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Vragen over de werken? 
Zie contactgegevens onderaan deze brief 



 

 
 

Aankondiging werken: heraanleg rotondes kruising 
Leuvensesteenweg (N26) en Haachtsesteenweg (N21) 

 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, 
autosnelwegen en fietspaden, start volgens de huidige planning in de zomer van 
2020 met de heraanleg van de twee rotondes op de kruising van de 
Leuvensesteenweg (N26) en de Haachtsesteenweg (N21). Op de achterzijde van 
deze brief vindt u een kaart van de locatie van de werken. 
 

Vlottere doorstroming en meer verkeersveiligheid 
De twee bestaande rotondes op de kruising worden heraangelegd tot rotondes 
met voorsorteerstroken. Dit betekent dat automobilisten in de toekomst voor ze 
de rotonde oprijden de juiste rijstrook kiezen. Door het verkeer te organiseren 
voor het de rotonde oprijdt, kan het verkeer vlotter doorrijden en vermindert 
het risico op gevaarlijke situaties op de rotonde.  
 

Startdatum / verkeerssituatie tijdens werken nog niet bekend 
Omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus, is de planning van 
verschillende projecten van Wegen en Verkeer gewijzigd. Ook de timing van dit 
project is door de huidige situatie momenteel nog onzeker. Daarom kunnen we 
op dit moment nog geen exacte startdatum van deze werken communiceren. 
Volgens de huidige planning starten de werken deze zomer, maar dat kan nog 
veranderen.  
 
Ook over de verkeerssituatie tijdens de werken kunnen we u nog niets concreet 
vertellen. Zonder afzettingen en omleidingen kunnen we deze werken 
onmogelijk uitvoeren - er zal dus verkeershinder zijn. Maar hoe fietsers en 
automobilisten zich zullen verplaatsen tijdens  de werken, dat is nog niet bekend.  
 

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief! 
Zodra we meer zicht hebben op de planning en de impact die deze werken  
veroorzaken, zullen we hier zo snel mogelijk over communiceren. Daarom vragen 
we u zich in te schrijven op onze digitale nieuwsbrief via 
www.wegenenverkeer.be/kampenhout-sas. Via deze weg kunnen we u snel de 
juiste informatie bezorgen. Op deze webpagina vindt u ook altijd de laatste 
informatie over het project.  
 

 

Hebt u vragen over onze werken? 

Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: 
www.wegenenverkeer.be/contactformulier  
of via het telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016/66 57 50.  
Voor dit project heeft Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. U kan hem contacteren 
via bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of 0472 18 53 21. 

 

http://www.wegenenverkeer.be/kampenhout-sas
http://www.wegenenverkeer.be/contactformulier
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Vriendelijke groeten, 

 
Kristof Goris 
Projectmanager

 

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen: 

    


