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Nieuwsbrief werken Woluwedal en F202
fietssnelweg

Beste lezer, 
  
Met de feestdagen voor de deur zijn we verheugd te kunnen meedelen dat
nu vrijdag 18 december de fietstunnel onder de N2 Leuvensesteenweg
open kan. 

In de loop van de namiddag kan je zo als fietser vlot tussen de Hippokrateslaan
(St-Lambrechts-Woluwe) en de Hector Henneaulaan (Zaventem) comfortabel
en veilig fietsen. Dit in beide richtingen over de nieuwe F202 fietssnelweg die
de R22 Woluwedal aan de oostzijde flankeert. 
 

Fietssnelweg duikt onder de Leuvensesteenweg
De nieuwe vier meter brede F202 fietssnelweg langs Woluwedal kruist de
Leuvensesteenweg (kant Nossegem) ondergronds. Zo fiets je vlot en veilig van
noord naar zuid en omgekeerd.  

De tunnel onder de N2 wordt vrijdag 18/12 opengesteld voor fietsers. De
laatste hand aan de afwerking dient wel nog gelegd te worden, maar erdoor
fietsen is al mogelijk. Zo vervalt meteen ook de fietsomleiding langs de Frans
Smoldersstraat. 
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Moet je met de fiets vlakbij het kruispunt Woluwedal x Leuvensesteenweg zijn,
dan rijd je bovengronds over de nieuwe fietsinfrastructuur. De rijweg
oversteken kan via de verkeerslichtengeregelde oversteekplaatsen.

Leuvensesteenweg kant Sint-Stevens-Woluwe
Aan de westzijde van de R22 Woluwedal wordt nog tot begin februari 2021
gewerkt aan de vernieuwde aantakking van de Leuvensesteenweg. Deze
week is de onderlaag fundering aangebracht. Zo is de werfzone proper en te
voet vlot bereikbaar tijdens het winters bouwverlof.  

Van zaterdag 19 december tot zondag 3 januari liggen de werken namelijk stil
en geniet de aannemer van welverdiende rust. Op maandag 4 januari start hij
met de fundering waarop de wegranden worden getrokken. Daarna wordt de
nieuwe rijweg in asfalt opgebouwd en de voet- en fietspaden aangelegd. 

Begin februari kan het hele kruispunt open voor alle verkeer en is
het volledige project afgerond.

Ook de F203 fietssnelweg gaat nu vrijdag open 
De Werkvennootschap bouwde ook langs de E40 snelweg een gloednieuwe
fietsostrade. Deze vertrekt aan Woluwedal ter hoogte van het kruispunt met
de Tramlaan en loopt tot aan de Tollaan, vlak aan de grens met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. 

We wachten nu nog op een bouwvergunning van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om deze fietssnelweg verder door te trekken tot aan de rotonde met de
N294 Gemeenschappenlaan.

Nogmaals dank je wel en fijn eindejaar
We zijn tevreden om dit project begin volgend jaar af te ronden. De duurtijd van
de werken, die door AWV werden aangevat en door De Werkvennootschap zijn
overgenomen, was uitzonderlijk. 

Via deze weg willen we iedereen nogmaals bedanken voor de medewerking en
begrip. In het bijzonder de handelaars en bewoners in de directe omgeving.  

Graag wensen we iedereen een fijn eindejaar en gezond 2021! 
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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
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Meer informatie over het project van fietssnelweg F202 vind je op
werkenaandering.be/F202. Je kan er ook de bewonersbrieven downloaden.

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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Ontdek het project fietssnelweg F202
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