
 

     

 

Vanaf maandag 1 februari: Blanklaarstraat onderbroken in Blanklaar en 
eenrichtingsverkeer Meldertsebaan van Meldert-centrum tot Grote 
Baan 
 
Met deze nieuwsbrief houden de gemeente Lummen, Fluvius en het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over werken aan de Dikke Eikstraat/Meldertsebaan (N725) 
in Lummen. 
 
Startschot werken Blanklaarstraat, volgende fase rioleringswerken Meldertsebaan 
Volgende week maandag 1 februari starten de gemeente Lummen, rioolbeheerders Aquafin en 
Fluvius en AWV met riolerings- en wegenwerken op de N725 Blanklaarstraat tussen de Grote Baan 
en de gemeentegrens met Diest. De gewestweg wordt heringericht met nieuwe fietspaden, naar 
analogie met de lopende werken op de Meldertsebaan. Ook de gemeentewegen Baanhuisstraat 
en Violetstraat worden vernieuwd. Tot april werkt aannemer Hens aan de riolering en de rijweg in 
de Baanhuisstraat en vernieuwen de nutsmaatschappijen, onder leiding van Fluvius, de 
nutsleidingen op de Blanklaarstraat tussen de Grote Baan en de Baanhuisstraat. Surf naar 
www.lummen.be/blanklaarstraat voor meer info. 
 
Gelijktijdig, dus ook op maandag 1 februari, gaan de werken op de Meldertsebaan in Meldert een 
nieuwe fase in. Aannemer Deckx legt momenteel de nieuwe riolering aan de zuidkant (oneven 
huisnummers) vanaf de Pastorijstraat richting Blanklaar. Op maandag kruist de rioleringssleuf het 
kruispunt Hertenrodestraat x Geeneindestraat waardoor er geen rechtstreekse verbinding meer 
mogelijk zal zijn via de Meldertsebaan van Blanklaar naar Meldert-centrum. Binnen vermoedelijk 
twee weken zou de nieuwe riolering aan de zuidkant er klaar zijn, om dan begin februari de 
tijdelijke werfweg op te bouwen.  
 
Hoe rijdt verkeer vanaf maandag 1 februari?  
De combinatie van de opstart in Blanklaar en de rioleringswerken op de Meldertsebaan zorgen 
voor een nieuwe situatie op de weg, voor alle weggebruikers. Wie volgt welke omleiding en hoe 
blijft iedereen bereikbaar? 
 
Autoverkeer 

 De Blanklaarstraat is onderbroken tussen de Grote Baan en de Vleugtstraat (Diest). 
Verkeer tussen Meldert en Tessenderlo volgt een omleiding via Schaffen. Plaatselijk 
verkeer in de werfzone blijft mogelijk, in functie van de werkzaamheden.  
 

 Op de Meldertsebaan geldt er eenrichtingsverkeer vanaf Meldert-centrum tot aan de 
Grote baan in Blanklaar. Verkeer van Diest en Tessenderlo richting Lummen volgt de 
grote omleiding via Paal. Op de Meldertsebaan, tussen Mellaar en Meldert-centrum, is er 
sinds eind vorig jaar wel opnieuw verkeer in beide richtingen mogelijk.  

 

 Meldert-centrum blijft bereikbaar via de Graafstraat, voor verkeer van Blanklaar. Opgelet: 
de Graafstraat is enkelrichting richting Meldert. Verkeer van Diest naar Meldert-centrum 

http://www.lummen.be/blanklaarstraat


 

 
 

wordt al in Schoonaarde attent gemaakt op de gewijzigde verkeerssituatie, waarbij het 
verkeer als alternatief via de Postbaan en de Heesstraat kan rijden. Zo garanderen we de 
lokale bereikbaarheid van Meldert, van zowel de inwoners als de handelaars. 
 

 De wegenwerken in Meldert hebben ook gevolgen voor de dienstregeling van De Lijn. 
Vanaf 1 februari rijdt bus 35C Tessenderlo - Hasselt opnieuw langs Deurne, Vleugt en 
Meldert centrum.  Lijn 91 blijft langs de autosnelweg rijden tussen Tessenderlo en 
Lummen. Informeer u via de website en plan uw reis via de routeplanner.  
 

 
 
Fietsers 

 

 Voor fietsers verandert er voorlopig weinig. De omleidingen in Meldert via het 
fietsroutenetwerk en de Zwarte Beek blijven van kracht. In Blanklaar kunnen fietsers 
voorlopig nog fietsen via de Violetstraat. Het nieuwe vrijliggende fietspad langs de 
Meldertsebaan tussen Mellaar en Meldert-centrum, aan de kant van O.C. De Kalendries, 
gaat voorlopig niet open. De fundering is er niet orde en we wachten op zonnig weer om 
het fietspad definitief aan te leggen.  
 

 Het gemeentebestuur van Lummen treft bijkomende maatregelen voor fietsers die via de 
Meldertsebaan van Blanklaar naar Meldert fietsen. Om te vermijden dat fietsers door de 
werfzone zouden rijden, legt de aannemer een tijdelijk fietspad in freesasfalt aan tussen 
de Hertenrodestraat en de Meldertsebaan (oranje stippellijn op kaartje). 

 

https://www.delijn.be/nl/overdelijn/nieuws/bericht/26634_meldert_aangepaste_dienstregeling_tijdens_werken


 

 
 

 
 
Nog vragen?  
Contacteer de bereikbaarheidsadviseur van AWV, Frederik Bronckaerts, via 
bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of 011 433 855.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Gemeente Lummen, Wegen en Verkeer Limburg, Fluvius en Aquafin 


