
 

START HERAANLEG FIETSPADEN GELDENAAKSEBAAN 

Op maandag 16 april 2018 start de aannemer van de stad in een deel van de Geldenaaksebaan met 

het volledig vernieuwen van de fiets- en voetpaden. De fietspaden worden vernieuwd in de zone 

tussen Geldenaaksebaan nummer 223 en het kruispunt met de Meerdaalboslaan.  

De werken worden uitgevoerd in verschillende fases. Het deel tussen de Meerdaalboslaan en het 

verkeersplateau bij Salco is als eerste aan de beurt. Daarna verhuizen de werken naar het deel tussen 

de school en huisnummer 223. Per deel wordt eerst één zijde afgewerkt, daarna pas verhuizen de 

werken naar de overzijde van de straat. Verwacht wordt dat de werken klaar zullen zijn op 9 juli 

2018. 

GELDENAAKSEBAAN AFGESLOTEN VOOR DOORGAAND AUTOVERKEER 

Om de werken mogelijk te maken wordt de Geldenaaksebaan tussen de Milseweg en de 

Meerdaalboslaan afgesloten voor doorgaand autoverkeer en ander gemotoriseerd vervoer. Er wordt 

een omleiding aangeduid. 

Plaatselijk verkeer blijft toegelaten, telkens slechts in één deel van het projectgebied. In een 1ste 

fase blijft verkeer mogelijk vanaf de Milseweg tot bij Salco. Later, in de 2de fase, zal plaatselijk verkeer 

mogelijk zijn vanaf de Meerdaalboslaan tot bij het verkeersplateau. De school blijft zo tijdens de 

werken bereikbaar. Het verkeersplateau vormt in beide fases de grens van de werfzone binnen het 

projectgebied. In de werfzone is geen autoverkeer mogelijk.  

EXTRA BREDE PASSAGEZONE VOOR VOETGANGERS EN FIETSERS 

Voetgangers en fietsers kunnen de werken wel passeren. Tijdens elke werkfase houdt de aannemer 

een halve rijbaan én het aanliggend voet- en fietspad vrij voor fietsers en voetgangers. Anders dan 

tijdens de nutswerken in het najaar is de passagezone uitsluitend voorbehouden voor fietsers en 

voetgangers. 

VERVANGHALTES DE LIJN 

Tijdens de werken bedienen de bussen van De Lijn de volgende haltes tijdelijk niet: ‘Heverlee: Sint-

Albertus College’, ‘Heverlee: Petrusberg’ en ‘Heverlee: Milseweg’. Haltes ‘Heverlee: Sterrekes’ en 

‘Heverlee: Pakenstraat’ dienen als vervanghaltes.  

 

 

start werken: 16 april 2018 

geplande einddatum: 9 juli 2018  

 


