In augustus gaan de eerste grote werken aan de ringweg rond campus Gasthuisberg
van start. Deze werken zullen de verkeerssituatie ingrijpend veranderen en gebeuren
in verschillende fases.
Voorbereidende werken
Begin augustus zullen er voorbereidende werken plaatsvinden op de weg langs de
hoofdingang van campus Gasthuisberg. Deze werken zijn nodig om tijdens de
komende fase de doorgang van het verkeer langs de zuidelijke zijde in beide
richtingen mogelijk te maken. De zone aan de toegang tot het ziekenhuis en de
bezoekersparking wordt aangepast. Het traject tussen de Terbankstraat en de
doorsteek naar de Tervuursesteenweg wordt verbreed voor verkeer in beide
richtingen.
De toegang tot de hoofdingang - voor het brengen en afhalen van patiënten - alsook
tot het chirurgisch dagcentrum en de spoedgevallendienst blijft gewaarborgd.
Vanaf eind juli verdwijnt het groene containergebouw van de interne
bewakingsdienst. De bewaking zal vanaf dan permanentie voorzien bij de uitrit van
de bezoekersparking en zal ook aan de hoofdingang toezicht houden.
Enkele functies die momenteel in de groene container plaatsvinden, zoals het
uitreiken van de gratis parkeertickets voor personen met een handicap, verschuiven
naar de uitrit van het parkeergebouw.
Fase 1: werken noordelijke zijde
Vanaf 7 augustus starten de werken aan de noordelijke zone. Een eerste fase zal
tegen het einde van het jaar afgerond zijn.
Tijdens de werken zal er voor autoverkeer langs de noordzijde geen doorgang meer
zijn vanaf de rotonde ‘Het Teken’. Het administratief gebouw, de ziekenhuisschool
en het mortuarium blijven via de rotonde ‘het Teken’ en een tijdelijke wegenis wel
toegankelijk.
Verschillende bestemmingen zijn enkel via de noordelijke ringweg vanaf de
brandweer / Terbankstraat bereikbaar. Deze bestemmingen zijn vanaf de
Terbankstraat aangegeven.
Bus 3 van de Lijn zal tijdens deze fase de bushalte aan K.U.Leuven O&N niet
bedienen.
Fietsers en voetgangers hebben wel nog doorgang.
De zuidelijke ringweg wordt opengesteld voor verkeer in beide richtingen. Bezoekers
en patiënten zullen op de autosnelweg extra geadviseerd worden om afrit 17
(Brusselsesteenweg) te nemen om via de ring en het Teken de campus op te rijden.
Afrit 16 blijft toegankelijk voor leveringen en diensten.
Meer informatie
Tijdens de werken kunt u op www.uzleuven.be/wegenwerken altijd de laatste
informatie rond bereikbaarheid vinden.
Als u nog vragen hebt, kunt u terecht bij de dienst logistiek en mobiliteit via e-mail:
mobiliteit@uzleuven.be.

