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Eerste voorstellen voor nieuwe aan- 
sluiting Waversesteenweg op Ring

WWW.LIER.BE/WAVERSESTEENWEG

Denk mee  

en laat je 

 stem horen!

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
en de stad Lier bekijken de mogelijkheid om 
de Waversesteenweg rechtstreeks te laten 
aansluiten op de Ring rond Lier. Het eerste 
verkennende onderzoek is afgerond. Vandaag 
liggen er nog twee scenario’s op tafel, waaruit 
een keuze gemaakt moet worden. 

Je leest alles over het project en de twee 
voorkeursscenario’s in deze folder. Je kan 
vragen stellen tijdens een digitale infosessie op 
woensdag 9 december 2020. 

We zijn erg benieuwd naar jouw mening!



VLOTTER EN VEILIGER VERKEER DANKZIJ NIEUWE  
AANSLUITING WAVERSESTEENWEG OP RING 
Vandaag sluit de Waversesteenweg (N108) niet rechtstreeks aan op de Ring. Ze loopt eronderdoor en 
sluit dan aan op de Aarschotsesteenweg (N10). Dit kruispunt wordt geregeld met verkeerslichten. Omdat 
verderop ook het kruispunt van de Aarschotsesteenweg met de Ring met lichten geregeld is, verloopt 
het verkeer op beide kruispunten erg stroef. Niet alleen het auto- en vrachtverkeer moet aanschuiven 
aan deze kruispunten, ook de bussen van De Lijn staan er mee in de file. AWV onderzoekt daarom een 
rechtstreekse aansluiting van de Waversesteenweg op de Ring om de knelpunten op te lossen.

VERKENNENDE STUDIE: VAN 5 NAAR 2

In een startnota werkte het studiebureau vijf  
mogelijke scenario’s uit en evalueerde die op vlak 
van doorstroming van het verkeer, veiligheid voor 
alle weggebruikers en invloed op de leefbaarheid 
in de omliggende woonwijken. Drie scenario’s 
scoorden onvoldoende op deze punten en zullen 
niet verder onderzocht worden. Uit de overige 
twee scenario’s moet nu een keuze worden 
gemaakt.  

2 VOORKEURSSCENARIO’S

Er zijn twee mogelijke oplossingsrichtingen of 
scenario’s voor de aansluiting. In beide scenario’s 
sluit de Waversesteenweg via een volwaardig op- 
en afrittencomplex met in- en uitvoegstroken 
aan op de R16. 
Door die rechtstreekse aansluiting op de Ring moet 
het verkeer niet meer via de Hoogveldweg naar 
de Aarschotsesteenweg rijden. De Hoogveldweg 
wordt daarom geknipt en wordt een doodlopende 
straat voor het bestemmingsverkeer. Zo lossen 
we het knelpunt aan het kruispunt met de 
Aarschotsesteenweg op en zal ook het kruispunt 
van de Aarschotsesteenweg met de Ring vlotter 
verlopen.

 
Aandacht voor de zachte weggebruiker

In beide scenario’s komen er bovendien veiligere 
fietspaden en -oversteken. De fietspaden op en 
rond de Waversesteenweg zullen bij een heraanleg 
worden verbeterd. Ze krijgen een vlotte en veilige 
aansluiting op de bestaande functionele en 
recreatieve fietsroutes naar het centrum en het 
buitengebied. 

Impact voor de wijken

Doordat de woonwijk rond de Akkerstraat slechts 
via één zijde bereikbaar is voor autoverkeer, zal 
het sluipverkeer uit de wijk verdwijnen. Dat zal 
een merkbare impact hebben op de leefbaarheid 
in de woonstraten.

Daartegenover staat dat we verwachten dat 
er meer verkeer via de Waversesteenweg zal 
rijden als er een rechtstreekse aansluiting is op 
de Ring. Dit kan voor extra geluid zorgen. Een 
geluidsstudie brengt de mogelijke hinder in kaart 
en de mogelijkheden om geluid te bufferen.

