
Aanleg van een nieuwe groene zone rond de Jules Lahayesquare 
en van een multimodale knooppunt (tram, bus, Villo)

Dit project is het resultaat van een samenwerking tus-

sen de gemeente Jette, Brussel Mobiliteit en de MIVB en 

beoogt de heraanleg van gevel tot gevel van de De Smet de 

Naeyerlaan (van rondpunt Woeste tot aan rondpunt Guil-

laume de Greef) en de aangrenzende straten: de Ontmijner-

slaan, de Jules Lahayesquare en een gedeelte van de Jules 

Lahayestraat, de Secrétinlaan, de Heilig-Hartlaan.

De heraanleg voorziet in een enkele halte “Kerkhof van 

Jette” op de De Smet de Naeyerlaan, waar ook het eindpunt 

van tram 62 zal komen. De halteverplaatsing maakt het mo-

gelijk om de square op te waarderen en te beplanten, zodat 

de square opnieuw een aangename plek wordt, waar het 

natuurlijke patrimonium gerespecteerd en bewaard blijft.
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Een nieuwe openbare ruimte creëren ter 
hoogte van de Jules Lahayesquare en de 
toegang tot het kerkhof valoriseren door 
een kwaliteitsvolle landschappelijke vorm-
geving.

Het huidige eindpunt van de tram verplaatsen 
van de square naar de De Smet de Naeyer-
laan.

Het autoverkeer ter hoogte van de square 
tot een minimum beperken maar het tram-
verkeer behouden.

De bestaande bomenrijen zoveel mogelijk 
behouden en meer beplanting voorzien op 
de laan.

Een eigen bedding voor de tram aanleggen 
die niet doorkruist wordt door autoverkeer.

Het kruispunt Lahaye – De Smet de Naeyer 
eenvoudiger en veiliger maken.

Drie dienstkades aanleggen op de laan voor 
een betere regeling van het tramverkeer op 
het net.

De rijtijd van tram 19 verbeteren door het 
aantal spoorbochten op de square te ver-
minderen.

Fietspaden integreren op het niveau van 
de voetpaden en op de laan markeringen 
aanbrengen voor de oversteekplaatsen voor 
fietsers.

De huidige 5 tram- en bushaltes die verspreid 
zijn over het kruispunt J. Lahaye samen-
brengen op één plaats (een multimodaal 
knooppunt “Kerkhof van Jette”).

Ter hoogte van het kruispunt Lahaye – 
De Smet de Naeyer voorziet het project 
in de aanleg van een centrale multi-
modale knooppunt om het overstappen 
gemakkelijker te maken voor de reizigers.

Ter hoogte van de Jules Lahayesquare 
is er na de heraanleg geen doorgaand 
autoverkeer meer mogelijk.

De eigen bedding van de tram zal niet langer in het midden van de laan 
liggen maar verplaatst worden naar het westen, langs het kerkhof van 
Jette en het Jeugdpark.

Doelstellingen van het project

Zicht van het deel van de De Smet de Naeyerlaan tussen de Charles 
Woestelaan en de Jules Lahayestraat. De grasbezaaiing en de bomenrij 
versterken het structurerende karakter van de laan.


