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Hasselt, 13 oktober 2022

Gewestweg N754 tussen Wellen en Alken krijgt nieuwe
asfaltlaag en fietssuggestiestroken

Geachte bewoner
Geachte handelaar

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek van de Russeltstraat,
Veerstraat en een gedeelte van de Dorpsstraat (N754) in Wellen vanaf maandag
24 oktober 2022. Het gaat om zo’n 4 km rijweg van de gewestweg die Wellen met
Alken verbindt. In beide rijrichtingen worden er rijstroken vernieuwd en
fietssuggestiestroken aangebracht.

Tussen het kruispunt met de Klameerstraat en Tervoortstraat worden er lokale
herstellingen uitgevoerd. Vanaf het kruispunt met de Russeltveldweg tot de
Dorpsstraat komt een nieuwe toplaag. Het hele traject wordt voorzien van
fietssuggestiestroken.

Tijdens de werkzaamheden zal de aannemer het huidige wegdek frezen en
vervolgens een nieuwe toplaag met bijhorende markeringen aanbrengen. Vooraf
worden er putdeksels opgehoogd en andere herstellingen in de werkzone
uitgevoerd.

Deze vernieuwingen zullen de veiligheid en het rijcomfort voor alle
weggebruikers verhogen.

De uitvoering van de werken is voorzien tijdens drie opeenvolgende fases:
● Fase 1 vanaf 24/10: voorbereidende werken zoals putten verhogen,

frezen, herstellingen
● Fase 2 half november: kortstondige asfaltwerken (mogelijk ‘s nachts)
● Fase 3 tot het kerstverlof: gefaseerd aanbrengen van

fietssuggestiestroken en markeringen

Asfalterings- en markeringswerken zijn steeds erg weersgevoelig. Bij slecht weer
kan de huidige planning nog wijzigen en schuiven de werken op. Zonder
vertragingen zouden de werken tegen de kerstvakantie afgerond worden.

Lees verder op de achterkant.

http://www.wegenenverkeer.be


Minderhinder-maatregelen: omleiding verkeer richting Wellen tot half november, daarna beurtelings
verkeer tot kerst
Tijdens de werkzaamheden gelden er tijdelijke minderhinder-maatregelen. Zo kan de aannemer veilig
werken en beperken we de hinder voor de weggebruiker.

Tot half november wordt doorgaand verkeer richting Wellen via de omliggende gemeentewegen
omgeleid. Dit voor de zone waar een volledig nieuwe toplaag komt, vanaf het kruispunt met de Herenstraat
tot de Dorpsstraat. In de zone tussen het kruispunt met de Klameerstraat en de Russeltveldweg zal er
slechts lokaal hinder zijn. Doorgaand verkeer op de N754 richting Alken blijft wel mogelijk langsheen de
werfzone.

Bij het aanbrengen van de fietssuggestiestroken, aansluitend tot de kerstvakantie, wordt er telkens in
zones van ongeveer 300 meter gewerkt om de hinder te beperken. Er worden tijdelijke verkeerslichten
geplaatst opdat verkeer beurtelings de werkzone kan passeren.

Voetgangers en fietsers ondervinden weinig tot geen hinder van deze werken.

Alle info over gewijzigde haltes en dienstregelingen is te vinden via www.delijn.be.

Geluidshinder

De keerzijde van asfalteringswerken is dat omwonenden geluidshinder kunnen ondervinden van de
werken. We proberen dat geluid tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken. De meeste geluidshinder
zal veroorzaakt worden door de freesmachines die het oude asfalt verwijderen, en de aan- en afrijdende
vrachtwagens. We wensen ons alvast te verontschuldigen voor eventuele geluidshinder die u ondervindt.

Bereikbaarheid in de werfzone

De percelen in de werfzone zijn tijdens de werken tijdelijk eerder moeizaam bereikbaar. Bij tijdelijke
onbereikbaarheid dient de aannemer daarover te informeren. Tijdens de asfalteringswerken is de werfzone
kortelings volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Contacteer ons

Heeft u nog vragen over dit project? U kunt ons steeds contacteren via www.meldpuntwegen.be.

AWV en de aannemer zullen er alles aan doen om de hinder van de werken zo kort en zo beperkt mogelijk
te houden. Alvast bedankt voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten

Agentschap Wegen en Verkeer Limburg

http://www.delijn.be/

