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Nieuwe asfaltlaag voor de Mechelsesteenweg in Nossegem

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 Mechelsesteenweg (N227) tussen het kruispunt met de Leuvensesteenweg (N2) en de

Erpsestraat.

Wanneer?
● Maandag 12 september tot en met zondag 25 september

Wat houden de werken in?
● Nieuwe asfaltlaag rijweg en fietspaden: We vernieuwen over een afstand van 700 meter de

asfaltverharding van de rijbaan en het aanliggend stuk fietspad, tussen het kruispunt met de
Leuvensesteenweg (N2) en de Erpsestraat. Het 200m aanliggend stuk fietspad ligt tussen de
Namenstraat en de Hubert Wauteletstraat in de richting van Nossegem. Het bestaande verhoogde
fietspad in klinkers in beide rijrichtingen blijft gewoon behouden.

Verkeershinder
● Voetgangers: er wordt niet gewerkt op de voetpaden, dus voetgangers kunnen langs de werfzone

blijven wandelen. Opgelet: Tijdens het asfalteren en na het aanbrengen van de kleeflaag tot de aan
het afkoelen van het asfalt, is het ten zeerste afgeraden om de steenweg over te steken, omdat de
substantie aan schoenen blijft kleven. Voor de voetgangers is het dan aangeraden om aan het begin
van de werfzone ter hoogte van het kruispunt met de Leuvensesteenweg of aan het einde van de
werfzone, ter hoogte van het station Nossegem aan de Erpsestraat over te steken.

● Fietsers: zullen grotendeels op het klinkerfietspad kunnen blijven rijden. Op de Mechelsesteenweg

tussen het kruispunt met de Namenstraat/Joseph D’Hondtstraat en de Hubert Wauteletstraat is het

fietspad aanliggend met de rijweg.  Vanaf dit kruispunt wordt aan fietsers gevraagd om af te

stappen en het laatste stukje tot aan het kruispunt met de Van Espenlaan (kant oneven

huisnummers) met de fiets aan de hand te voet af te leggen (ongeveer een 250m).

● Openbaar vervoer: Op dit gedeelte van de Mechelsesteenweg zijn er geen haltes en rijden er geen

bussen voorbij. Actuele info over de dienstregeling van De Lijn vindt u altijd via:

www.delijn.be/routeplanner

http://www.wegenenverkeer.be
http://www.delijn.be/routeplanner


● Station Nossegem: het station van Nossegem blijft bereikbaar te voet en met de fiets. De parking

tegenover het station, gelegen op de Mechelesesteenweg, zal tijdens de werken niet kunnen

gebruikt worden. De parking achter het station aan de Perronstraat blijft wel bereikbaar.

● Autoverkeer: tijdens de werken wordt de Mechelsesteenweg volledig afgesloten in beide

richtingen. Het verkeer kan de omleiding richting Kortenberg volgen via de rotonde aan de

Tervuursesteenweg (N227) in Steenokkerzeel naar de Kortenbergsesteenweg. Een aantal

eenrichtingsstraten die op de werfzone uitkomen worden hiervoor tijdelijk tweerichting gemaakt.

Bij het in druk gaan van deze brief waren er nog een aantal aanpassingen aan het signalisatieplan

nodig. Voor de start van de werken kan u op onze webpagina via

www.wegenenverkeer.be/zaventem bekijken welke straten tijdelijk tweerichtingsverkeer krijgen

en waar er dan ook parkeerverbod op de straat zelf zal zijn om dit mogelijk te maken.

● Bereikbaarheid bewoners: Voor omwonenden wordt de werfzone alleen afgesloten tijdens de

werkuren tussen 07:00 en 18:00. Buiten de werkuren is het dus wel mogelijk om met de auto tot

aan je woning te rijden, behalve na het aanbrengen van de kleeflaag tot de aan het afkoelen van de

asfalt.

Vragen over deze werken?

Stel ze via het contactformulier op meldpuntwegen.be.

Meer info?

Op wegenenverkeer.be/zaventem vindt u altijd actuele informatie over de werken.

Met vriendelijke groeten,

Marc Marteau
Werfleider

Volg ons via deze kanalen:

http://www.wegenenverkeer.be/zaventem

