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Fotoreportage van een geplande omleidingsweg aan 
de oostzijde van Tongeren-centrum 

 
2,34 km (Baverstraat tot Overhaamlaan)    (foto’s 2015-05-23) 

233 m (spoorweg – Moerenpoort)       (foto’s 2015-06-05) 

Deel 1: Baverstraat, Maastrichtersteenweg tot Blaarstraat 

 

 
 
 
Oost-hinder 
 

 

Om het mobilteitsprobleem van de rand van 
de Tongerse binnenstad aan te pakken kiest 
de overheid voor een 2-baans omleidingsweg 
zonder fietspaden.  
 
Deze fotoreportage toont het spoor doorheen 
het landschap. De wandeling start op de 
kruising van de Molenweg en de Baverstraat.  
 
Tussen de Baverstraat en 
Maastrichtersteenweg ligt het tracé nog niet 
vast. Hier wordt een variant A en een variant 
B, in stippellijn, uitgewerkt. 
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1 
De aansluiting met de Molenweg zal wellicht 
gebeuren via een rond punt.  
 
Het is niet duidelijk of er een veilige oversteek 
komt voor fietsers, voetgangers, in de 
verschillende richtingen. 

 

2 
In een wijde bocht trekt de omleidingsweg in 
westelijke richting, ten ZO van het Vesalius-
ziekenhuis.  
 
Deze akker wordt door de omleidingsweg 
versnipperd.  
 
Het veld ligt bezaaid met ronde silexkeien. 
Getuigen van een fossiel strand dat zich hier 
ruim 30 miljoen jaar geleden bevond. 

 

3 
Aansluiting met de niet verharde Molenweg te 
Berg. 
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4 
Het is niet duidelijk of de niet verharde 
Molenweg voor zachte weggebruikers door- 
getrokken zal worden naar de niet verharde 
Trappersbergweg.  
 
Ook niet duidelijk of zachte weggebruikers 
zich van hieruit nog zuidwaarts in de richting 
van Maastrichtersteenweg kunnen 
verplaatsen.  
 
Hoe zal eventueel de kruising met de 
omleidingsweg worden ingericht? 
 

 

5 
Het voorziene wegprofiel is in totaal 14 m 
breed, 7,5 m voor de weg zelf. De rest wordt 
gebruikt voor afwatering en bermkanten.  
 
Een flinke hap uit de aangrenzende 
landbouwterreinen.  
 
Er valt ook te vrezen voor schade aan de 
berm, links. Een waardevol klein 
landschapselement. 

 

6 
Deze boom met bijhorend struikgewas staat 
ongetwijfeld in de weg! 
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7 
De omleidingsweg trekt verder een breed 
spoor in de richting van 
Maastrichtersteenweg.  
 
Het gemotoriseerde verkeer zal kunnen 
genieten van een fraai panorama over Kevie 
tot aan het Land van Herve. 

 

8 
Om de hellingsgraad van de weg te 
verkleinen, zal hier wellicht gekozen worden 
voor een verlaagde bedding. 

 

9 
De nu nog onverharde Molenweg wordt  
momenteel gebruikt als GR-pad en 
Verborgen Moois-route.  
 
De vraag is of er hier bij de aanleg van de 
omleidingsweg Baverstraat-
Maastrichtersteenweg überhaupt nog een 
wandelpad komt?  
 
In stippellijn, rechts op de foto, het alternatief 
B dat leidt naar een onbebouwde kavel langs 
de Maastrichtersteenweg. Bij dit punt sluit de 
omleidingsweg rechtstreeks aan bij het 
startpunt van het reeds gekozen tracé voor de 
ZO-omleidingsweg in de richting van de 
Blaarstraat. 
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10 
Het is onduidelijk hoe de kruising met de 
Trappersberg zal verlopen. 
 
Hoe geraken zachte weggebruikers over de 
omleidingsweg? 
 
Hoe geraakt landbouwverkeer over de 
omleidingsweg? 

 

11 
Groot bezwaar tegen de keuze van dit traject, 
als verbinding tussen de Baverstraat en 
Maastrichtersteenweg, is het zware verlies 
aan belevingswaarde van dit topzicht op een 
van de meest fotogenieke locaties van het 
Zuid-Limburgse Haspengouw. 

 

12 
In plaats van topattractie, langs een stil 
wandelpad, komt hier een lawaailint van 
gemotoriseerde passanten die aan dit 
panorama nauwelijks boodschap hebben.  
 
Dit waardevolle uitzicht wordt ernstig 
gebanaliseerd.  
 
