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Nieuwsbrief werken Woluwedal: stand van zaken 
 
 
Beste bewoner, 
  
De Werkvennootschap startte in 2019 met de aanleg van de F202, de 
fietssnelweg die Kraainem met Zaventem verbindt in het Woluwedal. Hierbij 
hoort ook de inrichting van een fietstunnel onder de N2 Leuvensesteenweg. 
Tegelijk vervolledigen we de vernieuwing van de R22 Woluwedal, samen met 
de kruispunten aan de Tramlaan en Leuvensesteenweg. 
  

 

Betonstort laatste deel fietstunnel Leuvensesteenweg 
De aanleg van de F202 fietssnelweg loopt mooi op schema. Om het laatste deel 
van de fietstunnel onder de Leuvensesteenweg aan te leggen, stort de 
aannemer er op maandag 6 juli een grote hoeveelheid onderwaterbeton. De 
volledige stort wordt in één keer uitgevoerd om een stabiel en sterk betondek te 
verkrijgen. 
  
Goed om te weten: ook tijdens het bouwverlof werkt de aannemer verder aan 
de fietstunnel. De werken aan de fietssnelweg duren nog tot het einde van het 



 

jaar. 
  

 

 

Onderwaterwerken fietstunnel 
De geplande betonwerken vereisen een zeer specifieke werkwijze. Zo wordt de 
tunnel eerst onder water gezet. Op die manier staat er voldoende druk op de 
damwanden en zetten ze niet uit. Dit is dezelfde procedure die ook in december 
gevolgd werd om het eerste deel van de tunnel aan te leggen. 
  

 

 
 

 

Onderwaterwerken aanleg eerste fase fietstunnel (december 2019) 

 

Vernieuwing ventweg afgerond in augustus 



 

Begin mei startte de vernieuwing van de ventweg die toegang biedt tot o.a. 
residentie ‘Parklane’ en de bedrijfsterreinen van PWC en Woluwe Garden. Ook 
deze werken lopen op schema, waardoor de werken hier in augustus achter de 
rug zijn. 

Ontdek de fasering en omleidingen 

 

 

 

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 het project fietssnelweg F202 

 

 

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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