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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Nieuwe verharding dubbelrichtingsfietspad tussen Marktwegje in Wezemaal
(Rotselaar) en de Pastoor Dergentstraat in Gelrode (Aarschot)

Beste,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en
fietspaden, voert binnenkort werken uit op een gewestweg in uw buurt. In deze brief vindt u alle
informatie over de geplande werken.

Waar werken we?
● Aarschotsesteenweg, nieuwe verharding dubbelrichtingsfietspad tussen het ‘Marktwegje’

in Wezemaal en de Pastoor Dergentstraat in Gelrode

Wanneer? Er wordt zoveel mogelijk buiten de spitsuren gewerkt.

● Startdatum: 28/03/2022
● Einddatum: 29/04/2022

Wat houden de werken in?
De Aarschotse-Leuvensesteenweg is een belangrijke verkeersas tussen Aarschot en Leuven waar
veel pendelaars, schoolkinderen en recreatieve fietsers gebruik van maken.

Wegen en Verkeer geeft in samenwerking met het gemeentebestuur van Rotselaar het
dubbelrichtingsfietspad langs de Aarschotse-Leuvensesteenweg (N19) tussen Gelrode (Aarschot)
en Wezemaal (Rotselaar) een grondige onderhoudsbeurt in afwachting van de grote
herinrichting. De bestaande verharding in straatklinkers wordt opgebroken en vervangen door een
comfortabele asfaltverharding. Zo is er voor fietsers meer comfort over het bijna 3 kilometer lange
stuk op de steenweg tussen het kruispunt Begijnendijksesteenweg x Pastoor Dergentstraat in
Gelrode (Aarschot) en het ‘Marktwegje’ in Wezemaal (Rotselaar). Naast de investering van de
Vlaamse regering in 2500 meter fietspad verlengt de gemeente Rotselaar met 500 meter het
comfort voor de fietser door mee te investeren in het dubbelrichtingsfietspad tussen de bushalte
‘Wijngaardberg’ en het ‘Marktwegje’ in centrum Wezemaal.

Lokaal omrijden en bereikbaarheid tijdens de werken
Geen enkele parkeerstrook wordt ingenomen voor deze werken, maar lokaal kunnen inritten
tijdens de werkzaamheden voor een beperkte periode hinder ondervinden. De zijstraten kant
richting Aarschot worden om veiligheidsredenen afgesloten. De aannemer steekt nog een extra
brief in de bus als de oprit of garage voor de woning op de Aarschotsesteenweg zelf tijdelijk niet
bereikbaar zou zijn tijdens de asfalteringswerken.

Opgelet: tijdens de werken aan het fietspad krijgen de fietsers een deel van het rijvak richting

http://www.wegenenverkeer.be


Aarschot naast de werfzone. Aan de inwoners met de even huisnummers vragen we dan ook
extra aandacht en voorzichtigheid bij het uitrijden en kruisen van dit rijvak om de verplichte
rijrichting te volgen. Autoverkeer kan enkel richting Leuven rijden tijdens de werken.  Voor
doorgaand verkeer richting Aarschot geldt een omleiding via de E314 (lees hieronder).

Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: Beperkte hinder voor voetgangers
● Fietsers: Fietsers krijgen tijdens de werken een veilige corridor op het rijvak in de richting van

Aarschot.
● Openbaar vervoer: Mogelijke vertragingen door de werken op buslijn 334 en 335. De Vlaamse

Vervoermaatschappij De Lijn vraagt om gebruik te maken van haar diensten aangeboden via
www.delijn.be, omdat hier de meest actuele info meegegeven wordt. Raadpleeg online de app of
de routeplanner van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/routeplanner/

● Doorgaand verkeer: Autoverkeer kan tijdens de volledige duur van de werken enkel in de richting
van Leuven op de Aarschotsesteenweg verder rijden. Verkeer richting Aarschot volgt de omleiding
langsheen de E314 die aangeduid staat via de rotonde in Rotselaar, Steenweg op Holsbeek, E314
om nadien de afrit van Aarschot (22) te nemen en via de steenweg op Sint-Joris-Winge terug op de
Leuvensesteenweg te landen. Er geldt binnen de werfzone een snelheidsbeperking van 50 km/u.

● Er zijn momenteel werken door Aquafin op de steenweg op Gelrode. Daardoor is een kortere
omleiding voor deze werken niet mogelijk.

Vlaams herstelplan: meer comfort op fietspaden
COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering
een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van
cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu. Ook de
vernieuwing aan de fietspaden in Wezemaal en Gelrode worden deels met deze herstelmiddelen
uitgevoerd.

Vragen over deze werken?
Bezorg uw vraag samen met de juiste locatie van de weg via meldpuntwegen.be. Onze klantendienst
beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk.

Meer info?
Actuele informatie over deze en andere werken in Rotselaar kan u terugvinden op de website:
www.wegenenverkeer.be/rotselaar

Met vriendelijke groeten,
Pieter-Jan Trappeniers
Werfleider

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

http://www.delijn.be/
https://www.delijn.be/nl/routeplanner/
https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen/index.html

