


Vilvoorde viert dit jaar reeds voor de 18e keer 
de Autovrije Zondag en Jeugddag op zondag 22 
september. 
Deze zondag vindt altijd plaats op de zondag tijdens 
de Week van de Mobiliteit (van 16 tot 22 september).  
De stad  focust die dag op mobiliteit, fietsen en 
duurzaamheid met de Rooseveltlaan (Franklin) als 
centrum van alle activiteiten tussen 13 en 17 uur. 

Op deze dag willen we de Vilvoordenaar laten 
beleven hoe aangenaam autovrije plekken zijn. We 
geven de straten een dagje autorust!  Deze hoogdag 
van de mobiliteit geeft fietsers, wandelaars, sporters, 
ouderen en spelende kinderen vrij spel.  

In het kader van klimaatengagement is dit initiatief 
bovendien dé manier om burgers bewust te maken 
van hun eigen rol in het beperken van CO2-emissies. 
Niet enkel de overheid is verantwoordelijk voor het 
terugdringen daarvan. Diezelfde burgers halen 
ook persoonlijk voordeel uit actieve verplaatsingen 
per fiets of te voet. De auto laten staan betekent 
immers meer beweging en gezondere lucht tijdens 
het verplaatsen. Kortom: een gezond lichaam in een 
gezonde leefomgeving.

Autovrije zone
Tussen 10 en 18 uur zijn alle straten tussen  
Woluwelaan, Leuvensesteenweg, Hanssenslaan 
(Benoit), Stationlei, Heldenplein, Vuurkruisenlaan en 
het Zeekanaal Brussel-Schelde autovrij.
De Lange Molensstraat, Vlaanderenstraat, 
Zennelaan en Gendarmeriestraat blijven open voor 
autoverkeer naar AZ Jan Portaels. Doorgaand 
verkeer tussen Brussel en Mechelen wordt omgeleid 
via de Woluwelaan. 
De bewoners van de autovrije zone kunnen geen 
gebruik maken van hun auto binnen de autovrije 
zone. Geparkeerde auto’s mogen blijven staan. 

Enkel personen met een doorgangspas mogen rijden 
in de autovrije zone.  Het aanvraagformulier voor een 
doorgangspas, de uiterste aanvraagdatum én de 
voorwaarden vind je terug op de website. 

Opnieuw zijn er taxifietsen die via een centraal 
nummer te contacteren zijn en die voor een prijsje 
bewoners rond kunnen rijden in de autovrije zone of 
naar de rand van de zone brengen. De taxifietsen 
staan gestationeerd op de Rooseveltlaan (Franklin).  
Je kan ze bereiken de dag zelf tussen 10 en 18 uur 
op het nummer 0476 075 131.

Fietsen, mobiliteit en 
duurzaamheid

Fietsen, mobiliteit en duurzaamheid blijven de 
centrale thema’s van deze dag.  
Kom met de fiets en laat hem achter op de grote 
bewaakte fietsstalling.  Iedereen die hier zijn fiets 
stalt, belonen we met een leuk fietsgadget!  
Bovendien kan je er terecht om je fiets te laten 
graveren of pimpen.  De Vilvoordse Fietsersbond 
is aanwezig, net als Fietspunt Vilvoorde.  En kom 
zeker de elektrische fietsen testen! Laat je banden 
oppompen of laat je fiets repareren bij de fietswinkel 
in de Groenstraat (kosten materiaal zijn voor je eigen 
rekening). 
Steek je licht op over autodelen of hoe je een bluebike 
kan ontlenen.  Wil je spullen een tweede leven 
schenken?  Breng ze dan naar de Giftstand of kom er 
je slag slaan.  Incovo deelt zakasbakken uit aan alle 
fans van een peukenvrije natuur. En al gehoord van 
kopen bij de ‘korte keten’? 
Laat je verrassen door een grappige noot muziek, 
snuister tussen de verschillende leuke standen en 
ga langs bij de eet- en drankstanden.  Paard en kar 
rijden je rond op de Rooseveltlaan (Franklin).

