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Online infosessie - woensdag 30 juni 2021 

N29 Grote Baan x N725 Blanklaarstraat x Meldertsebaan,
Lummen

De online infosessie start zo dadelijk. 



Huisregels

• Zet je microfoon uit. 

• Een vraag stellen of reageren op een andere vraag, doe je 
via de vraag en antwoord-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.
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Functies Google Meet
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Verwelkoming

Luc WOUTERS
Lummen, Burgemeester
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Inhoud

• Project: Context, krachtlijnen en toekomstbeeld

• Timing en fasering

• Minderhinder-maatregelen

• Contact & communicatie

• Vragenronde
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Context en 
Krachtlijnen
Ben SWITTEN
Sweco, Projectcoördinator
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Projectzone
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Projectzone in detail 

88

Gewestwegen
• N29 Grote baan (Baanhuisstraat -
Violetstraat
• N725 Meldertsebaan, tot nr 150
• N725 Blankaartstraat, tot nr 10

Gemeentewegen
• Baanhuisstraat (Grote baan tot halfweg 
Baanhuisstraat)
• Borgersstraat
• Heuvelweg



Wat en waarom?

Meer verkeersveiligheid
• Vrijliggende fietspaden en voetpaden 

weerskanten gewestweg
• Oversteekplaatsen op rotonde, dichtbij 

bushavens

Betere verkeersdoorstroming
• Rotonde i.p.v verkeerslichtengeregeld 

kruispunt (Wegwerken gevaarlijke kruispunten)

• Bushavens (strook langs de rijweg; vier 
bushavens in totaal)

Duurzaam waterbeheer
• Gescheiden riolering gewestweg en 

zijstraten
• Bufferbekken Baanhuisstraat
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Enkele cijfers

3 opdrachtgevers: 
• Fluvius
• AWV
• Gemeente Lummen

Totale investering: ± €3 mio
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In het nieuw:
• 600 m gewestweg
• 850 m zijstraten
• 3,5 km riolering
• 1,2 km fietspad
• 1700 m³ buffervolume 

(bekken)



Context

11



Toekomstbeeld

Ben SWITTEN
Sweco, Projectcoördinator
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Toekomstbeeld (Randvoorwaarden en ontwerpnormen)

• Gewestweg
• rotonde voor betere verkeersdoorstroming
• 70 km/u, buiten bebouwde kom
• geschikt voor uitzonderlijk vervoer

• Zijstraten: 50 km/u

• Fietspad: min. 1,75 m naast gewestweg

• Gracht + bufferbekken om water te bufferen en infiltreren

• Nutsleidingen achter fietspad, geen opbraak bij herstellingswerken. 
Elektriciteitskabel ondergronds.
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Toekomstbeeld
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Toekomstbeeld
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Doorsnede rotonde



Toekomstbeeld
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Doorsnede gewestweg



Toekomstbeeld: Baanhuisstraat
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Baanhuisstraat met bufferbekken



Toekomstbeeld: Zijstraten
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Borgerstraat en Heuvelweg: 
herstelling bestaande toestand



Timing & 
fasering
Frederik BRONCKAERTS
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer
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Timing & fasering: algemene uitgangspunten

• Uitvoering rotonde in 1 fase: betere kwaliteit en eenduidige 
werfsituatie

• Totale uitvoeringstermijn (onder voorbehoud van werf- en 
weersomstandigheden): rotonde klaar tegen kerst; 
gemeentewegen vanaf 2022

• Minderhinder-maatregelen voor doorgaand en plaatselijk verkeer 
en fietsers. Aandacht voor aangelanden en bedrijven. 

• Werken in de directe omgeving (Blanklaar, Meldert)



Minderhinder-maatregelen

Gemotoriseerd verkeer 
• Verkeer N29 Grote Baan steeds mogelijk: versmalde rijstroken, 

tijdelijke werfweg
• Verkeer N725 Blanklaarstraat en Meldertsebaan: afgesloten in 

functie van de werken
• Via Diest (N174) 
• Via Lummen/Paal (N717 – N29)

Fietsers
• Oost – west : Via Eekhoornstraat, Hertenrodeberg, N725 

oversteken, zandweg naar Heuvelweg
• Noord- zuid : Baanhuisstraat met tijdelijke fietsverbinding via de 

Eekhoornstraat naar Meldertsebaan



Timing & fasering

Voorbereidende werken: aanleg werfweg
• 3 augustus – half augustus 2021

Riolering en rijweg Blanklaarstraat
• Augustus – september 2021



Timing & fasering

Riolering en rijweg Grote Baan, rotonde en Meldertsebaan
• Half augustus – november 2021



Timing & fasering

Fietspad en ventweg Friesland Campina
• November – december 2021



Minderhinder-maatregelen



Minderhinder-
maatregelen
Frederik BRONCKAERTS
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer
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Minderhinder-maatregelen

Hinder? Ja, dat is onvermijdelijk... 



Minderhinder-maatregelen

Hinder? Ja, dat is onvermijdelijk... 



Minderhinder-maatregelen

Hinder? Ja, dat is onvermijdelijk... 



Minderhinder-maatregelen

Ik woon in de werfzone…

• Algemeen: Tijdens rioleringswerken en wegopbouw (kantstroken, 
betonneren) zijn woningen overdag niet bereikbaar. Te voet steeds 
toegankelijk

• Minderhinder-steenslag voor bereikbaarheid na werkuren en in het 
weekend, in functie van de werkzaamheden

• Borgersstraat: doorsteek naar tijdelijke werfweg

• Afvalophaling: zondag buiten zetten, dinsdag ophaling

• Specifieke vragen? Contacteer ons rechtstreeks.



Minderhinder-maatregelen

Mijn handelszaak ligt in de werfzone…

• Parking handelszaken steeds te voet 
bereikbaar. Wanneer mogelijk, tijdelijke inrit.

• Individuele afstemming per handelszaak

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

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

http://www.vlaio.be/hinderpremie


Minderhinder-maatregelen

We hebben ook aandacht voor …

• Hulpdiensten

• Scholen

• Afvalophaling

• Verhuis en leveringen

• Mindervaliden en zorgbehoevenden



Communicatie &
Contact
Frederik BRONCKAERTS
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer
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Communicatie

Kanalen
• Website www.wegenenverkeer.be/lummen
• Digitale nieuwsbrief
• Bewonersbrieven, e-mail, telefoon, plaatsbezoek
• Infosessie

Op belangrijke mijlpalen
• Start gesprekken Vastgoedtransacties (mei 2020)
• Openbaar onderzoek n.a.v. aanvraag omgevingsvergunning 

(decemer 2020)
• Start werken met focus op minder hinder, fasering en 

bereikbaarheid (vandaag)
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http://www.wegenenverkeer.be/lummen


Contact

Bereikbaarheidsadviseur AWV
• bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be
• 011 433 855

Aannemer Willemen
• Werfkeet (parking Friesland Campina)
• Bereikbaarheidsbriefjes
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mailto:bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be


Vragenronde

Daniëlla HOUBEN – Projectmanager AWV
Frederik BRONCKAERTS – Bereikbaarheidsadviseur AWV
Luc WOUTERS – Burgemeester Lummen
Ivo HULSHAGEN – Beleidscoördinator grondgebiedzaken Lummen
Ben SWITTEN – Studiebureau Sweco
Tania PASTYNS – Aannemer Willemen
Tom MAES – Aannemer Hens 
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Online infosessie - woensdag 30 juni 2021 

N29 Grote Baan x N725 Blanklaarstraat x Meldertsebaan,
Lummen

Bedankt! Vragen?
bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be


