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Veilig plein bovenop de ring

Vlotter oost-west én noord-zuid
Door de overkapping van de Ringlaan worden het doorgaand en  
bestemmingsverkeer van elkaar gescheiden. Dat zorgt voor een vlottere 
verkeersafwikkeling en minder file.

Via de parallelwegen langs de Ringlaan blijven het centrum, de 
stationsomgeving en de winkels langs de Binnen- en Buitensingel vlot 
bereikbaar.

Welkom in Lommel!
Het stedelijk plein bovenop de overkapping verbindt opnieuw het 
stadscentrum van Lommel met de stationsomgeving. 

Het plein, met voldoende groenaanleg en ruimte voor fietsers en voetgangers, 
is tegelijk een toegangspoort voor al wie Lommel bezoekt.

Veilig fietsen langs en over de Ring
Dankzij een dubbelrichtingsfietspad langs de parallelwegen aan beide 
kanten van de Ringlaan en verbeterde fietsverbindingen kunnen fietsers 
zich makkelijk verplaatsen tussen Balendijk en Hoeverdijk enerzijds, en de 
stationsomgeving en de stadskern anderzijds. 

De ring veilig kruisen kan aan de lichtengeregelde kruispunten Balendijk, 
Stationsstraat en Hoeverdijk. De bestaande fietstunnel nabij Vreyshorring 
blijft behouden.

 

 

 

 

Wist u dat?

De overkapping van de 

Ringlaan 17,5 meter  

breed is.
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De bouwstenen van het project

Overkapping Ringlaan
Het drukke kruispunt van de Ringlaan (N71) en de Stationsstraat (N746) wordt 
heringericht. De Ringlaan zal daarbij onder de Stationsstraat doorlopen 
waardoor beide straten niet langer rechtstreeks op elkaar aansluiten.

Nieuwe stadsentree
Bovenop de overkapping komt een stedelijk plein, met groenaanleg en 
voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers. Verkeer op het plein 
wordt in goede banen geleid met verkeerslichten. Vanaf het plein blijven de 
parallelwegen langs de Ringlaan bereikbaar.  Het stedelijk plein fungeert als 
draaischijf voor dit verkeer. De optie ‘rotonde’ werd bestudeerd, maar die 
optie garandeert geen vlotte afwikkeling van het verkeer.

Fietsen in alle richtingen
De parallelwegen langs de Ringlaan worden mee vernieuwd en her-
aangelegd. Aan weerszijden van de Ringlaan komt er langs de vernieuwde 
parallelwegen een dubbelrichtingsfietspad. Fietsers kunnen de Ringlaan 
oversteken aan de lichtengeregelde kruispunten Balendijk, Stationsstraat en 
Hoeverdijk. De bestaande fietstunnel nabij Vreyshorring blijft behouden.

Waterkwaliteit omhoog
Ondergronds wordt een modern, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd dat 
afvalwater en regenwater apart opvangt en afvoert. Ook alle huisaansluitingen 
van woningen en winkels zullen dus gescheiden moeten worden door de 
eigenaars zelf. Inwoners van Lommel hebben hiervoor recht op een premie 
van max. 400 euro van de stad.

 
  Wist u dat?De overkapte Ringlaan 

een vrije doorrijhoogte van 4,7 meter heeft.
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Welke stappen zijn er nog te zetten?

Openbaar onderzoek
In augustus heeft het Agentschap Wegen en Verkeer bij Ruimte Vlaanderen 
de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. 

Aansluitend volgt nu een openbaar onderzoek waarbij de bevolking  
gedurende 30 dagen de ontwerpplannen kan inkijken en eventuele bezwaren 
kan indienen. 

De plannen kan u digitaal raadplegen via www.lommel.be of inkijken op het 
gemeentehuis. Het openbaar onderzoek loopt van eind september tot 
eind oktober.

Grondverwervingen nodig?
Er zijn beperkte grondverwervingen nodig in de omgeving van het kruispunt. 
Het gaat om kleine stroken grond van enkele percelen. 

Die zullen worden gebruikt om het openbaar domein lichtjes te verbreden, 
zodat er voldoende ruimte is voor veilige voet- en fietspaden. 

