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Op- en afrittencomplex - Zwartberg (Genk)

Détails du projet
Activités
Construction de routes
Entrepreneurs
Willemen Infra
emplacement
Marcel Habetslaan
3600 Genk Belgique
Limburg BE

Maître(s) d'ouvrage
Agentschap Wegen & Verkeer
Montant
€6.400.000
Délai
1 an 1 mois
Début des travaux
08-2018
Fin des travaux
09-2019

Het drukke kruispunt van de Torenlaan en de Marcel Habetslaan in
Zwartberg (Genk) wordt omgevormd tot een veilig op- en
afrittencomplex. Op en rond het knooppunt komen fietstunnels en
vrijliggende fietspaden. Willemen Infra zorgt tegelijk voor een
nieuwe verbindingsweg richting de Opglabbekerzavel.
Het kruispunt van de Torenlaan met de Marcel Habetslaan staat
bekend als een gevaarlijk kruispunt. De herinrichting naar een open afrittencomplex moet de situatie veiliger maken en tegelijkertijd
de verkeersdoorstroming verbeteren. De Marcel Habetslaan wordt
doorgetrokken onder de oude spoorwegbrug en sluit via een nieuwe
verbindingsweg aan op de Opglabbekerzavel. Op die manier wordt
het stadion van voetbalclub KRC Genk beter bereikbaar via een
aparte toegangsweg en zal ook de ontsluiting van de industriezone
Zwartberg aanzienlijk verbeteren. Nieuwe fietspaden kruisen de open afritten via in totaal vier fietstunnels. En ook aan de fauna langs
het Kolenspoor werd gedacht. Zo zullen faunatunnels ervoor zorgen
dat kleine tot middelgrote dieren veilig de weg kunnen kruisen.
Om de impact op het verkeer en de omgeving zo klein mogelijk te
houden, worden de werken in verschillende fases uitgevoerd. Het
verkeer op de Torenlaan zal tijdens de werken in elke richting over
twee rijstroken kunnen blijven rijden. Enkel tijdens de vierde en
laatste fase moet het verkeer tijdelijk over één rijstrook. Wanneer in
het najaar wordt gestart met de aanleg van het op- en
afrittencomplex, wordt de aftakking van de Marcel Habetslaan onder
de Torenlaan richting Opglabbeek afgesloten. Het verkeer van
Zwartberg naar Opglabbeek moet dan een omleiding volgen. Alle
andere bewegingen op het kruispunt van de Marcel Habetslaan met
de Torenlaan blijven gewoon mogelijk. Pas wanneer de
verbindingsweg naar KRC Genk wordt aangelegd in fase 3 zal al het
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verkeer van en naar Zwartberg via het tijdelijke kruispunt moeten
rijden.
De werken zullen 375 kalenderdagen in beslag nemen.

Willemen Infra
Booiebos 4
9031 Drongen (Belgique)
tél + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website
Willemen Infra est un constructeur de routes belge de premier
plan, avec une présence régionale en Flandre et en Wallonie.
Un atout important est que nous contrôlons tous les aspects du
processus de construction. En outre, nos 1 000 collaborateurs
formés et expérimentés n’hésitent pas à travailler le week-end
ou la nuit pour achever leurs missions dans les délais. Par
ailleurs, grâce à nos propres sites de production et de recyclage
certifiés COPRO, nous sommes l’un des principaux fabricants
d’asphalte et de béton de route.
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