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Asfalteringswerken op N29 van 30 augustus tot 11 september 2021  
 
Geachte mevrouw, geachte heer, 
Beste bewoner, 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt sinds de zomer van 2020 de Provinciebaan (N29) en 
de Tiensesteenweg (N29) in Bekkevoort en Kortenaken. In september wordt een nieuwe toplaag 
asfalt gelegd vanaf het op- en afrittencomplex van de E314 tot aan de gemeentegrens Glabbeek-
Kortenaken. Dit nieuwe wegdek zal zorgen voor meer rijcomfort en minder rolgeluid. Informatie 
over de verkeersmaatregelen, leest u in deze brief. 
 
Voorbereidende werken vanaf maandag 30 augustus 
Als de weersverwachtingen gunstig zijn, start Wegen en Verkeer op maandag 30 augustus met de 
voorbereidende werken om de N29 over een lengte van maar liefst 6 kilometer met een nieuwe 
toplaag in asfalt uit te rusten. Vanaf dan geldt een omleiding voor alle doorgaand verkeer. Tussen 
Tienen en de grens van de werken (ter hoogte van de Langstreepstraat) kan plaatselijk verkeer de 
Tiensesteenweg wel gebruiken. 
 
De asfalteringswerken hebben gedurende twee weken een grote impact op het verkeer. Met 
vooraankondigingsborden en grote LED-schermen wordt de weggebruiker ruim op voorhand 
geïnformeerd over deze twee weken met tijdelijk extra omleidingen.  
 
Omleiding tussen Tienen en Diest via de N223 en de E314 
Van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 10 september sluiten we de N29 tussen de gemeente-
grens Glabbeek-Kortenaken en het op- en afrittencomplex van de E314 in Bekkevoort af voor alle 
doorgaand verkeer. Verkeer moet de N29 vermijden. Tussen Tienen en Diest geldt een omleiding in 
beide richtingen. Het omleidingsplan vindt u op de achterzijde van deze brief. Enkel lokaal verkeer 
kan de Tiensesteenweg tussen de ring rond Tienen en de gemeentegrens Glabbeek-Kortenaken wel 
nog gebruiken. Komende vanuit Tienen is Kortenaken vanaf de N29 bereikbaar via het centrum van 
Bunsbeek en Glabbeek. 
 
Werfzone afgesloten voor iedereen van maandag 6 tot en met vrijdag 10 september 
De asfalteringswerken zijn momenteel voorzien vanaf maandagochtend 6 september tot en met 
vrijdagavond 10 september 2021. In die periode is de werfzone voor iedereen afgesloten. Zowel 
bewoners, aangelanden als plaatselijk verkeer (landbouwers, pakjesdiensten, Bpost, Ecowerf, …) 
kunnen NIET in de werfzone rijden. Dit betekent dat alle verkeer op de Tiensesteenweg en de 
Provinciebaan op het grondgebied van Kortenaken en Bekkevoort niet mogelijk is. Men kan enkel 
het kruispunt Tiensesteenweg x Klipgaardestraat oversteken. 

 
            Lees verder op de achterzijde. 

 



Te voet of met de fiets kan u de werfzone wel passeren. De rijweg betreden mag u absoluut niet. De 
enige uitzondering zijn de hulpdiensten die in geval van nood door de werfzone zullen rijden. 
 
Omleidingsroute tussen Tienen en Diest van 30/8 tot 10/9 
 

 
 

 

Werken zijn erg weersafhankelijk 
 

Helaas zijn asfalteringswerken erg afhankelijk van gunstig weer en kan de huidige planning nog 
wijzigen. Bij deze bent u al geïnformeerd over de impact van de werken, want als straks de timing 
opschuift, blijft de impact dezelfde. Hou daarom zeker onze website in de gaten en registreer u op de 
digitale nieuwsbrief: wegenenverkeer.be/kortenaken of wegenenverkeer.be/bekkevoort 
 
Bewoners in de zone waar we asfalteren, ontvangen een week voor de effectieve start van de werken 
nog een brief met extra info en praktische richtlijnen. 
 

 
Met vriendelijke groeten, 
 
Tom Buntinx             Joeri Smets             Benny Reviers     Kristof Mollu 
Bereikbaarheidsadviseur          Werfleider AWV               Schepen Bekkevoort    Schepen Kortenaken 
 
 
Meer info vindt u op wegenenverkeer.be/bekkevoort of wegenenverkeer.be/kortenaken. 
Vragen? Contacteer bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx: tom@amaril.be. 


