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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens achteraan deze brief

Werken op Schaarbeeklei (N1) in Vilvoorde vanaf midden september

Geachte mevrouw,
geachte heer,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en
fietspaden, start in de week van 13 september met werken op de Schaarbeeklei (N1) in
Vilvoorde. Op maandag 6 september wordt er ter voorbereiding van deze werken al een
grondboring uitgevoerd ter hoogte van de Parkstraat.

Herindeling rijweg, bredere fietspaden
Tussen de Generaal Lemanlaan en de Koepoortstraat aan het Hanssenspark - een stuk van ruim
2 kilometer - krijgt de Schaarbeeklei een nieuwe indeling. Door de weg te herschikken, worden
de fietspaden overal minstens 2 meter breed. Waar mogelijk komt het fietspad tussen de
parkeerstrook en het voetpad te liggen, zodat fietsers helemaal afgescheiden zijn van de
auto’s.

Om ruimte vrij te maken voor veilige fietspaden, verdwijnt er één rijstrook voor het
autoverkeer. Na de aanpassingen rij je in beide richtingen over één rijstrook in plaats van
twee. Enkel waar het nodig is voor de doorstroming blijven er twee rijstroken. Ten slotte
leggen we ook nieuwe bushaltes aan ter hoogte van de Machelenstraat.

Wanneer werken we?
In de week van 13 september starten we met aanpassingen aan de verkeerslichten en
verlichtingspalen tussen de Machelenstraat en de Lemanlaan. De verlichtingspalen verplaatsen
we naar de middenberm en we installeren energiezuinige ledverlichting. Vanaf begin oktober
start de herindeling van de rijweg. We starten aan het kruispunt met de Parkstraat en werken
zo richting Brussel. De werken duren tot half december 2021.

Verkeershinder
● Voetgangers en fietsers: voor voetgangers en fietsers is er altijd een veilige doorgang

langs de Schaarbeeklei.
● Autoverkeer

○ Waar nodig wordt tijdens de werken één van de twee rijstroken ingenomen.
Het autoverkeer kan altijd doorrijden over een versmalde rijstrook.

○ Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u ter hoogte van de werf.
● Bereikbaarheid



○ De parkeerstrook zal tijdelijk niet beschikbaar zijn in de zone waar gewerkt
wordt.

○ De aannemer zorgt ervoor dat handelszaken en inritten van woningen zoveel
mogelijk bereikbaar blijven.

Meer weten?

De laatste informatie over de werken vindt u op wegenenverkeer.be/vilvoorde.

Contactgegevens
Hebt u vragen over onze werken? Aarzel niet om ons te contacteren via meldpuntwegen.be.

Met vriendelijke groeten,

Fabien Stiénon
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Volg ons via deze sociale mediakanalen:
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