
Vanaf 12 oktober 2020 vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met de gemeente 
Grimbergen een deel van de Wolvertemsesteenweg (N211). Tussen het kruispunt met de Brusselsesteenweg 
(N202) en het bufferbekken aan de Kloosterpoort wordt een nieuwe riolering voor regenwaterafvoer (RWA) 
geplaatst en de bovengrondse weginfrastructuur volledig vernieuwd. Ter hoogte van de Kloosterpoort 
breidt Wegen en Verkeer het bufferbekken uit. U ontdekt alle informatie over het project van 
de Wolvertemsesteenweg in deze informatiekrant Wegwijzer. 

Wegwijzer
/ Informatiekrant over de vern ieuwing van  
de Wolvertemsesteenweg (N211)  in Gr imbergen

September 2020

/ Ingrijpende  
rioleringswerken 
We plaatsen een grote  

nieuwe rioleringsbuis en 

maken vijf putten zes meter 

onder de grond.   
Lees meer op p. 2 

/ Uitvoering in  
vijf fasen 
We realiseren het project  

in vijf fasen. Wanneer  

voeren we welke werken uit?  

Ontdek de fasering  
op p. 4

/ Omleidingen  
tijdens de werken 
Tijdens de volledige duur 

van de werken duiden we 

omleidingen aan voor fiets-, 

auto- en vrachtverkeer.  

Bekijk de omleidingen  
op p. 5

/ Handelaars  
 blijven bereikbaar 
De handelszaken van  

de stationsbuurt liggen 

midden in de werfzone maar 

blijven bereikbaar.  

Vind de maatregelen  
op p. 6

/ Andere werken  
in Grimbergen 
In en rond Grimbergen  

wordt er de komende 

maanden ook aan andere 

infrastructuurprojecten 

gewerkt, door de gemeente 

en De Werkvennootschap. 
Lees meer op p. 8
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Een groter bufferbekken ter hoogte van de Kloosterpoort
We vergroten het bufferbekken ter hoogte van de Kloosterpoort zodat dit 
bekken het regenwater kan verzamelen dat via de nieuwe rioleringen onder 
de Brusselsesteenweg en Wolvertemsesteenweg wordt opgevangen. 

ONTDEK ANDERE WERKEN IN GRIMBERGEN OP DE ACHTERKANTEen nieuwe 
Wolvertemsesteenweg:
boven en onder de grond
We vernieuwden tussen 2016 
en 2018 een groot deel van 
de Brusselsesteenweg, vanaf het 
kruispunt met de Spaanse Lindebaan 
tot aan de Wolvertemsesteenweg. 
Die laatste is nu aan de beurt. In 
de Wolvertemsesteenweg staan er heel  
wat veranderingen te gebeuren, boven 
en onder de grond.

Wat gebeurde er tussen 2018 en 2020?
De werken aan de Brusselsesteenweg
(N202) hebben aan het licht gebracht dat
de ondergrond verschillende obstakels
bevatte die de aanleg van een nieuwe
riolering bemoeilijkte. Om diezelfde
moeilijkheden te vermijden bij de werken
aan de Wolvertemsesteenweg (N211) kozen
we ervoor om bijkomende onderzoeken te
laten uitvoeren naar de ondergrond van
de Wolvertemsesteenweg.
 
In 2019 werden er onderzoeken
(sonderingen) uitgevoerd om een beter
zicht te krijgen op de samengesteldheid van
de bodem en de ligging van de bestaande
riolering van het afvalwater. De resultaten
toonden aan dat er weinig obstakels aanwezig 
zijn in de ondergrond tussen het kruispunt met 
de Brusselsesteenweg en huisnummer 98. Vanaf 
huisnummer 98 tot aan de Kloosterpoort zijn 
er wel obstakels aanwezig in de ondergrond. 
Dit heeft gevolgen voor de aanleg van 
de nieuwe riolering.

Ingrijpende rioleringswerken
Tussen het kruispunt met de
Brusselsesteenweg en de Kloosterpoort
leggen we een nieuwe riolering
voor regenwaterafvoer (RWA) aan.
De bestaande riolering voor afvalwater
(droogweerafvoer of DWA) blijft behouden.
Zo wordt afval- en regenwater in de toekomst 
gescheiden afgevoerd, wat beter is voor 
het milieu. Ook moet de nieuwe riolering voor 
regenwaterafvoer wateroverlast voorkomen.

