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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Plaatsen van definitieve wegmarkering op de Naamsepoort (R23)
‘s avonds en ‘s nachts: geur- en beperkte geluidshinder voor omwonenden

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?
● Volledige Naamsepoort (R23) met deel van aansluitende verbindingswegen in elke

rijrichting op de ring van Leuven. Door het koude en natte weer bij de start van de
paasvakantie konden de geplande werken niet plaatsvinden. De aannemer start de
werken nu in de laatste week van mei op en we duimen voor goed weer!

Wanneer?
● Startdatum: dinsdag 24 mei vanaf 20u. ‘s avonds
● Einddatum: tot zondag 29 mei 6u. ‘s ochtends

Wat houden de werken in?
● Nieuwe markering en plaatselijk extra fietssuggestiestroken:

Voor de start van het WK wielrennen in Leuven, na de aanpassingen aan de Naamsepoort,
werden er in overleg met de stad Leuven tijdelijke markeringen aangebracht voor de zomer
van 2021.  De aannemer zet alle verfmarkeringen om in nieuwe definitieve markeringen. In
dezelfde week worden aansluitend ook nog extra fietssuggestiestroken van 1m75 breed
aangebracht op de Naamsesteenweg rijrichting stad Leuven tot aan bushalte Naamsepoort
ter hoogte van het Ruelenspark. De fietssuggestiestroken sluiten aan op de by-pass voor
fietsers ter hoogte van ‘t Kaffaat.

Geurhinder en in minder mate geluidshinder, parkeren en bereikbaarheid
● Mobiel team werkt in fasen: Een mobiel team brengt in verschillende fasen de

nieuwe markeringen aan. De nieuwe markeringen zijn duurzamer omdat ze dikker van
structuur zijn en daardoor langer houdbaar. Tijdens het WK wielrennen 2021 mocht er niet
teveel reliëf op de rijweg aanwezig zijn, om valpartijen tijdens de sprint van wielrenners te
voorkomen. Om die reden werd er na de aanpassingen voor fietsers aan de Naamsepoort

http://www.wegenenverkeer.be


vorig jaar tijdelijke verfmarkering aangebracht. Op de webpagina kan u de fasen en kleine lokale
omleidingen in detail bekijken: www.wegenenverkeer.be/leuven.

● Geurhinder, maar sneller droog: Koudplast heeft wel een geur die langer blijft hangen, omwille van
de chemische samenstelling. De definitieve markering in koudplast heeft als voordeel dat het veel
sneller overrijdbaar is dan de verfmarkering die langer moet uitdrogen. De geluidshinder is eerder
beperkt, omdat er geen freeswerken aan voorafgaan.

● Parkeerverbod: Enkel vanaf de Naamsepoort tot en met nr 72 richting Namen op de
Naamsesteenweg zal er tijdelijk parkeerverbod zijn tijdens de duur van de werken. Dit duurt
maximum een week.

Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: weinig of beperkte hinder
● Fietsers: aan fietsers wordt vriendelijk gevraagd om rekening te houden met de werken van het

mobiele team en niet over de pas aangebrachte markering te fietsen
● Openbaar vervoer: weinig of beperkte hinder ter hoogte van de mobiele werf
● Auto’s: Een mobiel team werkt binnen tijdelijke signalisatie. Weinig of beperkte hinder ter hoogte

van de mobiele werf. Het mobiele team houdt rekening met alle weggebruikers en werkt in
weghelften/fasen. Een aantal kleine lokale omleidingen worden ingesteld.

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/leuven

Met vriendelijke groeten,

Mieke Pappaert
Werfleider

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

