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Nieuwsbrief werken Woluwedal: stand van zaken

Beste bewoner,

De Werkvennootschap is in 2019 gestart met de aanleg van de F202, de
fietssnelweg die Kraainem met Zaventem verbindt in het Woluwedal. Samen
met de aanleg van die fietssnelweg vervolledigen we tegelijk de vernieuwing
van de R22 Woluwedal. Daarbij worden ook de kruispunten met de N2
Leuvensesteenweg (kant Brussel) en de Tramlaan aangepakt.

Werken verlopen volgens planning

Fietssnelweg F202

De aanleg van de fietssnelweg F202 gaat goed vooruit en loopt volgens
planning. De nieuwe fietsinfrastructuur tussen Statieplaats en
de ventweg (die toegang geeft aan o.a. PWC) langs het containerpark en aan
de brug van de afrit E40 (Afrit 20 Kraainem vanuit Brussel) is aangelegd. De
toplaag van de asfaltverharding moet hier wel nog gebeuren. Verder is het
gedeelte van de fietssnelweg tussen de Hippokrateslaan en de ventweg
momenteel in aanleg.

Onderwaterwerken in de fietstunnel

De bouw van de fietstunnel ligt op schema. We hebben de damwanden
geplaatst en op 17 en 27 december storten we het onderwaterbeton. Vanaf
januari 2020 bouwen we betonnen wanden in de tunnel en bouwen we de N2
Leuvensesteenweg boven de tunnel.
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2 beelden hierboven: onze ploeg zuigt het slib af aan de noordelijke kant.
2 beelden hieronder: de duikersploeg maakt zich klaar om de overgebleven grond
tegen de damplanken onder water weg te spuiten om dan daarna terug te kunnen
uitgraven en opkuisen.

Onderwaterbeton fasering

Klik op het beeld om het te vergroten.
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Riolering R22 en Tramlaan

Tegen eind dit jaar is de aanleg van de nieuwe riolering voor regenwater in
de R22 Woluwedal afgerond (deel huidige werkzone). In de Tramlaan legden
we de riolering voor regenwater reeds aan. In januari 2020 krijgt de Tramlaan
nog een riolering voor huisvuilwater. Vervolgens maken we de
huisaansluitingen van zowel regen- als huisvuilwater. In de loop van februari
2020 start de opbouw van de nieuwe infrastructuur in zowel de Tramlaan als
de huidige werfzone van de R22.

Start derde fase midden april 2020

In deze fase leggen we de westelijke aansluiting (richting Brussel) van
de N2 Leuvensesteenweg met de R22 Woluwedal opnieuw aan. Dat
gebeurt samen met een laatste deel van de R22 zelf, ten noorden van de
N2.
Daarnaast passen we ook de aansluiting van de Statieplaats
(Oudstrijderslaan) aan in functie van de fietssnelweg en bouwen we de
noordelijke helling van de fietstunnel.

Bereikbaarheidsadviseur en infopunt
De bereikbaarheidsadviseur staat je bij wanneer je dringende vragen hebt over
bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werken. Je neemt met hem contact

op tijdens de kantooruren op het nummer 0477/95.83.09, via
F202@werkenaandering.be, of kom naar het infopunt.

Je vindt het infopunt onder het viaduct van de E40 aan de Statieplaats. Daar
staan ook de werfburelen van de aannemer (groene containers). Daar kan je steeds

terecht met specifieke vragen over bijvoorbeeld een verhuis of een levering.

Blijf op de hoogte
Meer informatie over het project van fietssnelweg F202 vind je op
werkenaandering.be/F202. Je kan er ook de bewonersbrieven downloaden.

Ontdek de fasering en omleidingen

Ontdek het project fietssnelweg F202
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We wensen je alvast te bedanken voor je geduld en begrip.

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