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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Veiliger en vlotter verkeer kruispunt Naamsesteenweg/Sint-Lambertus

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-, autosnelwegen en
fietspaden, voert vanaf 12 april 2021 (tweede week paasvakantie) aanpassingen uit op de
Naamsesteenweg (N251) ter hoogte van de Sint-Lambertusstraat in Heverlee.  Volgens de huidige
planning zullen de werken duren tot einde juni 2021. Op de laatste pagina van deze brief vindt u een
ontwerp met de aanpassingen en verbeteringen op de Naamsesteenweg voor het auto- bus- en
fietsverkeer.

Waarom neemt Wegen en Verkeer i.s.m. Stad Leuven deze maatregelen?
Verkeer vanuit Namen dat op de Naamsesteenweg na de overweg linksaf de Sint-Lambertusstraat wil
inrijden zorgt regelmatig voor vertragingen op de Naamsesteenweg en onveilige situaties aan de
gesloten spooroverweg tijdens de ochtend- en avondspits. Ook bussen van De Lijn verliezen hierdoor
kostbare tijd op deze druk gebruikte route. Het voorgestelde ontwerp - zie achterkant van deze brief -
werd samen met de stad Leuven bekeken en goedgekeurd. De aanpassingen zijn noodzakelijk om de
doorstroming van het verkeer te verbeteren en de verkeersveiligheid voor iedereen te verhogen.

Digitale infosessie voor omwonenden in de directe omgeving van de werfzone
Stad Leuven en Wegen en Verkeer begrijpen de bezorgdheid bij omwonenden bij de nieuwe
verkeersaanpassingen. Voor omwonenden die binnen de werfzone wonen en impact kunnen
ondervinden van de toekomstige wijzigingen organiseert de Stad Leuven in samenwerking met
het agentschap een infosessie waar deze maatregelen geduid worden en omwonenden nog
vragen kunnen stellen.  Zij ontvangen buiten deze brief nog een aparte uitnodigingsbrief.
Tijdens deze infosessie stelt Stad Leuven de optie voor om het verkeer af te leiden langs het L.E.
van Arenbergplein in plaats van door de Prins de Lignestraat. Deze straat wordt dan enkel
toegankelijk als ‘plaatselijk verkeer’. De infosessie wordt opgenomen en kan achteraf door het
bredere publiek gedurende twee weken op de website van Stad Leuven herbekeken worden.

Nieuwe afslagstrook, verkeerslichtenregeling en aangepaste bushalte
Bestuurders die vanuit Oud-Heverlee / Namen komen zullen na de aanpassingen de
Sint-Lambertusstraat niet meer linksaf kunnen indraaien. Er komt een nieuwe linkse afslagstrook aan
de Prins De Lignestraat, waar we tegelijk een verkeerseiland met beveiligde fiets- en
voetgangersoversteek aanleggen. Fietsers en voetgangers kunnen in twee bewegingen de
Naamsesteenweg oversteken. Dat is beter voor minder mobiele voetgangers en ook beter voor de
zichtbaarheid. Fietsers richting Leuven krijgen een fietspad achter de bushalte ‘Station Heverlee’. Zo
komen fietsers aan de bushalte niet in conflict met uitrijdende bussen en/of klanten van De Lijn. Aan



het kruispunt van de Sint-Lambertusstraat wordt er ook een nieuwe verkeerslichtenregeling ingesteld met
extra detectielussen in het wegdek voor aankomend verkeer. Ook Infrabel stemt de lichten van de overweg
af op de verkeerslichten die ervoor staan. Op die manier krijgen auto’s op de Naamsesteenweg ter hoogte
van de overweg ook rood, wanneer de slagbomen naar beneden gaan.

Wat betekenen de werken voor mij?
Om dit verkeerseiland met beveiligde oversteekplaats en linkse afslagstrook aan te leggen en het fietspad
achter de bushalte te verleggen, is er extra ruimte nodig. Richting Leuven wordt een groot deel van de
parkeerstrook omgevormd in het voordeel van fietsers en het openbaar vervoer. De huidige fietsparking
aan het bankfiliaal krijgt van de Stad Leuven een nieuwe locatie in de buurt. Vanaf het begin van de werken
worden deze parkeerplaatsen ook ingenomen door de aannemer om binnen de werfzone veilig te kunnen
werken.

Het verkeer zal via versmalde rijstroken steeds in beide richtingen op de Naamsesteenweg kunnen
doorrijden. Het oude fietspad en de rijweg worden aan de bushalte richting Leuven ingenomen.
Er is door de werken een beperkte bewegingsruimte voor wagens die via de spooroverweg oversteken
richting Leuven. Vanuit de Sint-Lambertusstraat zal het verkeer tijdens de werken enkel rechtsaf richting
Namen kunnen rijden.  Tijdens de werken kan het verkeer vanuit Leuven nog wel over een tijdelijke
verharding de Sint-Lambertusstraat inrijden. Het bestaande verkeerseiland wordt daarvoor opgebroken.

Fietsers vanuit Namen/Blanden worden omgeleid via de Hertogstraat en de Groenstraat tot aan de
Naamsesteenweg (N251). Fietsers vanuit Leuven krijgen een aparte fietsstrook naast de versmalde rijstrook
richting Namen.

Actuele informatie via www.wegenenverkeer.be
Op www.wegenenverkeer.be/leuven vindt u altijd de laatste informatie. Via deze weg houden wij u op de
hoogte over de voortgang van de werken. Via dezelfde link vindt u ook actuele informatie terug over de
werken aan de Naamsepoort die eind februari 2021 gestart zijn en gefaseerd verlopen.

Hebt u vragen over onze werken?
Aarzel niet om ons te contacteren via het Meldpunt Wegen (meldpuntwegen.be) of via het
telefoonnummer van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: 016/66 57 50

Vriendelijke groeten,

Wout Vanderstraeten
Werfleider

U 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 kan het dat iemand die relatief dicht bij het project woont, deze brief toch niet

ontvangen heeft. Alle informatie uit deze brief is ook terug te vinden op onze website.

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


Afbeelding met nieuwe afslagstrook en aangepaste bushalte


