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Werken Provinciebaan (N29) tussen Klipgaardestraat en E314 
 
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
Beste bewoner, 
 
Met deze brief bezorgen we u graag een update over de werken op de Provinciebaan.    
 
Vernieuwing nutsleidingen 
De verschillende nutsbedrijven (Proximus, Fluvius, De Watergroep) zijn bijna klaar met de aanleg 
van de nieuwe hoofdleidingen voor de distributie van gas, water, elektriciteit en telecom. Men 
moet enkel nog ter hoogte van de Eugeen Coolsstraat sleufwerken uitvoeren. Ook deze worden 
nog door aannemer Wagro uitgevoerd in de loop van deze maand.  
 
Ondertussen is elk nutsbedrijf in eigen beheer aan de slag met de individuele huisaansluitingen op 
de nieuwe distributiekabels en -leidingen. Hier zijn ze na Nieuwjaar nog zeker twee maanden mee 
in de weer. Via een briefje in de bus dient elke maatschappij u trouwens te informeren wanneer u 
tijdelijk van het net wordt afgekoppeld om op het nieuwe net te worden aangesloten. 
 
Werken in opdracht van Wegen en Verkeer 
AWV staat in voor aanpassingen van de riolering, het trekken van nieuwe kantstroken, de aanleg van 
gescheiden fietspaden en de werken in de berm (o.a. aan de gracht). De rijstrook richting Diest kreeg 
over een aanzienlijke lengte al nieuwe kantstroken in beton en er werden al heel wat kopmuren voor 
de gracht geplaatst. Aannemer Besix werkt hier deze maand nog aan verder. Aan het kruispunt met 
de Eugeen Coolsstraat realiseert Besix deze maand nog een belangrijke koppeling voor de riolering. 
Het merendeel van de verdere AWV werken worden volgend jaar uitgevoerd. Daarom informeren we 
u in de loop van januari via een extra brief over de planning in 2021.  
  
Eindejaarsperiode 
Op vrijdag 18 december gaat het winters bouwverlof in. Van 18 december tot 4 januari wordt niet 
gewerkt. Voor de start ervan wordt de werf in orde gebracht zodat deze net en veilig toegankelijk 
blijft. Let wel dat de Provinciebaan enkel bereikbaar is voor plaatselijk verkeer. Doorgaand verkeer 
tussen Tienen en Diest wordt niet toegelaten. 
 
 

Lees verder achteraan.   
 
 

 



 
Bereikbaarheid kruispunt met Eugeen Coolsstraat 
Zowel de firma Wagro (in opdracht van de nutsbedrijven) als aannemer Besix (voor AWV) zal de 
komende periode werken uitvoeren aan het kruispunt met de Eugeen Coolsstraat. Hierdoor is er 
tijdelijk hinder om via de Eugeen Coolsstraat van en naar de Provinciebaan te rijden. De planning en 
aanpak van beide aannemers is echter zo afgestemd om de hinderperiode kort te houden en een 
minimale doorgang van en naar de Eugeen Coolsstraat te vrijwaren. We vragen u echter rekening te 
houden met de werken aan het kruispunt en deze voorzichtig voorbij te rijden.    
 
Fijne feestdagen en vooral een gezond 2021 
Met eindejaar in zicht willen Wegen en Verkeer, de gemeente Bekkevoort, de gemeente Kortenaken 
en aannemer Besix Infra u alvast aangename feestdagen toewensen. Na dit wel erg bijzondere jaar 
wensen we u op de eerste plaats een kerngezond nieuw jaar toe.  
 
We danken u nog voor het opgebrachte geduld en medewerking sinds de start van onze werken.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Tom Buntinx    Joeri Smets   Benny Reviers 
Bereikbaarheidsadviseur   Werfleider AWV  Schepen gemeente Bekkevoort 
 
 
 
 
 
 
Meer info over het project vindt u op www.wegenenverkeer.be/bekkevoort 
Vragen? Neem dan contact met de bereikbaarheidsadviseur: tom@amaril.be, 011/433 855 


