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Herinrichting Tiense Vesten:
Oplintersepoort afgesloten vanaf 6 augustus
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Het Agentschap Wegen en Verkeer beëindigt de herinrichting van de binnenring
van de Sliksteenvest en Leopoldvest op vrijdag 13 juli 2018. De dag erna start
voor aannemer Colas het zomers bouwverlof (14 juli - 5 augustus 2018).
Gedurende drie weken zal er niet worden gewerkt en worden de Vesten volledig
terug opengesteld voor het verkeer.
Vanaf maandag 6 augustus 2018 vernieuwen we het kruispunt van de
Sliksteenvest met de Oplintersesteenweg. De Oplintersepoort zal gedurende
een half jaar afgesloten zijn voor het verkeer om de riolering en het wegdek te
vervangen.
Dit betekent dat we tijdens het najaar van 2018 (bijna) niet zullen werken aan
de Bergévest, zoals eerder werd gecommuniceerd. Met alle betrokkenen is
ervoor gekozen om de Vesten eerst volledig af te werken ter hoogte van de
Sliksteenvest. Zo vermijden we dat er op te veel plaatsen tegelijk tijdelijke
infrastructuur en hinder is. De herinrichting van de Bergévest vatten we in het
voorjaar van 2019 aan.
De projectpartners beseffen dat de werken voor hinder zorgen en uw dagelijkse
verplaatsingen moeilijker maken. Daarom willen we ons alvast verontschuldigen
en u bedanken voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,

ir. Raf Oosters
Leidend ambtenaar
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant

Een nieuwe en veiligere Oplintersepoort
Van 6 augustus 2018 tot januari 2019 vernieuwen we het kruispunt van de Sliksteenvest met de
Oplintersesteenweg. Net zoals de andere kruispunten van de Vesten wordt het kruispunt van de
Oplintersepoort volledig vernieuwd om het in de eerste plaats veiliger te maken voor alle gebruikers.
Eerst wordt de bestaande infrastructuur opgebroken en de oude riolering vervangen door een nieuw
gescheiden rioleringsstelsel dat afval- en regenwater afzonderlijk afvoert. Wanneer de rioleringswerken
klaar zijn, leggen we de nieuwe fundering, onderlaag en toplaag aan. Ook de verkeerslichten,
oversteekplaatsen en fietspaden worden vernieuwd.

Verkeer op Vesten blijft mogelijk
Tijdens de werken aan de Oplintersepoort blijft verkeer op de Vesten mogelijk. Ter hoogte van de werfzone
zal het verkeer in elke rijrichting over één rijstrook beschikken. Dit is mogelijk door zoals steeds een
doorsteek door de middenberm te maken.
Het kruispunt van de Veldbornstraat met de Sliksteenvest zal ook terug open zijn voor het verkeer.
Automobilisten kunnen van de Vesten de Veldbornstraat inrijden en vanuit de Veldbornstraat kan het
verkeer zowel richting Leuven (links) als richting Sint-Truiden (rechts) de Vesten oprijden.

Fietsers via Vianderstraat
Fietsers tussen Oplinter en het centrum van Tienen kunnen via de Vianderstraat de Vesten en de
Veldbornstraat bereiken.

Omleiding via Hamelendreef en industriepark
Tijdens de werken aan de Oplintersepoort moet het verkeer tussen Oplinter en Tienen een omleiding
volgen via de Hamelendreef, Potaardeweg, Industriepark, Ambachtenlaan, Sint-Truidensesteenweg en
Aandorenstraat.

Het verkeer tussen Oplinter en de E40 volgt dezelfde omleiding tot aan de rotonde van de Ambachtenlaan
en de Sint-Truidensesteenweg. In plaats van richting centrum te rijden, volgt dit verkeer de Oostelijke Ring
(R27) en de Invalsweg (N29) tot aan het op- en afrittencomplex van de E40.

Vernieuwing Hoveniersstraat in opdracht van stad Tienen
Gelijktijdig met de werken aan de Oplintersepoort vernieuwt de aannemer van Wegen en Verkeer in
opdracht van de stad Tienen de Hoveniersstraat tussen het kruispunt met de Vianderstraat en dat met
de Boomgaardendreef. Het kruispunt met de Vianderstraat wordt mee vernieuwd. Eerst wordt een nieuw
rioleringsstelsel aangelegd waarna de rijweg vanaf de fundering tot en met de toplaag volledig wordt
vernieuwd. Volgens de huidige planning zal de aannemer de werkzaamheden hier ook begin 2019
beëindigen.

Meer informatie?
Via www.wegenenverkeer.be/tienen vindt u de meest recente informatie over het project. Hier kan
u zich ook inschrijven op de digitale n
 ieuwsbrief waarlangs wij u informeren over de voortgang van
de werken.
Heeft u verder nog vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via de contactgegevens bovenaan
deze brief.

