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Maandag 18 januari start herinrichting Grote Baan/Vesten (N70)

Geachte mevrouw, heer
Beste bewoner

Maandag 18 januari starten het Agentschap Wegen en Verkeer en gemeente Beveren met 
de wegenwerken aan de Grote Baan en Vesten (N70). De weg wordt vanaf het kruispunt met 
de Burggravenstraat-Snoeckstraat tot net voorbij de Essendreef volledig opnieuw aangelegd 
met een nieuwe riolering en weginrichting. 

WERKEN IN FASES
Met deze brief willen we u informeren over de werken en de bijhorende 
verkeersmaatregelen die kortelings starten. De werken gebeuren in 7 fases en zullen tot eind 
2022 duren. Op 18 januari start fase 1, enkele weken later gaan we ook in fase 6 aan de slag. 
Nog dit jaar is de N70 tussen Snoeckstraat - Sint Elisabethstraat (fase 1 en 2) en Carrefour – 
Essendreef (fase 6 en 7) volledig klaar, inclusief beide ovondes ter hoogte van Pareinpark en 
de Sint-Elisabethstraat. Deze ovondes kunnen in de latere fases dienen als keerpunt.  
De timing is onder voorbehoud van weers- en andere omstandigheden.

Tijdens de werken kunnen fietsers en voetgangers de werfzone steeds passeren via 
een speciaal ingerichte strook langs de rijweg of via korte omleidingsroutes langs de 
achterliggende straten (zie plan omzijde).

Over de fases 2 en 7 die rond mei van start gaan, brengen  
we u op de hoogte in een volgende bewonersbrief.

Fase 1

Fase 2
Fase 3

Fase 4

Fase 5Fase 6

Fase 7

ANTWERPEN

SIN
T-N

IK
LA

AS

Pareinpark

Carrefour

Ij zerstraat

Jan Bek enshoek

Essendreef

V
iergem

eet

Sn
o

eckstraat

BurggravenstraatSt.-Elisabethstraat

Ponjaardw
egel

Torenstraat

A
. Farnèselaan

Vesten

Sch
o

o
lstraat

Sp
o

o
rw

eglaan

N70



FASE 1 
Vanaf kruispunt met de Burggravenstraat/ Snoeckstraat tot net voorbij Sint-Elisabethstraat 
op de rijstrook richting Beveren (noordzijde N70)
Start 18 januari tot en met april
• Verkeer richting Beveren over één rijstrook N70. 
• Verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding langs de Spoorweglaan, Pauwstraat en 

Snoeckstraat. Handelaars en bedrijven langs N70 zijn bereikbaar via de omleiding.

FASE 6 
Vanaf Carrefour tot aan de Essendreef op de rijstrook richting Beveren (noordzijde N70)
Start midden februari tot en met mei
• Verkeer richting Beveren over één rijstrook N70. 
• Verkeer richting Antwerpen volgt een omleiding langs de Kasteeldreef, Leurshoek, 

Koolputstraat, Dijkstraat en Schoolstraat. Handelaars en bedrijven langs N70 zijn 
bereikbaar via de omleiding.

LOKALE MAATREGELEN IN OMLIGGENDE ZIJSTRATEN EN OMLEIDINGSSTRATEN 
Op de omleidingswegen en in een aantal omliggende straten nemen we extra maatregelen 
om sluipverkeer tegen te gaan en de leefbaarheid te waarborgen.

FASE 1
• Spoorweglaan: snelheidsbeperking van 30km/u
• Pauwstraat: enkelrichtingsverkeer naar Snoeckstraat en parkeerverbod
• Mispellaan: enkelrichtingsverkeer naar Spoorweglaan tussen Kardinaal Cardijnlaan en 

Spoorweglaan
• Snoeckstraat: parkeerverbod en bij uitrijden verplicht rechtsaf naar Antwerpen. Verkeer 

naar Beveren kan keren aan de rotonde aan P&R Melsele
• Vendoornstraat: enkel toegang voor bestemmingsverkeer
• Sint-Elisabethstraat en Burggravenstraat: doodlopend op de werfzone. Tijdelijk 

dubbelrichtingsverkeer mogelijk in de St.Elisabethstraat van en naar het Kerkplein  
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Links afslaan tijdelijk niet 
   toegestaan. Van zodra mogelijk, 
       maar ten laatste einde fase 1, 
              wordt dit verbod opgeheven.
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Bereikbaarheid Pareinpark tijdens fase 6
Pareinpark blijft maximaal bereikbaar vanaf de N70 voor het inrijdende verkeer komende van 
Antwerpen. Verkeer komende van Beveren naar Pareinpark kan via de Vredestraat - Lt. Van 
Eepoelstraat - Pareinlaan de bedrijven en winkels bereiken. Deze route geldt ook voor het 
verkeer komende van Antwerpen op de momenten dat we vlak voor de inrit van Pareinpark 
moeten werken. Verkeer dat het bedrijventerrein verlaat, rijdt weg via de achterzijde: 
Pareinlaan - Lt. Van Eepoelstraat - Vredestraat.

