
N725 Blanklaarstraat, 
Baanhuisstraat en Violetstraat: 
start werken

Digitale infosessie
Donderdag 10 december 2020



• Zet je microfoon uit. 

• Een vraag stellen of reageren op een andere vraag, doe je via de 
chat-functie. Tijdens de vragenronde zal de moderator de vragen 
overlopen en door de sprekers laten beantwoorden. Deelnemers 
mogen hun vraag ook steeds mondeling verduidelijken. 

• Voor een vlot verloop, kunnen we niet alle individuele vragen tot in 
detail behandelen. Na de sessie nog vragen? Contacteer ons via 
bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be.

Enkele huisregels
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01 Wie is wie? 



Wie is wie? 



02 Situering



Context: werken Lummen 2021 



Projectgebied



Projectgebied
Wie doet wat waar? 

Blanklaarstraat:
Lummen, AWV, Fluvius & 
Aquafin

• Nieuwe rijweg met 
fietspaden aan beide 
kanten

• Aanleg DWA-riolering in 
berm en RWA-riolering in 
rijweg

• Aanleg baangrachten in 
open gebied en 
persleidingen

Violetstraat:
Lummen & Fluvius

• Rijwegvernieuwing in 
beton

• Aanleg DWA- en RWA-
riolering in rijweg

Baanhuisstraat:
Aquafin

• Nieuwe rijweg

• Aanleg DWA-riolering in 
rijweg, RWA blijft op 
gracht

• Pompstation, met 
persleiding richting Grote 
Baan



03
Krachtlijnen 
wegenis



Krachtlijnen van het ontwerp
Wat en waarom? 

Meer verkeersveiligheid, in het bijzonder voor fietsers 

• Nieuwe fietspaden, aanliggend verhoogd en vrijliggend, aan 
weerskanten van de N725

• Nieuw wegdek in gewest- en gemeentewegen

• Poorteffect op N725, t.h.v. begin bebouwde kom, met uitbuiging 
rijweg



Krachtlijnen van het ontwerp
Wegenis
Blanklaarstraat: gemeentegrens (Vleugt) richting 
bebouwde kom (zone 70 km/u)



Krachtlijnen van het ontwerp
Wegenis
Blanklaarstraat: poort (begin bebouwde kom) tot 
Violetstraat (zone 50km/u)



Krachtlijnen van het ontwerp
Wegenis
Blanklaarstraat: vervolg richting Grote Baan



Krachtlijnen van het ontwerp
Wegenis
Violetstraat



Krachtlijnen van het ontwerp
Wegenis
Baanhuisstraat
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Krachtlijnen 
riolering



Krachtlijnen van het ontwerp
Wat en waarom? 

Duurzaam waterbeheer

• Aanleg gescheiden riolering, met oog op volledige afkoppeling van 
regenwater van de Veldbeek

• Natuurlijke infiltratie door baangrachten

• Pompstation in Baanhuisstraat



Krachtlijnen van het ontwerp
Riolering – RWA 



Krachtlijnen van het ontwerp
Riolering – DWA



Krachtlijnen van het ontwerp
Riolering - RWG premies 2016

• Rationeel watergebruik

• Subsidies voor privéwoningen:
• GescheiRWden afvoer:

- 200€ eigen werk, max 200€ aannemer
- enkel voor woningen vóór 01-02-2005

• Hemelwaterput + pomp:
- 250€ minstens WC of wasmachine
- enkel voor woningen vóór 07-09-1999

• Infiltratie 
- 250€
- enkel voor woningen vóór 01-02-2005

• Afkoppelingsdeskundige vult dit samen met u 
in.



Krachtlijnen van het ontwerp
Riolering - Nieuwe huisaansluitputjes

• Putje voor afvalwater en 1 putje 
voor regenwater

• Plaatsing op privé

• Maximum aansluitdiepte op 1,30m

• Geen kelderaansluitingen



Krachtlijnen van het ontwerp
Riolering – Procedure & aansluitplicht

• Wat indien er niet wordt afgekoppeld? Milieuovertreding (Vlarem II)!

• Mogelijke gevolgen:
• Vervuiling regenwaterstelsel
• Wateroverlast op vuilwaterstelsel

! Iedereen afkoppelen
! Recht op premie vervalt
! Tweede keuring ten laste van eigenaar

• Oproep
• Vochtige doekjes = verstopt de riolen/ pompen = afval
• “Afval” hoort niet thuis in de riolering (verfresten, olie en vetten,…)
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Fasering van 
de werken



Fasering van de werken
Welke werken voeren we uit? 
• Voorbereidende werken (verplaatsingswerken Watergroep in Baanhuisstraat, 

bouwrijp maken)
• Nutswerken (vernieuwen kabels elektriciteit, water, gas en telecom) 
• Riolerings- en wegeniswerken

Fasering in het kort:
• Voorbereidende werken
• Riolering/pompstation Baanhuisstraat & wegopbouw + nutswerken 

Blanklaarstraat (fase 1)
• Riolering en wegenis Blanklaarstraat + nutswerken vervolg (fase 2)
• Riolering en wegenis Violetstraat (fase 3)
• Nutswerken en inritten Violetstraat (fase 4)