De grondverwervingen worden behandeld door de Afdeling Vastgoedtransacties 
van de Vlaamse Overheid. Zij contacteren de betrokken partijen persoonlijk.

Opgelet: timing steeds onder voorbehoud!
Een concrete startdatum voor de uitvoering van de werken is er nog niet.  
Dit is afhankelijk van het verloop van de procedures voor het verkrijgen van 
de omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer. 

2018 2019 2020 2021 2022

AUGUSTUS 2018
Aanvraag 
omgevingsvergunning

MIDDEN 2019
Start voorbereidende
werken nutsmaatschappijen

26 SEPTEMBER 2018
Infomarkt

EIND SEPTEMBER - EIND OKTOBER 2018
Openbaar onderzoek

VOORJAAR 2020
Start hoofdwerken 
infrastructuur

MIDDEN 2022
Einde werken

 

 

 

Wist u dat?

De constructie van 

de onderdoorgang uit 

twee grote kokers zal 

bestaan.
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Hoe zorgen we ervoor dat verkeer tijdens de werken mogelijk blijft?

Slimme fasering moet onvermijdelijke hinder milderen
De realisatie van dit project zal in verschillende stappen of fasen verlopen. Door de werken slim te 
plannen en uit te voeren, blijft verkeer op en langs de Ringlaan en in de Stationsstraat meestal mogelijk. 
Uiteraard zal dit niet zonder hinder kunnen. Maar dankzij tijdelijke en doordachte verkeersmaatregelen 
zal de verkeershinder in elke stap relatief beperkt blijven.

Stap 1: Nutsleidingen
       Werken door nutsmaatschappijen. Verplaatsen en vernieuwen van leidingen en kabels voor gas, 

elektriciteit, water en telecom.

In de bermen van de Binnensingel en Buitensingel tussen Balendijk en Hoeverdijk.

Uitvoeringsperiode van ± 9 maanden.
Minder vlot verkeer in de parallelwegen. Winkels blijven toegankelijk.

Stap 2: Riolering + ventwegen
Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwing van de ventwegen met telkens een 
dubbelrichtingsfietspad.
Volledige Binnen- en Buitensingel over een lengte van 2 x 1,5 km.

Uitvoeringsperiode van ± 7 maanden.
Geen doorgang over de ventweg waar gewerkt wordt. Bereikbaarheid winkels via tijdelijke toeritten 
vanaf de Ringlaan.

Stap 3: Overkapping + plein
Realisatie van de onderdoorgang van de Ringlaan onder de Stationsstraat en bouw van het 
stedelijk plein op de twee kokers.
Volledige Ringlaan tussen Hoeverdijk en Balendijk inclusief het kruispunt met de Stationsstraat.
Uitvoeringsperiode van ± 8 maanden.
Grootste verkeershinder. Geen doorgang op de Ringlaan zelf. Verkeer verloopt via versmalde 
rijstroken over de ventwegen. Kruispunt Stationsstraat onderbroken. Enkel rechts-in en rechts-uit 
mogelijk tussen ventweg en Stationsstraat. Via keerpunten aan zowel Hoeverdijk als Balendijk kan 
je steeds je bestemming bereiken.

Stap 4: Aansluitingen Stationsstraat
Vernieuwing en verbinding van de Stationsstraat met het plein en afwerking van het volledige plein 
inclusief de aansluitingen met de ventwegen.
Noordzijde en zuidzijde van de Stationsstraat ter hoogte van het nieuwe plein. 

Uitvoeringsperiode van ± 1 maand.
Stationsstraat aan  weerszijden doodlopend ter hoogte van de werken. Instellen van een omleiding 
tussen de Stationsstraat en de Ringlaan en het centrum en het station.

Stap 5: Afwerking
Afwerking van het volledig project zoals asfalteringswerken, wegmarkeringen, opbraak 
tijdelijke wegenis, aanleg groenbermen.

Volledig projectgebied. 

