerking : de Wetstraat tussen Schuman en de Koningsstraat evenals de Reyerstunnel en de Wettunnel 
blijven afgesloten tot het einde van het vuurwerk. 
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VUURWERK 

Het vuurwerk zal plaatsvinden in het Jubelpark tussen 23u en 23u30. Tot dan blijven een aantal straten rond het 
Jubelpark eveneens afgesloten: Blijde Inkomstlaan, Nerviërslaan, IJzerlaan, Galliërslaan, Tervurenlaan (tot 
Montgomery), Schuman rondpunt en de Wetstraat. 

De tunnels onder het Jubelpark blijven eveneens afgesloten in beide richtingen, tot het einde van het vuurwerk. 

 

Praktische info  

Wees voorbereid bij warm weer op 21 juli! 

Neem water mee (vooral als u het defilé bijwoont). 

Regelmatig hydrateren. 

Bescherm jezelf tegen de zon. 

Zorg voor (jonge) kinderen en ouderen. 

Fijne Nationale Feestdag! 

 

 

Meer informatie ? 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website http://2107.be en op 21 juli 2022 kunt u ook alle informatie in 
realtime volgen via @zpz_polbru (Twitter). 

 


