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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken in Heverlee en Oud-Heverlee op de Naamsesteenweg (N251) aan
toegankelijke bushaltes en nieuwe middeneilanden met beveiligde fiets- en
voetgangersoversteken.

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?
● Eerste werfzone aan beide bushaltes ‘De Jacht’ op de Naamsesteenweg in Heverlee

tussen de zijstraten Huttelaan - De Jacht en Berthe Gottignystraat. De tweede
werfzone is verderop in Oud-Heverlee, aan beide bushaltes ‘Blanden Oud Station’
eveneens op de Naamsesteenweg ter hoogte van het kruispunt O.L.-Vrouwstraat en
Bierbeekstraat.

Wanneer?
● Startdatum: 11/05/2022
● Einddatum: eind juni 2022

Wat houden de werken in?
Na de werken aan de fietspaden en de rijweg in Heverlee (Leuven) en de fietspaden in het
verlengde van het kruispunt Brainestraat en Duivenstraat in Oud-Heverlee, kan er dankzij extra
middelen vanuit het Herstelplan van de Vlaamse regering ook sneller werk gemaakt worden om
een aantal  bushaltes toegankelijker te maken en gelijktijdig veilige oversteekplaatsen aan te
leggen. We bezorgen eenzelfde brief voor beide werfzones, omdat de hinder op de
Naamsesteenweg voor iedereen gelijk zal zijn. De aannemer zal op een bepaald moment gelijktijdig
op beide locaties aan het werk zijn.

Eerste werfzone in Heverlee (Leuven):
● Bushaltes ‘De Jacht’ in beide richtingen Leuven en Waver: beide bushaltes krijgen een

verhoogd busperron en worden daardoor toegankelijker. Het weggedeelte tussen de Huttelaan,
De Jacht en Berthe Gottignystraat krijgt een lichte asverschuiving en een middeneiland, zodat er
veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers kunnen aangelegd worden. Voetgangers
kunnen daardoor de Naamsesteenweg in twee keer oversteken. De fietspaden worden achter de
bushaltes aangelegd, zodat er geen conflicten meer zijn tussen fietsers en op- en afstappende
klanten van Le Tec/De Lijn.

http://www.wegenenverkeer.be


Tweede werfzone in Blanden (Oud-Heverlee):
● Bushaltes ‘Blanden Oud Station’ in beide richtingen Leuven en Waver: beide bushaltes krijgen een

verhoogd busperron en schuiven wat dichter naar het kruispunt met de O.L. -Vrouwstraat en
Bierbeekstraat. Iedereen kan na de werken de bus vlotter nemen.

De bussen zijn voor iedereen toegankelijker na de werken en stoppen in de toekomst op de rijweg.
Via www.wegenenverkeer.be/leuven of /oud-heverlee kan u beide ontwerpplannen uitvergroot bekijken.

Parkeren en bereikbaarheid bij start van de werken
Er wordt lokaal een parkeerverbod ingesteld tijdens de werken aangezien de parkeerstrook tijdens de
werken ingenomen wordt als tijdelijk rijvak of als extra ruimte voor de aannemer. De aannemer steekt nog
een extra brief in de bus als de oprit of garage voor de woning tijdelijk niet bereikbaar is tijdens de werken.

Hinder voor weggebruikers in beide werfzones
● Voetgangers: kunnen langs beide werfzones nog doorwandelen.

● Fietsers: Fietsers worden in beide zones tijdens de werken telkens naar het andere fietspad aan de
overkant van de straat geleid via het lichtengeregeld kruispunt of een tijdelijke oversteekplaats
voor fietsers.

● Openbaar vervoer: Mogelijke vertragingen of aanpassingen bediening op buslijn 18. De Waalse
Vervoersmaatschappij Le Tec vraagt om gebruik te maken van haar online diensten via

http://www.wegenenverkeer.be/leuven


www.letec.be, omdat hier de meest actuele info meegegeven wordt. Raadpleeg voor vertrek zeker
uw traject via de app of de webpagina.

● Doorgaand verkeer: Op de Naamsesteenweg zal er richting Namen nog kunnen gereden worden.
Voor richting Leuven geldt een omleiding via de Expresweg (N25), E40, E314 en afrit Koning
Boudewijnlaan

● Lokaal verkeer: Opgelet: Voor de eerste werfzone in Heverlee wordt de Huttelaan aan de kant van
de Naamsesteenweg afgesloten. Omwonenden volgen een korte omleiding via de Middelweg en
Koning Leopold-III laan. De inwoners van de doodlopende straten De Jacht en Berthe Gottignystraat
kunnen via een tijdelijke wegverharding met aangepaste snelheid de werfzone passeren. Voor de
tweede werfzone in Oud-Heverlee kan bestemmingsverkeer via de versmalde wegstroken nog tot
aan de eigen oprit geraken. Om richting Leuven te rijden, maken zij ook gebruik van de ingestelde
omleiding via de Expresweg (N25) - E40 - E314 en Koning Boudewijnlaan (N264)

Vlaams herstelplan: werken aan toegankelijke bushaltes
COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering
een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van
cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu. Ook de
aanpassingen aan de bushaltes en veilige oversteekplaatsen in Heverlee en Oud-Heverlee worden
deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd.

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.

Meer info?
Actuele informatie over deze werken kan u terugvinden op de website: www.wegenenverkeer.be/leuven en
www.wegenenverkeer.be/oud-heverlee

Met vriendelijke groeten,
Jeroen Bollion
Werftoezichter

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

https://www.letec.be/
https://meldpuntwegen.be/meldpuntwegen/index.html
http://www.wegenenverkeer.be/leuven
http://www.wegenenverkeer.be/oud-heverlee