Trambus 
Je hebt de trambus de voorbije maanden ongetwijfeld 
al wel eens in het Vilvoordse straatbeeld zien 
opduiken. De trambus heeft het comfort van een tram 
en de flexibiliteit van een bus. De voertuigen zullen 
rijden op het traject van buslijn 820 tussen Brussels 
Airport en het Universitair Ziekenhuis Brussel in Jette. 
Ze zorgen voor een vlotte verbinding tussen Brussels 
Airport, Brucargo, het station en het centrum van 
Vilvoorde, de wijk Kassei, de tewerkstellingszone 
rond de Medialaan, Koningslo, Strombeek, de 
Heizelvlakte en het Universitair Ziekenhuis in Jette. 
Wil je de trambus van dichtbij bekijken, heb je vragen 
over het gebruik en onderhoud van de bus, het tracé 
of de verwachte timing van de werken?  Of wil je 
werken als chauffeur?  De ringtrambus zal tijdens de 
Autovrije Zondag op de bushalte op de Nowélei (Jean 
Baptiste) staan, ter hoogte van de Rooseveltlaan 
(Franklin).  
   

Tweedehands 
fietsenmarkt 

Op de tweedehands fietsenmarkt kan je je 
fiets verkopen en of een gebruikte fiets kopen.  
Fietsenhandelaren zullen er tweedehandsfietsen te 
koop aanbieden.  Fietspunt brengt een mooi aantal 
tweedehandsfietsen mee.  Wil je echter als particulier 
ook je fiets verkopen, dan kan je ter plekke gratis 
staan op de aangeduide plaats.  Wij schatten graag 
op voorhand in hoeveel fietsen er te koop zullen staan 
om voldoende ruimte te voorzien. Daarom graag een 
seintje vÓÓr 16 september via evenement@vilvoorde.be 
als je er een of meerdere fietsen wil verkopen.
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Kijk ik fiets 
Kinderen die nog met steunwieltjes fietsen, kunnen 
in aanwezigheid van de ouders een korte intensieve 
opleiding KIJK IK FIETS krijgen om zonder 
steunwieltjes te leren rijden. Deze opleiding vindt 
plaats op de Rooseveltlaan (Franklin). Er is een 
sessie van 9.30 tot 12 uur. Er kunnen 20 kinderen 
meedoen. Je betaalt 5 euro per kind per sessie. 
Meer info en verplicht inschrijven via 
www.vilvoorde.be/kijk-ik-fiets 
Dienst Sport - administratief centrum Mattenkot -  
Lange Molensstraat 44 - 1800 Vilvoorde - tel. 02 255 
79 60.

Loopfietsjesrace 
In de namiddag kunnen de allerjongsten op een 
fietsparcours hun vaardigheden oefenen en bovenal 
plezier hebben in fietsen.    
Nieuw dit jaar is een loopfietsjesrace om 15 uur (voor 
kinderen geboren in 2016 en 2017) en om 15.30 uur 
(voor kinderen geboren in 2014 en 2015.  Inschrijven 
kan de dag zelf in de tent van de dienst Sport.  
Kinderen brengen hun eigen fietsje mee én dragen 
een helm.  Elke deelnemer krijgt een prijs. 

Streetart-fietstour /
Pjeirefretters-

wandeling
Stap op de fiets en ontdek onder de leiding van een 
gids verschillende locaties met prachtige streetart in 
Vilvoorde. We starten de streetart-fietstour om 13 uur 
bij de infostand van stad Vilvoorde. De tocht duurt 
ongeveer 2 uur. 
Om 14 uur start er ook de Pjeirefretterswandeling. 
Waar komt de bijnaam Pjeirefretters vandaan? 
Waarom is de stad bekend voor zijn restaurants met 
paardenvlees? Wat is de historische link tussen de 
industriestad en paardenkracht? Tijdens de wandeling 
krijg je een antwoord op al deze vragen. De afstand 
bedraagt 4 km. Sommige stukken zijn moeilijk 
toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.

De Bolwerkstraat wordt omgetoverd tot een 
cultuurstraatje door de Vilvoordse academies 
en bibliotheek en op het Bolwerkplein kan je 
terecht voor Plein Publiq.  

PLEIN PUBLIQ 
Gratis straattheater

Vanaf 13 uur is iedereen ook welkom op het 
Bolwerkplein voor een namiddag boordevol gratis 
cultuurplezier! 
Kom genieten van verrassende acrobatische acts, 
indrukwekkende performances, ludieke workshops, 
ateliers en zoveel meer … Vaak een beetje gek, maar 
soms ook breekbaar en poëtisch, zinnenprikkelend 
geniaal of huiveringwekkend en opwindend. 

