
Herinrichting 
Mechelsesteenweg (N26) 
tussen Omleiding Herent en 
grens Buken 

Infoavonden 17 oktober 2016 en 01 juni 2017, Herent
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Verloop infoavond

1. Voorstelling sprekers
2. Presentatie

• Toelichting herinrichting

3. Algemene vragenronde

4. Inkijken plannen en individuele vragen
• U kan na de presentatie de projectingenieurs 

aanspreken voor individuele vragen
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Inhoud

1. Waarom 

2. Wat 

3. Werfzone en fasering

4. Ontwerpprincipes

5. Bereikbaarheid

6. Minderhinder-maatregelen

7. Communicatie

8. Contact
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Voorstelling sprekers 

• Inleiding: Arlette Caes, schepen van Openbare Werken (Herent)

• Voorstelling projecten: Bart Tops, projectleider Wegen & Verkeer

• Toelichting onteigeningsprocedure: Paul Van Steenwinckel (dienst VG) 

• Toelichting afkoppelingen: Veronique De Geyter (Aquafin) & Sven 
Smekens (Talboom) 

• Moderator: Anton De Coster, communicatie, AWV
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3 redenen waarom we dit project uitvoeren

1. Herinrichting weg voor veiliger en vlotter verkeer

2. Verbetering verkeerssituatie van de zachte weggebruikers

3. Aanleg gescheiden rioleringsstelsel 

5



Welke werken voeren we uit ?

1. Herinrichting kruispunten (Bukenstraat, Eikestraat, Tildonksesteenweg)

2. Aanleg van aanliggende en vrijliggende fietspaden

3. Aanleg van voetpaden

4. Vernieuwing en modernisering bushaltes

5. Vernieuwing van de volledige rijweg

6. Vernieuwing riolering en aanleg van een gescheiden stelsel

➔ Maximaal behoud van parkeerplaatsen

➔ Aandacht voor groenvoorziening

➔ Maximale buffering van regenwater in open grachten
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Situering van de werfzones
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Timing van de werken: 
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● Deelproject 1
○ Herinrichting N26 Omleiding tussen Mechelsesteenweg & Tildonksesteenweg
○ Start van de werken: vanaf eind 2017
○ Duur van de werken: +/- 1.5 jaar

● Deelproject 2
○ Herinrichting N26 Mechelsesteenweg tussen rotonde & Bukenstraat
○ Start van de werken: vanaf 2020/2021, afhankelijk van diverse factoren
○ Duur van de werken: +/- 2 à 3 jaar



Timing van de werken: deelproject 1
N26 Omleiding - Hertracering Tildonksestwg.
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Timing van de werken: deelproject 1
N26 Omleiding - Hertracering Tildonksestwg
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Timing van de werken: deelproject 1
N26 Omleiding - Hertracering Tildonksestwg
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Timing van de werken: deelproject 1
N26 Omleiding - Hertracering Tildonksestwg

De organisatie van de werken gebeurt in 6 fasen
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Timing van de werken: deelproject 1
N26 Omleiding - Hertracering Tildonksestwg

De organisatie van de werken gebeurt in 6 fasen: 

• FASE 0: voorbereidende werken: 30 werkdagen

• FASE 1: aanleg Nieuwe Tildonksesteenweg: 50 werkdagen

• FASE 2: aanleg rotonde, zuidelijke deel: 60 werkdagen

• FASE 3: aanleg rotonde, noordelijke deel: 70 werkdagen

• FASE 4: heraanleg Oude Tildonksesteenweg: 10 werkdagen

• FASE 5: heraanleg N26 Omleiding + N26 ri Mechelen: 60 werkdagen

Totaal: 280 werkdagen => 560 kalenderdagen => 1.5 jaar
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Timing van de werken: deelproject 2
N26 Mechelsestwg - Omleiding - Buken
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Timing van de werken: deelproject 2
N26 Mechelsestwg - Omleiding - Buken

Totale duur van de werken: 2 grote blokken, 3 fasen per blok
• Blok 1: Aquafin Collector Mechelsesteenweg fase 2

Ellestraat / Kortestraat -> Bukenstraat (Kampenhout)

• Blok 2: Aquafin Collector Mechelsesteenweg fase 3
Ellestraat / Kortestraat -> rotonde Omleiding / Tildonksestwg

Elk blok kent dezelfde fasering in 3 deelfasen:

• Fase 1: opbraak weghelft ri Leuven + heraanleg weghelft ri Leuven

• Fase 2: opbraak weghelft ri Mechelen + heraanleg weghelft ri Mechelen

• Fase 3: opbraak werfwegen + aanleg fiets- & voetpaden + grachten

Totale duur van de werken: +/- 3 jaar
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Timing van de werken: deelproject 2
N26 Mechelsestwg - Omleiding - Buken
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Timing van de werken: deelproject 2
N26 Mechelsestwg - Omleiding - Buken
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Onteigeningen
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● Deelproject 1
○ 7 te onteigenen percelen, 
○ De eigenaars zijn hiervan reeds enkele jaren op de hoogte
○ Verwerving van de percelen tegen 12/2017

