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Beste mevrouw, mijnheer 
 
In 2008 werd na de rioleringswerken in uw straat het wegdek opnieuw aangelegd door 
aannemer DSV, volgens een ontwerp met afwisselende stroken in asfalt en beton. Door de 
natuurlijke uitzetting van deze materialen duwden de stroken tegen elkaar op. Om die reden 
is er beslist om de betonstroken (grijze vakken op onderstaand plan) in de 
Brusselsesteenweg op te breken en te vervangen door asfalt, tussen de Eeuwstraat en 
huisnr 560 . 
 

 
 
Planning werken 
 
De planning voor de werken ziet er in grote lijnen als volgt uit: 
 

• Om deze werken te kunnen uitvoeren zal de Brusselsesteenweg worden afgesloten 
vanaf Wok Dynasty tot aan de Citroëngarage. 
 

• Aannemer DSV zal de betonstroken uitbreken en vervangen door tijdelijke 
asfaltverharding. De werken van DSV zullen starten op 9 augustus. Wij verwachten 
dat deze maximaal 3 weken in beslag zullen nemen. 
 

• De vervanging gebeurt eerst in de ene weghelft en nadien in de andere weghelft. Zo 
blijft het toch mogelijk om tijdens deze werken de woningen te bereiken. 
Er rijden wel werfmachines in de werkzone, hou dus rekening met eventuele korte 
wachttijden. 
 
 

• Er komt een omleiding naar centrum Overijse: van de Brusselsesteenweg gaat u 
linksaf de brug over, neem dan de oprit Jezus-Eik naar de E411 richting Namen. Dan 
de afrit Malezien om via de Terhulpsesteenweg terug op de Brusselsesteenweg te 
komen.  
 
 
 



• Er komt een omleiding naar Jezus-Eik: vanaf de Brusselsesteenweg en de 
Terhulpensesteenweg rijdt u naar oprit Malezien. Neem de E411 tot aan de afrit 
Jezus-Eik en dan rechtsaf terug de Brusselsesteenweg op. 
 

• De Eeuwstraat wordt ook afgesloten. Er zal een locale omleiding worden opgezet. 
 

• De hoofdomleiding ziet u op onderstaand plan. 
 
• Het Agentschap Wegen & Verkeer (AWV) zal aansluitend na deze werken de 

volledige asfalt in deze  zone afschrapen en vervangen door nieuwe asfalt. AWV zal 
de juiste timing van deze werken nog communiceren. 

 
 

 
 
Informatie en vragen 
 
Op zoek naar meer informatie? Een algemene vraag? Of hebt u iets te melden over de werf? 
 
Contactcenter Aquafin:  

• 03 450 45 45 (werkdagen tussen 8 en 17 uur) 
• contactcenter@aquafin.be 

  

 
Bij noodgevallen buiten de werkuren en in het weekend belt u het gratis noodnummer: 
0800 16 603. 
 
Met praktische vragen (bv. over de toegang tot uw woning, een levering, …) kunt u terecht 
bij:  

• Werfleider Klik en vul naam in (aannemer Klik en vul naam aannemer in) 
• Tel. Klik en vul gsm-nummer in  
• Locatie werfkeet: Klik en vul adres werfkeet in. 

 
Veiligheid voorop 
 



Veiligheid, en zeker uw veiligheid, op onze werf. Dat vinden we het allerbelangrijkst. Lees de 
veiligheidstips op www.aquafin.be/jouw-veiligheid-op-onze-werf. 
 
Met vriendelijke groet 
  

Brent Van Riet 
Medewerker Communicatie 

Marc Van Kerckhoven 
Projectmanager 

 