Ontdek het programma op www.hetbolwerk.be en 
kom eens langs voor onder andere: 

• Springtime door Hendrik-Jan & Merel Kamp: 
Een man en een vrouw hangen aan industriële 
veren in een stalen constructie. Ze brengen een 
uniek visueel spektakel met als rode draad een 
tragikomisch liefdesverhaal. 

• PEEK-A-BOO! A Knock-Out Comedy door 
Compagnie Charlie: straattheater in de vorm 
van een boksmatch vol kluchtige acrobatie en 
onweerstaanbare slapstick. 

• Lady Cocktail door Les filles du 2ème waarin drie 
“desperate housewives” in hun blauwe werkplunje 
een spetterende acrobatieshow brengen aan de 
trapeze. 

Jeugddag
Diezelfde dag organiseert de stad ook de JEUGDDAG. Een bruisende namiddag vol 
plezier voor kleuters, lagere schoolkinderen en tieners. Kom samen met je ouders, 
vrienden, de jeugdbeweging of helemaal alleen: iedereen is welkom! 
De jeugddag heeft weer heel wat spectaculaire activiteiten dit jaar onderverdeeld in een 
kleuterzone, een zone voor de lagere schoolkinderen en een tienerzone. 
De jeugddag is een samenwerking tussen de stad, de stedelijke jeugdraad en de 
Vilvoordse jeugdverenigingen. 

Je komt meer te weten over het programma via www. Vilvoorde.be/autovrije zondag
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1. KLEUTERPARADIJS 
Je kan hier terecht op fietsen, 
springpaardjes, stoepkrijt, grote 
spelen, springkastelen en glijbanen. 

Bouw samen met onze begeleiders 
een reuzentoren met bamboestokken 
of laat je schminken als prinses of 
tijger. 

2. KINDERZONE (6 tot 12 jaar) 
Leef je uit op de hindernissenbaan, 

klimtoren en glijbaan ‘Haai’, ga de 
uitdaging aan met je vrienden en win een 

spel Jenga of Vier op een rij. 

Steek je licht op bij onder andere Jeugd, 
Cultuur en Wetenschap, Scouts en 

Gidsen Vilvoorde of maak met metalen 
kleerhangers een hele constructie en je 

eigen 3D-kunstwerk.  

3. TIENERZONE  
(12 tot 15 jaar) 
Kickervoetbal in het groot, Big 
Rolls XXL luchtconstructies, 
een stormbaan, een twistladder 
en basejump vrijval zijn jouw 
uitdagingen! 

AUTOVRIJE ZONDAG

4. DUURZAME ONTDEKKING 
Volkssporten bij de Gezinsbond, fietsen 

pimpen,  genieten in de leeshoek van 
de bib of een reuzeschaak spelen. 

Waag je kans op het free podium van 
cc het bolwerk en maak kennis met hun 

programmatie. Ontdek het aanbod van de 
stedelijke academie voor muziek, woord 

en dans en de Portaelsschool. Doorlopend 
is er ook animatie waar je kan van 

genieten met een drankje en een hapje bij 
verschillende lokale verenigingen.

5. DUURZAAM ACTIEF MET DE 
FIETS 
Parkeer je fiets in de bewaakte fietsparking 
en krijg een leuk aandenken mee. Ontdek 
de toekomstvisie van de stad en de 
nieuwste toeristische wandelingen. Koop 
of verkoop een tweedehandsfiets, laat je 
banden oppompen of een klein onderhoud 
uitvoeren of test een aangepaste fiets 
(www.toerismevlaamsbrabant.be/
iedereenopdefiets). 

VRIJETIJDSMARKT

6. VRIJETIJDSMARKT 
De Vilvoordse verenigingen staan tijdens Autovrije Zondag volop in de 
aandacht op de vrijetijdsmarkt. Laat je verrassen door hun creatieve 
ideeën en maak kennis met ons rijk Vilvoords verenigingsleven. De meeste 
verenigingsstanden laten je actief deelnemen aan een activiteit, of je kan er 
een hapje en drankje nuttigen. Dat is een bezoekje waard! 

7. WIEDERPLEIN 
Kom kennis maken met Wieder voor verfijnd eten, speciale 

drankjes en gezelligheid in een unieke setting.

