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Geachte mevrouw
Geachte heer

Met deze brief stellen wij u op de hoogte over de werken op de gewestweg Woluwedal (R22).
Binnenkort is de eerste fase afgerond en kan deze weg opnieuw opengesteld worden voor het
verkeer. We informeren u graag over de wijziging in de aanpak van deze werken en geven u een
zicht op het verdere verloop ervan.

Woluwedal (R22) opnieuw open vanaf 13 april
Op vrijdag 13 april stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de rijweg van de gewestweg
Woluwedal (R22) in Zaventem en Kraainem volledig open voor alle verkeer. Alle kruispunten
kunnen dan opnieuw gebruikt worden, want aannemer Viabuild zal dan alle werken aan het
kruispunt van de Leuvensesteenweg afgerond hebben.

Het enige wat nog roet in het eten kan gooien, is aanhoudend vries- of regenweer. Er moeten
immers nog asfaltwerken gebeuren, en die kunnen onmogelijk uitgevoerd worden bij te lage
temperaturen of bij aanhoudend regenweer. Mocht de opening van de rijweg toch nog uitgesteld
worden, licht AWV u daar via de nieuwsbrief onmiddellijk over in.

Tot het einde van 2018 zullen er in de hele werfzone geen werken meer gebeuren die een
impact hebben op het verkeer of de bereikbaarheid van bewoners en handelaars. In het najaar
voeren de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uit. Mogelijks nemen zij dan plaatselijk één
rijstrook in.

Aanleg wegdek richting Sint-Lambrechts-Woluwe en fietssnelweg
De Werkvennootschap zal de herinrichting van de andere weghelft, in de rijrichting van SintLambrechts-Woluwe, voor haar rekening nemen. Ze zal de komende maanden de nodige
ontwerpen afwerken, een aannemer aanstellen en een planning uitwerken. De Werkvennootschap
mikt erop om in het voorjaar van 2019 te starten met de werken aan het kruispunt van de
Leuvensesteenweg.
In het voorjaar van 2019 starten opnieuw werken ter hoogte van de Leuvensesteenweg, waar De
Werkvennootschap parallel met de gewestweg Woluwedal een nieuwe fietssnelweg zal
aanleggen: deze fietssnelweg zal langs de R22 lopen tot aan de grens met Brussel en Zaventem
met de regio van Kraainem verbinden. De vergunning voor deze fietssnelweg wordt in mei
aangevraagd.
Onder de Leuvensesteenweg wordt een fietstunnel gegraven, zo kunnen de fietsers die de
fietssnelweg gebruiken het kruispunt op een veilige manier oversteken.

Een gecoördineerde aanpak, zonder bijkomende uitvoeringstijd
Het is een bewuste keuze dat één bouwheer - namelijk De Werkvennootschap - alle werken
voorbereidt en coördineert. Daardoor kunnen we binnen één werfzone en op gecoördineerde
wijze twee projecten tegelijk uitvoeren. Door de werken slim te plannen, zullen de aanleg van
de fietstunnel en de fietssnelweg - ingrepen die niet voorzien waren in het oorspronkelijke dossier
van de herinrichting - geen verlenging van de globale uitvoeringstermijn tot gevolg hebben. Anders
gezegd: de herinrichting van de tweede weghelft van de gewestweg ging ongeveer 15 maanden
duren, de aanleg van de fietsvoorzieningen zal aan deze termijn niets veranderen. Om de
fietssnelweg aan te leggen, moeten wel delen van recent aangelegde infrastructuur opnieuw
opgebroken worden. Er zal getracht worden dit tot een minimum te beperken. Maar door deze
werken gelijktijdig uit te voeren, vermijden we dat de werken langer duren. De aanleg van de
fietssnelweg en -tunnel zal dus geen extra uitvoeringstijd in beslag nemen.

De fasering van de geplande werken wordt momenteel nog bekeken. We vertrekken hierbij vanuit
het uitgangspunt om de hinder voor alle betrokkenen zo laag mogelijk te houden. Voor de start
van de werken zal De Werkvennootschap hier nog uitgebreid over communiceren.

Meer weten?
De aanleg van de fietssnelweg langs de R22 kadert in het brede programma van Werken aan de
Ring. Met dit project zet De Werkvennootschap voluit in op een leefbare en werkbare omgeving in
de gemeenten rond de Ring rond Brussel, op een vlotter en veiliger verkeer, op een mobiliteit die
bewust inzet op veilig combineren van fiets, openbaar vervoer en auto, op een ring die verbindt in
plaats van verdeelt. Meer info over dit programma kan je nalezen op werkenaandering.be. Daar
komt binnenkort ook alle informatie over de fietssnelweg en de werken aan het Woluwedal. In het
najaar zal De Werkvennootschap u ook verder informeren over de werken.
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