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Een aantal huisregels



Een aantal huisregels

➢ Bedankt om deel te nemen aan deze alternatieve vorm van overleg 
omwille van de maatregelen in het kader van het coronavirus.

➢ Zet uw microfoon en camera tijdens de presentatie af en gebruik deze 
enkel als de moderator u het woord geeft. Wacht uw beurt af en 
onderbreek anderen niet aub.

➢ Vragen kan u tijdens de presentatie in het chatvenster noteren. Indien 

uw vraag specifiek aan iemand is gericht, zet u dit erbij. 



Een aantal huisregels

➢ Tijdens de vragenronde worden de ingestuurde vragen beantwoordt. 
Als u nog bijkomende vragen of opmerkingen hebt, kan u die tijdens de 
vragenronde stellen.

➢ Houd er rekening mee dat er heel wat mensen meeluisteren. Heeft u 
een heel individuele vraag die enkel betrekking heeft op uw eigen 
perceel, dan kan u de vraag beter later via de bereikbaarheidsadviseur 
stellen.

➢ We vragen iedereen om bovenstaande afspraken te respecteren. Als u 
het infomoment verstoort, houden wij het recht om u uit het online 
infomoment te verwijderen.



Wie is wie?



➢ Aannemer Besix
○ Roeland Drees

➢ Agentschap Wegen en Verkeer
○ Projectmanager Raf Oosters
○ Werfleider Joeri Smets

○ Communicatiemedewerkster Carla Cox
Communicatiemedewerkster Celien Claesen

➢ Aquafin
○ Renke Vandeweyer

➢ Gemeente Bekkevoort
○ Schepen Verkeer en Mobiliteit Benny Reviers

➢ Gemeente Kortenaken
○ Schepen Openbare Werken Kristof Mollu



De werken 
in een notendop:
Zone 1



De werken in een notendop: twee zones

De werken op de Provinciebaan en 
Tiensesteenweg worden in twee zones 
uitgevoerd.

➢ Zone 1: Kruispunten Klipgaardestraat en 
Halensebaan tot aan de Eindestraat

➢ Zone 2: Provinciebaan
○ Tussen op- en afrittencomplex 

Bekkevoort en kruispunt 
Klipgaardestraat



Zone 1: Welke werken zijn er aan het kruispunt Halensebaan  
x Klipgaardestraat met de N29?

➢ Voorbereidende werken in berm en wegenis, en rioleringswerken 
Aquafin, verplaatsen nutsleidingen (gasleidingen, glasvezelkabels,…).  
Gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater

➢ Volledige herinrichting kruispunt en wegenis tot aan Eindestraat:
○ Aanleg links afslaande voorsorteerstroken
○ Vrijliggende fietspaden op de N29 sluiten aan op verhoogde 

fietspaden van de Klipgaardestraat
○ Vernieuwde bushaltes en veilige oversteekplaatsen
○ Plaatsing verkeerslichten
○ Nieuwe koker voor de Begijnenbeek onder de N29 door
○ Nieuw asfalt voor minder geluidshinder en meer rijcomfort

 



Zone 1: Ontwerp kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan



Zone 1: Dwarsprofiel vanaf Eindestraat tot kruispunt 
Klipgaardestraat



Zone 1: Dwarsprofiel thv de bushalte aan het kruispunt 
Klipgaardestraat



Fasering zone 1: Kruispunt Klipgaardestraat/Halensebaan tot 
en met Eindestraat
➢ 10 augustus - 4 september 2020: voorbereidende werken

➢ September - november 2020: verplaatsen nutsleidingen gelijktijdig met 
aanleg riolering in wegenis en bermen, inclusief nieuwe koker 
Bansbroekbeek en Begijnenbeek.

➢ November - december 2020: herinrichting weg
○ Aanleg wegenis
○ Vrijliggende fietspaden 
○ Vernieuwde bushaltes en veilige oversteekplaatsen
○ Plaatsing verkeerslichten

➢ Voorjaar 2021: afrondende werkzaamheden en nieuwe toplaag asfalt



Hinder tijdens werken aan kruispunt

Zone 1: Klipgaardestraat/Halensebaan tot Eindestraat 
wordt vanaf 10 augustus tot en met maart 2021, 8 
maanden volledig afgesloten voor doorgaand verkeer.

