
 

 
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant 
Dirk Boutsgebouw 
Diestsepoort 6 bus 81 
3000 Leuven 
www.wegenenverkeer.be Aan de inwoners van Vissenaken en 
Binkom 
 
Vragen over de werken? 
Zie contactgegevens onderaan deze brief 

 

Start asfalteringswerken op de Tiensesteenweg/Aarschotsesteenweg 
(N223) in Vissenaken en Binkom 
 
Dossiernummer: X21/0/471 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start vanaf 21 september tot en met 23 
september met de onderhoudswerken op de Tiensesteenweg/Aarschotsesteenweg (N223) 
in Vissenaken en Binkom.  Met deze asfalteringswerken wil Wegen en Verkeer maakt het 
Agentschap die gewestweg veiliger en comfortabeler in gebruik.  Op de achterkant van deze 
brief vindt u de praktische details over de aard en de duur van deze werken. 
 
Wegenwerken gaan vaak gepaard met hinder voor omwonenden en weggebruikers. Als 
wegbeheerder kunnen we die hinder niet helemaal vermijden, maar we doen er wel alles 
aan om de overlast tot een minimum te beperken. 
 
De werfcontroleurs van Wegen en Verkeer zien erop toe dat de werken vlot, correct en met 
zo weinig mogelijk hinder uitgevoerd worden. Toch kunnen er op sommige momenten 
bepaalde huizen en/of garages tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. 
 
De planning van de werkzaamheden werd grondig voorbereid, maar kan in de war gestuurd 
worden door slechte weersomstandigheden. In dat geval wordt een wijziging in de planning 
altijd via de webpagina www.wegenenverkeer.be/tienen geactualiseerd. 
 
Mocht u na het lezen van de brief nog vragen hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren 
via www.wegenenverkeer.be/contactformulier. Vermeld in het onderwerpveld van uw 
bericht a.u.b. het dossiernummer dat bovenaan de brief staat. 
 
Wij danken u alvast voor uw begrip en uw geduld. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Yoeri Vernelen 
 
 
 

 

http://www.wegenenverkeer.be/
http://www.wegenenverkeer.be/tienen


 

2 nachten asfalteringswerken in Vissenaken, 1 nacht in Binkom 
Het wegdek met gietasfalt op de Tiensesteenweg/Aarschotsesteenweg werd in juli afgefreesd in afwachting 
van een duurzaam herstel dat een veilige oplossing moet bieden voor de Rijksweg Aarschot-Winge (N223). 
In de huidige planning kan er vanaf 21 september in Vissenaken gestart worden met de 
asfalteringswerken.  
De aannemer werkt drie opeenvolgende avonden en nachten tussen 20u ‘s avonds en 6u ‘s ochtends.  
Twee avonden/nachten in Vissenaken over een afstand van 1,7 km tot woensdagochtend 23 september en 
1 avond/nacht in Binkom vanaf woensdagavond 23 september tot donderdagochtend 24 september over 
een afstand van 600m. Voor beide locaties wordt een lokale omleiding voorzien, omdat de werfzone 
tijdens de werken volledig afgesloten wordt.  
 

Nieuwe toplaag asfalt 
Op alle locaties wordt de bestaande verharding op het wegdek afgefreesd en wordt een nieuwe toplaag 
asfalt aangelegd. Tijdens de freeswerken is er geluidshinder mogelijk voor omwonenden in de buurt van de 
Rijksweg. 
 

Wat betekenen de werken voor u? 
Wegen en Verkeer werkt aansluitend beide locaties af tussen maandagavond 21 september (20u.) en 
donderdagochtend 24 september (6u.). 
 
Belangrijk voor beide locaties: Er is GEEN plaatselijk verkeer mogelijk tijdens werktijden van 20u-6u 
U kan zich wel voorzichtig verplaatsen buiten de werktijden overdag. 
 

● Zone Vissenaken - werken vanaf 21/9 (20u)  tem 23/9 (6u): 
De afgesloten werfzone over 1,7 km start voor het kruispunt Kumtichstraat en Metselstraat met de 
Aarschotsesteenweg (N223) tot voor het kruispunt met de Oude Aarschotsebaan/Elzenbosveld.  
De volgende zijstraten hebben dan ook gedurende twee avonden/nachten geen toegang tot de 
Aarschotsesteenweg (N223): 

○ Kumtichstraat en Metselstraat  
○ Dienemsestraat x Twaalf Apostelenstraat 
○ Kaasweg x Deken Rochettelaan 
○ Inrit Rozenhof (moeilijke toegang) 

In Vissenaken wordt er voor een aantal straten met éénrichtingsverkeer in de buurt van de 
werfzone tijdens de werken tijdelijk dubbelrichtingsverkeer ingesteld. Dat geldt voor de 
Waterstraat en de Metselstraat. 
 

● Zone Binkom - werken vanaf 23/9 (20u) tem 24/9 (6u): 
Afgesloten werfzone over  +/- 600m tussen de Helstraat en de Brusselstraat. De kruispunten van de 
Tiensesteenweg (N223) met de Boutersemstraat en Helstraat en het kruispunt met de Kerkstraat 
en de Brusselstraat blijft open voor verkeer. 
De volgende zijstraten zullen dan ook gedurende een nacht geen toegang hebben tot de 
Tiensesteenweg (N223): 

○ Kasteelstraat 
 

● Omleiding doorgaand verkeer voor Vissenaken en Binkom 
Tijdens de asfalteringswerken in Vissenaken en Binkom wordt het doorgaand verkeer in beide 
richtingen vanuit Tienen omgeleid via de Tiensesteenweg (N3) en de Spoordijk in Kessel-Lo (N292) 
om via de Diestsesteenweg (N2) aan de Kop van Kessel-Lo terug richting Gouden Kruispunt te 
rijden. 

 
 



 

 
 

Deze grafische kaart kun je via de webpagina of op de laatste pagina van deze brief nog groter 
bekijken 
 

● Openbaar Vervoer De Lijn: 
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn vraagt om gebruik te maken van haar dienstenaangeboden 
via www.delijn.be, omdat hier de meest actuele info meegegeven wordt: 

○ Raadpleeg de routeplanner > https://www.delijn.be/nl/routeplanner/ 
○ Maak een profiel aan en schrijf je in voor een nieuwsbrief op maat voor jouw route  
○ Installeer de app van De Lijn via Google Play of de App Store op je smartphone 

 
 

Bij het in druk gaan van deze brief worden de signalisatieplannen nog voorgelegd aan de betrokken 
gemeenten. Mogelijke wijzigingen worden zo snel mogelijk op de webpagina vermeld. 

 
 
Meer info?  
Hebt u vragen over onze werken? 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. Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website: 
www.wegenenverkeer.be/tienen. 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.delijn.be/nl/routeplanner/
http://www.wegenenverkeer.be/contactformulier
http://www.wegenenverkeer.be/tienen
http://www.wegenenverkeer.be/tienen


 

 

Kaart uitvergroot 
 

 
 



 

 

 
 