Het is onvoorstelbaar dat de lokale bewoners 
zich aan een rits bouwvoorschriften moeten 
houden, terwijl hier een omleidingsweg vlotjes 
de complete belevingswaarde van deze 
omgeving weg dreigt te rijden. 
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13 
Oeps, stal en woning staan in de weg, in 
geval van de versie A. 

 

14 
Afbraak zal noodzakelijk zijn.  
 
Tenzij er gekozen wordt voor het alternatief B 
in stippellijn. 

 

15 
Dezelfde woning vanaf Maastrichtersteenweg 
in de richting van de smalle Molenweg.  
 
Deze smalle Molenweg is prima geschikt voor 
zacht verkeer maar niet voor een 
omleidingsweg. 
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Het officiële  ontwerp, goed voor 7,5 m rijweg 
en een totale spoorbreedte van 14 m. 

 

16 
De bestaande Molenweg blijkt duidelijk een 
maat te klein voor dit ontwerp. 

 

Via geopunt kan getoond worden dat voor 
keuze A onteigening en afbraak noodzakelijk 
zijn. 
 
Ook voor keuze B wordt het nipt. Keuze B 
sluit rechtstreeks aan op de vastliggende 
keuze voor de ZO-omleidingsweg. 

 

17 
Het kruispunt van de 1ste Meistraat.  
In geval van keuze A komt hier een rond punt. 
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18 
Zicht vanaf de Molenweg langs 
Maastrichtersteenweg in de richting van 
Tongeren-centrum. 
 
Project-MER voorziet de start van de ZO-
omleidingsweg ten westen van de 
leegstaande woning met reclamebord. 
 
Hier zal een verkeerswisselaar moeten 
aangelegd worden, wellicht een rond punt.  
 
Aandachtspunt: veilige kruising voor zachte 
weggebruikers. 

 

19 
Het vierkant toont de kruising van de 
Molenweg met Maastrichtersteenweg vanuit 
het startpunt van de ZO-omleidingsweg.  
 
Het is niet werkbaar om op beide punten een 
rond punt te voorzien. 

 

20 
De niet bebouwde kavel tussen 
Maastrichtersteenweg 230 en 234 biedt krap 
de mogelijkheid (variant B) om een 
rechtstreekse aansluiting te maken met het 
startpunt van de ZO-omleidingsweg. 
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21 
Voor de aanleg van een rond punt als 
verkeerswisselaar wordt het behoorlijk nipt 
zoals de simulatie toont! Tenzij het ronde punt 
meer zuidwaarts wordt aangelegd. 

 

22 
Start van de ZO-omleidingsweg vanaf 
Maastrichtersteenweg in de richting van de 
Blaarstraat, in de richting van de privétuin van 
Maastrichtersteenweg 271. 

 

23 
Zicht op de ZO-omleidingsweg, richting NO, 
in de richting van Maastrichtersteenweg, 
rechts van nr. 269-271. 
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24 

Zicht vanaf de Blaarstraat in de richting 
van Maastrichtersteenweg. 

 

25 

De ZO-omleidingsweg trekt over de 
Blaarstraat, richting Hardel. 

 

26 

Blaarstraat in oostelijke richting.  
 
De plannen spreken van een knip. Dat wil 
zeggen dat er geen doorgaand verkeer 
mogelijk is voor gemotoriseerd verkeer.  
 
Voor zachte weggebruikers hopelijk wel. 
Maar... hoe kunnen zij veilig de 
omleidingsweg passeren, op weg naar 
bijv. Tongeren-Oost of Sportoase? 
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27 

Blaarstraat in westelijke richting.  
 
De knip in westelijke richting!  
 
Gevolg: geen doorgaand verkeer mogelijk 
voor gemotoriseerd verkeer. Zij zullen 
telkens terug moeten rijden naar Sint-
Lutgart om Maastrichtersteenweg te 
bereiken. 
 
En... de zachte weggebruiker??? 

 

Deel 2: Blaarstraat, Oude Blaarstraat, spoorweg 

 

Deel 2 vertrekt bij nr. 28 vanaf de 
Blaarstraat en het natuurgebied het 
Hardel tot aan nr. 53, de spoorweg Luik-
Tongeren 

 

28 

Doorsteek vanaf de Blaarstraat (links) 
naar het Hardel (rechts), op korte afstand 
van de bewoning, meer bepaald 
Blaarstraat 173 en 236 en Hardelweg 2 
en 4. 
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29 

Het is niet verwonderlijk dat het Hardel 
Habitat-richtlijn-gebied is. De 
natuurwaarde is ronduit schitterend. 
Dit is pas Verborgen Moois! 
Hier een omleidingsweg doorleggen is 
technisch een uitdaging.  
Het kostenplaatje zal navenant zijn. 

