Herentalsebaan N116: vernieuwing fietspaden en
oversteekplaatsen volgende week afgerond
Met deze nieuwsbrief informeert het Agentschap Wegen en Verkeer je over de voortgang
van de werken op de Herentalsebaan (N116) in Wommelgem.
Einde werken in zicht
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar volgende week ronden we dan eindelijk
de werken aan de fietspaden en oversteekplaatsen op de Herentalsebaan af. Sinds vorige
week kunnen fietsers in de volledige projectzone weer gebruik maken van het vernieuwde
fietspad. De komende dagen werkt de aannemer nog de voetpaden, opritten,
middeneilanden en groenzones af en ruimt hij de werf op. Deze afrondende werken hebben
geen impact op het verkeer op de Herentalsebaan.
Veiliger en vlotter fietsen
Met dit project op de Herentalsebaan wil AWV de veiligheid en het comfort van fietsers en
voetgangers op de Herentalsebaan verbeteren. AWV heeft er het fietspad ter hoogte van de
zijstraten rechtgetrokken en de uitbuigingen weggehaald, waardoor fietsers niet langer zo’n
bochtig parcours moeten volgen. Omdat het fietspad ter hoogte van de zijstraten nu verder
van de weg ligt, zijn fietsers ook beter zichtbaar voor afslaande autobestuurders. De
vrijgekomen ruimte tussen het fietspad en de rijweg is ingevuld met nieuwe groenzones.
Tijdens de aanpassingen aan de fietspaden hebben we ook enkele oversteekplaatsen voor
voetgangers verbeterd. Aan de meeste kruispunten werd één zebrapad over de
Herentalsebaan verwijderd en beveiligden we het andere met een middeneiland, zodat
voetgangers steeds aan één kant van het kruispunt de Herentalsebaan kunnen oversteken.
Bij sommige kruispunten verdwijnen de oversteekplaatsen helemaal. Zo verminderen we het
aantal oversteekplaatsen en maken we de kruispunten overzichtelijker voor voetgangers en
autobestuurders.

Aangepast kruispunt met de Hofstraat.

Nieuw fietspad ter hoogte van Rooibos.

Aangepast kruispunt met de Vogelenzang.
Bedankt!
Wij willen u bedanken voor uw begrip en geduld tijdens de werken en wensen u veel
fietsplezier langs de Herentalsebaan.