Omdat de ondergrond zo sterk 
verschilt tussen de Kloosterpoort en 
de Brusselsesteenweg, moeten we gebruik 
maken van twee technieken om
de rioleringswerken uit te voeren.
 
Waar er geen obstakels aanwezig zijn in
de bodem, werken we met een open sleuf,
met waterremmende schermen aan elke zijde.
Waar obstakels aanwezig zijn, werken we 
met een persing onder de obstakels door.
 
Om de nieuwe riolering onder de 
Wolvertemsesteenweg te kunnen persen
tussen het bufferbekken en huisnummer
98 maken we drie persputten en twee
ontvangstputten. De drie persputten 
hebben allemaal een diepte van meer dan 
6 meter en een breedte van om en bij 
de 5 meter. Een echt huzarenstuk. Deze 
putten leggen we aan in het kruispunt 
met de Keienberglaan, in het groeneiland 
en ter hoogte van het bufferbekken. De 
ontvangstputten liggen ter hoogte van 
huisnummer 98 en in de Beiaardlaan.

Nieuwe weginfrastructuur
Naast de nieuwe riolering, pakken  
we de inrichting van de bovengrondse 
infrastructuur ook aan. 

De Wolvertemsesteenweg wordt volledig 
vernieuwd. We leggen de fundering, 
de onderlagen en een nieuwe asfaltlaag aan.  
We vernieuwen eveneens de wegmarkeringen 
en signalisatie. Ter hoogte van het kruispunt 
met de Beiaardlaan en Keienberglaan 
brengen we bijkomende markeringen aan 
voor afslaand verkeer. 

Langs beide zijden van de weg voorzien we 
een nieuw fietspad met een rode asfaltlaag. 
Naast dat fietspad komt een voetpad. 
Tot slot wordt de asfaltverharding van 
de parkeerstrook voor de handelaars aan 
de kant van de even huisnummers vernieuwd.

/ Colofon
Verantwoordelijke uitgever Agentschap Wegen en Verkeer 

(Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven) - Hoofdredactie Anton 

De Coster (communicatieverantwoordelijke) - Redactie Connect - 

Vormgeving Connect - Fotografie Agentschap Wegen en Verkeer

Meer informatie www.wegenenverkeer.be/grimbergen

/ Beste Grimbergenaar

De komende maanden staat een deel 
van de Wolvertemsesteenweg een 
ingrijpende metamorfose te wachten. 
De grote veranderingen bevinden zich 
niet zozeer boven de grond, maar 
vooral in de ondergrond. De gemeente 
investeert in een nieuwe riolering voor 
de afvoer van het regenwater zodat 
we een gescheiden rioleringsstelsel 
van regen- en afvalwater bekomen. 
De nieuwe riolering zal ook een groter 
volume water kunnen afvoeren. 
Daarnaast investeert Wegen en Verkeer 
in nieuwe weginfrastructuur en een 
groter bufferbekken. 
 
Door de aanwezigheid van 
het Covid-19 virus zijn het bizarre 
tijden. Daarom kunnen we u niet 
uitnodigen op een informatiemarkt 
waar u de informatie kan bekijken 
en waar u vragen kan stellen aan 
het projectteam. Als alternatief 
hebben we ervoor gekozen om alle 
informatie zo duidelijk mogelijk 
te bundelen in Wegwijzer. In deze 
informatiekrant leest u alles over 
het project.

Groeten

Chris Selleslagh
/ Burgemeester Grimbergen  

/ Nieuwe Wolvertemsesteenweg

/ Aanleg nieuwe riolering
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Nieuwe rijweg

Bestaande rijweg
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Nieuwe parkeerzone handelaars
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Omleiding voor fietsers
Fietsers die gebruik maken van de Wolvertemsesteenweg 
worden in beide richtingen omgeleid via de Lagesteenweg, 
Kerkplein en Hogesteenweg. 

