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Herinrichting Herebaan-Oost x Europarklaan

Ondernemersclub Houthalen-Helchteren & Parkmanagement, Espa (Europark), 6 september 2018
Beste ondernemer,
Dit najaar starten de gemeente Houthalen-Helchteren en Infrax infrastructuur- en rioleringswerken
aan het kruispunt van de Herebaan-Oost met de Europarklaan. De werken beogen een betere
verkeersafwikkeling en meer veiligheid voor alle weggebruikers.
WAT DOEN WE?
 We vervangen het kruispunt van de Herebaan-Oost en de Europarklaan door een rotonde.
 We moderniseren het kruispunt van de Herebaan-Oost en de Ringlaan.
 We asfalteren de volledige Herebaan-Oost, inclusief aanpalende kruispunten (Kerkhofstraat,
Geerstraat), vanaf ongeveer huisnummer 46 tot net voorbij huisnummer 107A. In diezelfde
zone, langs weerszijden van de Herebaan-Oost, leggen we nieuwe fietspaden.
 We voorzien een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel en we verplaatsen waar nodig de
nutsleidingen voor elektriciteit, telecom, water en gas.
WAAROM DOEN WE DAT?
 De Herebaan-Oost, ter hoogte van de Europarklaan, kampt met een gestremde
verkeersafwikkeling. De ontsluiting van de industriezone Europark loopt stroef.
 Door de aanleg van een rotonde en moderne weginfrastructuur willen we de algemene
verkeersdoorstroming op de Herebaan-Oost verbeteren en specifiek de industriezone
Europark optimaal ontsluiten. Tegelijk vergroten we de verkeersveiligheid voor alle
weggebruikers.
 Via een gescheiden rioleringsstelsel wordt regenwater en afvalwater apart opgevangen en
afgevoerd.
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WELKE FASES VOLGEN WE?
 We voeren de werken uit in drie fases:
o Fase 1: november 2018 – februari 2019
 voorbereidende werken voor nutsmaatschappijen
o Fase 2: februari 2019 – eind 2019
 infrastructuur- en rioleringswerken
o Fase 3: begin 2020
 toplaag asfalt, afwerking, groenaanleg (uitgevoerd in deelfasen)

Een gedetailleerde timing per (deel)fase volgt later.
WELKE VERKEERSMAATREGELEN NEMEN WE ZODAT EUROPARK BEREIKBAAR BLIJFT?
 De Europarklaan blijft altijd bereikbaar. Ter hoogte van de werfzone kan beurtelings verkeer
over één rijstrook passeren. De verkeersafwikkeling wordt met verkeerslichten geregeld.
 Per fase voorzien we telkens omleidingen voor zowel lokaal als bovenlokaal verkeer:
o Fase 1: werken buiten de rijweg. Geen of beperkte hinder voor het verkeer.
o Fase 2: Herebaan-Oost, tussen Europarklaan en Ringlaan, volledig afgesloten.
 Omleiding plaatselijk verkeer: plan 1 (bijlage)
 Alternatieve omleiding om werfzone te ontlasten: plan 2 (bijlage)
 Fietsomleiding: plan 3 (bijlage)
o Fase 3: werken op één helft van de rijweg, verkeer over versmalde rijstrook op
andere helft van de rijweg. Voor de aanleg van de toplaag wordt de rijweg (in
verschillende delen) volledig afgesloten om naden in het asfalt te vermijden.
Uitvoering buiten de reguliere werktijden om de hinder te beperken.
HOE HOUDEN WE U OP DE HOOGTE?
Wij houden u op de hoogte van de planning, grote fasewissels en veranderingen in verkeerssituaties
via de websites van de gemeente Houthalen-Helchteren en het Parkmanagement HouthalenHelchteren. Ook versturen we u updates per e-mail via de mailinglijsten van de Ondernemersclub
Houthalen-Helchteren en/of het Parkmanagement.
Wilt u ons rechtstreeks contacteren? Dat kan! Neem daarvoor contact op met de
bereikbaarheidsadviseur voor dit project, Frederik Bronckaerts, via frederik@amaril.be of bel
011/433.855.
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Bijlage(n):
Omleiding plaatselijk verkeer (Plan 1), alternatieve omleiding (Plan 2) en fietsomleiding (Plan 3)
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