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Vernieuwing Provinciebaan en Tiensesteenweg vanaf 10 augustus 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewestwegen, autosnelwegen 
en fietspaden, vernieuwt vanaf 10 augustus een deel van de Provinciebaan en Tiensesteenweg 
(N29) in Kortenaken en Bekkevoort tussen het op- en afrittencomplex van Bekkevoort (nr. 24) aan 
de E314 en de gemeentegrens met Glabbeek. De  meest ingrijpende werken gebeuren op 
grondgebied van Bekkevoort en Kortenaken. Op het einde van de werken - tegen de zomer van 
2021 - wordt van aan de E314 tot aan de gemeentegrens van Glabbeek de volledige toplaag asfalt 
aangelegd.  
 

4 maanden voorbereidende grondwerken en nutswerken in Bekkevoort en 
Kortenaken tussen 10 augustus en eind november 2020 

 
De nutsmaatschappij Aquafin legt tijdens de werken ook 
nieuwe riolering aan in werfzone 1 en zorgt voor nieuwe 
aansluitingen. Vandaag wordt afval- en regenwater langs 
de Tiensesteenweg nog samen afgevoerd in hetzelfde 
buizenstelsel. Na de herinrichting wordt regen- en 
afvalwater gescheiden afgevoerd, wat beter is voor milieu 
en leefomgeving. Waar nodig zullen de andere 
nutsmaatschappijen in werfzone 1 en 2 onder leiding van 
Proximus nutsleidingen verplaatsen (gasleidingen, 
glasvezelkabels, enz…). Rioleringswerken betekenen dat 
de volledige weg opgebroken wordt en er een groot 
niveauverschil is met uw oprit. Deze aannemers zorgen 
ervoor dat u via een brief op de hoogte wordt gebracht 
wanneer uw oprit niet meer bereikbaar is en u uw 
wagen best elders parkeert. 
 
De werken starten vanaf 10 augustus in de eerste zone 
op de Provinciebaan/Tiensesteenweg met het kruispunt 
Klipgaardestraat/Halensebaan (zie kaart op pagina 2).  
 
Vanaf eind augustus starten de werken ook in de 
tweede zone na het kruispunt Provinciebaan met 
Klipgaardestraat/Halensebaan en de afrit van de E314. 
 

http://www.wegenenverkeer.be/


Veiligere herinrichting N29 met kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan 
Voor de herinrichting van het kruispunt zelf worden hier vanaf 10 augustus de meest ingrijpende 
voorbereidende grondwerken, riolerings- en nutswerken uitgevoerd. Onder het kruispunt komt ook 
een volledige nieuwe koker om de Begijnenbeek vlot te laten doorstromen. Ook worden de kopmuren 
op deze locatie volledig vernieuwd. Het kruispunt zal hiervoor dan ook volledig worden opengelegd. 
 
In de eerste zone worden het kruispunt van de Tiensesteenweg/Provinciebaan (N29) met de 
Klipgaardestraat (grondgebied Kortenaken) en de Halensebaan (grondgebied Bekkevoort) veiliger 
ingericht. Het kruispunt krijgt een regeling met verkeerslichten en wordt iets breder. Twee linkse 
afslagstroken op de middenberm van de Tiensesteenweg laten het verkeer vlotter en veiliger afslaan 
naar zowel de Klipgaardestraat als de Halensebaan. Zebrapaden en fietsoversteekplaatsen worden 
beveiligd met verkeerslichten zodat fietsers en voetgangers veilig de weg kunnen oversteken. Beide 
bushaltes aan het kruispunt worden vernieuwd en liggen dichtbij de nieuwe zebrapaden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuwe asfaltlaag en gescheiden fietspaden 
In de tweede zone tussen de op- en afrit Bekkevoort aan de E314 en kruispunt Klipgaardestraat 
worden op de Provinciebaan de fietspaden aan beide kanten gescheiden aangelegd. Ter hoogte van 
het kruispunt met de Klipgaardestraat/ Halensebaan sluit het nieuwe fietspad aan op de aanliggende 
en verhoogde fietspaden van de Klipgaardestraat.  
 

