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Enkele huisregels



➢ Schakel je microfoon en camera uit. 

➢ Algemene vraag over het project? 
Stel ze vandaag via de vraag- en antwoordfunctie. 
Geef interessante vragen een duimpje.

➢ Individuele vragen over jouw situatie of perceel? 
Stel ze via meldpuntwegen.be of het telefoonnummer 011 74 23 00. 
Het projectteam neemt dan persoonlijk contact met u op. 

Enkele huisregels





Wie is wie? 



• Agentschap Wegen en Verkeer
Katleen Loos, projectmanager
Sep Vandijck, communicatieverantwoordelijke

• Stad Tongeren
Yannick Volont, mobiliteitsambtenaar
Bart Beunckens, directie technische aangelegenheden

• Anteagroup
Paul Arts, MER-deskundige

Wie is wie? 



Patrick JANS - Schepen Stad Tongeren

Verwelkoming



Katleen LOOS - Wegen en Verkeer, projectmanager

Het project



Context

• Aanleg omleidingswegen rond Tongeren 

• Gemotoriseerd verkeer weghouden van Wallen en uit centrum 

• Leefbaarheid in woonstraten met veel doorgaand verkeer 
(Henis, Wijkstraat, Dijk, Gilliswinhof, …)

• Bereikbaarheid industriegebied Overhaam

• Hefboom voor toekomstige projecten

• Noordoostelijke omleidingsweg tussen Bilzersteenweg (N730) en 
Maastrichtersteenweg (N79)

• Zuidoostelijke omleidingsweg tussen Maasrichtersteenweg (N79) en 
industriezone Overhaam



Overzichtskaart: Projecten in Tongeren



➢ Grondverwervingen recent opgestart

➢ Aanbestedingsprocedure voor aannemer werken is lopende

➢ Indiening aanvraag omgevingsvergunning met definitief plan: jaareinde 2021 
○ Communicatie rond openbaar onderzoek volgt

➢ Start eerste werken: in de loop van 2022 (ov)
○ Afhankelijk van vordering voorgaande stappen

Noordoostelijke omleidingsweg 
fase 2?



➢ Gewestplan reservatiestroken

➢ 2014: plan-MER noordoostelijke en 
zuidoostelijke omleidingsweg

➢ Twee varianten voor ligging 
zuidoostelijke omleidingsweg

Voorgeschiedenis ZO omleidingsweg

Plan MER NO en ZO omleidingsweg



➢ 2019: keuze voor tweede variant langs spoorweg via Maastrichtersteenweg 
(N79) en spoorweg

 

➢ 2019 - 2021:
○ Opmaak ontwerp
○ Milieueffectenrapport
○ Administratieve voorbereiding project

Voorgeschiedenis ZO omleidingsweg



Betere verbinding: vrachtverkeer richting Overhaam rijdt nu langs Wallen, 
stationsomgeving en woonstraten Wijkstraat en Dijk

Verkeersveiligheid in stadscentrum: vermijden onveilige verkeerssituaties

Veiliger fietsverkeer: vlotte en veilige fietsverbinding naar station en de Kevie 

Doelstellingen ZO omleidingsweg



Hoe realiseren we de doelstellingen?

Aanleg nieuwe weg: rechtstreekse verbinding tussen E313 en 
Overhaam

Nieuwe autoverbinding naar station en centrum: bestaande tunnel 
onder spoor wordt autovrij

Veilige fietsverbinding:

○ naar station via bestaande tunnel 

○ naar Kevie via dubbelrichtingsfietspad

○ aanleg gedeelte fietssnelweg F79-F791 (Tongeren-Luik)



Ontwerp zuidoostelijke Omleidingsweg Tongeren



Ontwerp zuidoostelijke Omleidingsweg Tongeren



Ontwerp zuidoostelijke Omleidingsweg Tongeren



Uitgelicht: bestaande spoorwegtunnel

● Spoorwegtunnel wordt autovrij, breed dubbelrichtingsfietspad in de plaats

● Autoverkeer rijdt naar station en centrum via nieuwe weg

● Kruispunt Jaminéstraat veilig geregeld met verkeerslichten



Uitgelicht: bestaande spoorwegtunnel



Uitgelicht: dubbelrichtingsfietspad 

● Verhoogd dubbelrichtingsfietspad langs het spoor
● Fietsbrug over omleidingsweg
● Aansluiting op Beemdstraat naar Kevie