 

Het project-MER voorziet een tracé dat van 28 
tot 34 door Habitatrichtlijngebied trekt. 
 
Van 35 tot 50 wordt rakelings de noordrand 
ervan gevolgd. 
 
Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in 
de lidstaten te behouden en streeft naar de 
instandhouding en het herstel van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 
die hiervan deel uitmaken. Hiertoe worden 
Speciale Beschermingszones afgebakend, de 
zogenaamde Habitatrichtlijngebieden. 

 

Het project-MER voorziet een tracé dat van 28 
tot 34 door VEN-gebied trekt. 
 
Van 35 tot 50 wordt rakelings de noordrand 
gevolgd.  Van 46 tot 49 wordt het VEN-gebied 
gekruist. 
 
De afkorting VEN staat voor Vlaams 
Ecologisch Netwerk. Het VEN is een netwerk 
van waardevolle natuurgebieden in 
Vlaanderen. In deze gebieden krijgt de natuur 
een bijkomende bescherming. (Afein, zou 
moeten!) 
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30 

De ravage ten aanzien van de 
natuurwaarden zal indrukwekkend zijn. 

 

31 
Bedreigde natuur 

 

32 

Je moet niet goed bij zinnen zijn om met 
een omleidingsweg door zulk een gebied 
te trekken! 
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33 

Een aanslag op natuur en portemonnee.  

 

34 

Hout vasthouden dat hier nooit een 
omleidingsweg komt! 

 

35 

Hier steekt de ZO-omleidingsweg het 
wandelpad naar de Kevie over.  
 
Hoe zullen wandelaars deze 
omleidingsweg passeren? 
Zal het nog kunnen? Zal het nog mogen? 
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36 

Rakelings langs een afgesneden 
meander van de Jeker. 

 

37 

Groene weiden. Hoe lang nog? 

 

38 

Levend groen, klaar voor druk asfalt? 
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39 

Op weg naar de voormalige Ambiorix-
kazerne 

 

40 

De noordelijke Jekeroever ligt een stuk 
hoger dan de zuidelijke. Van hieruit kijk je 
neer op de Kevie.  
 
Vanuit de Kevie zal het geluid van 
voorbijtrekkende auto’s en vrachtwagens 
beslist hinderlijk zijn.  
 
Voor de levende natuur komt er weer 
maar eens een extra barrière bij. Ook 
lichthinder zal vele soorten parten spelen. 

 

41 

Van oefenweide naar omleidingsweg. 
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42 

 

43 

Doortocht langs woongebied Sint-Lutgart. 

 

44 

Er zal flink kunnen gekapt worden voor 
deze omleidingsweg. 
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45 
Basiliek in zicht. 

 

46 

Rakelings langs Jeker en Kevie 

 

47 

Langs de Wielewaalstraat.  
 
Wie zal er nog een Wielewaal kunnen 
horen? 
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48 

Zuidkant Beemdstraat 

 

49 

Beemdstraat en Sint-Lutgart 

 

50 

De ZO-omleidingsweg passeert ten 
noorden van de Jekerbrug.  
 
Hier kruist een rustige onverharde 
wegverbinding tussen de Beemdstraat en 
de Oude Blaarstraat. 
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51 

Hier moet de ZO-omleidingsweg over de 
afwateringssloot van het voormalige 
waterzuiveringsstation.  
 
Verder zal de weg doorheen het talud 
breken van de onverharde wegverbinding 
tussen de Beemdstraat en de Oude 
Blaarstraat. 

 

52 

Het oude waterzuiveringsstation langs de 
Beemdstraat 

 

53 

Op deze plek wordt de mooie en veilige 
onverharde wegverbinding tussen de 
Beemdstraat en de Oude Blaarstraat 
doorbroken.  
 
Zullen wandelaars, fietsers, joggers hier 
nog langs mogen? Komt er een veilige 
brugverbinding? 
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Deel 3: Spoorweg – Oude Blaarstraat - Overhaamlaan 

 

Deel 3 trekt van de spoorweg Luik-
Tongeren via de Oude Blaarstraat naar de 
Overhaamlaan. 

 

54 

Kort na het doorbreken van de onverharde 
wegverbinding tussen de Beemdstraat en 
de Oude Blaarstraat moet de 
omleidingsweg onder de spoorlijn Luik-
Antwerpen.  
 