Uitvoeringsperiode van ± 1 maand.
Weinig verkeershinder. Tijdens nachtelijke asfalteringswerken verkeer op de Ringlaan 
beperkt tot 1 rijstrook per richting.
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Lokaal bestemmingsverkeer bij grootste hinderfase?
Tijdens de aanleg van de overkapping en het plein zal de verkeershinder 
het grootst zijn. Dankzij een slimme fasering blijft verkeer via de Ringlaan 
altijd mogelijk. Op het kruispunt met de Stationsstraat zijn dan de grootste 
werken bezig, dus geen noord-zuidverkeer mogelijk.

Doorgaand verkeer: wees voorbereid
Bovenlokaal verkeer dat vanaf de Gestelsedijk (N756) of Nederland naar Mol 
of richting de Noord Zuid (N74) wilt en omgekeerd, kan de werken vermijden 
via gesignaleerde routes. Zo kan je mogelijke vertragingen ter hoogte van 
de werken uitsluiten en verbetert tegelijk de lokale bereikbaarheid rondom 
de projectzone.

Oost-west verkeer
• Via versmalde rijstroken op de Binnen- en 

Buitensingel
• Rechts-in en rechts-uit ter hoogte van de 

Stationsstraat
• Keerpunten aan de kruispunten Balendijk en 

Hoeverdijk voor wie aan de andere kant van de 
Ringlaan of de Stationsstraat moet zijn.

Noord-zuid verkeer
• Twee adviesroutes bieden een vlot alternatief voor 

lokaal gemotoriseerd verkeer. 
• Elke route geldt daarbij in een bepaalde richting:

• Van noord naar zuid via Balendijk.
• Van zuid naar noord via Hoeverdijk.

 

 

 Wist u dat?De kokers onder de Stationsstraat rondom een wanddikte van een halve meter hebben.

WWW.WEGENENVERKEER.BE/RINGLAANLOMMEL



Hoe blijft u op de hoogte?
Vandaag krijgt u tekst en uitleg over het project en informeren we u over de 
lopende procedure (aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek). 
Wanneer de werken effectief aanvangen, weten we nog niet. We kunnen 
enkel aangeven dat het de bedoeling is om de eerste werken aan te vatten 
medio volgend jaar. 

Registreer u voor onze digitale nieuwsbrief  
op www.wegenenverkeer.be/ringlaanlommel

Zodra we meer zicht hebben op de startdatum van het project, informeren we 
de omgeving hierover via diverse kanalen. We doen dat via de projectwebsite, 
digitale nieuwsupdates of een briefje in de bus. Neem alvast een kijkje op 
onze website, schrijf nu al in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang het 
verdere nieuws over dit project meteen in uw mailbox.

Agentschap Wegen en verkeer
Wegen en Verkeer Limburg 
Koningin Astridlaan 50 bus 4, 3500 Hasselt 
011/78 23 00 
wegen.limburg@vlaanderen.be

Stad Lommel
Hertog Janplein 1, 3920 Lommel 
011/39 97 99 
info@lommel.be

Bereikbaarheidsadviseur
Tom Buntinx 
011/43 38 55 
tom@bereikbaarheidsadviseur.be

 
Aquafin
Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar 
03/450 45 11 
info@aquafin.be

 
 
 

Wist u dat?

De Vlaamse overheid in 

dit project 18 miljoen 

euro investeert.
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Klankbordgroep MinderHinder bewaakt bereikbaarheid
In het najaar van 2018 wordt een klankbordgroep samengesteld met 
vertegenwoordigers van de bedrijven en handelaars in de projectzone.

Via dit direct overleg kunnen zij mee nadenken over hun bereikbaarheid en 
toegankelijkheid tijdens de werken en krijgen ze inspraak in de minderhinder-
maatregelen die nodig zijn om de hinder te milderen.

De bereikbaarheidsadviseur vervult een belangrijke rol
Wegen en Verkeer heeft voor deze werf een bereikbaarheidsadviseur aangeduid.  
Hij is het centrale aanspreekpunt voor ondernemers en omwonenden. 

Bent u handelaar en heeft u vragen of suggesties in verband met de bereikbaarheid 
van uw winkel of bedrijf, neem dan contact op met de bereikbaarheidsadviseur via  
tom@bereikbaarheidsadviseur.be of 011 433 855. De bereikbaarheidsadviseur bespreekt 
uw vraag met de verantwoordelijke projectpartner en koppelt daarna terug.
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