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Vragen over de werken? 
Zie contactgegevens onderaan deze brief 

 

 
Herstellingswerken betonplaten wegdek Leuvensesteenweg te 
Sint-Stevens-Woluwe. 
 
Dossiernummer: X21/0/458 – cementbetonverhardingen 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert binnenkort onderhoudswerken uit op de 
Leuvensesteenweg in de buurt van uw woning, handelszaak of bedrijf. Met deze 
onderhoudswerken maakt AWV die gewestweg stiller en comfortabeler in gebruik en 
verminderen de trillingen. Op de achterkant van deze brief vindt u meer details over de aard 
en de duur van deze werken. 
 
Wegenwerken gaan vaak gepaard met hinder voor omwonenden en weggebruikers. Als 
wegbeheerder kunnen we die hinder niet helemaal vermijden, maar we doen er wel alles 
aan om de overlast tot een minimum te beperken. 
 
De werfcontroleurs van AWV zien erop toe dat de werken vlot, correct en met zo weinig 
mogelijk hinder uitgevoerd worden. Toch kunnen er op sommige momenten bepaalde 
huizen en/of garages tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. 
 
De planning van de werkzaamheden werd grondig voorbereid, maar kan in de war gestuurd 
worden door slechte weersomstandigheden. In dat geval zullen de werken voor korte tijd 
uitgesteld worden. 
 
Mocht u na het lezen van de brief nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren 
via www.wegenenverkeer.be/contactformulier. Vermeld in het onderwerpveld van uw 
bericht a.u.b. het dossiernummer dat bovenaan de brief staat. 
 
Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Fabien Stienon 
Werfleider 
 
 
 

 

http://www.wegenenverkeer.be/


 

Herstellingswerken van betonplaten op de Leuvensesteenweg te 
Sint-Stevens-Woluwe 
 
Waar en wat? 
Over ruim een kilometer werkt Wegen en Verkeer op de Leuvensesteenweg tussen de Bevrijdingslaan en 
de Voordestraat. Op verschillende locaties worden plaatselijk betonplaten opgebroken en vernieuwd. Ook 
worden slechte voegen tussen betonplaten weggewerkt.  
 
Wanneer? 
De uitvoering van deze werken is voorzien vanaf 08/06/2020 tot 10/07/2020. Deze planning is onder 
voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden. 
Door de coronamaatregelen is het niet steeds mogelijk om materiaal te bekomen bij de centrale. Alle 
belangrijke wijzigingen in de planning zullen te vinden zijn via www.wegenenverkeer.be/zaventem 
 
De Werkvennootschap en Wegen en Verkeer delen dezelfde omleiding 
De Werkvennootschap voert omvangrijke werken uit op het kruispunt van de R22 Woluwedal met de 
Leuvensesteenweg (zie: www.werkenaandering.be/f202). De aansluiting van de Leuvensesteenweg (N2) 
richting Brussel ter hoogte van het kruispunt met Woluwedal wordt door De Werkvennootschap volledig 
afgesloten vanaf 2 juni.  
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil van deze afsluiting gebruik maken om tegelijkertijd 
onderhoudswerken uit te voeren op de Leuvensesteenweg (N2) tussen de Bevrijdingslaan en Woluwedal. 
Er is dan geen doorgaand verkeer mogelijk op de Leuvensesteenweg. Enkel omwonenden en lokaal verkeer 
voor bedrijven kunnen doorrijden. 
 
Omleiding doorgaand en lokaal verkeer voor beide werken 

● Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via de Bevrijdingslaan en de Tramlaan. 
● Lokaal verkeer vanaf Woluwedal moet omrijden via de Tramlaan en de Bevrijdingslaan zoals 

voorzien voor de werken van de Werkvennootschap.  
 

Parkeren en bereikbaarheid handelaars en omwonenden 
● De werfzone (Leuvensesteenweg) tussen de Bevrijdingslaan en Woluwedal blijft steeds toegankelijk 

vanaf het kruispunt met de Bevrijdingslaan. 
● Ter hoogte van de werfzone van Wegen en Verkeer op de Leuvensesteenweg tussen de 

Bevrijdingslaan en de Voordestraat wordt één rijstrook en de aanpalende parkeerstrook 
ingenomen. Handelaars en omwonenden kunnen hun handelszaak en woning via 2 versmalde 
rijstroken bereiken. Tijdens werken op de middelste rijstrook worden tijdelijke werflichten gebruikt 
en kan het plaatselijk verkeer om de beurt doorrijden. Waar nodig wordt een parkeerverbod 
ingesteld. Alle winkels en woningen blijven toegankelijk voor voetgangers.  

 
Meer info?  
Hebt u vragen over onze werken? 
Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: www.wegenenverkeer.be/contactformulier  
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016-66 57 50 
 
Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website: www.wegenenverkeer.be/zaventem 
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