
 

 

 
 
 
 
 
DOORGANG BRUSSELSESTEENWEG ONDERBROKEN VANAF BEGIN DECEMBER 
 
 
Beste bewoner 
 
De F23 vormt een belangrijke fietssnelweg tussen Boom en Brussel. Het 
traject langs de N260 tussen de Verbrande Brug in Grimbergen en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest is aan vernieuwing toe. De nutsbedrijven 
zijn ondertussen goed gevorderd met hun kabel- en leidingwerken. 
Vanaf volgende week bereidt De Werkvennootschap de aanleg van de 
gescheiden riolering en het nieuwe wegdek voor.  
 
Brusselsesteenweg afgesloten voor verkeer vanaf 2 december 

Vanaf maandag 2 december voert onze aannemer voorbereidende 
werken uit tussen de Rubensstraat en het viaduct van de R0. Meteen bij 
de start van de werken zal hij daarbij de Brusselsesteenweg afsluiten 
voor verkeer. 
 
Bereikbaarheid Lenterik blijft gegarandeerd via kant Brussel 

Bewoners in de Lenterik en langs de Brusselsesteenweg rijden vanaf 
maandag steeds via de zuidkant van of naar huis (kant viaduct). De 
doorgang komende vanaf de Rubensstraat is niet mogelijk. Enkel de 
sportclubs zijn bereikbaar vanaf de noordzijde (kant Europabrug). Met 
de fiets of te voet kan u wel in beide richtingen de werken passeren.  
 
Adviesroute naar Vilvoorde via Tyraslaan, Medialaan en Albert I-laan 

In de richting van Vilvoorde of omgekeerd kan u vanaf maandag niet 
langer via de Brusselsesteenweg rechtstreeks de Rubensstraat bereiken. 
De adviesroute op de achterzijde van deze brief geeft aan hoe u kan 
rijden. 
 
 

DATUM 

27 NOVEMBER 2019 
 

BETREFT 

WERKEN BRUSSELSESTEENWEG 
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Werken Brusselsesteenweg tot eind volgend jaar 

In de eerste dagen van december breekt aannemer Willemen Infra de 
bestaande asfaltverharding op. Daarna voert hij peilingen uit naar de 
ondergrondse toestand en wordt droogzuiging geplaatst om het 
grondwaterpeil te verlagen. Vervolgens vinden tussen januari en het 
najaar van 2020 de geplande riolerings- en herinrichtingswerken plaats.  
 
Tijdens de duur van de werken blijft de Brusselsesteenweg dicht voor 
verkeer. Daarbij wijzigt de bereikbaarheid van de Lenterik naar gelang de 
locatie van de meest hinderlijke werken. Hierover houden wij of de 
aannemer u via brieven op de hoogte.  
 
Op- en afrit Rubensstraat eerste helft december afgesloten 

Netbeheerder Fluvius maakt van de gelegenheid gebruik om haar 
distributienetwerk aan te passen ter hoogte van de kruising met de 
Rubensstraat. Op maandag 2 december wordt hiervoor de op- en afrit 
met de Rubensstraat volledig afgesloten. Deze ingreep duurt in principe 
twee weken. Er geldt zolang een omleiding via de Grimbergsesteenweg. 
 
De Werkvennootschap verontschuldigt zich voor de hinder en dankt u 
voor uw begrip. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Tom Buntinx 
Bereikbaarheidsadviseur De Werkvennootschap 