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer
• Verkeer van Meise naar Vilvoorde leiden we om via 

de Brusselsesteenweg en Spaanse Lindebaan; 

• Verkeer van Vilvoorde naar Meise leiden we om 
via de Spaanse Lindebaan, De Merodestraat en 
Brusselsesteenweg; 

• Het kruispunt van De Merodestraat met 
de Brusselsesteenweg werd voor de werken aangepast zodat 
het verkeer uit De Merodestraat zowel naar links als rechts 
kan afslaan. 

Bijkomende maatregelen
• In De Merodestraat geldt eenrichtingsverkeer richting 

de Brusselsesteenweg; 

• In de Spaanse Lindebaan geldt eenrichtingsverkeer richting 
de Wolvertemsesteenweg tussen de Brusselsesteenweg en 
de rotonde;

• Het kruispunt van de Brusselsesteenweg met Speelbroek 
wordt afgesloten voor het verkeer. De aansluiting van 
De Merodestraat naar Speelbroek blijft open.

Omleidingen 
tijdens de werken 

Uitvoering in 5 fasen
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Werfzone

Omleiding voor fietsers

Omleiding voor verkeer richting Vilvoorde

Omleiding voor verkeer richting Meise
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Wolvertemsesteenweg (N211)

Tijdens de werken aan de Wolvertemsesteenweg zullen de verkeerssituaties voor elke weggebruiker veranderen. Hieronder vindt  
u terug welke omleidingen het auto- en vrachtverkeer moet volgen om op hun bestemming te geraken. Op pagina 6 vindt u terug 
hoe u de handelaars op de Wolvertemsesteenweg kan blijven bereiken. 

Van fase 1 tot en met fase 4 is de Wolvertemsesteenweg 
afgesloten voor doorgaand verkeer. In fase 5 is er 
een rijstrook voor verkeer in één richting beschikbaar.  

We voeren de werken in de Wolvertemsesteenweg uit in vijf fasen. Op deze pagina lichten we alle fasen toe zodat u een goed beeld 
krijgt van de opeenvolging van de werkzaamheden. Vanaf 12 oktober wordt de volledige werfzone ingenomen.  

 FASE 1   Persputten en persingen
In de eerste fase starten we met de opbraak van de bestaande 
infrastructuur. Vervolgens bouwen we de drie persputten en twee 
ontvangstputten zodat de nieuwe rioleringsbuizen kunnen worden 
geperst. Tot slot persen we de rioleringsbuizen zelf. Deze werken 
bevinden zich tussen huisnummer 98 en het bufferbekken ter hoogte 
van de Kloosterpoort. Volgens de planning bij de start van de werken 
duurt fase 1 van oktober 2020 tot de zomer van 2021.

 FASE 2   Open sleuf
In de tweede fase van de werken graven we de open sleuf en 
leggen we de nieuwe rioleringsbuizen aan tussen het kruispunt met 
de Brusselsesteenweg en huisnummer 98. Fase 2 wordt uitgevoerd 
tussen het voorjaar en de zomer van 2021. Dit betekent dat fase 2 
gelijk loopt met de laatste werkzaamheden van fase 1. 

 FASE 3    Aanleg van Wolvertemsesteenweg
In de derde fase verplaatsen we de werkzaamheden naar de bovengrond. In 
deze fase wordt de Wolvertemesesteenweg opnieuw aangelegd. De werken 
van deze derde fase voeren we uit in de zomer en het najaar van 2021.

 FASE 4    Bufferbekken
Na de zomer starten we met de werken aan het bufferbekken ter 
hoogte van de Kloosterpoort. Het bufferbekken wordt vergroot om 
in de toekomst meer water te kunnen opvangen. Deze werken voeren 
we uit in september en oktober 2021. 

