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Herinrichting N127 Turnhoutsebaan in Diest: voorbereidende
werken in maart, doorgang gedurende 2 weken afgesloten
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start later dit jaar met de heraanleg en de
onderhoudswerken op de Turnhoutsebaan in Diest. Het begin van deze werken is voorzien
voor het einde van deze zomer. Maar tijdens de eerste twee weken van maart vinden er
reeds voorbereidende werkzaamheden plaats, waardoor de Turnhoutsebaan tijdelijk is
afgesloten voor het verkeer.
Voorbereidende ingrepen maken plaats voor vrijliggende fietspaden
Omdat de gekende scherpe bocht “De Langenberg” van de Turnhoutsebaan straks een
meer geleidelijke curve krijgt en er aan weerszijden van de weg vrijliggende fietspaden
komen, dienen heel wat bomen plaats te maken.
Van maandag 4 maart 2019 tot en met vrijdag 15 maart 2019 zal de Turnhoutsebaan
daarom volledig afgesloten zijn voor het verkeer. Het gaat om de zone vanaf circa 460
meter voorbij de Klappijstraat (vanuit Okselaar) tot vlak voor de Citadellaan.
Een gespecialiseerd bosbouwbedrijf komt deze kapwerken in opdracht van AWV uitvoeren.
Het rooien van de bomen wordt hoofdzakelijk uitgevoerd tijdens de krokusvakantie. De
week nadien graaft een aannemer de vrijgekomen teelaarde af en zullen nog kapwerken
op de heuvelrug gebeuren.
Het rooien van bomen is vergunningsplichtig. AWV vroeg hiervoor vorig jaar een
omgevingsvergunning aan en verkreeg deze. Het agentschap heeft dus de toelating om de
bomen te kappen en doet dit voordat de sapstroom terug op gang komt en het
broedseizoen (15 maart – 30 juni) start. Daarbij is de krokusperiode omwille van de lagere
verkeersintensiteit het best mogelijke moment.
Omleiding voor plaatselijk en doorgaand verkeer van 4 tot en met 15 maart
Autoverkeer volgt een omleiding tijdens de rooiwerken vanaf maandagochtend 4 maart
tot uiterlijk vrijdag 15 maart. Dit kan via een van de twee ingestelde omleidingsroutes: een
westelijke omleiding loopt over Zichem en een oostelijke omleiding over Engsbergen en
Schaffen (zie plannetje op achterzijde van deze brief).

Routeplan: omleidingen voor N127

Inwoners van Molenstede volgen best de westelijke omleiding langs Zichem. Die loopt in beide richtingen over de
Hoornblaas, Reppelsebaan, Ernest Claesstraat, Steenweg Diest, Jan Gorislaan en de Citadellaan. Naast deze
omleidingsroute kan plaatselijk verkeer eveneens gebruik maken van de lokale straten en wegen om haar bestemming
te bereiken. Voetgangers en fietsers kunnen via de Holleweg en de Broekstraat de Langenberg kruisen en op die
manier de werkzone passeren.
Riolerings- en wegeniswerken ten vroegste na het bouwverlof
De effectieve herinrichtingswerken op de Turnhoutsebaan (N127) starten pas wanneer de werken op de ring rond
Diest (R26 Omer Vanaudenhovelaan) zijn afgerond. Beide projecten worden namelijk door dezelfde aannemer
uitgevoerd in opdracht van AWV. De werken op de ring starten op maandag 1 april en lopen in de zomer van dit jaar
op hun einde. Aansluitend starten vervolgens de riolerings- en wegeniswerken op in de Turnhoutsebaan en wordt
deze opnieuw afgesloten voor alle verkeer. Beide omleidingsroutes via Zichem en Engsbergen/Schaffen gaan dan
opnieuw in voege met een bijkomende beperking voor zwaar verkeer (+3,5T). Deze laatste dienen dan een
bovenlokale omleiding te volgen via de snelwegen E313 en E314.
Blijf op de hoogte
Meer informatie over beide projecten kan u vinden op www.wegenenverkeer.be/diest. Om updates over de werken
meteen in uw mailbox te ontvangen, kan u zich online inschrijven op een digitale nieuwsbrief. Zo ontvangt u vanzelf
de actuele berichten over de voortgang van het project in uw mailbox.
Met vriendelijke groeten,
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
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