➢ Kruispunt en wegenis wordt volledig opgebroken
➢ Ook lokaal verkeer kan kruispunt niet oversteken > 

3 zijstraten afgesloten.
➢ Aanleg riolering, koker Begijnenbeek, 

nutsleidingen, wegenis en fietspaden vraagt tijd en 
ruimte.

➢ Pas voorjaar 2021 kan de toplaag binnen deze zone 
aangebracht worden. Op de onderlaag mag er niet 
gereden worden om schade te voorkomen.



De werken 
in een notendop:
Zone 2



De werken in een notendop: twee zones

De werken op de Provinciebaan en 
Tiensesteenweg worden in twee zones 
uitgevoerd.

➢ Zone 1: Kruispunten Klipgaardestraat en 
Halensebaan

➢ Zone 2: Provinciebaan
○ Tussen op- en afrittencomplex 

Bekkevoort en kruispunt 
Klipgaardestraat



Zone 2: Welke werken zijn er tussen E314 op- en afrit 
Bekkevoort en kruispunt Klipgaardestraat ?

➢ Grondwerken in de bermen, aan de grachten en aan de wegenis.  
Verplaatsen nutsleidingen waar het nieuwe fietspad komt te liggen.

➢ De werken in een notendop: 
○ Smaller maken van de weg (‘inzagen beton’) tot breedte voor 70 km/u.  

Hierdoor komt er ruimte om fietspaden breder en vrijliggend te leggen 
waar mogelijk.

○ Grachten: nieuwe kopmuren en inbuizingen waar nodig ⇒ 

wateroverlast aanpakken in Bekkevoort en Kortenaken

○ Verplichte oversteekplaats voor fietsers ter hoogte van complex E314, 

stukje dubbelrichtingsfietspad + middeneiland

○ Overlaging betonbaan met asfalt

 



Zone 2: Dwarsprofiel na kruispunt Klipgaardestraat tot aan 
Kerkhofweg Bekkevoort



Zone 2: Dwarsprofiel heraanleg parking thv Kerkhofweg



Zone 2: Dwarsprofiel 500m voor oprit E314



Fasering zone 2 op de N29 tussen E314 op- en afrit 
Bekkevoort en kruispunt Klipgaardestraat ?

➢ Augustus - oktober 2020: voorbereidende (grond)werken + 
opbraak fietspaden en boordstenen aan beide zijden.  
Toegankelijkheid inritten (steenslag)

➢ Eind september - maart 2021: verplaatsen nutsleidingen

➢ Oktober 2020 - zomer 2021: 
○ Vrijliggende fietspaden, afwerken bermen
○ Nieuwe kopmuren en inbuizingen, grachtreiniging
○ inritten 

➢ Zomer 2021: nieuwe toplaag asfalt



Hinder tijdens de werken in zone 2 tussen E314 op- en afrit 
Bekkevoort en kruispunt Klipgaardestraat

➢ De weg is volledig afgesloten voor doorgaand verkeer tussen op- en afrit en 

Klipgaardestraat.  Ook het kruispunt Klipgaardestraat en Halensebaan met de N29 

blijft afgesloten.  Na de werkuren zullen opritten toegankelijk zijn (steenslag) waar 

mogelijk.

➢ Eugeen Coolsstraat blijft voor plaatselijk verkeer meestal toegankelijk

➢ Op verschillende momenten zal toegankelijkheid voor eigen deur onmogelijk zijn: 

sleufwerken (plaatsing nutsleidingen), trekken afvoergoot en boordsteen, aanleg 

fietspaden.  Er zal steeds communicatie zijn over timing en implicatie + 

bereikbaarheidsadviseur.

➢ Om aan de grachten te kunnen werken en aanpassingen te doen zal de begroeiing 

of omheining naast de gracht tijdelijk weggenomen worden indien belemmerend 

voor de werken.

