
Aanleg fietspaden langs N301 

Klerkenstraat / Esenstraat

Opdrachtgever: Stad Diksmuide en Gemeente Houthulst

Aannemer: NV Verkinderen uit Langemark

Ontwerper: Studiebureau Lobelle uit Varsenare

Kostprijs: 2.825.000 EURO (incl. BTW)

Subsidie: Agentschap Wegen en Verkeer

Termijn: 160 werkdagen



1. DOELSTELLING VAN DE WERKEN

• Aanleggen van vrij liggende fietspaden aan beide kanten 

van de rijweg.

• Voorzien van nieuwe grachten voor vlotte waterafvoer.

• Voorzien van snelheidsbeperkende maatregelen:

Middengeleider net voor rondpunt aan Esen

Middengeleider net voor bebouwde kom Klerken.



2. ONTWERP – Type profielen

a. Profiel fietspad

• Berm tussen fietspad en rijweg van +/- 3m met bomen,

• Fietspad van 1,75m in asfalt

• Langsgracht voor afvoer regenwater



2. ONTWERP – Type profielen
b. Profiel opritten woningen / akkerland

• Één oprit per kadastraal perceel

• Zelfde principe als profiel a

• Zijbermen zijn verhard in asfalt (zoals fietspad)

• Langsgracht is plaatselijk ingebuisd + verhard.



2. ONTWERP – Type profielen

c. Profiel aan kruispunten met zijstraten

• Fietspad komt naar rijweg toe

• Voorzien van schrikstrook als afscherming v/d fietsers.



2. ONTWERP – Type profielen

d. Profiel aan woonkorrel Esenstraat 6-20

• Bestaande zijberm voor woningen wordt fietspad.

• Nieuwe parkeerstrook in BSS aan overzijde v/d rijweg.



2. ONTWERP – Type profielen

e. Profiel aan middengeleider

• Verhoogde middenberm voor splitsing verkeer.

• Fietspad afgeschermd van de rijweg door haagblokken.



2. ONTWERP

• Voorstelling grondplannen.



3. FASERING

• Fase I: Predikboomstraat – Steenstraat (incl. KP).

• Fase II: Steenstraat – Kruisstraat (incl. KP).

• Fase III: Kruisstraat – Rondpunt Esen.

FASE I

FASE 2



4. VERKEER

• Klerkenstraat / Esenstraat gedurende de werken afgesloten.

• Plaatselijk verkeer steeds mogelijk via zijstraten.

• Omleiding via Woumen & Diksmuide

[Eikhofstraat – Woumenweg – Sint-Pietersstraat – Steenstraat – Ooievaarstraat]

• Opmerking:  Omleidingsweg wordt gestrooid

Klerkenstraat / Esenstraat NIET



4. VERKEER – KAART

PROJECTZONE

OMLEIDING



5. TIMING

• December 2015 – start fase I
Delven nieuwe grachten – rijweg blijft momenteel behouden tot na kerstverlof.

• Januari 2016 – verdergaan in fase I
Aanleg nieuw fietspad + middengeleider + parkeerstrook woonkorrel + …

Fase I: +/- 4 à 5 maand werk

• Mei 2016 – start fase II
Fase II: +/- 4 maand werk

• +/- September 2015 – start fase III
Fase III: +/- 4 à 5 maand werk

• Vanaf januari 2016 – werken mogelijk aan nutsleidingen.
Kunnen voorlopen op fasering wegenwerken

Timing steeds afhankelijk van weersomstandigheden.



6. CONTACTGEGEVENS

• Aannemer NV Verkinderen - …

• Stad Diksmuide - …

• Gemeente Houthulst - …

• Studiebureau Lobelle – 050/30.00.30 – info@studiebureau-lobelle.be

mailto:info@studiebureau-lobelle.be

