Gewestuitvoering n2 - Groot Herk

&
beveiliging

Verfraaiing

Betreffende het wegvak op het grondgebied Herk-de-Stad, vanaf Halen
(Keldermans), meterpunt 55.9 tot meterpunt 63, grens Berbroek Spalbeek
over een afstand van +- 7 km, geven we een overzicht van de werken die op
korte, middellange en lange termijn zullen uitgevoerd worden.
Meterpunt 55.9, ter hoogte van
meubelen Keldermans, Donk
Uitvoering op middellange termijn van
een minirotonde met beveiligde fietsen voetgangersovergangen.
Een minirotonde is de meest eenvoudige en goedkoopste uitvoering van een
rotonde.
Een minirotonde bestaat uit slechts één
rijstrook, al dan niet met vrijliggend
fietspad. In het midden is een lichte
verhoging aangebracht. De term ‘mini’
slaat op de diameter van de buitenstraal
die duidelijk minder moet zijn dan de
(standaard) 18 m.
Afsluiting van de Zwarte Duivelsstraat
Halen ter hoogte van de Gete behalve
voor lijnbussen, fietsers en voetgangers.
De middenberm en de zijberm zuidkant
zullen van groen voorzien worden.
Meterpunt 56.5, kruising Kasteelstraat, Donk
Uitvoering op middellange termijn van
de afsluiting van de Kasteelstraat voor
alle autoverkeer en het realiseren van
een oversteek voor fietsers en voetgangers.
Meterpunt 56.9, kruising Pastorijstraat – Winningweg, Donk
Uitvoering op korte termijn van het
plaatsen van verkeerslichten (rode
lichten) met beveiliging voor fietsers en
voetgangers.
Meterpunt 57, kruising Meerhoutstraat – Winningweg, Donk (garage
Haesen)
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Uitvoering op middellange termijn van
beveiligde oversteken voor fietsers en
voetgangers met middengeleide groenaanplanting (bomen).
Meterpunt 57.3, kruising Th. Donnéstraat – Vroentestraat, Donk
Uitvoering op middellange termijn van
een minirotonde met fietsbegeleiding
en voetgangersoversteek en een middengeleider met groen en bomen.
Meterpunt 58.1, kruising Diestersteenweg – Zevenheldenlaan, Herk
Uitvoering op lange termijn van de
vervanging van het bestaand kruispunt
met lichten door een grote rotonde.
Meterpunt 58.3, kruising Diestersteenweg – Halbeekstraat, Herk
Uitvoering op lange termijn van oversteek beveiliging voor fietsers en voetgangers en groen aan de berm zuidkant
met bomen.
Meterpunt 58.9, kruising Industrieweg Daelemveld, Herk
Uitvoering op korte termijn van een
kruispunt met lichten (rode lichten) en
oversteken van fietsers en voetgangers,
met groene afboordingen (bomen) in
de zijbermen, het geheel als ontsluiting
van het industrieterrein en de beveiliging ter hoogte van de Industrieweg.
Meterpunt 59.7, kruising Hasseltsesteenweg – Molenstraat,Herk
Uitvoering op lange termijn van de
vervanging van de verkeerslichten door
een grote rotonde.

Meterpunt 60.1, kruising Kiezelweg n717, Schulen
Blijft ongewijzigd (lichten).
Meterpunt 60.5, kruising Oude
baan, Schulen
Uitvoering op lange termijn van een
beveiligde oversteekplaats voor fietsers
en voetgangers en afscherming van het
noordelijk dubbel fietspad met groen
en bomen.
Meterpunt 61.5, kruising St.- Jorislaan, Schulen
Uitvoering op korte termijn van een
minirotonde met beveiligde oversteken
voor fietsers en voetgangers.
Meterpunt 62.1, kruising Kapelstraat – Bosstraat, Berbroek
Uitvoering op korte termijn van een
kruispunt met verkeerslichten (rode
lichten), met beveiligde oversteken
voor fietsers en voetgangers en middengeleider met bomen en zijbermen
met groen ter hoogte van de toekomstige Aldi winkel.
Meterpunt 63, kruising Business
Park Berbroek (vroegere Aveve) op
scheiding met Spalbeek
Uitvoering op lange termijn van het
behouden van één ontsluitingsweg (in
en uit) van het park, met noordelijke
afbakening met bomen en groen.

Al deze gegevens zijn geldig vanaf het
moment van goedkeuring in september
2009.
Bij iedere deeluitvoering is het mogelijk dat nog enkele specifieke details
worden aangepast.
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