Toplaag asfalt over 4 km op het einde van de werken 
Na de werken in zone 1 en 2 wordt er een nieuwe toplaag asfalt aangelegd, van aan het op- en 
afrittencomplex met de E314 tot en met de gemeentegrens met Glabbeek. Deze werken worden 
uitgevoerd in de zomer van 2021. Zo wordt het rijcomfort over 4 km aanzienlijk verbeterd en 
vermindert de geluidshinder voor omwonenden tussen Bekkevoort en Glabbeek. 
 

Aanzienlijke hinder tijdens ingrijpende werken die een jaar duren 
De Provinciebaan/Tiensesteenweg zal gedurende 8 maanden afgesloten zijn voor verkeer. De 
voorbereidende nutswerken, rioleringswerken en wegenwerken worden zo gepland dat ze elkaar 
kunnen opvolgen. De aannemer van Wegen en Verkeer kan bijvoorbeeld in de eerste zone werken, 
terwijl de nutsmaatschappijen de tweede zone voorbereiden. Ook het kruispunt 
Halensebaan/Klipgaardestraat zal tijdens een hele periode niet oversteekbaar zijn voor gemotoriseerd 
verkeer. De vele aanpassingen aan het kruispunt in combinatie met het plaatsen van de nieuwe koker 
onder de Begijnenbeek vraagt tijd en ruimte voor de aannemer om veilig te kunnen werken. Tijdens de 
overlaging van de volledige betonnen rijweg vanaf het op- en afrittencomplex E314 tot aan de grens 
met Glabbeek (4 km) zal er een week lang geen gemotoriseerd verkeer op de 
Provinciebaan/Tiensesteenweg kunnen rijden. 
 

Omleidingen en milderende maatregelen 
Tijdens de werken zullen er ook omleidingsroutes van toepassing zijn (zie overzichtskaart pagina 4): 

● Er is een bovenlokale omleiding voor het doorgaand verkeer tussen Tienen en Diest via de 
E314 en de Rijksweg (N223).  

● Lokaal verkeer wordt telkens via de Staatsbaan (N2) omgeleid vanuit de oost- en westkant 
van de Provinciebaan: 

○ Oostelijke omleiding via de N2 > Zandstraat > Dorpsstraat > Minnestraat > Struikstraat 
> Rijnrode > Halensebaan > N29 

○ Westelijke omleiding via de N2 > Oude Tiensebaan > Tiensebaan > Stationsstraat > 
Kapellenstraat > Rode > Dries > Steenbergestraat > Pamelenstraat > N29 

 
Om de hinder op die routes te beperken nemen de gemeentebesturen Kortenaken en Bekkevoort 
enkele milderende maatregelen. Zo werden er al voorbereidende herstellingswerken uitgevoerd. 
Daarnaast worden ook enkele snelheidsremmende maatregelen genomen en zal de politiezone 
Hageland snelheidscontroles uitvoeren op de omleidingsroutes. Op sommige locaties worden 
tonnagebeperkingen ingevoerd om het sluipverkeer te vermijden. 
 

Blijf op de hoogte en schrijf u in op de nieuwsbrief 
Op www.wegenenverkeer.be/provinciebaan-n29 vindt u altijd de laatste informatie. Schrijf u via deze 
website in op onze nieuwsbrief (rechtsboven symbool envelop) en blijf op de hoogte over de 
voortgang van de werken. Bij het in druk gaan van deze brief werkt de aannemer met Wegen en 
Verkeer de detailplanning van de werken uit. Bij de start van de werken in augustus wordt er een 
eerste nieuwsbrief uitgestuurd. 

 

http://www.wegenenverkeer.be/provinciebaan-n29


Voor dit project heeft Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx aangesteld. U 
kan hem na het bouwverlof vanaf 3 augustus tijdens kantooruren contacteren via Tom@amaril.be  
of 0477 95 83 09. Handelaars die recht hebben op een hinderpremie krijgen via het Vlaams 
Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een uitnodigingsbrief tot aanvraag van de premie. Ook 
de bereikbaarheidsadviseur kan u hierover bij vragen meer info bezorgen. 

 
Met vriendelijke groeten, 

 
Raf Oosters 
Projectleider Wegen en Verkeer 
 
Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen: 

    
 

 

mailto:Tom@amaril.be