Timing: januari 2021 – voorjaar 2021(onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)



Fasering van de werken



Fasering van de werken
Voorbereidende werken:
Januari – februari 2021 (Timing onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)

• Vernieuwen van nutsleidingen in Baanhuisstraat

• Werken uitgevoerd door De Watergroep

• Baanhuisstraat afgesloten ter hoogte van de N29 Grote Baan



Fasering van de werken
Fase 1: Februari – april 2021 
(Timing onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)

Blanklaarstraat
• Bouwrijp maken volledige projectzone
• Nutswerken tussen Grote Baan en Baanhuisstraat

Baanhuissttraat
• Pompstation, persleiding en gravitaire riolering
• Wegeniswerken tot en met onderlaag 



Fasering van de werken
Vanaf februari 2021: verkeerssituatie doorgaand verkeer



Fasering van de werken
Februari – april 2021: verkeerssituatie werfzone



Fasering van de werken
Fase 2: april – september 2021 
(Timing onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)

Blanklaarstraat

• Riolerings- en wegenwerken
• Fase 2a: Grote Baan - Baanhuisstraat
• Fase 2b: Baanhuisstraat - Vleugt

• Nutswerken tussen Baanhuisstraat - Vleugt



Fasering van de werken
Vanaf februari 2021: verkeerssituatie doorgaand verkeer



Fasering van de werken
April – september 2021 : verkeerssituatie werfzone



Fasering van de werken
April – september 2021 : verkeerssituatie werfzone



Fasering van de werken
Fase 3: oktober – december 2021 
(Timing onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)

Violetstraat

• Riolerings- en wegenwerken

Fase 4: vanaf 2022
(Timing onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden)

Violetstraat

• Nutswerken
• Afwerken inritten en bermen



Fasering van de werken
Fase 3: oktober – begin 2022: verkeerssituatie
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Minderhinder-
maatregelen



Minderhinder-maatregelen
Hinder? Ja, dat is onvermijdelijk... 



Minderhinder-maatregelen
Hinder? Ja, dat is onvermijdelijk... 



Minderhinder-maatregelen
Hinder? Ja, dat is onvermijdelijk... 



Minderhinder-maatregelen
… maar we treffen maatregelen voor minder hinder: 

• Werken uitvoeren in verschillende fases, met duidelijke deeltermijnen 
(kalenderdagen)

• Verkeer in de werfzone blijft mogelijk waar het kan, in functie van de 
werken

• Omleidingen voor doorgaand en plaatselijk verkeer, en fietsers 

• Afstemming op werken in de omgeving, gepland en in uitvoering



Minderhinder-maatregelen
Gemotoriseerd verkeer:
• Doorgaand verkeer tussen Lummen en Tessenderlo via Schaffen
• Plaatselijk verkeer werfzone in functie van werken

Fietsers/Voetgangers:
• In de werfzone: veilig, afgebakende corridor
• Rond de werfzone: via Baanhuisstraat (doorsteek naar Violetstraat)

Openbaar vervoer: 
• Haltes tussen Lummen en Tessenderlo worden niet bediend
• Nieuwe dienstregeling De Lijn vanaf begin januari 2020
• Rekening houden met langere reistijden



Minderhinder-maatregelen
Ø Openbaar vervoer



Minderhinder-maatregelen
Ik woon in de werfzone…

• Opritten bereikbaar na de werkuren en tijdens het weekend, in functie 
van de werkzaamheden.

• Oprit toch niet bereikbaar? Nutsleidingen tijdelijk onderbroken? 
Aannemer verwittigt u vooraf! 

• Afvalophaling: Zondagavond buiten zetten, zodat de aannemer 
maandag alles kan verzamelen op een goed bereikbare plaats. 

• Specifieke vragen? Contacteer ons rechtstreeks



Minderhinder-maatregelen
Mijn handelszaak ligt in de werfzone…

• Parking handelszaken maximaal bereikbaar. 
Tijdelijk onderbroken? Aannemer verwittigt u 
vooraf! 

• Extra en duidelijke signalisatie: handelaars 
bereikbaar

• Hinderpremie? Handelszaken aangeschreven 
door VLAIO. Meer info: 
www.vlaio.be/hinderpremie.

• Specifieke vragen, oa. over leveringen? 
Contacteer ons rechtstreeks

http://www.vlaio.be/hinderpremie
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Contact & 
Communicatie



Communicatie
Website
• www.lummen.be/blanklaarstraat
• www.wegenenverkeer.be/lummen

Digitale nieuwsbrief AWV & De Lijn

http://www.lummen.be/blanklaarstraat
http://www.wegenenverkeer.be/lummen


Communicatie
Persoonlijke communicatie bij individuele hinder
• bewonersbrief, e-mail, telefoon of plaatsbezoek

Wie contacteer ik bij vragen?
• Centraal aanspreekpunt

– Bereikbaarheidsadviseur Agentschap Wegen en Verkeer
– Frederik Bronckaerts
– Bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be
– 011 433 855

mailto:Bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be


08 Vragenronde



Bedankt voor uw aandacht!


