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Werken op Kampenhout-Sas

Vanaf 31 augustus 2020 start een aannemer in 
opdracht van Wegen en Verkeer met werken aan 
de rotondes aan Kampenhout-Sas. De werken 
duren volgens de huidige planning tot het 
voorjaar van 2021.

In normale omstandigheden zou Wegen en 
Verkeer een informatiemoment organiseren over 
deze werken. Omwille van Corona was dit niet 
mogelijk. In deze presentatie vindt u alle 
informatie die over het project, de timing en de 
impact van de werken.  
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Wat vind je in deze presentatie?

1. Het project zelf 
2. Werken in drie fasen

Fase 1: Heraanleg van de zuidelijke rotonde 
Fase 2: Heraanleg van de Bosstraat
Fase 3: Heraanleg van de noordelijke rotonde 

1. Contact en communicatie
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Het project zelf
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Waarom zijn de werken nodig? 

Problemen met doorstroming

• Op de kruising tussen de N21 en de 
N26 liggen twee rotondes met elk 
twee rijstroken. 

• Deze rotondes worden niet altijd 
efficiënt gebruikt: automobilisten 
maken vaak geen gebruik van de 
binnenste rijstrook, maar blijven 
buiten rijden. 

• Dit zorgt ervoor dat de 
doorstroming op dit drukke 
verkeersknooppunt niet optimaal 
verloopt. 
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De nieuwe rotondes
• Om de doorstroming te verbeteren, 

werd beslist beide rotondes om te 
vormen tot rotondes met 
voorsorteerstroken. Dit zijn moderne 
rotondes waarop het verkeer vlotter en 
efficiënter kan doorrijden. 

• Op een rotonde met 
voorsorteerstroken kies je voor je de 
rotonde oprijdt de juiste rijstrook, 
afhankelijk van je bestemming. De 
rijstroken op de rotonde worden van 
elkaar afgescheiden met een betonnen 
scheidingselement. 

• Dit zorgt ervoor dat auto’s vlotter 
kunnen doorrijden. Bovendien ontstaan 
er zo geen conflicten op de rotondes 
zelf. 
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Zuidelijke rotonde (kant Leuven, witloofsite)
Voor en na
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Noordelijke rotonde (kant Mechelen)
Voor en na



9

Situeringskaart
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De werken gebeuren in 3 grote fases, voorafgegaan door 
voorbereidende werken. Door nooit tegelijk te werken op de twee 
rotondes, kunnen we de verkeershinder voor weggebruikers en 
bedrijven in de omgeving zoveel als mogelijk beperken. 

● Fase 0 (31 augustus - 13 september: voorbereidende 
werken

● Fase 1 (31 augustus - eind 2020): heraanleg zuidelijke 
rotonde

● Fase 2 (eind 2020 - begin 2021): heraanleg Bosstraat 
● Fase 3 (voorjaar 2021): heraanleg noordelijke rotonde

Fasering van de werken



Fase 0
Voorbereidende werken



Fase 0| Voorbereidende werken
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Timing 
Maandag 31 augustus - 13 september (2 weken)

Wat gebeurt er? 
● De aannemer start op maandag 31 augustus met enkele 

voorbereidende werken. Zo worden er op verschillende 
plaatsen worden er doorsteken aangelegd, plaatsen waar 
de middenberm wordt opgebroken. Hier kan het verkeer 
tijdens de werken overrijden om op de andere weghelft te 
rijden. 

● Ook wordt het binnenste grasveld op beide rotondes tijdelijk 
geasfalteerd. 

● Er wordt een weg aangelegd over de terreinen van de 
witloofsite die tijdens de werken zal dienen als tijdelijke 
omleidingsweg.



Fase 0| Voorbereidende werken
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Verkeershinder
● Het verkeer wordt tijdelijk over één rijstrook in elke richting 

gestuurd, in plaats van de twee rijstroken in elke richting die 
nu beschikbaar zijn. 

● De toegelaten snelheid wordt verlaagd tot 30 km/u.
● Alle bewegingen op de rotondes blijven wel mogelijk.

Omleidingen
● Het doorgaand verkeer tussen Leuven en Mechelen wordt 

afgeraden via Kampenhout te rijden. Er wordt een omleiding 
aangegeven via de de E314, E40 en E19. 



Fase 0| Voorbereidende werken
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Omleiding doorgaand verkeer Leuven - Mechelen



Fase 1
Heraanleg zuidelijke 
rotonde



Fase 1| Heraanleg zuidelijke rotonde
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Timing 
maandag 14 september - eind 2020

Wat gebeurt er? 
● De rotonde wordt volledig opnieuw aangelegd. 

