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Online infosessie - Maandag 16 november 2020 

N729 Terlaemenlaan 
Heusden-Zolder 

De online infosessie start zo dadelijk. 



Huisregels

• Zet je microfoon uit. 

• Een vraag stellen of reageren op een andere vraag, doe je via 
de chat-functie. De moderator zal de vragen overlopen en door 
de sprekers laten beantwoorden.

• Dit is een algemene infosessie is. Gelieve daarom bij voorkeur 
vragen te stellen in het algemeen belang. Individuele vragen 
zijn welkom op bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be.
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Verwelkoming
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Lode SCHOPS
Gemeente Heusden-Zolder, Schepen Mobiliteit en Openbare Werken



Inhoud

• Wie is wie?

• Situering & krachtlijnen ontwerp

• Timing & uitvoering

• Communicatie & contact

• Vragenronde
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Wie is wie? 

Frederik BRONCKAERTS
Wegen en Verkeer, Bereikbaarheidsadviseur 
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Wie is wie? 
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• Opdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer 

• Medefinancierder: Gemeente Heusden-Zolder

• Partners: Agentschap Natuur en Bos, Circuit Zolder, 
Provincie Limburg

• Studiebureau: Arcadis

• Aannemer hoofdwerken: nog niet gekend



Context & situering

Joris VAN DEN EYNDE
Studiebureau Arcadis, Projectingenieur
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Situering



Situering

• N729 Terlaemenlaan ligt in het zuiden van de gemeente 
Heusden-Zolder

• De projectzone omvat de volledige rijweg, van iets na de 
Kerkstraat tot net voorbij de carpoolparking

• Verbindingsweg tussen Hasselt en Heusden-Zolder en 
belangrijk voor de ontsluiting van het Circuit Zolder, de 
omliggende woonwijken Bolderberg, Viversel en Boekt

• Aansluiting op snelweg E314 via complex 27 Circuit Zolder



Krachtlijnen 
nieuw ontwerp
Joris VAN DEN EYNDE
Studiebureau Arcadis, Projectingenieur
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Aandachtspunten

Fietsers
• Fietspaden zijn aanliggend en onvoldoende breed
• Ter hoogte van zijstraten en trekpleisters ontbreken veilige 

fietsoversteekplaatsen

Gemotoriseerd verkeer
• Wegdek vertoont plaatselijk sporen van slijtage
• Kruispunten niet veilig ingericht

Omgeving
• Biologisch en cultuurhistorisch waardevol gebied



Doelstellingen

• Verhogen van de algemene verkeersveiligheid, met een 
bijzondere aandacht voor de fietsers

• Aandacht en respect voor het waardevol natuurgebied, 
zowel tijdens de werken als in de vernieuwde toestand



Krachtlijnen: hoe doelstellingen realiseren? 

• Vrijliggend dubbelrichtingsfietspad in asfalt, aan de kant van het 
Circuit

• Twee beveiligde fietsoversteekplaatsen, aan de koppen van het 
fietspad, t.h.v. parking Circuit Zolder en carpoolparking

• Heraanleg kruispunten Westlaan en Snelwegstraat: rijweg
ingesnoerd, zodat verkeer snelheid matigt en beter zicht heeft op 
fietsers in voorrang

• Volledige heraanleg van het wegdek met een nieuwe toplaag asfalt

• Ontsnipperingsmaatregelen, o.a. aanleg twee amfibietunnels, 
heraanplanten inheemse bomen



Krachtlijnen: ontwerp in detail 

N729, dwarsprofiel dubbelrichtingsfietspad 



Krachtlijnen: ontwerp in detail 

N729, dwarsprofiel snelwegbrug E314



Krachtlijnen: ontwerp in detail 

Waarom een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad, aan de kant 
van het Circuit?

Voor de fietsveiligheid
• Kant met meeste toegangen tot trekpleisters en zijstraten, waardoor 

oversteekbewegingen worden beperkt
• Vermijden van kruisingen met op- en afrit snelweg

Voor het natuurbehoud
• Gebied met zeer hoge biologische en cultuurhistorische waardering 

(Natuurgebied, habitat- en vogelrichtlijnen, VEN-gebied)
• Ruimte is beperkt, inname aan weerskanten onverdedigbaar 



Krachtlijnen: ontwerp in detail 

N729, ontwerp kruispunt parking Circuit Zolder

Parking 
Circuit Zolder



Krachtlijnen: ontwerp in detail 

N729, ontwerp kruispunt Westlaan

E314: Oprit naar Genk, afrit 
komende van Lummen

Westlaan



Krachtlijnen: ontwerp in detail 

N729, ontwerp kruispunt Snelwegstraat

Snelwegstraat

E314: Oprit naar Brussel/Antwerpen, 
afrit komende van Genk



Timing & uitvoering

Frederik BRONCKAERTS
Wegen en Verkeer, Bereikbaarheidsadviseur
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Timing: wat zijn de volgende stappen?

Najaar 2020
• Openbaar onderzoek (start 9/11, 30 dagen)
• Aanbestedingsprocedure

2021
• Bouwrijp maken
• Nutswerken 
• Aanleg fietspad en vernieuwing rijweg

Planning steeds onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.



Gefaseerde uitvoering van de werken

Fase 1
• Bouwrijp maken van bermen om ruimte te maken voor 

verplaatsingswerken van de nutsmaatschappijen

Fase 2 (± 5 maanden)
• Gelijktijdig nutswerken (westkant, zijde Circuit) en heraanleg 

oostkant van de rijweg

Fase 3 (± 5 maanden)
Ø Aanleg fietspad en heraanleg rijweg (westkant, zijde Circuit)

Fase 4 (weekend)
• Toplaag asfalt volledige projectzone 



Minderhinder-maatregelen

Doorgaand verkeer 
• Eenrichtingsverkeer langs de werf naar Heusden-Zolder
• Omleiding naar Hasselt via N72 over Halveweg (Zonhoven), 

Zwanestraat en Zandstraat

Plaatselijk verkeer en fietsers
• Via omliggende gemeentewegen, rond de werfzone

Trekpleisters en zijwegen
• Circuit Zolder, carpoolparking, op- en afritten E314 maximaal 

bereikbaar, uitgezonderd kortstondige onderbreking



Communicatie &
Contact
Frederik BRONCKAERTS
Wegen en Verkeer, Bereikbaarheidsadviseur
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Communicatie

Kanalen
• Website www.wegenenverkeer.be/heusden-zolder
• Digitale nieuwsbrief, bewonersbrieven, e-mail, telefoon, 

plaatsbezoek
• Pers
• Gemeentelijke kanalen

Op belangrijke mijlpalen
• Openbaar onderzoek 
• Start werken, met focus op minder hinder, fasering en 

bereikbaarheid (begin 2021)
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http://www.wegenenverkeer.be/heusden-zolder


Communicatie

Bereikbaarheidsadviseur AWV
• Frederik Bronckaerts
• bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be
• 011 433 855

Werfkeet aannemer
• Locatie te bepalen
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Vragenronde

Daniëlla HOUBEN – Wegen en Verkeer, Projectmanager
Frederik BRONCKAERTS – Wegen en Verkeer, Bereikbaarheidsadviseur
Joris VAN DEN EYNDE– Studiebureau Arcadis, Projectingenieur
Yuri ALDERS– Gemeente Heusden-Zolder, Specialist Mobiliteit
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Online infosessie - Maandag 16 november 2020 

N729 Terlaemenlaan 
Heusden-Zolder 

Bedankt voor uw aandacht! Vragen? 
Bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be