 FASE 5   Parkeerstrook handelaars
In de vijfde en laatste fase vernieuwen we de asfaltverharding van 
de parkeerstrook voor de handelaars op de Wolvertemsesteenweg, 
aan de kant van de even huisnummers. Deze werken worden 
uitgevoerd in het najaar van 2021.
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Werfzone

Grote omleiding

Grote omleiding 
tussen Meise en 
Vilvoorde
Het verkeer dat enkel door 
Grimbergen rijdt voor 
verplaatsingen over een 
grote afstand, leiden we 
in beide richtingen om 
via de A12, Ring rond 
Brussel (R0) en de E19.  
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Fase 1: Rioleringswerken met persingen en persputten

Fase 2: Rioleringswerken met open sleuf

Fase 3: Vernieuwen van Wolvertemsesteenweg

Fase 4: Uitbreiding bufferbekken 

Fase 5: Vernieuwen parkeerstrook handelaars
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Bereikbaarheid handelaars 
op de Wolvertemsesteenweg
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Tijdelijke parking 
(2 uur parkeren met blauwe schijf) 

Voetgangerszone naar handelaars

Tijdelijke parking tijdens fase 1
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De werken aan de Wolvertemsesteenweg zullen een grote impact hebben op de bereikbaarheid van de handelaars in de stationsbuurt. 
Om de bereikbaarheid zo groot mogelijk te houden, worden er verschillende minderhinder-maatregelen uitgewerkt.

Tijdelijke parking in Stationsstraat
Tijdens de volledige duur van de werken kunnen klanten van 
de handelszaken gebruik maken van een tijdelijke parking in 
de Stationsstraat ter hoogte van huisnummer 22. U kan achteraan 
de parking verlaten en via het pleintje van de Schaasput en 
het wandelpad te voet naar de Wolvertemsesteenweg wandelen. 
Aan de Schaasput zelf kan u ook parkeren.

Parkeren in Beiaardlaan en Keienberglaan
Tijdens de volledige duur van de werken zullen de Keienberglaan 
en de Beiaardlaan doodlopen op het kruispunt met 
de Wolvertemsesteenweg. In beide straten voeren we een 
blauwe zone in. Zo kan u hier 2 uur parkeren voor een bezoek 
aan de handelaars en behouden we voldoende ciculatie op 
de parkeerplaatsen.  

Werfzone tot huisnummer 98 beschikbaar in eerste fase
Op pagina 4 las u dat we de werken uitvoeren in vijf fasen. 
Tijdens de werken van fase 1 zal de zone tussen het kruispunt met 
de Brusselsesteenweg en huisnummer 98 tot de werfzone behoren, 
maar nog steeds toegankelijk zijn met de wagen. U kan hier 
kort parkeren om boodschappen op te halen. Vanaf fase 2 werkt 
de aannemer in deze zone aan de riolering in open sleuf en is 
parkeren hier niet meer mogelijk. 
 

Voetgangerszone in de werfzone
Aan beide kanten van de werfzone voorzien we een voetgangerszone  
zodat u te voet of met de fiets aan de hand de handelaars kan bereiken.

Parking Fenikshof bereikbaar via Wolvertemsesteenweg
De toegang tot de parking van het Fenikshof is vandaag bereikbaar  
via de Abdijstraat. Als de werken aan de Wolvertemsesteenweg 
starten, zal het niet langer mogelijk zijn om vanuit de Beiaardlaan of 
de Wolvertemsesteenweg de Abdijstraat in te rijden. Daarom maken we 
een nieuwe toegang tot de parking ter hoogte van de Kloosterpoort. 
Die kan u bereiken vanaf het kruispunt van de Wolvertemsesteenweg met 
de Hogesteenweg en de Rijkenhoekstraat. Op de parking voorzien we een 
voetgangerszone, afgeschermd van het autoverkeer. Zo kunnen voetgangers 
zich vlotter verplaatsen van de Abdijstraat tot de parking en omgekeerd.

De gemeente Grimbergen voert tijdelijk een blauwe 
zone in op de tijdelijke parking in de Stationsstraat, 
Keienberglaan, Schaasput en Beiaardlaan en op de parking 
van het Fenikshof. Daar kan u maximaal 2 uur parkeren. Zo 
zorgen we ervoor dat de parkeerplaatsen maximaal gebruikt 
kunnen worden voor het bezoeken van de handelszaken. 

Schrijf je in op de nieuwsbrief van Handelaars Station en volg 
de promoties en acties van de handelaars in de werfzone 
via de website. Deze website en nieuwsbrief zullen ons door 
de werken leiden. Wij blijven voor onze klanten gaan!

Samen sterk met 
Handelaars Station!

