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Start heraanleg fietspaden op Brusselsesteenweg vanaf 29 augustus 2022

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en

fietspaden, start binnenkort met de heraanleg van de fietspaden op de Brusselsesteenweg in Overijse.

De huidige verouderde fietspaden in klinkers worden in beide richtingen over een drietal kilometer

omgevormd naar een fietspad in asfalt tussen het kruispunt met Schavei in Overijse en Graaf Joseph

de Meeusstraat in Jezus-Eik. De breedte van de fietspaden verandert niet. Volgens de huidige planning

starten de werken op 29 augustus en duren deze ongeveer acht weken tot eind oktober 2022. Na de

werken is het voor actieve weggebruikers een stuk comfortabeler fietsen op deze werk- en schoolroute.

Vernieuwen fietspad in drie werfzones van elk een kilometer lang:
Tijdens de werken op de Brusselsesteenweg (N4) wordt er achtereenvolgens gewerkt in drie zones, die

per rijrichting opgedeeld worden in de oneven en even kant. Drie zones en twee rijrichtingen, dat

betekent werken in zes fasen, zodat er minder hinder is. Elke fase duurt tussen de 6 à 9 werkdagen.

De aannemer start per zone aan de kant met oneven huisnummers en werkt in de rijrichting van

Overijse centrum. Daarna wordt de kant met even huisnummers in de andere rijrichting een werfzone.

De werken schuiven zo telkens op richting Jezus-Eik, waarbij er langsheen de werfzones tijdens alle

fasen enkel richting Jezus-Eik kan gereden worden. De aannemer neemt het fietspad en telkens een

rijstrook in om veilig te kunnen werken. Op pagina 2 van deze brief vindt u een overzichtskaart van de

zes fasen.

Werfzone tussen kruispunten met Schavei en Clement Vanophemstraat

2 weken werken vanaf 29/8/2022:

Fase 1: tussen kruispunt met Sint-Annastraat en Schavei: kant ONEVEN huisnummers

Fase 2: tussen kruispunt met Kokstraat en Clement Vanophemstraat: kant EVEN huisnummers

Werfzone tussen kruispunten met Clement Vanophemstraat en Marnixlaan

3 weken werken vanaf 14/9/2022:

Fase 3: tussen kruispunt Sint-Annastraat en Delhaize tegenover Marnixlaan: kant ONEVEN

huisnummers

Fase 4: tussen kruispunt Clement Van Ophemstraat en Delhaize: kant EVEN huisnummers
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Werfzone tussen kruispunten Marnixlaan en Graaf Joseph De Meeusstraat

3 weken werken vanaf 10/10/2022 tot eind oktober:

Fase 5: tussen kruispunt Graaf Joseph De Meeusstraat en Delhaize: kant ONEVEN huisnummers

Fase 6: tussen kruispunt Graaf Joseph De Meeusstraat en de Kasteelstraat: kant EVEN huisnummers

Welke hinder is er voor omwonenden, handelaars en doorgaand verkeer?

● Voetgangers en fietsers kunnen bij elke fase aan de overkant van de straat hun weg verder

zetten.

● Richting Jezus-Eik kan bestemmingsverkeer steeds doorrijden tijdens de volledige duur van

de werken. Bestemmingsverkeer richting Overijse centrum kan tot aan de werfzone

rijden.

● Doorgaand en zwaar verkeer dat richting Overijse centrum wil rijden, volgt tot eind

oktober een omleiding via de snelweg E411 en de Terhulpensesteenweg (N253).

● Openbaar vervoer: De buslijnen 341, 344, 348, 349, 543 en 547 die richting centrum

Overijse rijden zullen hinder ondervinden. Klanten informeren zich daarom best via de

routeplanner van De Lijn voor alle aanpassing op hun route:

www.delijn.be/nl/routeplanner.
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Blijf op de hoogte en schrijf in op onze nieuwsbrief
Actuele info over de werken kan u steeds terugvinden op

www.wegenenverkeer.be/overijse. Schrijf u via deze QR-code in voor de

digitale nieuwsbrief die we voor de start en tijdens de werken regelmatig

voor handelaars en omwonenden zullen uitsturen.

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.

Vriendelijke groeten,

Tim Ver Eycken Jeroen Bollion Bram De Haes
Werfleider AWV Werfcontroleur AWV Werfleider Viabuild

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

