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Vragen over de werken?
Zie contactgegevens onderaan deze brief

Werken op de Leuvensesteenweg (N3) ter hoogte van de Aarschotsebaan

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?
● Leuvensesteenweg (N3) in Boutersem aan het kruispunt met de Aarschotsebaan, een

afstand van ongeveer 130 meter.

Wanneer?
● Startdatum: maandag 20 maart 2023
● Einddatum: vrijdag 28 april 2023

Wat houden de werken in?
● In afwachting van de volledige herinrichting van dit deel van de Leuvensesteenweg

worden de perrons van de bushaltes ‘Boutersem Jagershof’ al verhoogd aangelegd
en stopt de bus na de werken op de rijweg. De fietspaden worden ook achter de
bushalte aangelegd. Ook bussen kruisen in de toekomst het fietspad niet meer om de
haltehaven te bereiken. Dat is veiliger voor fietsers en klanten van De Lijn.

● Een deel van de linkse afslagstrook wordt ingenomen om twee middeneilanden aan
te leggen, zodat er een middenberm met lichte asverschuiving ter hoogte van het
kruispunt komt te liggen.

● De snelheid blijft 50 km/u. tot dit deel van de Leuvensesteenweg volledig wordt
heringericht met afgescheiden fietspaden.

Parkeren en bereikbaarheid
● Binnen de werfzone geldt een parkeerverbod. Tijdens de werken kunnen

omwonenden hun inrit beperkt bereiken.  De aannemer zal tijdelijke steenslag voorzien en
verwittigt de bewoners tijdig wanneer de oprit niet toegankelijk zal zijn. (zoals bv. bij aanleg
fundering of asfalt)

http://www.wegenenverkeer.be


Vanaf maandag 20 maart start een aannemer met de werken aan de bushaltes en de middenberm. De
werken duren een 6-tal weken tot 28 april. Er wordt in 2 fasen kant per kant gewerkt, waarbij fietsers op
het ingenomen rijvak een aparte fietscorridor krijgen.

Fase 1: werken rijrichting Tienen. Tijdens deze fase is de Aarschotsebaan opnieuw opengesteld en kan
lokaal verkeer weer gewoon de Leuvensesteenweg oprijden.

Fase 2: werken rijrichting Leuven. Opgelet: De Aarschotsebaan wordt in de tweede fase van de werken
afgesloten (3-tal weken). Lokaal verkeer wordt dan kort omgeleid via de Heidestraat en de Eksterstraat.

Hinder voor weggebruikers
● Voetgangers: hebben geen hinder tijdens de werken
● Fietsers: krijgen een aparte corridor langs de werfzone op de ingenomen rijstrook
● Openbaar vervoer op de Leuvensesteenweg: kan beurtelings passeren via tijdelijke verkeerslichten.

De buslijn 380 aan haltes ‘Boutersem Jagershof’ kan door de werken vertraging ondervinden.
Raadpleeg de routeplanner van De Lijn voor eventuele wijzigingen.

● Doorgaand verkeer: Het verkeer op de Leuvensesteenweg (N3) wordt geregeld met tijdelijke
verkeerslichten en kan in beide richtingen blijven doorrijden via versmalde rijstroken.

Grondige herinrichting op lange termijn
Op langere termijn plant Wegen en Verkeer een grondige herinrichting van de steenweg in Boutersem.
Meer info binnenkort (studie doortocht Roosbeek). We voorzien onder andere vrijliggende fietspaden en
een veilige omgeving, waar we de snelheid opnieuw kunnen verhogen tot 70 km/u.  In afwachting van de
volledige herinrichting van dit deel van de Leuvensesteenweg worden de bushaltes en de middenberm
via extra middelen uit relance versneld aangepast.

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/boutersem

Met vriendelijke groeten,

Mieke Pappaert
Werfleider

Je kan ons volgen via deze sociale mediakanalen:

De aannemer kan deze werken sneller opstarten dan eerst voorzien. Deze bewonersbrief is daardoor enkel
lokaal bedeeld binnen de werfzone en op de korte omleidingsweg in de Heidestraat en de Eksterstraat.  Alle
actuele informatie en deze brief kan u terugvinden op onze website.

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

