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HET PROJECT IN EEN NOTENDOP
De projectzone strekt zich uit over de N70 van aan de Essendreef tot net voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat/Snoeckstraat.  
Over een afstand van zo’n 2 kilometer ondergaat de gewestweg een grondige metamorfose. Bij de herinrichting gaat de nodige aandacht 
uit naar de veiligheid van alle weggebruikers.

Gescheiden rioleringsstelsel 
• Aparte rioolbuizen om regenwater en afvalwater gescheiden op te vangen

en af te voeren.
• Afkoppeling op privaat terrein om aan te sluiten op nieuwe riolering.
• Bufferbekken achter Pareinpark om wateroverlast te voorkomen.

Vlotter en veiliger verkeer langs de N70
• Nieuwe fietspaden aan beide zijden van de weg.
• Vlotter openbaar vervoer dankzij aparte busbaan en lichtengeregelde

doorgang voor de bussen op de ovondes.
• Veilige schoolomgeving dankzij zone 30, kiss-and-ridestroken en veilige,

stapsgewijze oversteekplaats.
• Overzichtelijke weginrichting en snelheidslimiet van 50km/u voor lokaal

en doorgaand verkeer in de rest van de projectzone.

Leefbaarheid in de omgeving verhogen
• Meerdere veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers met

middeneiland om in twee keer over te steken.
• Comfortabele bushaltes met verhoogde perrons, schuilhuisjes en

fietsenstalling.
• Parkeermogelijkheden: langsparkeren aan één of beide zijden van

de N70 en nieuwe parkeerzone t.h.v. de A. Farnèselaan.
• Groener karakter door aanplant van bomen en struiken langs het

hele traject.
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Hoe gaan we straks te werk? startdatum: 18 januari 2021

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de gemeente 
Beveren vernieuwen vanaf januari de Grote Baan/
Vesten (N70) in Melsele. De voorbereidende nutswerken, 
die in 2019 startten, zijn achter de rug. Ook de werken 
aan de N450 zijn intussen afgerond. 

Op 18 januari 2021 kunnen we vervolgens met de 
heraanleg van de gewestweg beginnen. De werken 
duren in totaal bijna twee jaar en zullen heel wat 
hinder met zich meebrengen. De weg gaat niet in één 
keer op de schop. Om de hinder te beperken, delen we 
de projectzone op in zeven kleinere werfzones. 

De planning is zo opgebouwd dat we eerst de fases 
met de ovondes (fase 1, 2, 6 en 7) afwerken. De nieuwe 
ovondes kunnen dan dienen als veilig keerpunt op het 
moment dat we starten aan het smallere gedeelte van 
de N70, vanaf het kruispunt met de Sint-Elisabethstraat 
tot aan de Carrefour (fases 3, 4 en 5). 
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Deze timing is onder voorbehoud van 
werf- en weersomstandigheden.

Voorbereidende werken aan het 
kruispunt van de Grote Baan met 
de Snoeckstraat. De hinder blijft 
beperkt tijdens deze werken.

december 2020

Start aanleg van de nieuwe 
riolering in fase 1. Het verkeer naar 
Beveren/Sint-Niklaas kan op één 
rijstrook langs de werfzone rijden. 
Verkeer richting Antwerpen volgt 
een omleiding. 

Fietsers en voetgangers kunnen 
in beide richtingen via een 
afgeschermde corridor langs de 
werfzone passeren.

18 januari 2021

De riolering in fase 1 is klaar. De 
rioolploeg schuift door naar fase 6. 
In fase 1 start de aannemer met 
de wegopbouw, de busbaan en 
het eerste deel van de ovonde 
aan de Sint-Elisabethstraat.

midden februari 2021
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HELP, WAT MET HET VERKEER?

Voetgangers en fietsers

Als fietser of voetganger kan u de werken steeds in beide richtingen 
passeren via een gedeelde fietscorridor langs de werfzone. Wilt u 
liever de werfzone vermijden, dan kan u korte routes via de 
achterliggende straten volgen of de fietsroute langs het spoor.

Openbaar vervoer

De bussen van De Lijn (lijnen 81 tot 85) volgen grotendeels dezelfde 
omleiding als het autoverkeer. Haltes in de werfzone worden tijdelijk  
niet bediend. Meer info vindt u op www.delijn.be/omleidingen  
of via de berichtgeving aan de bushaltes.

