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Klik hier als deze mail niet goed zichtbaar is

Nieuwsbrief werken Woluwedal en F202
fietssnelweg

Beste lezer, 
  
Goed nieuws! De werken aan Woluwedal (R22) en de F202 fietssnelweg zitten
er bijna op. De Werkvennootschap startte in 2019 met de aanleg van de
fietssnelweg die Kraainem met Zaventem verbindt in het Woluwedal.
Ondertussen werd de R22 volledig vernieuwd, de fietssnelweg aangelegd en is
ook de fietstunnel bijna compleet. 
  
Op dit moment werkt de aannemer nog op een laatste deel van de
Leuvensesteenweg (N2) tussen de R22 en de Voordestraat (kant Brussel).
Terwijl aan de overzijde de fietsstunnel tot in de puntjes wordt afgewerkt. 
  
Deze namiddag stellen we het kruispunt met de Leuvensesteenweg weer
open voor het verkeer en zijn alle verkeersbewegingen tussen de N2 en R22
opnieuw mogelijk. De verkeerslichten gaan in dienst en de omleiding via de
Tramlaan en Bevrijdingslaan vervalt.
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Kruispunttak Leuvensesteenweg kant Brussel
vandaag weer open
Het weer heeft wat roet in het eten gestrooid, maar vanaf vanavond kan het
kruispunt van de R22 en de Leuvensesteenweg (N2) weer volledig open. Alle
verkeersbewegingen zijn straks mogelijk onder een verkeerslichtenregeling.
Enkel op de Leuvensesteenweg, kant Brussel, zijn voorlopig enkel de twee
middelste rijstroken tussen de Voordestraat en Woluwedal beschikbaar. De
afslagstroken gaan pas begin maart open zodat de aannemer de buitenzijde
(fiets- en voetpaden) van de rijweg kan afwerken.

Afstemming lichtenregeling aan kruispunten
De nieuwe verkeerslichten op de kruispunten met de Tramlaan/Statieplaats en
de Leuvensesteenweg werken nog even volgens een vaste cyclus. De
detectielussen voor het verkeer en bussen van De Lijn kunnen pas op het
einde van de werken volledig in dienst. Vanaf dan functioneren de lichten op
een slimme manier en zal de verkeersdoorstroming nog verbeteren.

Nog meer investeringen voor de fietser
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De Werkvennootschap zet de komende jaren sterk in op nieuwe
fietsinfrastructuur. We investeren in een samenhangend fietsnetwerk in de
Vlaamse Rand. Zo leggen we momenteel de F23 fietssnelweg aan tussen de
Verbrande Brug (Grimbergen) en het viaduct van Vilvoorde. Vanaf midden april
bouwen we aan het verkeerscomplex ter hoogte van de Medialaan een
‘vliegende’ fiets- en voetgangersbrug onder de Ring die tegelijk de actieve
weggebruiker vlot en veilig over het op- en afrittencomplex voert. Ondertussen
is ook de F203 langs de E40 afgewerkt en fiets je hier comfortabel tussen de
R22 Woluwedal en de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tenslotte
zijn de voorbereidende werken aan de brug van de Hector Henneaulaan
gestart. We bouwen vanaf de lente een gloednieuwe brug die dubbel zo breed
wordt. Dankzij een ruim en volledig afgeschermd fietspad is het op deze
toekomstige brug straks veilig en aangenaam fietsen.

Wil je op de hoogte blijven van deze projecten? Schrijf je in op de digitale nieuwsbrieven.

Dat kan via www.werkenaandering.be/f23 en www.werkenaandering.be/medialaan.

Voor de brug van de H. Henneaulaan hoef je niets te doen. Omdat dit project in het

verlengde van de R22 Woluwedal ligt, ben je hier automatisch op geabonneerd. 

Je kan op www.werkenaandering.be/henneaulaan wel terecht voor informatie.     
 

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.
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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.

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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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.

Ontdek het project fietssnelweg F202
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