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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken op Leuvensessteenweg en Haachtsesteenweg (Kampenhout-Sas)

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?

● 4 avonden en nachten asfalteringswerken op de Leuvensesteenweg (N26) en
Haachtsesteenweg (N21)  ter hoogte van het Sas in Kampenhout

Wanneer?
● Startdatum: vanaf dinsdagavond 6 juli (22u.) tot woensdagochtend 7 juli (6u.)
● woensdagavond 7 juli  (22u.) tot donderdagochtend 8 juli (6u.)
● donderdagavond 8 juli (20u.) tot vrijdagochtend 9 juli (6u.)
● vrijdagavond 9 juli (20u.) tot zaterdagochtend 10 juli (8u.)

Wat houden de werken in?
De aannemer vervangt de bovenste laag asfalt van de aansluitende zones van de rotondes en
tussen beide rotondes in.

Parkeren en bereikbaarheid
Het verkeer volgt tijdens de nachtelijke werken een omleiding kunnen volgen via de
Aarschotsebaan - stukje Wildersedreef - Dorpelstraat - Zeypestraat - Langestraat en
Pontstraat. Er geldt ook een parkeerverbod zodat het verkeer een vlotte doorgang heeft.
Overdag kan het verkeer op het Sas over de afgefreesde asfaltverharding rijden.

Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: kunnen via de werfzone hun weg verder zetten
● Fietsers: kunnen via de werfzone hun weg verder zetten
● Openbaar vervoer: ondervindt hinder door de werken en zal een omleiding volgen,

bekijk de routeplanner.be van De Lijn

http://www.wegenenverkeer.be


● Auto’s: ondervinden hinder door de werken en volgen 4 dagen een omleiding (zie boven)

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,

Vincent Vanderghote, 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

