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Betere fietsveiligheid en doorstroming voor Haspengouwse hoofdstad

Turborotonde Stayen, Sint-Truiden

De online infosessie start zo dadelijk
Dinsdag 19 oktober 2021 



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.

1



Huisregels
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Verwelkoming

Veerle HEEREN
Burgemeester, Sint-Truiden
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Inhoud

• Context en uitgangspunten

• Krachtlijnen projectontwerp

• Timing, fasering en bereikbaarheid

• Communicatie en contact
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Context en
uitgangspunten
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Katleen LOOS
Projectmanager Agentschap Wegen en Verkeer



Context en uitgangspunten

Rotonde Stayen is …

• Kruispunt van Zoutleeuwsesteenweg, Tiensesteenweg en 
Haspengouwlaan (N3)

• Belangrijk verkeerspunt: poort richting centrum & doorgaand 
verkeer Tienen - Luik

• Druk verkeerspunt, door ligging van o.a. voetbalstadion, 
winkelketens en warenhuizen



Context en uitgangspunten

… maar er zijn knelpunten

• Op piekmomenten loopt doorstroming moeizaam (Tienen > 
Luik)

• Bij momenten onoverzichtelijk door weefbewegingen en 
keerpunten

• Fietspaden Haspengouwlaan richting Fruitveiling niet veilig. 
Oversteekpunten te dicht op rotonde



Context en uitgangspunten: Groter Fietsverhaal
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Krachtlijnen 
projectontwerp
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Marc CORSTJENS
Projectleider Arcadis 



Krachtlijnen projectontwerp

Doelstellingen

• Betere doorstroming verkeer, vooral op de as Tienen –
Luik/Hasselt

• Meer veiligheid, met bijzondere aandacht voor fietsers

• Vlotte fietsverbindingen, regionaal (F22 Tienen – Sint-
Truiden, aansluiting F741 Hasselt) en lokaal (dorpen -
stadscentrum)

• Vernieuwing riolering en nutsvoorzieningen 



Krachtlijnen projectontwerp

Ontwerp: fietsers

• Volwaardige dubbelrichtingsfietspaden

• Fietsoversteekplaatsen op Zoutleeuwsesteenweg, 
Tiensesteenweg (t.h.v. Aldi) en Tiensesteenseweg (t.h.v. 
Decathlon). Via middeneiland, verder weg van rotonde

• Aanzet fietsverbinding via rotonde Stayen naar
Montenakenweg



Krachtlijnen projectontwerp

Ontwerp: gemotoriseerd verkeer

• Turborotonde: op voorhand rijstrook en rijrichting kiezen. 
Rijstroken op rotonde gescheiden door borduur. 

• Bypass, langs rotonde, voor verkeer Tienen > Luik/Hasselt

• Ventweg naar woningen en handelszaken, met toegangsweg 
naar garage achterzijde



Krachtlijnen projectontwerp



Timing & 
fasering
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Frederik BRONCKAERTS
Bereikbaarheidsadviseur Agentschap Wegen en Verkeer



Timing & fasering

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning 
• Plannen 30 dagen publiek ter inzage, via Omgevingsloket : 

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/

• Periode: 24.09.2021 tot en met 23.10.2021

Aanbesteding
• Opdracht is aanbesteed, gunning volgt kortelings

https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/


Timing & fasering

Voorbereidende nutswerken
• 2021: ontwerp afronden, aanbesteding 
• 2022: start (concrete timing nog te bepalen)

Turborotonde Stayen
• Aansluitend nutswerken, in de loop van 2022
• 210 KD (± 7 maanden)

Fietspad parallel aan N3 (project St-Truiden)
• Najaar 2021 – voorjaar 2022

* Planning steeds onder voor behoud van werf- en weersomstandigheden.



Minderhinder-maatregelen

Uitgangspunten nutswerken
• Doorgaans in de berm, buiten de rijweg, met beperkte

verkeershinder

Uitgangspunten turborotonde
• Verschillende fases, aanleg rotonde in één fase
• Verkeer blijft maximaal mogelijk rondom werfzone, via 

tijdelijke en bestaande wegen
• Fietsomleiding via fietsroutenetwerk



Communicatie &
contact
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Frederik BRONCKAERTS
Bereikbaarheidsadviseur Agentschap Wegen en Verkeer



Communicatie

Kanalen
• Website www.wegenenverkeer.be/sint-truiden
• Digitale nieuwsbrief, bewonersbrieven, e-mail, telefoon, 
• plaatsbezoek
• Infosessie

Op belangrijke mijlpalen, o.a.: 
• Openbaar onderzoek aanvraag omgevingsverguning 
• Start voorbereidende nutswerken
• Start bouw rotonde, met focus op minder hinder, fasering en 

bereikbaarheid

Vanaf start werken: Bereikbaarheidsadviseur
• bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be
• 011 433 855
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http://www.wegenenverkeer.be/sint-truiden
mailto:bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be


Vragenronde

Katleen LOOS – Projectmanager AWV
Frederik BRONCKAERTS – Bereikbaarheidsadviseur AWV
Marc CORSTJENS – Projectleider Arcadis
Veerle HEEREN – Burgemeester Sint-Truiden
Johan VANGEFFELEN – Mobiliteit Sint-Truiden
Carolien HAIJEN – Mobiliteit Sint-Truiden

20



21

Betere fietsveiligheid en doorstroming voor Haspengouwse hoofdstad

Turborotonde Stayen, Sint-Truiden

Bedankt! Vragen?
bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be