 
Maatregelen tegen 
sluipverkeer

Om de leefbaarheid in de 
woonstraten te garanderen, 
nemen we in verschillende 
straten extra maatregelen om 
sluipverkeer tegen te gaan. 
Denk bv. aan een snelheids- 
beperking, parkeerverbod, 
tijdelijk enkelrichtingsverkeer 
of zelfs een volledige knip. 

EN IN DE VOLGENDE 
FASES DAN?

 
Bekijk de omleidingen tijdens  

de volgende fases en de  
bijhorende verkeersmaatregelen via 

www.wegenenverkeer.be/beveren.

Verkeersmaatregelen tijdens fase 1 en 6 Doorgaand  
verkeer via 

Verkeer, dat niet in Beveren 
zelf moet zijn, volgt tussen 
Sint-Niklaas en Antwerpen een 
omleiding via de E17 of E34.

E34 E17

fase 1 vanaf  
18 januari 2021

fase 6 vanaf  
midden februari 2021

Pultina

Links afslaan tijdelijk niet 
   toegestaan. Van zodra mogelijk, 
       maar ten laatste einde fase 1, 
              wordt dit verbod opgeheven.

SNOECKSTRAAT 



N70 Verkeer op de Grote Baan en Vesten

Situate tijdens fase 1 en 6

Situate tijdens fase 2 en 7

Situate tijdens fase 3, 4 en 5

Werfzone riolerings- en 
wegenwerken

noordzijde

Rijweg
Gemotoriseerd verkeer enkel mogelijk 
van Antwerpen richting Beveren

Voet- en fietspad
In beide richtingen 

Werfzone riolerings- en 
wegenwerken

zuidzijde

Rijweg
Gemotoriseerd verkeer enkel mogelijk 
van Antwerpen richting Beveren

Voet- en fietspad
In beide richtingen 

De Grote Baan en Vesten blijven tijdens de volledige duur van de werken bereikbaar voor 
voetgangers en fietsers in beide richtingen. Tijdens fase 1, 2, 6 en 7 (van Burggravenstraat tot 
St-Elisabethstraat en van Carrefour tot Essendreef) is er ter hoogte van de werken één rijstrook 
beschikbaar voor gemotoriseerd verkeer. Richting Beveren kan u langs de werken rijden, richting 
Antwerpen volgt u een omleiding.

Nadat de ovondes klaar zijn, kan de aannemer starten met de heraanleg van het smallere deel van 
de N70 vanaf het kruispunt met de Sint-Elisabethstraat tot aan de Carrefour (fase 3, 4 en 5). Op dat 
moment zal de N70 volledig onderbroken zijn ter hoogte van de werfzone voor auto- en vrachtverkeer.

GERAAK IK NOG TOT AAN MIJN WONING?
 
Voor iedereen die in de werfzone woont of er gevestigd is, 
zal het lange tijd moeilijk zijn. Wanneer we ter hoogte van 
uw woning werken, is uw oprit tijdelijk niet toegankelijk 
met de auto. Zeker tijdens de werkuren kunnen we niet 
altijd een toegang garanderen. Na de werkuren proberen 
we wel steeds in de mate van het mogelijke een (tijdelijke) 
oprit in steenslag te voorzien.

Voor bedrijven en winkels voorzien we wel steeds een 
toegang. Waar nodig zoeken we een oplossing op maat. 
Toch moeten ook bedrijven er rekening mee houden dat er 
momenten zullen zijn dat er geen toegang mogelijk is. U 
wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht via (een briefje 
van) de aannemer.



www.wegenenverkeer.be/beveren 
en ontdek alle informatie over het project.

Schrijf u via de website in op onze  
digitale nieuwsbrief en ontvang het nieuws 

over de werken in uw mailbox. 

UITNODIGING

Online infosessie op 14 december
AWV en de gemeente hadden een infomarkt voorzien om de planning en de 
verkeersmaatregelen verder in detail toe te lichten. Die kan omwille van de 
coronamaatregelen niet doorgaan. 

Daarom organiseren we een online infosessie. Tijdens een korte presentatie 
lichten we de planning en de aanpak van de werken toe. Vervolgens kan u uw 
vragen stellen aan het projectteam.

De online infosessie gaat door op maandag 14 december 2020. U heeft enkel 
een computer met internetverbinding nodig. Schrijf u in via de website op 
wegenenverkeer.be/beveren. Verdere uitleg over het verloop en de inhoud van 
deze infosessie ontvangt u via e-mail.

SURF NAAR

NOG VRAGEN? 

Contacteer de bereikbaarheidsadviseur. 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.b

e of bel naar 0468 03 53 84
Snoeckstraat
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