
Even geduld. Het online 
informatiemoment
start dadelijk.



Herinrichting van de 
Bergensesteenweg (N6)
Online informatiemoment

23 september 2020 - 19.00u tot 20.00u 



Programma

• Enkele huisregels
• Voorstelling panelleden
• De werken in een notendop

• De nieuwe Bergensesteenweg
• minderhinder-maatregelen

• Fase 1: kruispunten met G. Wittouckstraat en Olmenlaan
• Het 3D-infoloket
• Vragenronde
• Contact
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Enkele huisregels



Enkele huisregels
• Bedankt om deel te nemen aan deze alternatieve vorm van 

informatiemoment omwille van de maatregelen in het kader van het 
coronavirus.

• Vragen kan u tijdens de presentatie via de chatfunctie aan ons 
meegeven. Indien uw vraag specifiek aan iemand van het panel gericht 
is, kan u dit erbij zetten.

• Tijdens de vragenronde worden de gestelde vragen beantwoord. Als u 
nog bijkomende vragen of opmerkingen hebt, kan u die tijdens de 
vragenronde ook nog via de chatfunctie stellen.
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Voorstelling
panelleden



Voorstelling panelleden
Agentschap Wegen en Verkeer

• Werfleider Joren Duyck
• Werfleider Marc Marteau 

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw

• Schepen Mobiliteit en Verkeer Jan Desmeth
• Annelien Baes, technisch deskundige dienst Mobiliteit
• Diensthoofd communicatie Stéphanie Marchoul

Aquafin

• Projectmanager Stefan Imbrechts
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De werken in een 
notendop



De nieuwe Bergensesteenweg

• Herinrichting van Bergensesteenweg: samenwerking tussen partners
• Agentschap Wegen en Verkeer
• Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
• Aquafin

• Bergensesteenweg wordt opnieuw ingericht van oktober 2020  tot 
ongeveer 2026, zowel bovengronds als ondergronds
• Tussen kruispunt met Ruisbroeksesteenweg en kruispunt met Brusselbaan
• Over afstand van ongeveer 2,5 km
• In verschillende fases
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De nieuwe Bergensesteenweg

• Comfortabel openbaar vervoer
• Beter uitgeruste bushaltes
• Aparte busbaan wordt verlengd in rijrichting van Anderlecht

• Volwaardige fiets- en voetpaden
• Veiligere fietspaden en -straten
• Comfortabele voetpaden, oversteekplaatsen en middeneilanden

• Vlotter en duidelijker verkeer
• Afgebakende en gemarkeerde parkeerstroken
• Ventwegen om handelaars te bereiken
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Werken in 8 grote fases
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Zes jaar lang ingrijpende werken langs de 
Bergensesteenweg
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Zes jaar lang ingrijpende werken langs de 
Bergensesteenweg
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Zes jaar lang ingrijpende werken langs de 
Bergensesteenweg
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Minderhinder-maatregelen tijdens werken

Er worden verschillende maatregelen genomen tijdens de werken om de 
hinder te beperken:

• Werken in 8 fases om hinder zo lokaal mogelijk te houden
• Zoveel mogelijk op één weghelft werken en verkeer in beide richtingen op andere 

weghelft laten rijden
• Periodes waarin percelen (van handelaars of bewoners) niet bereikbaar zijn tot een 

minimum beperken
• Bereikbaarheid percelen in alle andere gevallen garanderen met oa. tijdelijke 

verhardingen en loopbrugjes 
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Timing en planning
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Fase 1: Kruispunten met 
G. Wittouckstraat en 
Olmenlaan



Kruispunten met G. 
Wittouckstraat en Olmenlaan
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• Parkeerplaatsen parallel aan 
Bergensesteenweg

• Verkeerslichten met drukknop
• Doorlopend afgescheiden fietspad
• Afslagstrook naar Olmenlaan
• Volwaardige bushalte naast weg



Planning voor werken aan G. Wittouckstraat en Olmenlaan 

Eerste deelfase: kant G. Wittouckstraat 
• Doorgaand verkeer verplaatst zich over 

één rijstrook in elke rijrichting
• Timing: 5 oktober 2020 - voorjaar 2021
• Omleiding lokaal verkeer en lijnbus 170
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Planning voor werken aan G. Wittouckstraat en Olmenlaan 

Tweede deelfase: kant Olmenlaan
• Verkeer richting Brussel over versmalde rijstrook
• Verkeer op N6 richting Halle volgt omleiding 
• Timing: voorjaar 2021 - najaar 2021

Derde deelfase: aanleg bushalte, middeneilanden en asfalt
• Timing: najaar 2021
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Omleidingen voor fietsers  
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3D-infoloket



Ontdek de Bergensesteenweg in 3D

De gemeente Sint-Pieters-Leeuw investeerde in een 3D-infoloket om de 
(toekomstige) werken op de Bergensesteenweg te visualiseren en te 
verduidelijken voor omwonenden, handelaars en inwoners van de 
gemeente. 
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Ontdek de Bergensesteenweg in 3D

• 11 standpunten op de Bergensesteenweg (NU en STRAKS)
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Ontdek de Bergensesteenweg in 3D

• Vraag- en antwoordmodule
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Ontdek de Bergensesteenweg in 3D

Om iedereen wegwijs te maken in het 3D-infoloket, werd er een 
instructievideo gemaakt.

26

http://www.youtube.com/watch?v=KRxRC77hPZQ


Waar kan ik het 3D-infoloket raadplegen?

Via de webpagina www.wegenenverkeer.be/bergensesteenweg
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http://www.wegenenverkeer.be/bergensesteenweg


Vragenronde



Contact



Contact
• Algemene informatie over herinrichting

• Website: www.wegenenverkeer.be/bergensesteenweg

• Vragen tijdens fase 1 (Georges Wittouckstraat en Olmenlaan)
• Bereikbaarheidsadviseur

• E-mail: bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be
• Telefoon: 0472 18 53 21

• Vragen over voorbereidende nutswerken fase 2 t.e.m. 8
• Synductis:

• E-mail: sien@synductis.be (vermelding van werfnummer 101774)
• Telefoon: 078 05 35 00 
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http://www.wegenenverkeer.be/bergensesteenweg
mailto:bereikbaar-vlbr@wegenenverkeer.be
mailto:sien@synductis.be


Bedankt voor uw 
aanwezigheid
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