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Klik hier als deze mail niet goed zichtbaar is

Stuur deze nieuwsbrief door naar iemand

Werken brug Henneaulaan in Zaventem starten op 30
april '21

De ombouw van de sterk verouderde brug van de Hector Henneaulaan over de
R0 tussen Zaventem en Diegem (Machelen) start op 30 april. In een periode
van drie jaar vervangen we de volledige brug door een nieuw viaduct dat
dubbel zo breed is. Het project verbetert de situatie voor alle weggebruikers en
is zo een mooi voorbeeld van onze multimodale aanpak. In deze nieuwsbrief
meer over het belang van dit project en de verwachte hinder.
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Een veilige brug voor alle weggebruikers

De brug van de Hector Henneaulaan is sterk verouderd en dringend aan
vernieuwing toe. Het verkeer staat er ook vaak stil. Fietsers en voetgangers
durven de brug niet oversteken omdat de situatie onveilig is. Ook de bus staat
mee in de file. Daar brengen we met de nieuwe brug verandering in. Die wordt
dubbel zo breed en biedt ruimte aan alle weggebruikers:

een afgescheiden, veilig fiets- en voetpad,
in beide richtingen een vrije busbaan voor vlotter openbaar vervoer,
gescheiden rijstroken voor gemotoriseerd verkeer en
een groenzone (‘ecopassage’) voor planten en dieren.

Tegelijkertijd pakken we ook de bijhorende aansluitingen met de Ring aan.
Met een betere bereikbaarheid voor bewoners, handelaars en bedrijven uit de
buurt als resultaat. De waardevolle groenzones aan beide kanten van de Ring
maken we toegankelijker voor omwonenden en werknemers uit de buurt.

Gefaseerd bouwen met minder impact

Om het verkeer op de Henneaulaan en op de Ring zo weinig mogelijk en nooit
langdurig te hinderen, delen we de werken op in verschillende fasen. Hierdoor
blijft ook de doorstroming op de Henneaulaan vrijwel altijd gegarandeerd.

1. Vanaf de zomer bouwen we het eerste deel van de brug naast de
snelweg, zonder onderbrekingen voor het verkeer.
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2. Eens die brughelft klaar is, plaatsen we die naast de oude brug. Het
verkeer op de Henneaulaan rijdt dan op dezelfde manier als nu, maar dan
op de nieuwe brughelft.

3. Vervolgens breken we de oude brug af en vervangen we die door het
tweede deel van de nieuwe brug. Beide brugdelen voegen we samen
tot één nieuwe brug.

Het verkeer op de Ring kan tijdens deze fasen doorrijden op 2 x 3 versmalde
rijstroken aan verminderde snelheid. Alle verkeersbewegingen tussen de
Henneaulaan, de Woluwelaan (R22) en de Ring blijven ook mogelijk.

Sterke hinder op de Ring in de maand mei

Tijdens deze voorbereidende fase richt de aannemer de werfzone in. Dit wordt
een drukke periode met wisselende verkeerssituaties die elkaar snel
opvolgen. De snelheid op de Ring wordt dan beperkt tot 50 km per uur.

Bedrijfsleider of een
eigen zaak?
  
New Mobility Network helpt je op weg
met informatie en advies hoe je je het
best kan voorbereiden op de werken. 

Wegenwerken hebben een impact op
de bereikbaarheid van jouw bedrijf.
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Hoe bereid je klanten, medewerkers,
leveranciers best voor? Zijn er
alternatieven? Hoe integreer ik die in
mijn HR-beleid? Het is normaal dat je
nu met veel vragen zit. De experten
van New Mobility Netwerk staan klaar
om deze samen met jou en andere
bedrijfsleiders te beantwoorden. 
 

Een Bereikbaarheidsadviseur voor al je vragen
Deze werken brengen onvermijdelijk verkeershinder met zich mee. Meer info over dit

project vind je op werkenaandering.be/henneaulaan. Heb je specifieke vragen?
Neem dan contact op met Tom Buntinx, bereikbaarheidsadviseur voor dit project

via henneaulaan@werkenaandering.be.

Onze excuses voor het ongemak en dank voor je begrip tijdens deze werken. 

Met vriendelijke groeten 
Team Werken aan de Ring 
 

Bekijk hier alle projectinfo
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