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       Aan de bewoners van de Jozef van Hovestraat 

 

Brussel, 26 maart 2019 

 

Start voorbereidende werken aan Woluwedal 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

 

 

De Werkvennootschap start binnenkort met de aanleg van de F202, de fietssnelweg langs de R22 die 
Zaventem verbindt met Kraainem aan het Woluwedal. Tegelijk worden ook de werken aan de weg 
afgewerkt. Bij de aanleg van de nieuwe fietssnelweg langs de R22 voeren we werken uit aan de 
kruispunten met de Leuvensesteenweg (N2) en de Tramlaan. Daarmee vervolledigen we de 
herinrichting van het Woluwedal. Fietsers zullen via een nieuwe fietstunnel onder de 
Leuvensesteenweg veilig kunnen kruisen. 

 

Voorbereidende werken bij u in de buurt 
Aannemer BAM-Contractors start begin april met voorbereidende werken. Hij zal een aantal bomen 
rooien om plaats te maken voor de nieuwe fietssnelweg. Het gaat daarbij ook om bomen tussen de 
Jozef van Hovestraat en Woluwedal - Statieplaats, ten noorden van het containerpark.  

Omdat de achterzijde van uw woning grenst aan de zone waar gewerkt wordt, brengen we u 
hiervan via deze brief op de hoogte. In de eerste helft van april zal u twee tot drie dagen vlak achter 
uw eigendom de aannemer aan de slag zien. De werken worden uitgevoerd door een ervaren 
bosbouwfirma en houden voor u geen enkel risico in. Houd echter wel rekening met beperkte 
geluidshinder. De aannemer start namelijk tussen 07u00 en 07u30 ‘s ochtends. 

 

Boscompensatie en nieuw groen 
Het rooien van struikgewas en bomen staat omschreven in de goedgekeurde omgevingsvergunning 
van dit project. Dit is nodig om ruimte te maken voor de nieuwe fietssnelweg. Het groen dat 
verdwijnt wordt gecompenseerd. Het Agentschap Natuur en Bos plant elders nieuwe bomen en De 
Werkvennootschap betaalde als bouwheer ook een bosbehoudsbijdrage.  
 
Binnen dit project, de aanleg van de fietssnelweg en het afwerken van de kruispunten, voorzien we 
zoveel mogelijk groene omkadering. Over de hele projectzone is dan ook nieuwe groenaanplanting 
voorzien. Ook de Woluwe wordt opnieuw opengelegd dankzij een project van de Vlaamse 
Landmaatschappij. Hierdoor wordt het groene karakter van de omgeving versterkt. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Gekende keerpuntensysteem pas na het bouwverlof 
Tot het bouwverlof (eind juli) zijn er vooral voorbereidende werken aan de R22. Wanneer de 
kruispunten zelf worden aangepakt, treedt het bekende keerpuntensysteem terug in werking. Er 
komen opnieuw keerpunten op de R22 op ruime afstand van de werfzone, zowel aan de noord- als 
de zuidkant. De tijdelijke situatie kan hierdoor opgevat worden als een grote, uitgestrekte rotonde 
die het verkeer ook al regelde tijdens de voorbije werken aan Woluwedal. 

 

Blijf op de hoogte 
We blijven u tijdig informeren over deze werken en alle fasewissels. Schrijf u zeker in op de digitale 
nieuwsbrief via www.werkenaandering.be/f202. Op deze webpagina staat ook altijd de laatste stand 
van zaken. Zo blijft u zeker op de hoogte van het verloop van de werken.   

 

Heb je concrete vragen over het verloop van de werf? Neem contact op met de 
bereikbaarheidsadviseur door een mail te sturen naar f202@werkenaandering.be. 

 

 

We willen u bedanken voor uw begrip. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Alain Cox 

Technisch Projectleider 

De Werkvennootschap 

 

 

Dit project wordt uitgevoerd met steun van het Europees Fonds Voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

      

 


