
 

Klik hier als deze mail niet goed zichtbaar is 

 

  

 

 

Nieuwsbrief werken Woluwedal en F202 
fietssnelweg 
 
 
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. 
  

 

 

Vanaf eind deze maand fiets je over een gloednieuw 
stuk van de F202 
De F202 krijgt alsmaar meer vorm. De werken aan de fietssnelweg vanaf de 
Hippokrateslaan tot aan de Statieplaats zijn eind september afgerond. Vanaf 
dan kan je als fietser de nieuwe snelweg (van 3 meter breed) parallel aan de 
R22 gebruiken, en volg je niet langer de omleiding via de Lenneke Marelaan. 
  



 

 

Fietsomleiding via Julien Trekkersstraat blijft in voege 
Het laatste deel van de F202 vanaf de Statieplaats tot de Leuvensesteenweg 
kan je voorlopig nog niet gebruiken. Dit gedeelte gaat pas open wanneer het 
tweede deel van de fietstunnel (aan de kant van Zaventem) helemaal klaar is. 
Dit wordt verwacht in december. 



 

 



 

 

Ook ventweg vanaf eind september toegankelijk  
De werken aan de ventweg zitten in een laatste rechte lijn. Deze maand leggen 
we als laatste stap de verkeersdrempels aan en voorzien we de weg van een 
nieuwe asfaltlaag. Als alles volgens planning verloopt, is ook dit deel vanaf eind 
september volledig toegankelijk. 

 

 

Voor verkeer over de R22 verandert er voorlopig niets 
Voor automobilisten blijven de huidige verkeerssituatie en de omleidingsroutes 
nog een tijd ongewijzigd. Doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk, maar dan 
wel plaatselijk over één versmalde rijstrook in elke richting. 

 

 

Naar een veilig, samenhangend fietsnetwerk 
 
F203 naast de E40 
Ondertussen krijgt ook de fietssnelweg tussen Brussel, Zaventem en Kraainem 
vorm. Vanaf eind november fiets je veilig parallel aan de E40 en sluit de F203 
vlekkeloos aan op de F202. 
  



  

Lees meer over de F203  

 

 

 
F3 naast de HST-spoorlijn 
Tussen Zaventem en Machelen leggen we momenteel de ontbrekende schakel 
van de F3 aan. Deze werken duren nog tot augustus 2021. Abonneer je op de 
nieuwsbrief om alle info over dit project rechtstreeks in je mailbox te ontvangen. 

Abonneer je op de nieuwsbrief van de F3 

 

 

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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Our mailing address is: 
De Werkvennootschap 
Sint-Lazaruslaan 4-10 



 

Brussel BE-1210 
Belgium 

 
Add us to your address book 

Heb je een nieuw e-mailadres? Pas je inschrijving aan. Wil je deze mailings niet meer ontvangen? Schrijf 
je uit. Kreeg je deze nieuwsbrief doorgestuurd en wil je op de hoogte gehouden worden door Werken aan 

de Ring? Schrijf je in. 

 
 

 