Deze doorgang moet zonder twijfel een 
stuk ambitieuzer dan de spoorbrug bij de 
Jaminéstraat: hogere en bredere 
doorgang.  
 
Oeps, het prijskaartje! 

 

55 

Net onder het spoor gepasseerd, vertakt 
de omleidingsweg. Een tak gaat richting 
Moerenpoort.  
 
Dwars door de volkstuintjes en de 
privétuin van de Kruikesmolen op de hoek 
van de Sportpleinstraat. 
 
De andere tak buigt 90° af naar links en 
moet onmiddellijk over de Jeker.  
 
Onder het spoor en weer over de Jeker. 
Technisch een stevige en dus dure 
uitdaging.  
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56 

Over de Jeker naar de huidige 
hondenweide. 

 

57 

Brug over de Jeker 

 

58 

Tussen spoorweg en hondenweide 
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59 

Tjah, de hondenweide... 

 

60 
Zicht op parking Kevie, langs de Oude 
Blaarstraat 

 

61 
Parking Kevie, langs de Oude Blaarstraat. 
 
Wat zal er nog overblijven van deze parking? 
Is er een bruikbaar alternatief voorzien? 
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62 
Hoe zullen wandelaars, joggers, fietsers veilig 
de omleidingsweg kunnen passeren? 
 
Via een brug over de omleidingsweg en dan 
weer onder het spoor? 

 

63 

Zal hier nog vrij en vrolijk gefietst kunnen 
worden? 

 

 

64 

Vanaf de parkeerplaats  langs de Oude 
Blaarstraat sluit de ZO-omleidingsweg kort 
aan ten westen van de spoorlijn. 
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65 
Voor het bosje buigt de omleidingsweg naar 
rechts in de richting van de Overhaamlaan. 
 

 

66 
De omleidingsweg passeert natte beemden, 
waardevolle natuur. 

 

67 
Terugblik met achteraan de 
populierenaanplant van de hondenweide. 
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68 
De omleidingsweg moet over verschillende 
ontwateringssloten. 

 

69 
De volgende drainagesloot. 

 

70 
De Overhaamlaan is in zicht. 
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71 
Het traject kruist weilanden met een hoge 
biodiversiteit. 

 

72 
Dwars door biologisch waardevol weiland op 
weg naar de Neremweg. 

 

73 
Echte koekoeksbloem, zeldzaam in Tongeren 
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74 

 

75 

 

76 
De ZO-omleidingsweg bereikt parallel met de 
Oude-Jeker de kruising met de Neremweg en 
de Overhaamlaan. 
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77 

 

78 
Langs de Oude Jeker 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

79 
Op de kruising met de Neremweg en 
Overhaamlaan komt wellicht een rond punt. 
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Deel 4. Vanaf de spoorlijn Luik-Antwerpen naar Moerenpoort 
 

 

 
Foto's vanaf de spoorlijn Luik-Antwerpen 
tot aan Moerenpoort (233 m) 

 

Een simulatie van de geplande 
omleidingsweg vanaf de spoorweg tot aan 
Moerenpoort voorzien van twee ronde 
punten. (Bewerking via GRB-Geopunt) 

 

M1. Vertrek vanaf het spoor in de richting 
van Moerenpoort 
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M2. Deze omleidingsweg trekt een breed 
spoor doorheen de noordelijk gelegen 
volkstuintjes. 

 

M3. Zicht naar de spoorweg vanuit de 
volkstuintjes. 

 

M4. In vele steden worden volkstuintjes 
opgewaardeerd. 
 
In Tongeren...  
 
Ook het lot van de zuidelijke volkstuintjes 
blijkt onzeker. 

 

M5. De geplande omleidingsweg komt op 
korte afstanden van de achtertuinen van 
de zuidelijk gelegen woningen van de 
Sportpleinstraat. 
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M6. Opgedrongen drukte voor een betere 
toekomst voor Tongeren!  
 
Wie wordt daar echt beter van? 

 

M7. 

 

M8. De voormalige Kruikesmolen verliest 
een flink stuk privétuin. 

 

M9. De voormalige Kruikesmolen met een 
hap uit de tuin. 
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M10. De omleidingsweg sluit bij wijze van 
een rond punt aan op de Leopoldwal, 
Wijkstraat en Dijkstraat.  
 
Op deze wegen zal de verkeersdrukte fors 
toenemen.  
 
Don't worry, be happy! ? 

 

 