Ontwerp Zuidoostelijke omleidingsweg



Uitgelicht: Nieuwe spoorwegtunnel 

● Omleidingsweg loopt via nieuwe tunnel onder het spoor

● Kruispunt omleidingsweg met weg naar station geregeld met 
verkeerslichten, middenbermen en afslagstroken



Uitgelicht: nieuwe spoorwegtunnel 

Ontwerp Zuidoostelijke omleidingsweg



Uitgelicht: toegang naar Kevie 
● Fietsoversteekplaats op omleidingsweg aan Oude Blaarstraat
● Oversteekplaats met middeneiland: veilig in twee bewegingen oversteken



Dwarsprofiel omleidingsweg
● Twee rijstroken: één in elke rijrichting
● Aangepast aan snelheidslimiet van 50 km/u op omleidingsweg
● Grachten aan beide kanten van de weg 

Dwarsprofiel Zuidoostelijke omleidingsweg



Uitgelicht: kruispunt Neremweg

● Veilig kruispunt met verkeerslichten

● Bypass naar omleidingsweg vanaf Neremweg

● Fietsoversteken 



Uitgelicht: kruispunt Neremweg

Ontwerp Zuidoostelijke omleidingsweg



Milieueffectenrapport
(MER)

Paul ARTS - Anteagroup, MER-deskundige



• Onderzoek naar toekomstige situatie op basis van ontwerp

• Inschatting van impact (effecten) van plannen

• Onderzoek naar milderende maatregelen om effecten weg te nemen

Wat is een MER?



• Ter ondersteuning van keuze beleidsmakers

• Project met aanzienlijke impact

• Tussenstap naar verkrijgen omgevingsvergunning

Waarom is een MER nodig?



1. Voortraject door studiebureau: eerste plannen, overleg

2. Opmaak project MER: grondig studiewerk

3. Overleg met adviesinstanties, gemeente, dienst MER

4. Indiening aanvraag omgevingsvergunning

5. Goedkeuringsprocedure MER

6. Beslissing omgevingsvergunning

Welke stappen in een MER-studie?

HIER STAAN 
WE NU



Mobiliteit

Ruimtelijke 
aspecten

Gezondheid

Geluid en 
trillingen

Lucht

Bodem

Grondwater

Oppervlaktew
ater

Biodiversiteit

Landschap, 
erfgoed en 
archeologieWelke domeinen?



• Bereikbaarheid:
• Korte omweg naar centrum door autovrij maken tunnel
• Positief effect op bereikbaarheid Overhaam en Luikersteenweg (N20)

• Doorstroming:
• Sterk verbeterde doorstroming op Wallen en kruispunten 
• Meer verkeer vanuit Overhaam op kruispunt Luikersteenweg (N20)

• Fietsers en voetgangers: 
• Positief effect op verkeersveiligheid door fietstunnel en fietssnelweg 

Resultaten MER-studie

Mobiliteit



• Geen dwingende maatregelen, enkel aanbevelingen:

• Op termijn verkeerslichten op kruispunt Luikersteenweg (N20) met 
Overhaamlaan

• Vermijden werfverkeer door woonstraten 

Milderende maatregelen

Mobiliteit



• Geen effecten in groot deel van studiegebied

• Toename vooral in onbebouwde zones rond weg

• Sterke afname geluidsniveaus op Wallen, Neremweg, Overhaamlaan en 
Blaarstraat

Resultaten MER-studie

Geluid & trillingen



• Snelheid op omleidingsweg beperkt tot 50 km/u

• Stille wegverharding (SMA-D)

• Geluidswerende maatregelen: grondwal, geluidsscherm of diffractor

Milderende maatregelen 

Geluid & trillingen



Geluid & trillingen

Locaties geluidswerende maatregelen, ZO omleidingsweg Tongeren



Geluid & trillingen
Geluidsschermen 



Geluid & trillingen
Hoe werken geluidsschermen? 

• Geluid maakt een omweg
• Langere weg zorgt voor lager geluidsniveau
• Nog steeds geluid van autoverkeer: geluidsniveau onder norm houden
• Meest optimale hoogte bepaald door simulaties



Geluid & trillingen
Geluidswal 



Geluid & trillingen
Diffractor 



Geluid & trillingen
Hoe werken diffractoren? 

