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Beveren, 25 mei 2021 
 
 
Herinrichting Grote Baan/Vesten (N70): fasewissel op 7 juni 2021 
 
Geachte mevrouw, heer 
Beste bewoner 
 
De wegenwerken op de Grote Baan en Vesten (N70) zijn in volle gang. In de zone 
tussen kruispunt Burggravenstraat-Snoeckstraat en de Sint-Elisabethstraat is de 
noordelijke weghelft, inclusief de busbaan, bijna volledig opnieuw aangelegd. Dat 
betekent dat er een belangrijke fasewissel aankomt, waardoor de omleiding 
richting Antwerpen en de verkeerssituatie rond de N70 veranderen. 
 
Vanaf 7 juni werken we aan de zuidzijde van de N70 tussen de Snoeckstraat en 
de Sint-Elisabethstraat (fase 2). Tegelijk wordt ook gestart tussen de Sint-
Elisabethstraat en de Spoorweglaan (fase 3), om de noordzijde vrij te maken voor 
archeologisch onderzoek.  
 
Aangepaste omleiding naar Antwerpen vanaf maandag 7 juni 
Het verkeer van Antwerpen naar Beveren kan ook na de fasewissel via de N70 
blijven rijden. Voor fietsers en voetgangers voorzien we opnieuw een aparte 
corridor, aan de noordzijde van de weg.  
De omleiding voor verkeer naar Antwerpen verandert wel. De omleiding via 
Spoorweglaan-Pauwstraat-Snoeckstraat vervalt en autoverkeer naar Antwerpen 
rijdt vanaf 7 juni om via de Schoolstraat, Kalishoekstraat en Burggravenstraat. 
Deze verkeerssituatie blijft van kracht tot in het late najaar.  
 
Bijkomende verkeersmaatregelen op de (omleidings)straten: 
• Kalishoekstraat:  

o Snelheidsbeperking van 30 km/u  
o Eénrichtingsverkeer vanaf Schoolstraat tot aan Jozef Van Hulstraat. 

Fietsers mogen in beide richtingen blijven rijden. 
o Parkeerverbod tussen Dambrugstraat en Jozef Van Hulstraat. 

• Sint-Elisabethstraat: verplicht rechts afslaan op Grote Baan. Fietsers mogen 
zowel links als rechts afslaan. 

• Ponjaardwegel: maximaal bereikbaar.  
• Snoeckstraat: afgesloten van N70 voor alle verkeer. Fietsers en voetgangers 

rijden om via de Kattestraat en Gentboog (langs spoorlijn). Autoverkeer rijdt 
via Pauwstraat en Spoorweglaan. 

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



 
 
 
Fasewissel werken N70 van Carrefour tot Essendreef 
In de zomerperiode zal de aannemer ook in de zone tussen Carrefour en Essendreef van weghelft 
wisselen. De verkeerssituatie en omleidingen blijven hier dezelfde en blijven van kracht tot in het late 
najaar. 
 
Mis niets en ontvang alle info rechtstreeks in uw mailbox 
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.  
 
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.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Het werfteam 