● Deelproject 2: onteigening woningen
○ Bij start ontwerpproces eind 2014: 55 te onteigenen woningen

○ Na optimalisatie, asverschuivingen en aanpassingen: 
reductie tot 22 woningen 

■ 3 op Kampenhout, 
■ 19 op grondgebied Herent

○ Eigenaars van woningen zijn persoonlijk door AWV op de hoogte gebracht

○ Timing is besproken met de individuele eigenaars
■ Onteigeningsplannen en ruwe schattingen: voorjaar 2017
■ Goedgekeurd onteigeningsbesluit & kredieten: eind 2017
■ Onderhandelingen en verkopen vanaf begin 2018
■ Vrij vanaf 2021/2022



Onteigeningen
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● Deelproject 2: onteigening voortuinen
○ Voor de heraanleg zijn onteigeningen noodzakelijk van voortuinstroken

■ de aanleg van fietspaden, 
■ voetpaden, 
■ parkeerstroken, 
■ aanpassing kruispunten, 
■ grachten en 
■ zones voor signalisatie en nutsleidingen

○ Op de grondplannen is indicatief weergegeven voor elk perceel wat de maximale 
inname zal zijn. 

■ Dit is niet exact, 
■ gebaseerd op een kadasterplan, 
■ wordt in de loop van de komende maanden verder gedetailleerd/verfijnd.

○ Timing:
■ Afwerken en finaliseren ontwerpplannen: eind 2016 + 1e helft 2017
■ Opmaak onteigeningsplannen voortuinen: 2e helft 2017
■ Nieuw info moment met correcte oppervlaktes: eind 2017

■ Goedkeuring onteigeningsbesluit en kredietraming: 2018
■ Start onteigeningen voortuinen: vanaf 2019
■ Effectieve start van de werken: vanaf 2021/2022



Minderhinder-maatregelen

1. De N26 zal steeds open blijven voor het verkeer in de twee rijrichtingen, 
maar… 
• met kleinere capaciteit 

• er zal dus verkeershinder zijn 

2. Handelszaken en diensten blijven maximaal bereikbaar 

3. werken in fasen: gespreide uitvoering, hinder lokaal

4. werken tussen kruispunten 

5. Tijdelijke opritten en toegangen met steenslag

6. Omleiding voor doorgaand verkeer via hoofdwegen:  
wordt vaak (meestal) niet gerespecteerd, maar toch breed
gecommuniceerd (en er wordt aan toegevoegd dat de handelszaken
bereikbaar blijven) 
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Tijdens werken voorzien we per zone omleidingen voor fietsers

Omleiding fietsers en voetgangers
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• Voetgangers kunnen de werfzone betreden binnen de 
aangeduide zones

• Fietsers met hun fiets aan de hand kunnen de werfzone 
betreden binnen de aangeduide zones



Veiligheid tijdens de werken

• Controle en toezicht van een veiligheidscoördinator op de 
werkzaamheden van de aannemer

• Gebruik van veiligheidsplannen

• Samenwerking tussen de verschillende (onder)aannemers

• Gecertificeerde machines

• A.u.b respect voor de signalisatie
• Opvolging van de signalisatie

• Niet verplaatsen van signalisatie

• Melden van onveilige situaties

• A.u.b respect voor het werk van de arbeiders
• Geen vuil achterlaten

• Laat de arbeiders hun werk doen
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Communicatie

Omwonenden & Handelaars

• Bewonersbrieven Wegen en Verkeer
➔ Voor grote doelgroep

➔ Bij belangrijke wijzigingen (bijv. fasewissel, 
nieuwe omleiding) 

➔ Oproep inschrijven nieuwsbrief

• Briefje van de aannemer
➔ Voor lokale zone 

➔ Bij lokale wijzigingen of lokale impact 

• Digitale Nieuwsbrief Wegen en Verkeer > inschrijven via webpagina
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WEBSITE 

www.wegenenverkeer.be/projecten 

(projecten in plannings- en voorbereidingsfase)

Blijf op de hoogte …
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Blijf op de hoogte 

In uitvoeringsfase: 
www.wegenenverkeer.be/naamgemeente 

Digitale nieuwsbrief 
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Contact

Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 

> Vragen AWV ivm dit project?

www.wegenenverkeer.be/contactformulier

016/66 57 50

Stelt u een probleem vast op of langs de weg? 

Meld het ons via www.meldpuntwegen.be.

Liever telefonisch melden? Bel naar 1700, het gratis telefoonnummer van de 

Vlaamse overheid (elke werkdag tussen 9 uur en 19 uur).

Opgelet! Wilt u een dringende gevaarlijke situatie melden? 

Verwittig dan onmiddellijk de politie via het noodnummer 101.

> Vragen aan de gemeente Herent: info@herent.be
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