• Er ontstaan ‘staande geluidsgolven’ door contact met sleuven (rode pijl)
• Geluid verandert in opwaartse richting (groene pijl)
• Nog steeds geluid van autoverkeer: geluidsniveau onder norm houden 
• Geluidsschermen zijn effectiever, maar grotere visuele en ruimtelijke impact 



• Lagere NO
2
 -concentratie op Wallen, tunnel en Stationsplein

• Lichte stijging NO
2
-concentratie, toename enkel op en rond nieuwe weg

• Geen effecten op hoeveelheid fijn stof

Resultaten MER-studie

Lucht



• Geluidsschermen zorgen ook voor verbetering luchtkwaliteit

• Tijdens werken: 
• grondhopen afdekken en besproeien

• geen grondtransport door woonstraten

Milderende maatregelen

Lucht



• Geen negatief effect op bodem

• Weinig impact op grondwaterstand

• Geen dwingende maatregelen, alleen aanbevelingen:
• Respecteren Vlarebo-wetgeving

• Sonderingen om stabiliteit te onderzoeken 

Resultaten MER-studie

Bodem en water 

Milderende maatregelen 



• Verwaarloosbare impact op biodiversiteit

• Nieuwe weg loopt niet door natuurgebied

• Beperkte versnippering

Resultaten MER-studie

Biodiversiteit



• Tijdens werken: 
• Geen stockage materialen in biologisch waardevolle gebieden
• Geen snoeiwerken tijdens broedseizoen
• Verlichting beperken voor vleermuizen

• Na de werken:
• Geleidingswand voor amfibieën aan de Jeker
• Passages voor waterspitsmuizen
• Bomen ter plekke gecompenseerd

Milderende maatregelen

Biodiversiteit



Referentiebeelden

Biodiversiteit

Amfibietunnel, Omleidingsweg Diksmuide Geleidingswand, N275 Hoeilaart



• Mogelijk archeologisch materiaal
• Weinig visuele impact
• Beperkte impact op landbouw
• Inname van enkele woningen

Resultaten MER-studie

Landschap en ruimte

Milderende maatregelen

• Goede landschappelijke inpassing van nieuwe weg
• Archeologisch vooronderzoek: proefsleuven



Grondverwervingen

Katleen LOOS - Wegen en Verkeer, projectmanager



• Procedures grondverwervingen zijn opgestart
• Reeds enkele panden verworven in Jaminéstraat en Sportpleinstraat
• Gesprekken met andere eigenaars panden

• Eigenaars altijd persoonlijk gecontacteerd door onderhandelaar van dienst 
Vastgoedtransacties

• Rest van tracé: nog geen definitief onteigeningsplan
• Wachten op definitief ontwerp en inpassing maatregelen uit MER-studie 

Stand van zaken



Planning

Katleen LOOS - Wegen en Verkeer, projectmanager



• 2021: administratieve voorbereiding project

• Aanbesteding nieuwe spoorwegonderdoorgang (uitvoering in 2022)

• Aanbesteding afbraak antiekzaak Jaminéstraat (uitvoering begin 2022)

• Indiening aanvraag omgevingsvergunning

• verdere contacten grondverwervingen

• Werken zelf: gefaseerde uitvoering, nog geen concrete timing

Planning



Communicatie

Sep VANDIJCK - Wegen en Verkeer, communicatieverantwoordelijke



Hoe? Gebruikte kanalen

• Website met alle beschikbare info: wegenenverkeer.be/tongeren

• Bewonersbrieven, digitale nieuwsbrieven, infosessies, persberichten

• Stedelijke communicatiekanalen

Wanneer? Op belangrijke mijlpalen

• Toelichting voorontwerp, MER-studie en procedure grondverwerving

• Toelichting definitief ontwerp Openbaar onderzoek in kader van 

omgevingsvergunning

• Start werken: focus op minder hinder, fasering en bereikbaarheid 

Communicatie



Vragen?

Katleen LOOS - Wegen en Verkeer, projectmanager
Sep VANDIJCK - Wegen en Verkeer, communicatieverantwoordelijke
Yannick VOLONT - Stad Tongeren, mobiliteitsambtenaar
Bart BEUNCKENS  - Stad Tongeren, directie technische aangelegenheden
Paul ARTS - Anteagroup, MER-deskundige



Bedankt voor uw aandacht! 