 



De werken 
in een notendop:
Toplaag asfalt



Situeringskaart plaatsing toplaag asfalt 
tussen op- en afrittencomplex 
Bekkevoort en 
gemeentegrens Glabbeek

Overlaging beton
met toplaag asfalt



Zomer 2021: Welke werken zijn er tussen op- en 
afrittencomplex Bekkevoort en gemeentegrens Glabbeek?

➢ Overlaging van de beton met een nieuwe toplaag asfalt voor werfzone 
2 en de overlaging tot de grens met Glabbeek > zomer 2021

➢ Hinder: werken overdag > maximum 1 week volledige afsluiting

○ Lokaal verkeer kan dan ook niet doorrijden of de kruispunten oversteken



Omleidingen tijdens de 
werken



Openbaar vervoer De Lijn: www.delijn.be

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn vraagt om gebruik te maken van haar 
diensten, omdat hier de meest actuele info meegegeven wordt:

➢ Routeplanner > https://www.delijn.be/nl/routeplanner/

➢ Maak een profiel aan en schrijf je in voor een nieuwsbrief op maat > 
Is er een omleiding op jouw bus- of tramlijn gepland? Dan informeren we je over de omleidingen maar ook over de 
alternatieven. Zo weet je op tijd aan welke halte je moet op- of afstappen en welke omleiding jouw bus- of tramlijn 
volgt. De verschillende stappen worden duidelijk omschreven in een YouTube-video.

➢ Installeer de app van 
De Lijn via Google Play
of de App Store 

https://www.delijn.be/nl/routeplanner/
https://help.delijn.be/hc/nl/articles/360044217772-Hoe-schrijf-ik-me-in-op-de-nieuwsbrief-info-op-maat-


Omleiding voor doorgaand verkeer 
tijdens de volledige werken

Doel: Ontlasten van dorpskernen 

➢ Er is een bovenlokale 
omleiding voor doorgaand 
verkeer via de E314 en
de Rijksweg (N223). 



Lokale omleidingen plaatselijk 
verkeer en fietsers tijdens de werken

Doel: kortste doorsteek vanuit de Staatsbaan N2

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



Ook beide gemeentebesturen nemen 
veiligheidsmaatregelen
Schepencollege Bekkevoort & Kortenaken

Om de hinder op die routes te beperken worden er in samenwerking met 
Kortenaken en Bekkevoort enkele milderende maatregelen genomen:

➢ Voorbereidende herstellingswerken zijn uitgevoerd

➢ Parkeerverbod waar nodig

➢ Geen wegenwerken op de omleidingsroutes

➢ Enkele snelheidsremmende maatregelen

➢ Politiezone Hageland voert snelheidscontroles op omleidingsroutes

➢ Tonnagebeperkingen op enkele locaties ingevoerd om sluipverkeer te 

vermijden



Contact &
Communicatie



Contact voor handelaars en omwonenden

Vragen in de aanloop naar of tijdens de werken?

• De bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx van Amaril is uw 
centraal aanspreekpunt bij vragen over de werken. Hij staat in 
nauw contact met de aannemer en is aanwezig op 
werfvergaderingen waar praktische problemen besproken 
kunnen worden.

⇒ Bereikbaar voor afspraken vanaf 3 augustus na bouwverlof
⇒ E-mail: Tom@amaril.be 
⇒ Tel: 0477 95 83 09 (kantooruren)

mailto:Tom@amaril.be


Communicatiekanalen

• Bewonersbrief start van de werken (13/14 juli in de bus)
• Schrijf u zeker in op onze digitale nieuwsbrief
• Actuele info op onze website vanaf deze week:

• www.wegenenverkeer.be/provinciebaan-n29
• www.wegenenverkeer.be/bekkevoort of 

www.wegenenverkeer.be/kortenaken 

• Link naar info hinderpremie voor handelaars (of via Tom Buntinx)
• Gemeentelijke kanalen

http://www.wegenenverkeer.be/provinciebaan-n29
http://www.wegenenverkeer.be/bekkevoort
http://www.wegenenverkeer.be/kortenaken
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/hinderpremie


Bedankt voor uw 
aandacht

Vragenronde



Overzicht gestelde vragen


