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Beste lezer,

Op dinsdag 23 april startte De Werkvennootschap de werken langs de R22 en
de N2 in het Woluwedal. In een eerste fase krijgt de waterloop Woluwe een
nieuwe bedding aan weerszijden van de N2 Leuvensesteenweg (ten oosten
van de R22). Door deze aanpassing zal de Woluwe via de door AWV in 2016
geplaatste nieuwe koker onder de Leuvensesteenweg doorgaan en aan de
andere kant in een open bedding verder langs de oostzijde van de R22
Woluwedal stromen. 

Samen met de omlegging van de Woluwe passen we de riolering op een aantal
plaatsen aan om ruimte te maken voor de bouw van de fietstunnel onder de
Leuvensesteenweg in fase 2 van het project. Tenslotte voorzien we in deze
eerste fase nog de aanleg van een tijdelijke weg die als bypass van de
Leuvensesteenweg zal dienen tijdens de bouw van de tunnel.

Korte omleiding voor fietser en voetganger - geen hinder
voor het verkeer

Vanaf dinsdag 23 april is een gedeelte van het fiets- en voetpad op de hoek van
de R22 met de N2 ter hoogte van Chateau D’Ax niet meer toegankelijk. Hierdoor is
de fiets- en voetgangersoversteekplaats op de Leuvensesteenweg afgesloten en
geldt er een korte omleiding over een tijdelijke verharding tussen de R22 en de
Julien Trekkerstraat.
Voor de automobilist is er in deze fase nog geen hinder.
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Verkeerssituatie Woluwedal wijzigt in de zomer

In de zomer, normaal voor de start van het bouwverlof, is de eerste fase
afgerond.

In de eerste helft van augustus vatten we de tweede fase van het project aan
die meteen een heel stuk ingrijpender is. We bouwen dan namelijk de
fietstunnel en vernieuwen de aansluiting van de Tramlaan op de R22 en
een deel van de Tramlaan zelf.

In augustus treedt dan terug het keerpuntensysteem in voege. Daarbij zal er
ten noorden (kort voor de Grote Kloosterstraat) en ten zuiden (in de buurt van
PWC) telkens een keerpunt zijn voor het verkeer op de R22. Aan de
kruispunten met de Statieplaats (Oudstrijderslaan) en de Leuvensesteenweg is
dan enkel rechts-in en rechts-uit rijden mogelijk.
De Tramlaan zelf wordt afgesloten van de R22 waarbij er een omleiding geldt
langs de Bevrijdingslaan en Leuvensesteenweg.
De fietser volgt vanaf de zomer een wat grotere omleiding. Je rijdt dan de
Julien Trekkerstraat door tot aan de Statieplaats (viaduct E40).

Blijf op de hoogte

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

Ontdek de fasering en omleidingen

https://www.werkenaandering.be/nl/F202


Bereikbaarheidsadviseur

Op deze werf wordt ook de bereikbaarheidsadviseur van De
Werkvennootschap ingezet. Hij kan je bijstaan wanneer je dringende vragen
hebt over bereikbaarheid tijdens de uitvoering van de werken.

Tijdens de kantooruren (van 9u tot 17u) neem je contact op met de
bereikbaarheidsadviseur op het nummer 0477/95.83.09 of
via F202@werkenaandering.be.

We wensen je alvast te bedanken voor je begrip tijdens deze werken.
 

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