8. STRAAT OP WIELTJES 
Ga de uitdaging aan en manoeuvreer 
door de verschillende hindernissen met 
een rolstoel en geblinddoekte chauffeur. 
Een fiets met een autostuur, eentje 
met een klein wiel vooraan of een fiets 
met 2 zadels. Je kan het zo gek niet 
bedenken. En laat je verrassen door een 
pluche koala, hond, olifant of beer die je 
vervoert tussen de Rooseveltlaan en het 
Bolwerkplein.  

9. ZONE EXTREEM 
Retro rolschaatsen, bungee 
trampolines, klimmuren en torens 
zijn hier extreem geweldig! 
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Volkssporten bij de Gezinsbond, fietsen 

pimpen,  genieten in de leeshoek van 
de bib of een reuzeschaak spelen. 

Waag je kans op het free podium van 
cc het bolwerk en maak kennis met hun 

programmatie. Ontdek het aanbod van de 
stedelijke academie voor muziek, woord 

en dans en de Portaelsschool. Doorlopend 
is er ook animatie waar je kan van 

genieten met een drankje en een hapje bij 
verschillende lokale verenigingen.

5. DUURZAAM ACTIEF MET DE 
FIETS 
Parkeer je fiets in de bewaakte fietsparking 
en krijg een leuk aandenken mee. Ontdek 
de toekomstvisie van de stad en de 
nieuwste toeristische wandelingen. Koop 
of verkoop een tweedehandsfiets, laat je 
banden oppompen of een klein onderhoud 
uitvoeren of test een aangepaste fiets 
(www.toerismevlaamsbrabant.be/
iedereenopdefiets). 

VRIJETIJDSMARKT

6. VRIJETIJDSMARKT 
De Vilvoordse verenigingen staan tijdens Autovrije Zondag volop in de 
aandacht op de vrijetijdsmarkt. Laat je verrassen door hun creatieve 
ideeën en maak kennis met ons rijk Vilvoords verenigingsleven. De meeste 
verenigingsstanden laten je actief deelnemen aan een activiteit, of je kan er 
een hapje en drankje nuttigen. Dat is een bezoekje waard! 

7. WIEDERPLEIN 
Kom kennis maken met Wieder voor verfijnd eten, speciale 

drankjes en gezelligheid in een unieke setting.

8. STRAAT OP WIELTJES 
Ga de uitdaging aan en manoeuvreer 
door de verschillende hindernissen met 
een rolstoel en geblinddoekte chauffeur. 
Een fiets met een autostuur, eentje 
met een klein wiel vooraan of een fiets 
met 2 zadels. Je kan het zo gek niet 
bedenken. En laat je verrassen door een 
pluche koala, hond, olifant of beer die je 
vervoert tussen de Rooseveltlaan en het 
Bolwerkplein.  

9. ZONE EXTREEM 
Retro rolschaatsen, bungee 
trampolines, klimmuren en torens 
zijn hier extreem geweldig! 
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JEUGDDAG 
 

1. KLEUTERPARADIJS 
Je kan hier terecht op fietsen, 
springpaardjes, stoepkrijt, grote 
spelen, springkastelen en glijbanen. 

Bouw samen met onze begeleiders 
een reuzentoren met bamboestokken 
of laat je schminken als prinses of 
tijger. 

2. KINDERZONE (6 tot 12 jaar) 
Leef je uit op de hindernissenbaan, 

klimtoren en glijbaan ‘Haai’, ga de 
uitdaging aan met je vrienden en win een 

spel Jenga of Vier op een rij. 

Steek je licht op bij onder andere Jeugd, 
Cultuur en Wetenschap, Scouts en 

Gidsen Vilvoorde of maak met metalen 
kleerhangers een hele constructie en je 

eigen 3D-kunstwerk.  

3. TIENERZONE  
(12 tot 15 jaar) 
Kickervoetbal in het groot, Big 
Rolls XXL luchtconstructies, 
een stormbaan, een twistladder 
en basejump vrijval zijn jouw 
uitdagingen! 

AUTOVRIJE ZONDAG

4. DUURZAME ONTDEKKING 
Volkssporten bij de Gezinsbond, fietsen 

pimpen,  genieten in de leeshoek van 
de bib of een reuzeschaak spelen. 

