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Start nutswerken op Wolvertemsesteenweg (N211) vanaf 10 september
Vanaf maandag 10 september 2018 starten de nutsmaatschappijen onder leiding van Eandis met het
verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen op de Wolvertemsesteenweg (N211) in Grimbergen.
Deze nutswerken zullen volgens de huidige planning tot in februari 2019 duren. De herinrichting van de
Wolvertemsesteenweg door Wegen en Verkeer zal daarna van start gaan.

Nutswerken Wolvertemsesteenweg (N211): september 2018 - februari 2019
Het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen op de Wolvertemsesteenweg wordt door Eandis
gecombineerd met het vernieuwen van de nutsleidingen in de Jan Mulsstraat. Ook in de Jan Mulsstraat
moeten voor eind 2018 de nodige vernieuwingen zijn uitgevoerd, zodat de aannemer die deze straat
heraanlegt de geplande werkzaamheden kan verderzetten. Hierdoor ziet de planning van de
nutsmaatschappijen er als volgt uit:
●

10 september - half oktober: de nutsmaatschappijen werken aan de even kant van de
Wolvertemsesteenweg. Tijdens deze werken blijft verkeer van Wolvertem naar Vilvoorde via de
Wolvertemsesteenweg mogelijk. Het verkeer in de omgekeerde richting moet een omleiding volgen
via de Spaanse Lindebaan.

●

Half oktober - half november: de nutsmaatschappijen werken in de Jan Mulsstraat. Tijdens deze
werken is verkeer op de Wolvertemsesteenweg mogelijk in beide richtingen.

●

Half november - eind december: de nutsmaatschappijen werken aan de oneven kant van de
Wolvertemsesteenweg. Tijdens deze werken blijft verkeer van Wolvertem naar Vilvoorde via de
Wolvertemsesteenweg mogelijk. Het verkeer in de omgekeerde richting moet een omleiding volgen
via de Spaanse Lindebaan.

De nutswerken op de Wolvertemsesteenweg worden zowel aan de even als aan de oneven kant van de
rijweg in kleine werkzones uitgevoerd zodat de handelaars zo vlot mogelijk bereikbaar blijven. Binnen deze
werken zullen de omwonenden ook op het nieuwe net worden aangesloten. Om deze huisaansluitingen in
goede banen te leiden, zal Eandis met de omwonenden persoonlijk contact opnemen. Het realiseren van de
huisaansluitingen zal tot februari 2019 duren.
De komende maanden zal Synductis, een samenwerkingsverband tussen verschillende nutsbedrijven, u
verder op de hoogte houden over de voortgang van de werken en de hinder die hierbij komt kijken. Wil je
graag op de hoogte blijven, schrijf je dan in op hun nieuwsbrief via sien@synductis.be.

Meer informatie vindt u via www.synductis.be/waar-werken-we onder het projectnummer 101855. Met
vragen over de nutswerken kan u terecht op het nummer 078/35 35 34.

Herinrichting Wolvertemsesteenweg (N211) vanaf voorjaar 2019
Volgens de huidige planning ronden de nutsmaatschappijen hun werkzaamheden af in februari 2019. Dit
betekent dat het Agentschap Wegen en Verkeer pas ten vroegste vanaf maart 2019 de herinrichting van de
Wolvertemsesteenweg (N211) kan aanvatten. In de vorige communicatie werd steeds vermeld dat Wegen
en Verkeer in het najaar van 2018 een infomoment zal organiseren kort voor de start van de herinrichting.
Door de nieuwe planning van de nutsbedrijven, waarbij hun werkzaamheden tot februari 2019 zullen duren
en niet tot december 2018 zoals eerder werd aangegeven, zal Wegen en Verkeer dit infomoment begin
2019 organiseren. Op dat moment zal Wegen en Verkeer een beter zicht hebben op het einde van de
werken van de nutsbedrijven en de exacte startdatum van de herinrichting. Tijdens dit infomoment krijgt u
meer informatie over de planning, uitvoering, omleidingen en minderhinder-maatregelen. U ontvangt op
een later tijdstip via deze nieuwsbrief hiervoor een uitnodiging.