Alle andere bedrijven en  handelszaken langs de N70 zijn bereikbaar via de omleiding. 

De Lijn
Voor meer informatie over de aangepaste dienstregeling en haltes verwijzen we u naar de 
affiches aan de bushaltes of naar de website van De Lijn: www.delijn.be.

Kijk op www.wegenenverkeer.be/beveren voor de volledige planning van de werken.

WONEN EN WERKEN IN DE WERFZONE
Toegankelijkheid van opritten
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 het tijdelijk niet mogelijk om met de 
auto uw woning te bereiken. Zeker tijdens de werkuren kunnen we niet altijd een toegang 
garanderen. Na de werkuren en in het weekend proberen we wel steeds in de mate van het 
mogelijke een (tijdelijke) oprit in steenslag te voorzien. 

Tijdens de werken zal de aannemer u via bewonersbrieven verder op de hoogte houden. 
Omdat de voortgang van de rioleringswerken heel afhankelijk is van wat we in de 
ondergrond tegenkomen, is het moeilijk te voorspellen op welke dag uw oprit precies 
onbereikbaar zal zijn. Daarom vragen we u om zelf ook mee in de gaten te houden wanneer 
de werken uw oprit naderen en tijdig uw wagen te verplaatsen, zodat u niet ingesloten raakt.

Afkoppelingswerken riolering op privéterrein
Bij de heraanleg van de N70 wordt ook de riolering vernieuwd en een gescheiden stelsel 
aangelegd. Dit betekent dat er een aparte riool komt voor regenwater en voor vuil water.  
Als u nog afkoppelingswerken moet uitvoeren op eigen terrein, dan kan u best wachten 
totdat de nieuwe riolering en huisaansluitingen voor uw woning zijn aangelegd. Onze 
aannemer legt de huisaansluitingen voor u klaar, zodat u er eenvoudig op kan aansluiten.  
De private gescheiden aansluitingen dienen gerealiseerd te zijn tegen het einde van de 
werken aan de N70.  

Met vragen hierover kan u terecht bij de afkoppelingsdeskundigen Sammy Bolsens en 
Nathalie Aelvoet. Zij zijn te bereiken via afkoppeling@irtas.be of telefonisch op het  
nummer 03 780 54 06. 

FASE 6
• Halfdreef: enkelrichting naar Leurshoek en parkeerverbod
• Leurshoek: parkeerverbod tot ca. huisnummer 40, in de Floralaan worden 4 

parkeerplaatsen voorzien voor kortparkeren bij handelszaken (30 minuten)
• Kallobaan: wordt geknipt ter hoogte van de Halfdreef
• Gaverlandstraat: enkelrichtingsverkeer naar Koolputstraat tussen Tulpenstraat en 

Koolputstraat
• Lt. Van Eepoelstraat: knip ter hoogte van Gaverlanddam, uitgezonderd voor bussen van 

De Lijn en hulpdiensten



Huisvuilophaling
Voor u verandert er niets. U kan uw afval buitenzetten op de dag dat u gewend bent. Zolang 
er eenrichtingsverkeer mogelijk is op de N70 kunnen de ophaaldiensten tot voor uw woning 
rijden om het afval op te halen. 

Met vriendelijke groeten,

Het werfteam

BLIJF OP DE HOOGTE
Een uitgebreide projectomschrijving, meer informatie over de fasering en een grotere versie 
van het omleidingsplan kan u terugvinden op de website van het Agentschap Wegen en 
Verkeer op www.wegenenverkeer.be/beveren. 

Mis niets en ontvang alle info rechtstreeks in uw mailbox
Wilt u op de hoogte blijven van de werken en de bijhorende verkeersmaatregelen, schrijf u 
dan zeker in voor de digitale nieuwsbrief via bovenstaande website. Op die manier blijft u op 
de hoogte van elke fasewissel en de bijbehorende nieuwe verkeersmaatregelen.

Waar kunt u terecht met vragen?
Met vragen over de werken kan u terecht bij uw bereikbaarheidsadviseur op het nummer 
0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren) of via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.


