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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken overdag op de Dreef (N253) tussen de Ijskelderlaan en de grens met
Huldenberg

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?
● Dreef (N253) in Overijse tussen de Ijskelderlaan en de grens met Huldenberg, een afstand

van ongeveer 2000 meter. De werfzone stopt waar de Dreef in de bocht overgaat naar De
Peuthystraat, zo een 150 meter voor het kruispunt met Kaalheide.

Wanneer?
● Startdatum: woensdagochtend 10 augustus 2022
● Einddatum: donderdagavond 11 augustus 2022

Wat houden de werken in?
● De Dreef krijgt een nieuwe bovenlaag asfalt. De aannemer verwijdert de eerste dag het

oude asfalt van de weg en legt de dag nadien nieuwe asfalt en markering aan. De
gewestweg wordt opnieuw opengesteld als het nieuwe asfalt volledig afgekoeld is. Na de
werken is het voor iedereen weer comfortabeler rijden op de gewestweg.

Parkeren en bereikbaarheid voor omwonenden
○ De Dreef en alle aansluitende zijstraten worden voor alle verkeer twee dagen volledig

afgesloten. Wij vragen vriendelijk aan omwonenden die enkel via de Dreef kunnen
ontsluiten om hun wagen liefst op dinsdagavond 9 augustus buiten de werfzone in een van
de andere zijstraten te parkeren, zodat ze donderdagochtend vlot kunnen uitrijden.

○ De zijstraten die mee afgesloten worden zijn: Ijskelderlaan, Puttestraat, het
Nachtergaelepad, Kouterstraat, Stokkemlaan. Bijgevolg parkeren omwonenden uit de
straten Broensdelle en Hassenbergstraat liefst op dinsdagavond 9 augustus hun wagen ook
best buiten de werfzone als men nog wil kunnen wegrijden.

http://www.wegenenverkeer.be


Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: kunnen langsheen de werfzone blijven stappen (voorzichtigheid is geboden wanneer

de nieuwe laag asfalt aangelegd is)
● Fietsers: kunnen het gescheiden fietspad blijven gebruiken. We vragen wel om de Dreef niet te

kruisen vlak na de asfalteringswerken.
● Openbaar vervoer: de buslijnen 344, 349, 395, 547, 549, 595 en 598 kunnen hinder ondervinden.

Klanten van De Lijn bekijken mogelijke wijzigingen voor hun reistraject via de app of routeplanner
van De Lijn.

● Bestemmingsverkeer: op woensdag 10 augustus tijdens de freeswerken zullen omwonenden nog
de Dreef aan vertraagde snelheid (30 km/u.) kunnen uitrijden. Hou aub rekening met de machines
en arbeiders op de werf. Op 11 augustus tijdens de asfalteringswerken kan vanaf ‘s ochtends
niemand nog de Dreef oprijden en vragen we omwonenden die enkel kunnen ontsluiten via de
Dreef om een parkeerplaats aan de overkant (bv. Kouterstraat) voor die dag te zoeken, zodat de
werken vlot kunnen verlopen.

● Doorgaand verkeer: rijdt in beide richtingen van Overijse en Huldenberg om via de Clement Van
Ophemstraat, Duisburgsesteenweg, Overijsesteenweg, Merenstraat, Kerkplaats/Rootstraat,
Veeweidestraat, de Limburg Stirumlaan en de Alfons Goossensstraat.

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/overijse

Met vriendelijke groeten,

Joeri Smets
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

