
Vernieuwing Waversebaan 
 
De Waversebaan in Heverlee wordt vernieuwd. Vorig jaar werden al nieuwe leidingen en kabels 
gelegd door de nutsmaatschappijen. Op 10 februari gaan dan de werken aan de rijbaan en fietspaden 
van start. Aannemer Groep Vanhoeyveld streeft ernaar om de werken vóór het bouwverlof te 
voltooien. 
 
De aannemer begint met de aanleg van de fietspaden. “Deze worden verbreed en zullen hoger liggen 
dan de rijbaan.” legt Dirk Vansina, schepen van Openbare Werken, uit: “Op die manier wordt de 
veiligheid van de fietser vergroot. Naast het fietspad komt er een groene schuwzone die zorgt voor 
een betere waterinfiltratie.” Er worden ook vier wegversmallingen aangelegd met een groene invulling. 
Het smallere wegprofiel zorgt ervoor dat het gemotoriseerd verkeer trager rijdt.  
 
De werken gebeuren in fases. Eerst is het deel vanaf het kruispunt Hertog Engelbertlaan/ Koning 
Leopold-III laan tot aan de Raalbeeklaan aan de beurt. In een tweede fase wordt de Waversebaan 
tussen de Raalbeeklaan en de autosnelweg aangepakt. Als laatste wordt het kruispunt zelf vernieuwd. 
Dit zal gebeuren in juli om de hinder te beperken. 
 
“Wegenwerken brengen altijd overlast mee voor de buurt. Ik vind het belangrijk dat we in nauw contact 
staan met de bewoners”, aldus schepen Vansina. “Er wordt vanavond een infoavond georganiseerd 
om de buurt te informeren en hen de kans te geven om vragen te stellen. Via bewonersbrieven 
houden we hen op de hoogte van nieuwe fases of wijzigingen van de timing. En ook via de website 
van de stad is alle informatie terug te vinden.”  
 
Het uitbreken en vernieuwen van de rijbaan gebeurt trouwens in elke fase als allerlaatste. Op die 
manier blijven de woningen zo lang mogelijk toegankelijk voor de bewoners.  
 
Voor doorgaand verkeer wordt de Waversbaan volledig afgesloten. Op de website van de stad worden 
de omleidingen tijdens de verschillende fases verduidelijkt met plannetjes. Opgelet, ook voetgangers 
en fietsers moeten een omleiding volgen. De bushaltes op de Waversebaan worden niet bediend 
tijdens de duur van de werken. Voor meer informatie in verband met de omleiding van de bussen kan 
je contact opnemen met De Lijn. 
 
 
Deze werken zijn mogelijk dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse Gewest. 
 
 

https://www.leuven.be/waversebaan?utm_campaign=2020&utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_content=2020-02022020-werkenwaversebaan&fbclid=IwAR2cUWXo5Ifts3BBzkzLy6WfcCjNAlGptYTEWOwFwlZmBHAh_8Wt8Bg6S0k

