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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken op kruispunt Berg Tabor en Sint-Jansbergsesteenweg (N253)

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?
● Sint-Jansbergsesteenweg (N253) van aan de Koning Boudewijnlaan (N264) tot en met

het kruispunt Berg Taborweg met Tervuurstesteenweg in Heverlee, een afstand van
ongeveer 1300 meter.

Wanneer?
● Werken in fasen vanaf maandag 17 t.em. maandag 31 mei 2021

○ 1 nacht van 17/5 op 18/5 asfalteringswerken
kruispunt Berg Tabor x Tervuursesteenweg tussen 20.30u - 6u

○ Start werken Sint-Jansbergsesteenweg overdag vanaf 17/5

Wat houden de werken in?
Vorig jaar vanaf eind mei tot in de zomer van 2020 kreeg de Tervuursesteenweg (N3) tussen
Berg Taborweg in Leuven en de Weygenstraat in Bertem over 3 km een volledig nieuwe
asfaltverharding en werden nieuwe markeringen voor fietspaden aangebracht.
Het kruispunt van de Tervuursesteenweg en de aansluitingen met Berg Taborweg, de
Celestijnenlaan en de Sint-Jansbergsesteenweg krijgen nu een definitieve onder- en
bovenlaag asfalt en nieuwe markeringen. Dit werk wordt in 1 avond/nacht uitgevoerd.

Wegen en Verkeer voert aansluitend aanpassingswerken uit aan de verschillende bushaltes
op de Sint-Jansbergsesteenweg tussen het kruispunt Tervuursesteenweg/Berg Taborweg en
de Koning Boudewijnlaan (N264). De bestaande klinkers aan de haltes worden vervangen
door een onderlaag en bovenste laag asfalt en verschillende inspectieputten voor riolering in
het wegdek worden hersteld.

http://www.wegenenverkeer.be


Parkeren en bereikbaarheid
Tijdens de asfalteringswerken van het kruispunt van de Tervuursesteenweg met de aansluitingen Berg
Taborweg, Sint-Jansbergsesteenweg (N253) en Celestijnenlaan wordt gedurende een avond/nacht al het
doorgaand verkeer omgeleid via de E40 en de E314 om Leuven te bereiken. Deze omleiding staat
aangeduid vanaf de Leuvense Ring ter hoogte van de werfzone en de grotere uitvalswegen: Koning
Boudewijnlaan en op-en afrittencomplex Bertem.

Tijdens de werken wordt de Sint-Jansbergsesteenweg tussen 17 mei en 31 mei afgesloten voor alle
doorgaand verkeer en wordt een omleiding op alle invalswegen aangeduid.

Enkel plaatselijk verkeer voor omwonenden is mogelijk op de Sint-Jansbergsesteenweg en haar zijstraten
tijdens de aanpassingswerken, behalve wanneer de freeswerken en asfalteringswerken starten. Tijdens
drie volledige dagen zal het niet mogelijk zijn voor omwonenden om de Sint-Jansbergsesteenweg met de
wagen te bereiken. De aannemer verwijdert over 1,3 km de oude onder- en bovenlaag asfalt en plaatst een
nieuwe laag en markeringen. De Sint-Jansbergsesteenweg zal een aanzienlijk niveauverschil  hebben na de
freeswerken en het is niet mogelijk om plaatselijk verkeer over de pas aangebrachte onderlagen te laten
rijden. We vragen dan ook om uw begrip en om uw wagen elders te parkeren op:

● Dinsdag 25/05, wanneer de aannemer de oude onder-en bovenlaag van de volledige rijweg affreest
● Woensdag 26/05, wanneer de nieuwe onderlaag geplaatst wordt.
● Donderdag 27/05, wanneer de aannemer de nieuwe bovenlaag en markeringen aanbrengt.

Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: hebben nog steeds doorgang via de werfzone
● Fietsers: kunnen met fiets aan de hand de werfzone betreden of volgen ook de lokale omleiding via

de Celestijnenlaan
● Openbaar vervoer: de vier bushaltes Berg Tabor, Ter Elst, Populierenlaan en Groeneweg krijgen

via De Lijn een tijdelijke halte. Meer info via routeplanner van De Lijn
● Auto’s: 1 nacht grote omleiding via E40 en E314 tijdens sluiting kruispunt Tervuursesteenweg, lokale

omleiding via de Celestijnenlaan tijdens de afsluiting Sint-Jansbergsesteenweg (zie boven voor meer
details)

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. 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/heverlee

Met vriendelijke groeten,

Yoeri Vernelen
Leidend ambtenaar

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

