
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 81
3000 Leuven
www.wegenenverkeer.be

Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken op N26 Kampenhout-Sas: aanpassingen voor meer
verkeersveiligheid aan bedrijvenpark en ter hoogte van H. Essers

Beste,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en
fietspaden, voert binnenkort werken uit op een gewestweg in uw buurt. In deze brief vindt u
alle informatie over de geplande werken.

Waar werken we?

● Op de Leuvensesteenweg (N26) in Kampenhout-Sas , een 500m verder dan de pas
vernieuwde rotondes met voorsorteerstroken, ter hoogte H. Essers en bedrijvenpark
met verschillende winkelketens. Er wordt in beide richtingen gewerkt in verschillende
fasen. Zie verder.

Wanneer?

● Startdatum: 18/10/2021
● Einddatum: 15/11/2021 (datum asfaltering wordt nog bepaald)

Wat houden de werken in?

De aannemer werkt in een drietal fasen op de Leuvensesteenweg (N26). Richting Mechelen
wordt de inrit en het fietspad ter hoogte van het bedrijven- en winkelpark aangepast en
wordt er een middeneiland in printbeton aangelegd ter hoogte van de linkse afslagstrook
naar bedrijf H. Essers.

Deze werken zorgen ervoor dat fietsers iets verder van de rijweg richting Mechelen fietsen en
het doorgaand verkeer vlotter door kan rijden wanneer er een vrachtwagen opgesteld staat
op de middenberm.

http://www.wegenenverkeer.be


Kort overzicht fasering:

● Fase 1 (a en b): vanaf ±18/10/21 tot 1/11/21
Hier wordt het fietspad en de inrit aan het bedrijvenpark richting Mechelen opnieuw aangelegd.
Het verkeer kan over de Leuvensesteenweg blijven rijden in 2 richtingen, al dan niet met versmalde
rijstroken. Het verkeer op het bedrijvenpark dient de 2 andere in- en uitritten te gebruiken. De
fietser wordt langs het bedrijvenpark geleid om zo terug op het fietspad terecht te komen.

Ook wordt er een tijdelijke aansluiting gemaakt naar het bedrijf Essers (fase 1b), waardoor zij
ontsluiting krijgen via de Vekestraat naar de rotonde van de McDonalds tijdens de werken. Op deze
manier kan de zijstraat in een latere fase afgesloten worden, zodat het verkeer op de
Leuvensesteenweg vlotter kan verlopen tijdens de werken.

● Geen werfactiviteit tussen 1/11/21 tem 7/11/21: Tijdens het allerheiligenverlof wordt er niet
gewerkt.

● Fase 2: vanaf ±8/11/21 tot 12/11/21
Aanleg van het middeneiland richting Mechelen ter hoogte van bedrijf H. Essers
Het verkeer op de Leuvensesteenweg wordt met behulp van driekleurige lichten langs de werf
geleid. Beide zijtakken van en naar het bedrijvenpark en H. Essers worden tijdelijk afgesloten om de
doorstroming op de steenweg vlotter te laten verlopen tijdens de werken.
Fietsers kunnen over het nieuw aangelegde fietspad hun weg vervolgen.
Het vrachtwagentransport voor Essers wordt via omleidingsborden naar de tijdelijke inrit gestuurd.

● Fase 3: 1 nacht asfaltering en nieuwe markering van de aangepaste werfzone
Een kleine zone krijgt een nieuwe onderlaag en bovenste laag asfalt en zal de nodige afkoelingstijd
nodig hebben. De rijweg wordt hiervoor een volledige nacht afgesloten tussen 19:30 en 5:30 de
volgende ochtend.
Het doorgaand verkeer richting Mechelen zal omgeleid worden langs de Haachtsesteenweg (N21),
de snelweg E19 en de Trianondreef/Molenheidebaan (N267 ) in Zemst en omgekeerd. Het
plaatselijke verkeer wordt langs de parallelweg geleid.
De rijweg zal dan terug kunnen opengezet om 5:30, nadat de markeringen geplaatst werden.
De exacte nacht voor de asfaltwerken wordt door de aannemer nog vastgelegd en is steeds
afhankelijk van de weersomstandigheden. Op onze webpagina zal deze datum nog aangegeven
worden.

Hinder voor weggebruikers in een notendop:
● Voetgangers: Ondervinden geen hinder tijdens de werken.
● Fietsers: Hebben enkel de eerste fase van de werken hinder, wanneer het nieuwe fietspad richting

Mechelen aangelegd wordt. Ze fietsen dan langsheen de parallelle weg van het bedrijvenpark tot na
de werfzone en sluiten daar terug aan op het fietspad.

● Openbaar vervoer: Bushaltes ‘Kampenhout Garage’  blijft bediend.
● Auto’s: Doorgaand verkeer zal altijd via versmalde rijstroken of tijdelijke werflichten aan

verminderde snelheid 30 km/u kunnen doorrijden, behalve tijdens de asfalteringswerken (laatste
fase 3). Verkeer op het bedrijvenpark zal naargelang de fase soms de andere in- en uitritten moeten
gebruiken.



Tijdens de asfalteringswerken en gedeeltelijk in de eerste fase worden een aantal zijtakken tussen
de ovonde ter hoogte van McDonalds en Beter Bed aan de overkant afgesloten. Bedrijven aan de
kant van H. Essers rijden voorzichtig langsheen de parking van Essers om de Vekestraat te bereiken.
Hiervoor gaat de aannemer tijdens de eerste fase van de werken een tijdelijke toegangsweg
aanleggen t.h.v. de Vekestraat. Aan de overkant kunnen de bezoekers en personeelsleden van de
bedrijven via de parallelle ventweg met het bedrijvenpark nog de Leuvensesteenweg oprijden. Op
de website kan men de verschillende fasen in kaart bekijken.

Vragen over deze werken?
Bezorg uw vraag samen met de juiste locatie van de weg via meldpuntwegen.be. Onze klantendienst
beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk. Liever bellen? Contacteer ons via het telefoonnummer van Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant: 016 66 57 50

Meer info?
Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website: www.wegenenverkeer.be/kampenhout

Met vriendelijke groeten,

Mieke Pappaert
Werfleider

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

Uw buren hebben deze brief niet ontvangen? Bij de verspreiding van onze brieven zijn we gebonden aan de
verspreidingszones van bpost. Zo is het mogelijk dat iemand die relatief dicht bij het project woont, deze
brief toch niet heeft ontvangen. Alle informatie in deze brief is ook terug te vinden op onze website.

https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen/index.html