○ Alle verharding, tot en met de fundering van de weg, 
wordt opgebroken en opnieuw aangelegd.

○ Het middeneiland wordt volledig opnieuw aangelegd. 
In de toekomstige situatie heeft dit eiland een iets 
andere vorm. 

○ Het fietspad dat aan de Witloofsite ligt, wordt volledig 
opnieuw aangelegd. 

● De heraanleg van de rotonde gebeurt in twee delen. Eerst 
wordt de zuidelijke helft heraangelegd. Daarna voeren we 
dezelfde werken uit op de noordelijke helft. 



Fase 1| Heraanleg zuidelijke rotonde
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Aanleg rotonde in twee delen



Fase 1| Heraanleg zuidelijke rotonde
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Verkeershinder
● Het verkeer wordt tijdelijk over één rijstrook in elke richting 

gestuurd, in plaats van de twee rijstroken in elke richting die 
nu beschikbaar zijn. 

● Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. 

Omleidingen
● De zuidelijke tak van de rotonde aan de Witloofsite, die van 

de N21 richting Brussel, wordt onderbroken.
● Er wordt een omleidingsweg voorzien tussen de N26 en de 

N21 via de terreinen van de Witloofsite. Aan de aansluiting 
op de N26 komen er tijdelijke verkeerslichten te staan.  



Fase 1| Heraanleg zuidelijke rotonde
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Lokale omleiding via Witloofsite



Fase 1| Heraanleg zuidelijke rotonde

Bereikbaarheid bedrijven
● De bedrijven in de omgeving van de 

rotondes ten alle tijden bereikbaar. 
● Wanneer er aan de noordelijke helft 

van de rotonde gewerkt wordt, 
waarschijnlijk vanaf november 2020, 
wordt deze tak van de rotonde 
afgesloten. De bedrijven die hier 
liggen, blijven bereikbaar via de 
parallelweg langs de 
Leuvensesteenweg. 



Fase 2: herinrichting 
Bosstraat



Fase 2| Herinrichting Bosstraat
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Timing 
Eind 2020 - begin 2021

Wat gebeurt er? 
● De Bosstraat wordt vernieuwd tussen de aansluiting met de 

N26 en het einde van de Witloofsite. Er komt een nieuw 
dubbelrichtingsfietspad en de asfaltlaag wordt vernieuwd. 



Fase 2| Herinrichting Bosstraat
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Fase 2| Herinrichting Bosstraat
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Verkeershinder
● Zodra de zuidelijke rotonde klaar is, wordt deze opnieuw 

opengesteld. Het verkeer aan de rotondes zal dus 
gedurende deze periode opnieuw normaal verlopen. 

● De aansluiting naar Bosstraat wordt afgesloten. 

Omleidingen
● De Bosstraat wordt tijdelijk een doodlopende straat. Voor 

lokaal verkeer dat naar de Bosstraat moet, wordt een 
omleiding voorzien via de Aarschotsebaan. 



Fase 3: aanleg noordelijke 
rotonde



Fase 3| Heraanleg noordelijke rotonde
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Timing
● Na de werken aan de Bosstraat, starten de werken op de 

noordelijke rotonde (kant Mechelen). De exacte start van de 
werken is afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Volgens de huidige planning starten ze begin 2021 en 
duren ze ongeveer 3 maanden.

Wat gebeurt er?
● De werken zijn dezelfde als op de zuidelijke rotonde. De 

rotonde wordt in twee delen volledig opgebroken en daarna 
opnieuw opgebouwd. We starten met de zuidelijke kant, 
daarna de noordelijke kant. 



Fase 3| Heraanleg noordelijke rotonde
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Aanleg rotonde in twee delen



Fase 3| Heraanleg noordelijke rotonde
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Verkeershinder
● Het verkeer wordt tijdelijk over één rijstrook in elke richting 

gestuurd, in plaats van de twee rijstroken in elke richting die 
nu beschikbaar zijn. 

● Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u. 

Omleidingen
● De verkeersafwikkeling zal op een gelijkaardige manier 

gebeuren als in de eerste fase. Zodra we hier meer info over 
hebben, leest u dit op onze webpagina en in de digitale 
nieuwsbrief. 



Communicatie



Blijf op de hoogte 

Website en digitale nieuwsbrief
• www.wegenenverkeer.be/kampenhout 
• Inschrijven op de digitale nieuwsbrief 

Vragen over bereikbaarheid en hinder? 
Neem contact op met de bereikbaarheidsadvies via 

bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of 0472 18 53 21 
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http://www.wegenenverkeer.be/kampenhout
http://www.wegenenverkeer.be/kampenhout
mailto:bereikbaar-vl-br@wegenenverkeer.be