Waag je kans op het free podium van 
cc het bolwerk en maak kennis met hun 

programmatie. Ontdek het aanbod van de 
stedelijke academie voor muziek, woord 

en dans en de Portaelsschool. Doorlopend 
is er ook animatie waar je kan van 

genieten met een drankje en een hapje bij 
verschillende lokale verenigingen.

5. DUURZAAM ACTIEF MET DE 
FIETS 
Parkeer je fiets in de bewaakte fietsparking 
en krijg een leuk aandenken mee. Ontdek 
de toekomstvisie van de stad en de 
nieuwste toeristische wandelingen. Koop 
of verkoop een tweedehandsfiets, laat je 
banden oppompen of een klein onderhoud 
uitvoeren of test een aangepaste fiets 
(www.toerismevlaamsbrabant.be/
iedereenopdefiets). 

VRIJETIJDSMARKT

6. VRIJETIJDSMARKT 
De Vilvoordse verenigingen staan tijdens Autovrije Zondag volop in de 
aandacht op de vrijetijdsmarkt. Laat je verrassen door hun creatieve 
ideeën en maak kennis met ons rijk Vilvoords verenigingsleven. De meeste 
verenigingsstanden laten je actief deelnemen aan een activiteit, of je kan er 
een hapje en drankje nuttigen. Dat is een bezoekje waard! 

7. WIEDERPLEIN 
Kom kennis maken met Wieder voor verfijnd eten, speciale 

drankjes en gezelligheid in een unieke setting.

8. STRAAT OP WIELTJES 
Ga de uitdaging aan en manoeuvreer 
door de verschillende hindernissen met 
een rolstoel en geblinddoekte chauffeur. 
Een fiets met een autostuur, eentje 
met een klein wiel vooraan of een fiets 
met 2 zadels. Je kan het zo gek niet 
bedenken. En laat je verrassen door een 
pluche koala, hond, olifant of beer die je 
vervoert tussen de Rooseveltlaan en het 
Bolwerkplein.  

9. ZONE EXTREEM 
Retro rolschaatsen, bungee 
trampolines, klimmuren en torens 
zijn hier extreem geweldig! 
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JEUGDDAG
1. TIENERZONE 

(12 tot 15 jaar)
Kickervoetbal in het groot en 

grote luchtconstructies zijn jouw 
uitdagingen! 

2 en 3. KINDERZONE 
(6 tot 12 jaar)
Leef je uit op de hindernissenbaan, 
klimtoren en glijbaan, ga de 
uitdaging aan met je vrienden en 
win een spel. Steek je licht op bij 
onder andere Jeugd, Cultuur en 
Wetenschap, Scouts en Gidsen 
Vilvoorde of maak je eigen 
kunstwerken. 

4. KLEUTERPARADIJS
Je kan hier terecht voor 

springpaardjes, stoepkrijt, 
grote spelen, springkastelen en 

glijbanen. 
KIJK IK FIETS en het 

fietsbehendigheidsparcours 
vind je hier terug.  Hier kan 

je je ook inschrijven voor de 
loopfietsjesrace. 

5. RINGTRAMBUS

6.  AUTOVRIJE ZONDAG
Parkeer je fiets in de bewaakte 

fietsparking en krijg een leuk 
aandenken mee.  Vertrek er met 
de streetart-fietstour of gegidste 

wandeling, laat je banden oppompen 
of test een elektrische fiets. Snuister 

tussen de kraampjes van de korte 
keten en de giftstand en koop of 
verkoop een tweedehandsfiets.

7. WIEDER
Kom kennis maken met Wieder voor verfijnd eten, 
speciale drankjes en gezelligheid in een unieke setting.

8. CULTUURSTRAATJE
De Bolwerkstraat wordt omgetoverd tot cultuurstraatje door de Bibliotheek, de 
stedelijke academie voor muziek, woord en dans en de stedelijke academie 
voor beeldende kunsten Jan Portaels.  

9. PLEIN PUBLIQ
Kom genieten van verrassende 
acrobatische acts, indrukwekkende 
performances, ludieke workshops, 
ateliers en zoveel meer … op dit 
straattheaterevent. Vaak een beetje 
gek, maar soms ook breekbaar en 
poëtisch, zinnenprikkelend geniaal 
of huiveringwekkend en opwindend.  


