
Online infosessie – maandag 14 december 2020

Heraanleg Grote Baan/Vesten (N70) 
in Beveren

Welkom! De infosessie start zo dadelijk.



Huisregels

• Zet je camera en microfoon uit. 

• Een vraag stellen of reageren op een andere vraag, doe je via 
de chat-functie. De moderator zal de vragen overlopen en 
door de sprekers laten beantwoorden.

• Dit is een algemene infosessie. Individuele vragen die enkel 
betrekking hebben op je eigen woning of perceel stel je best 
via e-mail op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 
telefonisch op 0468 03 53 84.
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Verwelkoming
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Inhoud

• Het ontwerp

• Het verloop van de werken

•  planning & fasering

•  verkeer tijdens de werken

•  minderhinder-maatregelen 

• Communicatie en contact

• Vragenronde
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Wie is wie?
• Bouwheer: Agentschap 

Wegen en Verkeer 

• Medeopdrachtgever: 
gemeente Beveren 

• Studiebureau: Irtas

• Aannemer hoofdwerken: Colas 



Krachtlijnen
project
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Virginia MEERSSCHAERT

Projectmanager Agentschap Wegen en Verkeer



Wat zijn de doelstellingen van het project?

• Aanleg van veilige fietspaden / 
oversteekplaatsen

• Doorstroming openbaar vervoer verbeteren

• Scheiden van afvalwater en regenwater

• Vervangen gebroken betonplaten

• Aanplanting bomen en aanleg plantvakken



Ovonde t.h.v. school :
- 30 km/u 
- 1 rijstrook per keer oversteken
- cfr. Oversteek Grote Markt



Wat verandert er in het brede gedeelte?
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Wat verandert er in het smalle gedeelte?
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Het verloop 
van de werken
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Hoe verlopen de werken?

Vast stramien per fase:

1. Voorbereidende werken: werfzone ‘bouwrijp’ maken

2. Aanleg riolering + huisaansluitingen

3. Aanleg rijweg en fietspad: fundering, lijnvormige 
elementen, wegverharding

4. Afwerking van voetpad, bermen en opritten
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Hoe wordt de projectzone ingedeeld?
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• 1/ fasen in het brede gedeelte -> ovondes als keerpunten
 
• 2/ fasen in het smaller gedeelte 



Planning 

Timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden



Verkeerssituatie 
tijdens de werken
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Kirsten SCHREVENS

Gemeente Beveren



Auto- en vrachtverkeer

• Het doorgaande verkeer wordt zoveel mogelijk omgeleid via 
de snelwegen

• Tijdens fase 1, 2, 6 en 7: Enkelrichtingsverkeer op de N70 
richting Beveren ter hoogte van de werfzone (januari - najaar 
2021)

• Tijdens fase 3, 4 en 5: N70 volledige onderbroken ter hoogte 
van de werfzone (najaar 2021 - najaar 2022)



Auto- en vrachtverkeer: grote omleiding



Lokale omleiding vanaf 18 januari



Lokale omleiding: vanaf midden februari



Fiets en voetganger

• Gemengd fiets- en voetgangerscorridor langs de werfzone

• Korte lokale routes langs de achterliggende straten

• Fietsroutes op lange afstand, zoals de fietsroute langs het 
spoor



Fiets en voetganger



Minder hinder 
maatregelen
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Lotte THORA

Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer



Minderhinder

Wegen- en rioleringswerken veroorzaken hinder:

•  Beperkte toegankelijkheid en bereikbaarheid

•  Omleidingen

•  Lawaai

•  Stof en modder

We beperken de hinder waar we kunnen! 
Maar: minder hinder ≠ geen hinder



Toegankelijkheid woningen

• Inritten in de werfzone
• Alle woning steeds te voet of met de fiets bereikbaar

• Tijdens werkuren toegang niet altijd gegarandeerd met 
de auto

• Na werkuren maximaal bereikbaar

• Parkeren
• Parkeerverbod in de werfzone en enkele straten waar de 

omleiding langs loopt

• Parkeren in de aanpalende zijstraten of afspraken maken 
met de (over)buren



Toegankelijkheid bedrijven

• Pareinpark
• Maximaal bereikbaar vanaf de N70 voor het 

inrijdend verkeer komende van Antwerpen

• Van Beveren naar Pareinpark via Vredestraat - Lt. Van 
Eepoelstraat – Pareinlaan

• Wegrijden via Pareinlaan - Lt. Van Eepoelstraat – Vredestraat

• Andere bedrijven

• Waar nodig oplossing op maat

• Korte onderbrekingen als we vlak voor de inrit werken

• Verwittiging via briefje van aannemer



Goede afspraken = goede vrienden

• Hulpdiensten

• Ophaling van huisvuil

• Verhuis & leveringen

• Mindervaliden en zorgbehoevenden

• Evenementen

• Festiviteiten

We zoeken samen naar een oplossing!



Samen voor meer veiligheid op de werf

De aannemer is verantwoordelijk 

voor de veiligheid op de werf. 

Maar we vragen ook van u een inspanning :

• Moet je niet in de werfzone zijn, blijf er dan zoveel mogelijk 
weg.

• Houd voldoende afstand van machines en maak oogcontact 
met de bestuurders als u toch in de buurt komt. 

• Luister wanneer nodig naar de werfleiding en volg de 
instructies op. 

• Respecteer de verkeersborden: volg ze en verplaats ze niet.
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Wachtaansluitingen

• Bouwwerken gepland? Geef tijdig door als u nog 
extra wachtaansluitingen voor de riolering nodig 
heeft of aanpassing wenst

• Doorgeven aan wegen@beveren.be 

mailto:wegen@beveren.be


Hinderpremie voor bedrijven

• Financieel steuntje in de rug voor kleine 
ondernemingen: eenmalige premie van €2000

• Kan aangevuld worden met een sluitingspremie van 
€80 / sluitingsdag

• Automatische selectie van ondernemingen

• uitsluitend op basis van de gegevens in het GIPOD en 
de VKBO 

• indien u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u 
een brief per post en/of e-mail (indien 
beschikbaar) 



Hinderpremie voor bedrijven



Contact &
Communicatie
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Communicatie
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• Website en digitale nieuwsbrief
• www.wegenenverkeer.be/beveren 

• Persoonlijke communicatie bij individuele hinder
• Bewonersbrieven per grote fasewissel 

• e-mail, telefoon of plaatsbezoek



Vragen over de werken?

• Contacteer de bereikbaarheidsadviseur
• Lotte THORA

• bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 

• 0468 03 53 84

• Werfkeet aannemer, Pareinpark
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Vragenronde
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Bedankt! Nog vragen? 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 


