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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Nieuwe laag asfalt voor Schransstraat (N285): werken overdag verdeeld in
twee aparte werfzones in maart en mei 2022

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 en wanneer?

Schransstraat (N258) te Scherpenheuvel-Zichem:
● Eerste 850m werfzone: Tussen de Beurtstraat-Groeneweg na op- en afrittencomplex

Aarschot tot 500m voor kruispunt met Hoensberg x Schoonderbeukenweg
[huidige planning: 28 en 29 maart 2022]

● Tweede 670m lange werfzone: Tussen de Diestsesteenweg (N10) tot +- 250m voor
kruispunt Hoensberg/Schoonderbeukenweg.
[huidige planning: 2 tot 3 dagen werk midden mei 2022]

Opgelet: Beide werfzones worden door een aparte aannemer uitgevoerd en gepland in een
andere periode. Wij geven u vandaag richtdata mee. We zullen de exacte data op onze website
plaatsen van zodra deze bekend zijn, hou dus zeker onze website
www.wegenenverkeer.be/scherpenheuvel-zichem regelmatig in de gaten. Voor de start van de
werken zullen er ook aankondigingsborden en een parkeerverbod met duidelijke vermelding van de
start- en einddatum geplaatst worden.
Vermoedelijke duur voor elk van de werken bedraagt 2 tot 3 dagen

Wat houden beide werken in?
● Vernieuwen van de bovenste laag asfalt over de volledig breedte van de rijweg. De

aannemer zal eerst de oude lagen asfalt afschrapen met de freesmachine en brengt
nadien een nieuwe laag asfalt aan.

http://www.wegenenverkeer.be
http://www.wegenenverkeer.be/scherpenheuvel-zichem


Bereikbaarheid tijdens de eerste werken einde maart
De rijbaan zal gedurende twee dagen volledig afgesloten worden.

● Voetgangers: beperkte hinder
● Fietsers: een lokale omleiding wordt voorzien.
● Lokaal verkeer richting E314/Tielt-Winge volgt een omleiding via Hoensberg - Houwaartstraat -

Miskruisstraat - Beurtstraat
● Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Zandstraat - Dorpsstraat - Rillaarseweg

- Tieltseweg om de Diestsesteenweg opnieuw te bereiken (of omgekeerd om de E314 te bereiken
vanuit Scherpenheuvel-Zichem)

Tijdens de werken voor de tweede werfzone in mei wordt de Schransstraat over de volledige lengte van de
werfzone ook afgesloten, maar zal wellicht enkel een lokale omleiding voor fietsers en autoverkeer nodig
zijn. De concrete invulling hiervan kan men later terugvinden op dezelfde webpagina.

Deze werken in de buurt zijn afgestemd op de asfalteringswerken:

Onderhoudswerken Diestsesteenweg - Mannenberg - Basilieklaan tussen Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem
Midden maart 2022 is een aannemer met de eerste fase van de werken gestart op de Diestsesteenweg
(N10) . Een maand lang, tot midden april wordt gewerkt op de fietspaden, zonder veel hinder voor het
verkeer. De grotere hinder start hier pas vanaf juni 2022. Alle werven zijn daarom op elkaar afgestemd
om de hinder in de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Vragen over deze of andere werken?
Bezorg uw vraag samen met de juiste locatie van de weg via meldpuntwegen.be. Onze klantendienst
beantwoordt uw vraag zo snel mogelijk. Liever bellen? Contacteer ons via het telefoonnummer van Wegen
en Verkeer Vlaams-Brabant: 016 66 57 50

Meer info?
Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website:
www.wegenenverkeer.be/scherpenheuvel-zichem

Met vriendelijke groeten,

Jeroen Bollion Kevin Marvin
Wegentoezichter Districtschef Aarschot

(opvolging eerste werfzone) (opvolging tweede werfzone)

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

Uw buren hebben deze brief niet ontvangen? Bij de verspreiding van onze brieven zijn we gebonden aan de
verspreidingszones van bpost. Zo is het mogelijk dat iemand die relatief dicht bij het project woont, deze
brief toch niet heeft ontvangen. Alle informatie in deze brief is ook terug te vinden op onze website.

https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen/index.html

