Veranderde verkeerssituatie Gerhagen
Na 31 maart 2014 worden delen van Heggebossenweg (langs het parkeerterrein) en Zavelberg
(tussen kruispunt Heggebossenweg/Zavelberg en brasserie De Zandberg) autovrij (10)
Parkeren langs de Zavelberg zal niet meer mogelijk zijn. Er is gekozen
voor een autovrije en recreatieve zone langs de Zavelberg in functie van de
veiligheid en het creëren van ‘stilte, rust & ruimte’, de basispijlers van Poort
Gerhagen (enkel leveringsverkeer, gemeentelijke diensten en hulpverlening mogelijk).
Parkeren is dus verplicht op het parkeerterrein (1) van waaruit men langs de
centrale as (6) het Bosmuseum (8) en alle horecazaken te voet kan bereiken.
Een overzichtelijke signalisatie zal deze nieuwe verkeerssituatie ondersteunen.
Verandering zorgt soms voor verwarring maar we moeten eerst een periode van
gewenning in acht nemen vooraleer we objectief kunnen evalueren.
Alvast bedankt voor uw begrip en wij zien u graag terug in Gerhagen, op een
terrasje genietend van een natje of een droogje, als wandelaar, ruiter, fietser of
jogger, als meerwaardezoeker naar natuur, stilte en rust of gewoon als bezoeker
van het boeiende en bloeiende Kempenland dat Tessenderlo is.

Toegangswegen Gerhagen
De Heggebossenweg wordt de hoofdtoegang voor auto’s en busverkeer naar Gerhagen. Om het kruisen te
vergemakkelijken werden 4 passeerstroken voorzien.
Zavelberg (aan Eikelhof) wordt onderdeel van de lokale fietsverbinding tussen het centrum en Gerhagen.
Om het autoverkeer hier tot een minimum te beperken wordt ter hoogte van brasserie Het
Eikelhof een eenrichtingssluis voorzien met een doorgang voor fietsers. Auto’s komende van
Gerhees kunnen dus enkel nog via de Heggebossenweg naar de Sparrenweg.
De Peerdenposterij, ‘t Backhuys, Het Eikelhof en Riksken Tip zijn met de auto
bereikbaar via Gerhees, Heggebossenweg als Zavelberg. Het wegrijden kan enkel
via Gerhees en Heggebossenweg.
Voor Ter Scoete moet men parkeren op de centrale parking (niet meer
langs de Zavelberg mogelijk).
De horecazaken ten zuiden van het Bosmuseum blijven met de
wagen bereikbaar via de Jagersweg (De Lindehoeve, De Bosrand, ’t Zavelhof, De Zandberg).
Op de verbindingsweg tussen Zavelberg (Lindehoeve) en Zavelberg (Eikelhof) is ten
zuiden een fietssluis aangelegd.
In de toekomst (2015/2016) zullen ook de kruispunten op Sparrenweg en
Turnhoutsebaan aangepakt worden om een veiligere oversteek te garanderen.
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