
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Hasselt, 15 oktober 2020 

 
Herinrichting kruispunt N2 Steenweg x Kapelstraat x Bosstraat 
in Berbroek, Herk-de-Stad 
Infosessie op woensdag 28 oktober, 20 uur, CC De Markthallen 
 
Geachte mevrouw, heer,  
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) zal het kruispunt vernieuwen van de 
N2 Steenweg met de Kapelstraat en de Bosstraat in Herk-de-Stad. Het moet de 
woon- en schoolomgeving in deelgemeente Berbroek beter ontsluiten en 
verkeersveiliger maken. Dit najaar zetten we hiervoor de nodige administratieve 
stappen. De herinrichting is vermoedelijk pas voor de zomer van 2021. 
 
In deze bewonersbrief informeren we u over de krachtlijnen van het project en 
de eerstvolgende stappen. We nodigen u bovendien vriendelijk uit op een 
infoavond.  
 
Krachtlijnen: vrijliggende fietspaden, verkeerslichten en groene middenberm 
Het kruispunt kampt vandaag met enkele knelpunten. De fiets- en voetpaden zijn 
onvoldoende veilig en de verkeersafwikkeling loopt moeizaam. De Steenweg 
vormt een barrière tussen de Bosstraat en de Kapelstraat. Met het nieuwe 
kruispuntontwerp wil AWV de verkeersveiligheid vergroten, de woon- en 
schoolomgeving beter ontsluiten en de voorzieningen van het openbaar vervoer 
verbeteren.  
 
Wat verandert er concreet?  
● De fietspaden worden vrijliggend, voldoende breed en verhoogd 

aangelegd. Rondom het kruispunt worden ook de voetpaden aangepakt. Op 
de Steenweg komen oversteekpunten zodat fietsers en voetgangers in 
twee tijden kunnen oversteken.  

● Op het kruispunt komen verkeerslichten. De beide afslagstroken op de 
Steenweg richting de Kapelstraat en de Bosstraat worden maximaal 
verlengd en krijgen een verhoogde, groene middengeleider. Dat verhoogt 
het veiligheidsgevoel van de automobilist en zal de verkeersafwikkeling 
verbeteren.  

● De bushaltes op de Steenweg worden vernieuwd en uitgerust met 
schuilhuisje en fietsenstalling.  

 
Surf naar www.wegenenverkeer.be/herk-de-stad en ontdek het vernieuwde kruispunt.  

 

http://www.wegenenverkeer.be/herk-de-stad


Welke stappen moeten we nog zetten?  
De effectieve werkzaamheden zijn nog niet voor binnenkort. AWV zet dit najaar de nodige 
administratieve stappen om het projectontwerp te finaliseren en de omgevingsvergunning aan te 
vragen. In het kader van die vergunningsaanvraag zal er nog een openbaar onderzoek plaatsvinden.  
 
Pas midden 2021 starten de eerste werken op het terrein. Daarbij zijn eerst de nutsmaatschappijen 
aan zet om hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom te vernieuwen. 
Aansluitend kan AWV de herinrichting van het kruispunt aanvatten, die vermoedelijk ongeveer een 
half jaar zal duren. Bovenstaande planning is echter steeds onder voorbehoud en kan nog wijzigen.  
 
 

Infosessie op woensdag 28 oktober (20 uur) 
Om bewoners uitgebreider te informeren organiseren AWV en Herk-de-Stad een infosessie op 
woensdag 28 oktober, vanaf 20 uur, in CC De Markthallen. De projectpartners lichten dan de plannen 
toe en staan uitgebreid stil bij uw vragen.  
 
Wij vragen u om uw aanwezigheid te bevestigen (verplicht) via de bereikbaarheidsadviseur. Zijn 
contactgegevens vindt u onderaan de brief. Gelieve uw mondmasker mee te brengen.  
 
Opgelet: wanneer wij de veiligheidsmaatregelen niet kunnen garanderen, zullen wij de infosessie 
digitaal organiseren. Wij zullen u in dat geval tijdig verwittigen. 
 
Blijft op de hoogte 
Een uitgebreide projectomschrijving vindt u op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer op 
www.wegenenverkeer.be/herk-de-stad. Wilt u automatisch op de hoogte blijven, schrijf u dan in 
voor de digitale nieuwsbrief via bovenstaande website. Zo blijft u vlot op de hoogte.  
 
Met vragen over de werken kan u terecht bij uw bereikbaarheidsadviseur op het nummer 011 433 
855 (tijdens de kantooruren) of via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be  
 
Met vriendelijke groeten, 
Agentschap Wegen en Verkeer Limburg 

http://www.wegenenverkeer.be/herk-de-stad
mailto:bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be