DUIK DIEPER IN HET PROJECT
Meer weten over het verkennende onderzoek? Of wil je extra info over de onderzochte scenario’s? 
Op de website van de stad Lier vind je alle informatie over het project terug. 

Ga naar www.lier.be/waversesteenweg of gebruik je smartphone  
             en scan de code om meer te weten te komen over het project.



VLOTTER EN VEILIGER VERKEER DANKZIJ NIEUWE  
AANSLUITING WAVERSESTEENWEG OP RING 

SCENARIO 1:  
ontsluiting wijk via Ring

SCENARIO 2:  
ontsluiting wijk via N10

In het eerste scenario sluiten we de 
woonwijk rond de Waversesteenweg, 
Akkerstraat en Benedenbaan rechtstreeks 
aan op het nieuwe op- en afrittencomplex. 
Deze straten worden afgesloten van de 
Hoogveldweg en de Aarschotsesteenweg. 
Enkel voor fietsers en de bussen van De 
Lijn (via een bussluis) zal er een doorgang 
mogelijk blijven.

In het tweede scenario behouden we de 
aansluiting van de wijk rond de Akkerstraat 
op de Aarschotsesteenweg voor alle verkeer, 
ook voor de auto’s. Bewoners van deze 
wijk kunnen hierbij niet rechtstreeks via 
de nieuwe op- en afritten de Ring oprijden. 
Enkel fietsers, voetgangers en bussen van De 
Lijn kunnen nog in beide richtingen onder de 
ring door naar de Waversesteenweg richting 
Duffel rijden. 
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De stad heeft een voorkeur voor het eerste scenario omdat de wijk dan 
een vlotte en rechtstreekse fiets- en busverbinding met de stad behoudt. 
Dit past volledig binnen onze visie om meer mensen met de fiets of de 
bus naar de stad te laten komen. Wil je toch met de auto komen, dan 
moet je via de ring rijden.

Wat is het verschil tussen de 2 scenario’s?
In het kort: de twee opties verschillen in de manier waarop de woonwijk rond de 
Akkerststraat bereikbaar blijft met de auto, via de Ring of via de Aarschotsesteenweg (N10).

    



Laat je stem horen!
Voor het Agentschap Wegen en Verkeer zijn beide scenario’s evenwaardig. Het stadsbestuur heeft al 
haar voorkeur kenbaar gemaakt, maar de definitieve keuze is nog niet gemaakt. We zijn erg benieuwd 
naar jouw mening! Welk van beide scenario’s heeft jouw voorkeur? Heb je bedenkingen, zijn er 
aspecten waarover je je zorgen maakt of heb je nog suggesties? Laat het ons dan zeker weten!  

Jouw mening is van belang!

Elk gezin in de wijk Herderin en woonwijk 
Waversesteenweg/Akkerstraat kan één 
inspraakformulier indienen. Om een representatief 
beeld te krijgen van de mening van de 
omwonenden moet minstens 35% van alle 
gezinnen meedoen aan de bevraging.  

Hoe deelnemen?

Je kan tot 17 december 2020 je opmerkingen en 
suggesties aan ons doorgeven. Dat kan digitaal via 
de website www.lier.be/waversesteenweg  
of schriftelijk via het formulier op de achterkant 
van deze pagina. Vul het formulier in en steek het 
voor 17 december in de rode brievenbus op de hoek 
Waversesteenweg-Ceciliastraat, ter hoogte van 
Wijkhuis de herderin.  

 

Wat gebeurt er met jouw   
  opmerkingen?

Het Agentschap Wegen en Verkeer verzamelt en 
verwerkt alle inspraakreacties en opmerkingen. Als 
we voldoende inspraakreacties ontvangen, worden 
de resultaten begin 2021 opnieuw voorgelegd aan 
het College van Burgemeester en Schepenen van 
de stad Lier. Het college is niet gebonden aan de 
resultaten, maar zal deze wel mee in overweging 
nemen bij haar definitieve beslissing.  

