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Ontdek het toekomstscenario voor de 
Leuvensesteenweg (N2) in Tielt-Winge

Benieuwd naar het resultaat 
van deze ontwerpstudie?
Bezoek tussen 1 en 17 december één van de vijf infoborden 
die verspreid staan in Tielt-Winge:

V.U.: Anne-Séverine Poupeleer, Agentschap Wegen 
en Verkeer - Diestsepoort 6 bus 81, 3000 Leuven 

Op vrijdag 17 december ben je tussen 
17u en 19u30 doorlopend welkom op de 
info- en dialoogmarkt in GC De Maere, 
Leuvensesteenweg 187 te Tielt-Winge 
om jouw opmerkingen, suggesties of 
ideeën met ons te delen. 

Meer info vind je via wegenenverkeer.be/
leuvensesteenweg-studie of scan deze 
QR code.

Je kan ons volgen via 
deze sociale mediakanalen.

Winkelcentrum Gouden 
Kruispunt — parking Torfs
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TER INFO

Het Agentschap Wegen en Verkeer
voert in het najaar van 2022 werken
uit op de N2, tussen de Blerebergstraat 
in Tielt-Winge en de Robbesrodestraat 
in Bekkevoort.

Er wordt onder meer een gescheiden
rioleringsstelsel aangelegd, de rijweg
krijgt een nieuwe indeling en er wordt
ruimte gemaakt voor bredere fi etspaden
in beide richtingen.

Meer info over die werken leest u op 
wegenenverkeer.be/tielt-winge en 
wegenenverkeer.be/bekkevoort.
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De herinrichting van de Leuvensesteenweg
De eerste stap naar de herinrichting van de Leuvensesteenweg is de opstart van een 
grootschalige studie. Sinds 2019 werkt Agentschap Wegen en Verkeer hiervoor samen met 
de lokale besturen van Leuven, Lubbeek en Tielt-Winge. De bedoeling is om uiteindelijk 
tot een gedragen ontwerp te komen dat zo goed mogelijk voorziet in de behoeften van 
de omgeving en van de gebruikers.

De eerste schetsmatige uitwerking van het studiewerk voor Lubbeek en Tielt-Winge is 
net afgerond. In Lubbeek werd dit werk net voor de zomer afgetoetst met de bewoners. 
Het studiewerk voor Kessel-Lo wordt vandaag nog verder verfi jnd. 

Over welk traject gaat het? 
De studie loopt tussen “de kop van Kessel-Lo” (Leuven) en de stelplaats van De Lijn 
in Kraasbeek (Tielt-Winge) en is ingedeeld in zes segmenten. Het resultaat van de 
studie wordt een integraal ontwerp voor de weginfrastructuur en de riolering van 
het 15,4 km lange stuk steenweg.

Toekomstscenario 
Leuvensesteenweg (N2) 
in Tielt-Winge

Betere en verhoogde of 
gescheiden fi etspaden

Meer verbindingen 
met groene en 

erfgoedwaardige gebieden 

Beveiligde 
oversteekplaatsen aan 

kruispunten

Aangepaste
snelheden

Betere doorstroming 
van het openbaar 

vervoer
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Welke plannen zijn er voor de N2 in Tielt-Winge?
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil van de Leuvensesteenweg een veilige en aangename 
weg maken waar voetgangers, fi etsers en automobilisten elk hun plaats hebben.

Volgende verbeterpunten staan centraal in dit ontwerp: 

wegenenverkeer.be/leuvensesteenweg-studie

Wil je de plannen in 
detail bekijken? 
Bezoek één van 

de 5 infoborden die 
verspreid staan in 

Tielt-Winge
zie kaartje volgende pagina

Grondgebied
Leuven

Grondgebied
Lubbeek

Grondgebied
Tielt-Winge
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