
 

 

RIOLERINGSWERKEN EN HERINRICHTING TRAMLAAN   
 
TRAMLAAN AFGESLOTEN VOOR VERKEER VANAF 6 AUGUSTUS 2019 
 
 
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 
Kraainem verbindt met Zaventem 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 terug dezelfde 
verkeersmaatregelen in zoals die bij de vorige werken op de R22 
Woluwedal.  
 
Volledige vernieuwing Tramlaan van augustus 2019 tot april 2020 

Met de omzetting van het verkeer start meteen ook de herinrichting van 
de westelijke rijhelft van het Woluwedal inclusief het kruispunt met de 
Tramlaan en de Tramlaan zelf. Want tussen de R22 en de Rue de la 
Petite Montagne leggen we een gescheiden riolering aan om vervolgens 
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de wegopbouw van de Tramlaan helemaal te vernieuwen. Deze werken 
duren tot in april volgend jaar. 

 
Tramlaan afgesloten voor verkeer tijdens de werken 

Vanaf dinsdag 6 augustus zal de Tramlaan niet meer toegankelijk zijn 
voor gemotoriseerd verkeer en dat tot het einde van de werken. Om de 
riolering aan te leggen dienen we namelijk de rijweg op te breken en te 
werken in de ondergrond. Aansluitend wordt de weginfrastructuur terug 
opgebouwd (fundering, boordsteen, fietspad, voetpad, rijweg, belijning). 
Verkeer in de werfzone is gedurende al deze werken niet mogelijk. 
Woningen en garages zijn daardoor NIET bereikbaar met de wagen. 
 
Parkeren voor bewoners en infopunt voor vragen 

Omdat er voor voertuigen tijdens de riolerings- en wegeniswerken in de 
Tramlaan geen doorgang is waardoor parkeren in de straat niet kan, 
dient u uw wagen zolang elders te plaatsen. U kan tijdens de duur van 
de werken parkeren onder het viaduct van de E40 aan de Statieplaats. 
Daar vindt u trouwens ook de werfburelen van de aannemer (groene 
containers). Bewoners met specifieke vragen over bijvoorbeeld een 
verhuis of levering kunnen steeds terecht in het INFOPUNT.   
 
Omleiding voor Tramlaan en enkelrichting in de Tramstraat  

Aangezien de Tramlaan onderbroken is van augustus dit jaar tot april 
volgend jaar voorzien we voor het verkeer een omleiding van en naar de 
R22 Woluwedal langs de Bevrijdingslaan en de Leuvensesteenweg. Om 
sluikverkeer tegen te gaan, wordt in de Tramstraat enkelrichtingverkeer 
ingevoerd van de Leuvensesteenweg naar de Bevrijdingslaan. Voor het 
openbaar vervoer geldt een uitzondering: bussen blijven toegelaten in 
beide richtingen doorheen de Tramstraat. 
 
De Werkvennootschap verontschuldigt zich voor de mogelijke hinder en 
dankt u voor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Tom Buntinx 
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap 
 


