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Beste bewoner,

Eind vorig jaar informeerden het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier je over de studie 
naar een rechtstreekse aansluiting van de Waversesteenweg (N108) op de Ring. Tijdens een digitaal 
infomoment gaven we toelichting omtrent de plannen en werden vragen van buurtbewoners 
beantwoord. Bewoners van de wijk Herderin en de wijk rond de Akkerstraat konden hun mening geven 
over de twee voorliggende scenario’s en hun bezorgdheden en opmerkingen delen.

Scenario’s
Het belangrijkste verschil tussen beide scenario’s is de manier waarop de woonwijk rond de 
Akkerstraat bereikbaar zal zijn met de wagen hetzij via nieuwe op- en afritten naar de Ring  
(scenario 1), hetzij via de Aarschotsesteenweg (scenario 2).

Resultaten van de bevraging
De bewonersbevraging liep van 25 november tot en met 18 december 2020 en kon zowel digitaal als 
op papier ingevuld worden. In totaal ontvingen we 135 reacties. Ongeveer 1 op de 3 gezinnen uit de 
omliggende woonwijken gaven hun voorkeurscenario aan.    
- Scenario 1: voorkeur van 21% van de bewoners
- Scenario 2: voorkeur van 74% van de bewoners
- Geen voorkeur: 5% van de bewoners

Stad en AWV volgen keuze bewoners 
De resultaten van de bevraging en de 
opmerkingen en bezorgdheden die we 
tijdens de informatieronde ontvingen, 
maken integraal deel uit van de 
startnota. Deze verkeerstechnische studie 
onderzocht de verschillende scenario’s 
en dient als basis voor de projectnota. 
De startnota werd ondertussen 
goedgekeurd door de projectstuurgroep 
en bekrachtigd door het College van 
Burgemeester en Schepenen. 

Lees verder op de achterzijde.



Het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Lier volgen de keuze van de meerderheid van 
de omwonenden voor scenario 2. In dit scenario behouden we de aansluiting van de wijk rond de 
Akkerstraat op de Aarschotsesteenweg voor alle verkeer. Bewoners van deze wijk kunnen hierbij niet 
rechtstreeks via de nieuwe op- en afritten de Ring oprijden. Enkel fietsers, voetgangers en eventueel 
bussen van De Lijn kunnen nog in beide richtingen onder de ring door naar de Waversesteenweg 
richting Duffel rijden. Autoverkeer neemt hiervoor de ring.

Wie deelnam aan de bevraging willen we bedanken. Dankzij jouw inbreng kunnen we verder werk 
maken van een door de buurt gedragen ontwerp. 

Volgende stappen
Het gekozen scenario wordt nu verder uitgewerkt in een projectnota en technische 
ontwerpplannen. Bij de verdere uitwerking zal worden gezocht naar een goede landschappelijke 
inpassing van het nieuwe op- en afrittencomplex, met aandacht voor de nodige geluidsbuffering. 
Ook voor de bussen van De Lijn onderzoeken we nog verder welke route het meest geschikt is, 
zodat de doorstroming gegarandeerd blijft zonder de wijk extra te belasten. Daarna kan de 
omgevingsvergunning (eind 2022) aangevraagd worden. De eerste schop in de grond is dus nog niet 
voor morgen.

We blijven je als bewoner regelmatig informeren en betrekken bij dit dossier.
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Aangepaste snelheid bij het 
afrijden brug Netekanaal 
 
Mede op vraag van de buurt plaatste 
de stad tijdelijk een Smiley-
bord op de Waversesteenweg om 
autobestuurders attent te maken op 
hun snelheid. De stad bekijkt nog 
verder de mogelijke oplossingen om 
de maximumsnelheid bij het afrijden 
van de brug over het Netekanaal 
richting  stad te beperken en af te 
dwingen. 

Structureel onderhoud Waversesteenweg 
(N108) tussen Lier en Duffel 
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer plant dit jaar 
nog een onderhoud op de Waversesteenweg 
tussen Lier en Duffel. De rijweg krijgt een nieuwe 
asfaltlaag en de fietspaden worden vernieuwd. 
Ook de fietsoversteek aan de Ceciliastraat 
wordt onder handen genomen en krijgt nieuwe 
zebrapaden en dubbelrichtingsfietsoversteken. Tot 
slot worden ook de bushaltes aan de Ceciliastraat 
vernieuwd.  
 
De werken starten in augustus en zullen 
ongeveer één maand duren. Momenteel bekijken 
we samen met de aannemer de exacte planning 
en fasering, om de hinder tijdens deze werken tot 
een minimum te beperken. Zodra de timing van 
de onderhoudswerken gekend is, informeren we je 
hierover via www.wegenenverkeer.be/lier.


