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Stuur deze nieuwsbrief door naar iemand

Verkeer over Medialaan verloopt vanaf donderdag via
tijdelijke werfweg

De Werkvennootschap start in maart met de herinrichting van het op- en afrittencomplex

Koningslo-Vilvoorde (6) aan de Medialaan/de Tyraslaan (N209). Tot april zijn verschillende

nutsbedrijven nog aan de slag met werken aan kabels en leidingen in de zone. Via deze

nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte over het verloop van de werken en de

bijbehorende impact op het verkeer.

Rijweg en fietspad Medialaan onderbroken vanaf
donderdag 14 januari

Van donderdag 14 januari tot woensdag 10 februari werken de nutsbedrijven
aan de Medialaan tussen de rotonde van het op- en afrittencomplex en de fiets-
en voetgangersovergang (Poststraat). Tijdens deze werken is de Medialaan
voor fietsers en automobilisten onderbroken. Zowel met de fiets als met de
wagen gebruik je in beide richtingen de tijdelijke werfweg parallel aan de
Medialaan die recent werd aangelegd.
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Beurtelings verkeer tussen werfweg en rotonde
Medialaan/Koning Boudewijnlaan

Van donderdag 11 februari tot woensdag 24 februari is er maar één rijstrook
beschikbaar tussen de rotonde van de Medialaan/Koning Boudewijnlaan en de
werfweg. Tijdelijke verkeerslichten zorgen ervoor dat het passeren van de
werfzone via beurtelings verkeer veilig verloopt. Met de wagen maak je ook
tijdens deze werken verder nog gebruik van de werfweg van en naar het op- en
afrittencomplex. 
  
Fietsers kunnen vanaf 11 februari opnieuw verder over het gebruikelijke
fietspad. Wanneer de sleuf voor de nutswerken gegraven is, zorgt de
aannemer voor rijplaten zodat de oversteekplaats van het fietspad tussen de
Poststraat en Domein Drie Fonteinen toegankelijk blijft voor de actieve
weggebruiker.
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Heropbouw op- en afrittencomplex start in het
voorjaar

Zodra de nutswerken afgerond zijn, begint de complete herinrichting van het
op- en afrittencomplex. Ter voorbereiding op de heropbouw start De
Werkvennootschap in de loop van maart al met de nodige voorbereidende
werken. De aannemer legt dan tijdelijke verhardingen aan om het verkeer
tijdens de werken onder de brug van de E40/R0 te reorganiseren. 
  
In een volgende nieuwsbrief krijg je meer nieuws over het verloop van de
werken en de bijbehorende, nieuwe verkeersmaatregelen.

Een Bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen
Deze werken brengen de komende tijd onvermijdelijk enige hinder met zich mee.

Meer info over dit project vind je via werkenaandering.be/medialaan. Heb je
specifieke vragen? Neem dan contact op met Tom Buntinx, bereikbaarheidsadviseur

voor dit project via tyraslaan@werkenaandering.be.
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Onze excuses voor het ongemak en dank voor je begrip tijdens deze werken. 

Met vriendelijke groeten 

Jelle Vercauteren 
Technisch Projectleider, De Werkvennootschap
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