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3 km nieuwe onderlagen met asfaltwapening en toplaag in asfalt 

langsheen de Tervuursesteenweg tussen Leuven en Bertem 

 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en 
fietspaden, voert vanaf maandag 25 mei onderhoudswerken uit op de Tervuursesteenweg (N3) 
in Leuven en Bertem. Door de versnelde opstart van vele werven tijdens de Coronacrisis om 
zoveel mogelijk in de verkeersluwe periode te kunnen werken, ontvangt u deze brief een week 
voor de start van de werken. Wegen en Verkeer begrijpt dat dit voor handelaars en 
omwonenden kort dag is, maar hoopt op uw begrip en geduld. Om u tijdens de werken snel 
over belangrijke wijzigingen in de planning of fasewissel te informeren, voorzien we een korte 
nieuwsbrief. Vergeet u daarom niet in te schrijven via de QR-code achteraan op deze brief of 
via de rechterkolom van de webpagina: www.wegenenverkeer.be/leuven of 
www.wegenenverkeer.be/bertem. 
 

Vernieuwing wegdek, lokaal onderhoud en nieuwe markering fietspaden 
In de winter loopt het wegdek vaak schade op door het vriesweer. Elk voorjaar voert Wegen en 

Verkeer asfalteringswerken uit om de schade te herstellen. Vanaf 25 mei starten de werken op 

de Tervuursesteenweg (N3) tussen Berg Taborweg in Leuven en de Weygenstraat, een zijstraat 

van de N3 in Bertem. Over een afstand van ongeveer 3 kilometer wordt de rijweg in beide 

richtingen voorzien van nieuwe onderlagen met asfaltwapening en toplaag in asfalt. De 

asfaltwapening zorgt voor een steviger wegdek met minder scheurvorming. Naast de 

vernieuwing van het wegdek, krijgt ook het fietspad waar nodig een lokaal onderhoud. Het 

merendeel van de fietspaden op dit traject zijn aanliggend verhoogd aangelegd in beton. Een 

deel van de fietspaden in asfalt binnen het grondgebied van Leuven tussen de Terbankstraat en 

de Groeneweg krijgt een betere signalisatie met een opvallende kleur en duidelijke markering. 
De ligging van de fietspaden zelf verandert niet. 

Wat betekenen de werken voor mij?  
● De aannemer werkt ongeveer 2 maanden op dit traject. Het doorgaand verkeer vanuit 

Leuven wordt in de huidige planning vanop de ring van Leuven (R23) naar de Koning 
Boudewijnlaan en via de snelwegen E314 en E40, afrit 22 Bertem omgeleid naar de 
Tervuursesteenweg(N3). Doorgaand verkeer vanuit Brussel kan nog via de 
Tervuursesteenweg over een rijstrook richting Leuven rijden. In de werfzone wordt een 
snelheidsbeperking van 30 km/u. en een parkeerverbod - waar nodig - ingesteld.  

 

 

http://www.wegenenverkeer.be/leuven
http://www.wegenenverkeer.be/bertem


 

● De werken gebeuren overdag tijdens de weekdagen en veroorzaken tijdelijk geluidshinder 
voor omwonenden. Ook is het mogelijk dat de toegang tot lokale uitritten van woningen 
tijdens de asfalteringswerken moeilijk bereikbaar zijn. Wegen en Verkeer excuseert zich 
voor de mogelijke overlast. De aannemer zal omwonenden hiervan tijdig verwittigen. 
 

● Om veilig te kunnen werken neemt de aannemer een rijstrook in en wordt het lokale 
verkeer via versmalde rijstroken naar handelaars en woningen geleid. 
Opgelet: Binnen de werfzone worden de aanpalende straten van de N3 in principe 
afgesloten aan de kant waar er gewerkt wordt. Doodlopende straten krijgen een tijdelijke 
toegang met ‘minder hinder steenslag’.  
 

● Het fietspad in de werfzone is te smal om fietsers veilig in beide richtingen te laten fietsen 
langsheen de werfzone. De aannemer en de politie Leuven bespreken - tijdens het in druk 
gaan van deze brief - een haalbaar omleidingstraject voor de fietsers. Voetgangers 
kunnen het voetpad blijven gebruiken. Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief en bekijk het 
tabblad ‘actuele hinder’ op de webpagina (zie hieronder). 

 

Waar werken we wanneer?  
● De werken gebeuren  in 2 fasen, waarbij telkens een rijstrook in 1 richting volledig wordt 

afgesloten. 
Op de andere rijweg kan het verkeer dan doorrijden. De aannemer start de werken vanaf 25 mei in 
de eerste fase in de rijrichting van Brussel tot halfweg juni.  In de tweede fase vanaf half juni tot 
13 juli (start bouwverlof) wordt de kant van de rijrichting Leuven aangepakt. Het kruispunt van de 
N3 met de Berg Taborweg, de Sint-Jansbergsesteenweg en de Celestijnenlaan blijft open voor 
verkeer. 
 
Opgelet: Het doorgaand verkeer op de Tervuursesteenweg blijft enkel mogelijk vanuit Brussel 
richting Leuven, ook wanneer de aannemer van kant/fase wisselt.  
 

● Pendelaars vanuit Leuven richting Brussel/Tervuren worden tijdens de volledig duur van de 
werken al vanuit de ring van Leuven omgeleid richting Koning Boudewijnlaan. De 
Sint-Jansbergsesteenweg en de Celestijnenlaan worden op die manier ontlast en zijn er voor lokaal 
verkeer. 

 
Schrijf je in voor de korte nieuwsbrief via de website of de QR-code 
Op www.wegenenverkeer.be/leuven (/bertem) vindt u altijd de laatste informatie. Bij 
belangrijke wijzigingen in de planning houden wij u op de hoogte via de korte nieuwsbrief. 
Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren op volgend adres: 
www.wegenenverkeer.be/contactformulier of via het telefoonnummer van Wegen en 
Verkeer Vlaams-Brabant: 016/66 57 50 
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