    

    

We zijn  
benieuwd naar 
jouw mening!

Online infosessie op 9 december 2020

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen? Dat begrijpen we.  
Daarom organiseren we een online infosessie op woensdag 9 december 2020 om 19u. Tijdens 
een korte presentatie leggen we het project en de twee voorkeursscenario’s uit. Vervolgens kan 
je je vragen stellen aan de medewerkers van AWV, de stad Lier en het studiebureau.
 
Deelnemen is gratis, inschrijven via de website is verplicht.



SCENARIO 1: ontsluiting wijk via Ring

Schrijf hieronder jouw opmerking(en). Als je veel opmerkingen hebt of meer ruimte nodig hebt om je  
opmerkingen te formuleren, kan je extra bladzijden toevoegen aan dit antwoordformulier.

SCENARIO 2: ontsluiting wijk via N10

Aarschotsesteenweg

Aarschotsesteenw
eg

Wav
ers

est
eenweg

Benedenbaan

Akkerstraat

Hoogveldweg

Wav
er

ses
te

en
w

eg

Corenhemelstr
aat

Ce
cil

ia
st

ra
at

Netekanaal

Nete

Hoogve
ldw

eg

HERDERIN

<< 
DU

FF
EL

CENTRUM

<< BOECHOUT

KESSEL >>

KONINGSHOOIKT >>

>>

Toegang van en 
naar de wijk 
via de Ring 

Aarschotsesteenweg

Aarschotsesteenw
eg

Wav
ers

est
eenweg

Benedenbaan

Akkerstraat

Hoogveldweg

Wav
er

ses
te

en
w

eg

Corenhemelstr
aat

Ce
cil

ia
st

ra
at

Netekanaal

Nete

Hoogve
ldw

eg

HERDERIN

<< 
DU

FF
EL

CENTRUM

<< BOECHOUT

KESSEL >>

KONINGSHOOIKT >>

>>Toegang van en 
naar de wijk via 

Aarschotsesteenweg

INSPRAAKFORMULIER

Contactgegevens

Welk scenario verkies jij?

Heb je nog opmerkingen of suggesties?

Naam*

Voornaam

Straat en huisnummer*

Gemeente

Telefoonnummer

E-mailadres

Ik geef toestemming om mij verder op de hoogte te houden van dit project via e-mail.

(Vink jouw voorkeursscenario aan.)

(*Naam en adres zijn verplicht in te vullen.)

Vul dit formulier in en steek het in de 
rode brievenbus aan wijkhuis De Herderin. 
Liever digitaal invullen? Dat kan via  
www.lier.be/waversesteenweg.



Denk mee  

en laat je 

 stem horen!

Vooraleer Wegen en Verkeer en 
de stad Lier een definitieve keuze 
maken, kunnen bewoners hun 
voorkeur laten weten.
 
De mening van de bewoners, 
wordt mee in overweging 
genomen bij de defintieve keuze. 

2021

2020

2022

2023

Brede informatieronde  
over de aanpak van de 
werken 

Bevraging bewoners 

Inspraak bewoners bij 
detailuitwerking technische 
plannen

Openbaar onderzoek 
in het kader van de 
vergunningsprocedure

Terugkoppeling resultaten 
bevraging en bekendmaking 
definitieve keuze

PROJECTVERLOOP

Blijf op de hoogte!
Informatie over het project en de werken vind je op  
www.lier.be/waversesteenweg

Op de projectwebsite kan je je inschrijven op de digitale nieuwsbrief. 
Nieuws over de werken krijg je dan meteen in je mailbox.

Vragen?
Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur via
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 
of 0468 03 53 84

2018-2020
Opmaak startnota met 
verkennend onderzoek

Begin 2021
Definitieve keuze scenario en 

goedkeuring startnota

2022
Aanvraag  

omgevingsvergunning

2023
Start werken (ten vroegste)

2021-2022
Technische uitwerking  

gekozen scenario en  
opmaak projectnota

Indicatieve planning, onder voorbehoud van het verloop van de procedures. 


