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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken op Haachtsesteenweg (N21): lokale ingrepen in juni als voorbereiding op
aanpassing verkeerslichten van kruispunt met Tervuursesteenweg (N227) na
zomers bouwverlof

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 Haachtsesteenweg (N21) in Steenokkerzeel, ter hoogte van de achterkant van het gemeentehuis.

Wanneer?
● Startdatum: 07/06/ 2022
● Einddatum: 11/06/2022

Wat houden de werken in?
Om de verkeersveiligheid te verhogen, plant het Agentschap Wegen en Verkeer na het zomers bouwverlof

een aantal ingrepen op de Haachtsesteenweg (N21) in Steenokkerzeel. Dan wordt de

verkeerslichtenregeling van het kruispunt met de Tervuursesteenweg (N227) maximaal conflictvrij gemaakt

en wordt er richting Haacht een extra busbaan gemarkeerd. Als voorbereiding op deze werken wordt er

vanaf 7 juni een aantal avonden/nachten al gewerkt aan het weghalen van de middenberm ter hoogte

van de voetgangersoversteek aan het gemeentehuis van Steenokkerzeel en wordt ook de busbaan richting

Brussel al 300m verlengd met nieuwe markering. In een beweging worden ook drie verzakte riooldeksels

op de Haachtsesteenweg richting Brussel mee opgeknapt, zodat ze geen geluidshinder meer geven.

Maximaal conflictvrije verkeerslichtenregeling als bewuste keuze

In overleg met de gemeente Steenokkerzeel en Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn wordt de

verkeerslichtenregeling van het kruispunt met Tervuursesteenweg (N227) en de Haachtsesteenweg (N21)

‘maximaal conflictvrij’ gemaakt.  Dat betekent dat conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam

verkeer zoveel mogelijk beveiligd worden. Wanneer we kruispunten conflictvrij inrichten zal de wachttijd

voor de weggebruikers langer zijn. Dit is een bewuste keuze van zowel de gemeente als Wegen en Verkeer.

Het aantal ongevallen met blikschade en lichtgewonden, waarbij vaak fietsers werden betrokken, is te

hoog. Een aanpak voor dit gevaarlijk kruispunt drong zich dan ook op.

(lees verder op de keerzijde)

http://www.wegenenverkeer.be
https://wegenenverkeer.be/wegen/signalisatie/actieplan-verkeerslichten


Doorstroming openbaar vervoer optimaal houden

De aanpassingswerken op de Haachtsesteenweg zijn nodig, omdat de nieuwe conflictvrije

verkeerslichtenregeling na de indienststelling ook impact zal hebben op de doorstroming van het openbaar

vervoer. Door de busbaan richting Brussel te verlengen, krijgen bussen opnieuw vlottere doorgang op de

Haachtsesteenweg tot vlak aan het kruispunt met de Tervuursesteenweg. Ook de voetgangersoversteek ter

hoogte van het gemeentehuis wordt mee aangepast. De verkeerslichten aan deze oversteek blijven

behouden, maar het middeneiland verdwijnt om ruimte te maken voor de busbaan. Extra

veiligheidsmaatregel voor voetgangers is de snelheidsverlaging naar 50km/u. tot aan het volgend kruispunt

met de Tervuursesteenweg (N227).

Werken in juni gaan enkel ’s avonds en ‘s nachts door
De werken worden in een aantal avonden/nachten uitgevoerd in de week van 6 juni. Omdat de
Haachtsesteenweg een belangrijke verbindingsweg is tussen Brussel en Aarschot, wordt er buiten de
spitsuren gewerkt, telkens tussen 19u ‘s avonds en 3u ‘s ochtends. Tijdelijke verkeerslichten zorgen ervoor
dat het verkeer beurtelings kan doorrijden ter hoogte van de werfzone. Voor omwonenden kunnen de
aanpassingswerken aan de middenberm tijdelijke geluidshinder veroorzaken.

Tweede deel van de werken na zomers bouwverlof
Na het zomers bouwverlof wordt de verkeerslichtenregeling van het kruispunt met de Tervuursesteenweg
maximaal conflictvrij ingericht, dit zorgt ervoor dat fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Ook
de busbaan richting Haacht krijgt dan vorm met extra detectielussen en markeringen om de doorstroming
voor openbaar vervoer te verbeteren.

Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers & fietsers: kunnen langsheen de werfzone hun weg verder zetten
● Openbaar vervoer: Er zijn geen nachtbussen op dit traject.
● Auto’s: Het verkeer op de Haachtsesteenweg kan tijdens de werken beurtelings doorrijden via

tijdelijke verkeerslichten. Dit kan lokale hinder veroorzaken.

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. Deze brief werd lokaal binnen de werfzone bedeeld.

Meer info?
Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website:
www.wegenenverkeer.be/steenokkerzeel

Met vriendelijke groeten,
Fabien Stiénon
Werfleider

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen/index.html