/ Schrijf u in op de digitale nieuwsbrief

Wegen en Verkeer heeft een digitale nieuwsbrief over de werken op de Wolvertemsesteenweg. 
Schrijf u in op www.wegenenverkeer.be/wolvertemsesteenweg en blijf op de hoogte van de fases, 
de vorderingen en wijzigingen in de planning van de werken.

www.grimbergsehandelaars.be/handelaars-station

@grimbergsehandelaars

/ Handelaars Wolvertemsesteenweg
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Rioleringswerken Grimbergen

Werken Westvaartdijk

Werken Sint-Annalaan

Op- en afrittencomplex 
Vilvoorde - Koningslo (nr. 6)

400V-netwerk Grimbergen

Hoe blijf ik op de hoogte van de werken?

www.wegenenverkeer.be/
wolvertemsesteenweg 

bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be 0472 18 53 21

Andere projecten
in en rond Grimbergen

1   Rioleringswerken (gemeente Grimbergen) 
De gemeente legt vanaf november 2020 gescheiden riolering aan in de Paalveldstraat, 
de Diegemput, de Dokter Carlierstraat en Guldendal. Meer info vindt u op  
/ www.grimbergen.be/werken-grimbergen.html

2   Westvaartdijk (De Werkvennootschap)
In het kader van Werken aan de Ring wordt de fietsostrade F23 aangelegd die 
de Verbrande Brug in Grimbergen via Vilvoorde met het Brussels Gewest verbindt.  
Deze verbinding loopt parallel aan de Westvaartdijk (N260).  
Lees meer op / www.werkenaandering.be/f23

3   Sint-Annalaan  
(De Werkvennootschap)
De Sint-Annalaan wordt opnieuw 
ingericht voor het tracé van 
de Ringtrambus. De tweede fase van  
de werken start in het najaar 
van 2020. Ontdek alles op  
/ www.werkenaandering.be/ 
sint-annalaan

4    Op- en afrittencomplex 
Vilvoorde - Koningslo (nr. 6) 
(De Werkvennootschap) 
Het op- en afrittencomplex 
Vilvoorde-Koningslo (nr. 6) van 
de Ring rond Brussel (R0) wordt 
heraangelegd ter hoogte van 
de Medialaan en de Tyraslaan (N209). 
Voor fietsers en voetgangers wordt 
een aparte fietsbrug aangelegd. 
De werken duren van het voorjaar 
van 2021 tot het voorjaar van 2023.  
Meer info op  
/ www.werkenaandering.be/ 
zone-ring-noord

5   400V-netwerk  
(gemeente Grimbergen)
De gemeente vernieuwt in 
enkele straten van het centrum 
de straatverlichting en zet het 
netwerk om van 220 naar 400 volt. 
De werken verlopen in tien fasen en 
duren t.e.m. januari 2021.  
Lees meer op / www.grimbergen.be/ 
werken-grimbergen.html

Naast de vernieuwing van de Wolvertemsesteenweg worden er de komende maanden en jaren nog andere projecten 
gerealiseerd in en rond Grimbergen. We plaatsen voor u enkele belangrijke projecten in de kijker. 

NLegende
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Rioleringswerken Grimbergen

Werken Westvaartdijk

Werken Sint-Annalaan

Op- en afrittencomplex 
Vilvoorde - Koningslo (nr. 6)

400V-netwerk Grimbergen

Ander project gezien? 
Neem zeker een kijkje op / www.wegenenverkeer.be/grimbergen en ontdek alle werken van Wegen en Verkeer in uw gemeente. 

https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-van-de-wolvertemsesteenweg
https://wegenenverkeer.be/werken/herinrichting-van-de-wolvertemsesteenweg
https://www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/openbaar-vervoer/werken-sint-annalaan
https://www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/openbaar-vervoer/werken-sint-annalaan
https://www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/zone-ring-noord/op-en-afrittencomplex-medialaan
https://www.werkenaandering.be/nl/werken-aan/zone-ring-noord/op-en-afrittencomplex-medialaan
https://www.grimbergen.be/werken-grimbergen.html
https://www.grimbergen.be/werken-grimbergen.html
http://www.wegenenverkeer.be/grimbergen

