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ALTENAKEN AFGESLOTEN – VERNIEUWEN FIETSPADEN 

Beste  

 

Op maandag 16 september start aannemer Liema bvba uit Tienen met het vernieuwen van 

de fietspaden in Altenaken. 

 

Tijdens dit werk worden de bestaande betonnen fietspaden afgefreesd. Naast de huidige fietspaden 

is nu een strook asfalt die geen nut heeft. Ook deze strook wordt mee afgefreesd. 

Dan worden metalen netten geplaatst, waarna een nieuwe toplaag in asfalt getrokken wordt. 

 

De totale duur van de werken wordt geschat op +/- 3 weken. 

 

Aangezien Altenaken volledig afgesloten wordt , voorzien we volgende 

omleiding: 

  

- Komende van de N29 wordt de Bleystraat in één richting opengesteld  

- Komende van Hoegaarden centrum word je via Klein Overlaar naar 

Tienen omgeleid 

 

De dienstregeling van De Lijn wordt tijdens de werken aangepast. (z.o.z.) 

 

Wij danken u alvast voor uw begrip. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lijn 360 

Niet bediende haltes in de periode van de werken in Altenaken 

 Hoegaarden station 

Tijdelijke (verplaatste) halte in de periode van de werken in Altenaken 

 Hoegaarden Altenaken naar N29 ter hoogte van halte TEC 

 Hoegaarden hoek Doelstraat / Tommestraat (immokantoor) 

Reisroute lijn 360 

Tienen – Hoegaarden – Klein Overlaar – Tiensestraat – Doelstraat – Arthur Putzeysstraat – 

Gemeenteplein – Elst – Rue de Relais – verder richting Jodoigne 

Jodoigne - … - Rue de Relais – Elst – Houtmarkt – Pastorijstraat – Tommestraat – Tiensestraat – 

verder richting Tienen 

Reisroute 361 

Tienen – N29 – rondpunt koperen ketel – Sint-Niklaasstraat – Kerkstraat – Outgaarden kapelleke 

Outgaarden kapelleke – Kerkstraat – Sint-Niklaasstraat – rondpunt koperen ketel – N29 – naar Tienen 

station 

Reisroute 362 

Geen wijzigingen 

 

 

Lijn 6 

Niet bediende haltes in de periode van de werken in Altenaken 

 Hoegaarden station 

 

Reisroute 6 (Wijgmaal) 

Wijgmaal – Hoegaarden – Gemeenteplein – Pastorijstraat – Tommestraat: stop 

Hoegaarden – vertrek hoek Doelstraat (halte rood schoolgebouw) – Arthur Putzeysstraat – 

Gemeenteplein – Gasthuisstraat – verder regulier traject richting Wijgmaal 

 

 

 

 

 

 

De vermoedelijke duur van 

de werken is van 

maandag 16 september 

tot en met 

zondag 6 oktober 2019 



 


