
 

 

HERINRICHTING WOLUWEDAL VANAF 29 JULI 2019   
 
FRANS SMOLDERSSTRAAT ENKEL BEREIKBAAR VIA KLEINE 
KLOOSTERSTRAAT 
 
 
Beste mevrouw, mijnheer 
 
Sinds eind april voert De Werkvennootschap werken uit ter hoogte van 
het kruispunt Woluwedal (R22) x Leuvensesteenweg (N2). Deze werken 
kaderen in het project voor de realisatie van de F202 fietssnelweg die 
Zaventem met Kraainem verbindt in het Woluwedal. 
 
Samen met de aanleg van de fietssnelweg vervolledigen we tegelijk de 
vernieuwing van de R22 Woluwedal. Daarbij worden ook de kruispunten 
met de Leuvensesteenweg (kant Brussel) en de Tramlaan aangepakt. 
 
Verkeer naar 1 rijstrook per richting en keerpunten op R22 

In de week van 5 augustus 2019 zetten we het verkeer op de R22 
Woluwedal om naar één rijstrook in elke richting op de oostelijke rijhelft. 
Daarbij worden opnieuw keerpunten ingericht ten noorden en ten 
zuiden van de projectzone. We voeren in wezen opnieuw dezelfde 
verkeersmaatregelen in zoals die bij de vorige werken op de R22 
Woluwedal.  
 
Bypass Leuvensesteenweg en afsluiten Frans Smoldersstraat 

Met de omzetting van het verkeer start meteen ook de herinrichting van 
de westelijke rijhelft van de R22. Tegelijk wordt de Tramlaan vernieuwd 
en bouwen we een fietstunnel onder de N2 Leuvensesteenweg. Voor de 
bouw van deze tunnel wordt de rijweg aan Chateau d ’Ax opgebroken. 
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Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 

Het verkeer verschuift daarbij naar een tijdelijke weg (bypass) ten 
noorden van de werfzone (kant voetbalterrein). De Frans Smoldersstraat 
zal daarbij afgesloten worden van de Leuvensesteenweg. Dit is nodig in 
functie van de verkeersveiligheid.    De Frans Smoldersstraat bereiken en 
verlaten kan dan enkel via de Kleine Kloosterstraat. Deze situatie zal 
gelden zolang de bypass van de Leuvensesteenweg in dienst is voor het 
verkeer. Dat is volgens de huidige planning tot april 2020.  
 
Betonblokken in de straat verschuiven naar Grote Kloosterstraat 

De betonblokken (New Jerseys) die zich bevinden ter hoogte van de 
bocht met de Kleine Kloosterstraat worden in de week van 5 augustus 
verplaatst. Deze schuiven op naar het einde van de straat tegen de 
Grote Kloosterstraat. Bewoners in dit deel van de Frans Smoldersstraat 
zullen vanaf dan eveneens via de Kleine Kloosterstraat dienen te rijden. 
Deze situatie zal gelden tot eind 2020. 
 
Voor meer informatie over het project kan u terecht op onze webpagina: 
www.werkenaandering.be/F202. 
 
De Werkvennootschap verontschuldigt zich voor de mogelijke hinder en 
dankt u voor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Tom Buntinx 
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap 
 
 


