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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Start van de werken op deel Windberg van de gewestweg N290 Steenweg op

Brussel/Kaasmarkt/Windberg

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en
fietspaden, werkt vanaf 17 mei aan de verbetering van de fietspaden en de rijweg van de gewestweg
N290 Windberg/Kaasmarkt/Steenweg op Brussel. Dit traject loopt over een kleine drie kilometer tussen
de Isidoor Meyskensstraat in Wemmel en de gemeentegrens van Wemmel/Merchtem net voorbij de
Vierwindenlaan.

Dit voorjaar 2021 wordt het eerste deel van de rijweg en de fietspaden op de Windberg (N290) tussen
het kruispunt Rassel en de Vierwindenlaan aangepakt. De groene lijn op de situeringskaart op de
achterzijde van deze brief geeft dit weer. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind
oktober 2021.

Parkeerstrook en linkse afslagstrook worden opgeheven voor vrijliggende fietspaden

met een asfaltverharding
De fietspaden en de rijweg van de Steenweg op Brussel / Kaasmarkt / Windberg vertonen veel
oneffenheden. De huidige fietspaden in klinkers en beton worden opgebroken en heraangelegd met
een asfaltverharding. Tussen de rijweg en het fietspad zal een groenzone van 1m liggen. Om die ruimte
te kunnen creëren, worden de parkeerstroken geschrapt en wordt het opstelvak voor het linksafslaand
verkeer aan het kruispunt van Windberg met de Vierwindenlaan ook opgeheven.

Omvormen van bushaltes Windberg, bushaltes Vier Winden opgeheven na werken
Wegen en Verkeer maakt van de gelegenheid gebruik om beide bushaltes Windberg om te vormen naar
een bushalte met verhoogd perron, waarbij de bus stopt op de rijweg. Bij elke bushalte wordt het
vrijliggend fietspad achter de bushalte verlegd. Ook het bestaande zebrapad  ter hoogte van de
bushalte wordt licht verschoven naar de voetweg die een doorsteek vormt tussen de steenweg op
Merchtem en Windberg.  Fietsers en klanten van De Lijn kunnen daardoor vlotter en veiliger de
Windberg oversteken en mensen met een fysieke beperking kunnen dankzij het verhoogde perron
drempelvrij de bus nemen.

Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn schrapt na uitvoering van deze werken beide haltes ‘Vier Winden’
op de Windberg. Deze haltes liggen op te korte afstand van de haltes ‘Windberg’ en worden weinig
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gebruikt. De busperrons van ‘Vier Winden’ worden door Wegen en Verkeer dan ook niet meer omgevormd,
aangezien ze verdwijnen.

Wat betekenen de werken voor mij?
De aannemer werkt volgens de huidige planning in drie fasen vanaf 17 mei tot einde oktober 2021 aan de
fietspaden en rijweg tussen kruispunt Rassel tot voorbij de Vierwindenlaan:

Fase 1: werken richting Brussel vanaf 17 mei tot half augustus
Fase 2: werken richting Merchtem vanaf half augustus tot einde oktober
Fase 3: asfalteringswerken rijweg laatste week van oktober (afhankelijk van weer)

Tijdens de eerste 2 fasen van de werken kan het doorgaand verkeer vanuit Brussel altijd richting
Merchtem blijven rijden op het rijvak dat opengesteld is. Enkel tijdens de derde fase, die slechts 3 tot 5
dagen duurt, zal de steenweg volledig afgesloten worden en geldt er een omleiding voor beide richtingen.

Voor de omleiding van het verkeer richting Brussel is Wegen en Verkeer - bij het in druk gaan van deze brief
- nog in overleg met de gemeente. Wanneer dit vastgelegd is, zetten we deze info zo snel mogelijk op onze
website.

Actuele informatie via www.wegenenverkeer.be
In overleg met de gemeente Wemmel wordt het onderhoud van het wegdek van de Steenweg op
Brussel/Kaasmarkt tussen de Isidoor Meyskensstraat tot het kruispunt met Rassel op een later tijdstip
uitgevoerd. Wegen en Verkeer bekijkt op vraag van de gemeente welke aanpassing er aan de
fietsinfrastructuur nog extra kan meegenomen worden tijdens het onderhoud van het wegdek. Wanneer
hier meer duidelijkheid over is en de nodige kredieten kunnen vrijgemaakt worden, leest u er meer over via
de website www.wegenenverkeer.be/wemmel.

Hebt u vragen over onze 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

Vriendelijke groeten,

Marc Marteau
Werfleider

Je kan ons volgen
via deze sociale mediakanalen:
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https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen/index.html


Situeringskaart uitvoering Windberg 2021
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