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Agenda

● Welkom

● Heraanleg in een notendop

● Wie is wie?

● Uitvoering in 2 delen

● Nutswerken

● Heraanleg N70

● Werven in de buurt

● Vragenronde
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Heraanleg in een notendop

• Waar? 

N70 van de Essendreef tot voorbij kruispunt  Burggravenstraat/Snoeckstraat

• Waarom? 

Veiliger, vlotter, duidelijker, meer leefbaar en groener

• Wat?

▪ Veilige fietspaden en comfortabele voetpaden

▪ Veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers

▪ 2 ovondes 

▪ Busbaan voor vlotter openbaar vervoer

▪ Comfortabele en veilige bushaltes

▪ Gescheiden rioleringsstelsel

▪ Aandacht voor groen
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Uitvoering in 2 delen

• Nutswerken:

• Vernieuwen van leidingen voor water, gas, elektriciteit en 

telecommunicatie

• Trekker en aanspreekpunt: Fluvius

• 6 mei tot voorjaar 2020

• Heraanleg:

• Nieuwe gescheiden riolering + herinrichting van N70 (van 

gevel/rooilijn tot gevel/rooilijn) 

• Trekker en aanspreekpunt: Agentschap Wegen en Verkeer

• Voorjaar 2020 tot voorjaar 2022
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Wie is wie?

• Projectpartners heraanleg:
• Agentschap Wegen en Verkeer 

• Beveren

Studiebureau Irtas. Aannemer wordt aangesteld in najaar 2019

• Partners nutswerken:

• Fluvius

• Proximus

• De Watergroep

• Telenet

• ...

Met als aannemer WAGRO
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Uitvoering 

Nutswerken
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Uitvoering 

heraanleg

Sylvie Syryn

Communicatieverantwoordelijke AWV



Heraanleg N70

● Wat?

● Rioleringswerken

● Heraanleg met nieuwe weginrichting 

● Timing

● Start: voorjaar 2020

● Duur: +- 2 jaar

● Communicatie

● Vandaag: grote lijnen

● Infovergadering voor start heraanleg met detailplanning
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7 werfzones
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Fase 1: paarse zone
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Fase 2: groene zone
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Fase 3: roze zone

12



Fase 4: gele zone
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Fase 5: donkergroene zone
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Fase 6: blauwe zone
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Fase 7: oranje zone
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Omleidingen doorgaand verkeer
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Omleidingen

• lokale omleidingen: communicatie voor start werken

• fietsomleidingen: idem

• omleidingen openbaar vervoer en info haltes: idem
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Werven in de buurt

• Heraanleg op- en afrit Vrasene: 6 mei tot 20 mei

• Op- en afrit richting Antwerpen afgesloten

• E34 oversteken over de brug blijft mogelijk

• Afstemming met nutswerken N70: verkeer op N70 op dat moment in 

beide richtingen mogelijk

• Info op www.wegenenverkeer.be/Beveren

• Werken Oosterweel op E17 tussen Kruibeke en Zwijndrecht: nieuwe 

fase vanaf 6 mei 

• 3 versmalde rijstroken op E17 in werfzone

• Geen omleidingen
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Werven in de buurt

• N450 in Melsele: juni 2019 tot zomer 2020

• nutswerken N450 in berm met weinig hinder voor het verkeer:  juni/juli 

2019

• N450 volledig afgesloten: september 2019 tot zomer 2020 -> afstemming 

N70

• werken Farnèselaan: 29/04/2019-najaar 2019

• weg volledig afgesloten

• werken Snoeckstraat: 03/06/2019-najaar 2019 

• weg volledig afgesloten
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Hinder beperken

• Verschillende fasen om werfzone niet te lang te maken

• Zo veel mogelijk verkeer langs werfzone (één richting) mogelijk houden

• Fasering in functie van verkeer: bij eenrichtingsverkeer, steeds verkeer 

richting Sint-Niklaas mogelijk

• Doorsteken door de werfzone voor voetgangers en fietsers

• Opritten en toegangen zo veel mogelijk bereikbaar (o.a. met steenslag)

• Goede communicatie:

• nutswerken: communicatie door nutsmaatschappijen

• heraanleg: communicatie door Agentschap Wegen en Verkeer

• Hinderpremie: www.vlaio.be/hinderpremie
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Vragenronde


