
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Beste bewoner 

 

Met deze brief geven we graag een update over de werken aan de 

fietsers- en voetgangerstunnel aan de Welriekendedreef.  

  

Update fietstunnel  

 

We werken ondertussen al een jaar in de Welriekendedreef. De tunnel 

wordt hersteld, de fietshellingen krijgen vorm en worden aangesloten 

op de tunnel. 

De werken duren langer van verwacht. Door onvoorziene 

moeilijkheden in de ondergrond, liep de werf vertraging op. Daarnaast 

is er een wereldwijde materialencrisis waardoor bepaalde 

bouwmaterialen langer op zich laten wachten dan voorzien.  

 

Momenteel betonneren we de muren en de ondergrond van de 

hellingen en trappen. Daarna begint de afwerking met asfalt in de Sint-

Jansbergdreef en in de fietstunnel zelf.  

 

Oprit naar de Ring 

 

De gemeente Overijse communiceerde eind 2022 over de beslissing 

om de oprit naar de Ring vanuit de Welriekendedreef op de Sint-

Jansbergdreef gesloten te laten na het einde van de werken. De 

gemeente neemt deze maatregel om sluipverkeer tegen te gaan. De  

beslissing van de gemeente Overijse kan u via deze link raadplegen: 

https://www.overijse.be/aanleg-fietshelling-welriekendedreef. 

 

De oprit naar de Ring is wel nog te bereiken via de Brusselsesteenweg 

in Hoeilaart en de Terblokstraat. 
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De opening van de Sint-Jansbergdreef en de opening van de oprit 

vanuit de Terblokstraat zijn voorzien voor half februari.  

De afwerking van de fietsers- en voetgangerstunnel duurt tot eind 

maart. Dan gaat de tunnel opnieuw open. 

 

Opdrachtgever: De Werkvennootschap 

 

De fietsers- en voetgangershellingen aan de Welriekendedreef worden 

aangelegd door De Werkvennootschap, een projectvennootschap die 

door de Vlaamse Overheid werd opgericht om grote 

infrastructuurprojecten te verwezenlijken. Eén van deze projecten is 

‘Werken aan de Ring’. Het doel is de mobiliteit en leefbaarheid in en 

rond Brussel verbeteren. Om dit te realiseren bouwen we niet enkel 

nieuwe fietssnelwegen, maar leggen we ook delen van de Ring 

opnieuw aan en investeren we in beter openbaar vervoer. Alle 

informatie vindt u op www.werkenaandering.be.  

 

Vragen over de werken aan de Welriekendedreef?  

 

Heeft u vragen over het project? Aarzel dan niet om ons te 

contacteren via info@werkenaandering.be 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Team Werken aan de Ring 

http://www.werkenaandering.be/
mailto:info@werkenaandering.be

