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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens achteraan deze brief

Werken Staatsbaan (N2): start tweede fase

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Sinds 2020 werkt Wegen en Verkeer op de Staatsbaan (N2) in Lubbeek. Vanaf
maandag 9 augustus start de tweede fase van de werken. Die duurt volgens de
huidige planning tot eind augustus.

Oneffenheden in het wegdek wegwerken
De afgelopen maanden werden verschillende beschadigde betonplaten hersteld.
Die zijn ondertussen allemaal klaar. Maandag 9 augustus start de aannemer met
het ‘fijnfrezen’ van het wegdek. Dat is een behandeling waarbij met een
freesmachine het bovenste laagje van het beton wordt weggeschraapt om het
wegdek mooi effen te maken. Nadien brengt de aannemer nieuwe markeringen
aan op het wegdek. De indeling van de rijweg verandert na de werken. De
middelste rijstrook voor auto’s verdwijnt, zo komt er ruimte vrij voor bredere
fietspaden.

Wat betekenen de werken voor mij?
Van maandag 9 augustus tot eind augustus werkt de aannemer tussen het
kruispunt met de Lindestraat en het kruispunt met Schubbeek. De werken
gebeuren in verschillende fases: we beginnen aan de Lindestraat en schuiven
stap voor stap op richting Diest.

Verkeershinder
● Doorgaand autoverkeer: verkeer op de Staatsbaan kunnen altijd

doorrijden in beide richtingen. Er geldt een snelheidsbeperking ter hoogte
van de werken.

● Plaatselijk autoverkeer: wanneer de freesmachine ter hoogte van uw
woning of handelszaak langskomt, zal u tijdelijk niet kunnen in- of
uitrijden. Dit duurt ongeveer een vijftiental minuten.

● Fietsers: fietsers langs de Staatsbaan moeten een korte omleiding volgen.
Die omleiding verandert naarmate de werken opschuiven richting Diest.



Op wegenenverkeer.be/lubbeek vindt u kaartmateriaal waarop de omleidingen voor fietsers staan
aangeduid.

September 2021 - februari 2022: werken aan bushaltes en oversteken
De grootste hinder voor het verkeer is eind augustus voorbij. Vanaf dan werkt de aannemer nog op
verschillende locaties langs de Staatsbaan. Er worden enkele oversteekplaatsen voor voetgangers aangelegd
en 13 bushaltes worden vernieuwd. Er is tijdens die werkzaamheden vooral sprake van plaatselijke hinder.
Volgens de huidige planning zitten alle werken erop tegen februari 2022.

Hebt u vragen?
Voor dit project heeft Wegen en Verkeer een bereikbaarheidsadviseur aangesteld. Contacteer hem via

bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be of 0472 18 53 21.

Met vriendelijke groeten,

Rutger Hauben

Werfleider Wegen en Verkeer

U kan ons volgen via deze sociale mediakanalen.
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