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Rotonde Fabiola wordt ovonde
met vijf fietstunnels
Online infosessie op 22 juni 2021

We starten zo dadelijk



Huisregels

• Zet je microfoon uit. 

• Na afloop van de presentatie kan je vragen stellen via de 
vraag-en-antwoord-functie. De moderator overloopt de 
vragen en laat ze door de sprekers beantwoorden.

• Dit is een algemene infosessie. Stel bij voorkeur vragen in 
het algemeen belang. Individuele vragen zijn welkom op 
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.
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Verwelkoming

Jan MOONS 
Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg 
Schepen van ICT, financiën, personeel en bovenlokale mobiliteit

Nick VERCAMMEN
Lokaal Bestuur Putte
Schepen van mobiliteit, senioren, woonbeleid, patrimonium, landbouw, 
plattelandsbeleid, evenementen en ontwikkelingssamenwerking
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Inhoud

• Volledige vernieuwing fietspaden langs N10

• Rotonde Fabiola wordt ovonde met vijf fietstunnels

• Krachtlijnen project & ontwerpplan

• Waar staan we vandaag?

• Riolering: afkoppelingen op privaat terrein

• Communicatie

• Heb je nog vragen?
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Betrokken partijen

• Agentschap Wegen en Verkeer

• Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg

• Lokaal Bestuur Putte

• Pidpa

• Studiebureau Arcadis

• Colruyt (aansluiting 5de tak)

5



Nieuwe fietspaden
langs N10
Manu CASCUDO
AWV, Projectmanager
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Waarom zijn de werken gepland?

• Onveilige fietspaden

• Afvalwater loost in verschillende waterlopen

• Moeilijke oversteekbewegingen door intensiteit 

en snelheid verkeer

• Structureel onderhoud wegdek noodzakelijk



Volledige projectzone N10
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• Langs de N10 in Heist-op-den-Berg, Putte en Berlaar

• Vanaf het kruispunt met Sander De Vosstraat in Berlaar 

tot aan de grens met Begijnendijk 

• In totaal meer dan 10 km lang



Volledige projectzone in beeld

Zone 1: Sander De Vosstraat – Houwstraat (Berlaar)  
• aanleg rotonde voor ontsluiting industrie thv Sander De Vosstraat 
• fietspaden en riolering in Berlaar

Zone 2: Houwstraat (Berlaar) – Wouwerstraat (HodB) incl. rotonde Fabiola (N10xN15): 
• fietspaden en riolering in Putte/Heist-op-den-Berg
• aanleg turbo-ovonde met 5 fietstunnels

Zone 3-4: Wouwerstraat – grens Begijnendijk: 
• fietspaden en riolering (HodB)  - projectzone wordt verder opgedeeld



Ingezoomd op projectzone 2

10

Houwstraat (Berlaar) – Wouwerstraat (HodB) incl. rotonde Fabiola (N10xN15): 
• fietspaden en riolering in Putte/Heist-op-den-Berg
• aanleg turbo-ovonde met 5 fietstunnels



Wat verandert er?
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• Veiligere fietspaden
• Gescheiden van de rijweg door middel van een berm of gracht
• Smaller wegbeeld voor wegverkeer

• Veilige oversteekbewegingen ter hoogte van kruispunt N10xN15
• Afkoppelingswerken riolering
• Opritten langsheen traject worden herbekeken in functie van dienstorder 

“erfontsluitingen”
• Heraanleg kruispunten (veiligheid en doorstroming)
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Type dwarsprofiel tussen Houwstraat en N10xN15   

Type dwarsprofiel N10xN15 en Begijnendijk    



Rotonde Fabiola 
wordt ovonde
Nele VANMARCKE
Arcadis, Project Manager
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Heraanleg kruispunt N10xN15: 
bestaande toestand
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N10

N10

N15

N15
Collect & Go



Heraanleg kruispunt N10xN15: 
ontwerpplan 
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Huidige 
rotonde



Turbo-ovonde in beeld   
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Heraanleg kruispunt N10xN15

• Herinrichten tot veiliger kruispunt

• Doorstroming doorgaand verkeer verbeteren: 
• Middenberm 

• Ontdubbeling rijvakken op N10

• ‘Turbo-ovonde’: op voorhand keuze van rijrichting. Geen weefbewegingen op rotonde.

• ‘Turbo-ovonde’ in plaats van rotonde  

• Fietstunnels om verkeersveiligheid te verhogen

• Fietshellingen max. 4%

• Vijfde tak zorgt voor betere ontsluiting industriezone

• Herinrichting Wouwerstraat



Waar staan we 
vandaag?
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Nele VANMARCKE
Arcadis, Project Manager



Verloop procedures
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Aanvraag 
omgevings-
vergunning

>  Ingediend op 9 juni 2021 
(dossiernummer: 2021032811)

Vergunningsaanvraag 
volledig en 

ontvankelijk verklaard
> Uiterlijk na 30 dagen

Start openbaar 
onderzoek > Juli 2021

Beslissing 
omgevings-
vergunning

> Dec 2021



Timing werken
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Najaar 2021 – najaar 2022: voorbereidende werken en nutswerken
• Boringen nutsleidingen op N15 onder N10 
• Bouwrijp maken (rooien struikgewas, bomen, verwijderen obstructies) voor aanleg 

nutsleidingen  
• Verplaatsen nutsleidingen op N10 en ter hoogte van kruispunt Fabiola

Najaar 2022: start riolerings-, wegenis- en bouwkundige werken 
(uitvoering in verschillende fasen om hinder te beperken) 



Afkoppelingen
op privaat terrein
David AERTS
Pidpa, Gebiedsingenieur riolering
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Bewonerstoelichting  - 6 mei 2021

Afkoppelingen op privé



Afkoppelingsplan als leidraad voor de afkoppelingswerkzaamheden die uitgevoerd 
moeten worden.

Dit kan door de eigenaar zelf gebeuren of door een aannemer die door de eigenaar 
aangesteld is.

Belangrijke tip: Neem tijdens de uitvoering van de werken voldoende foto’s!

Bewonerstoelichting  - 6 mei 2021

Afkoppelingen op privé



Bewonerstoelichting  - 6 mei 2021

• Verzoek tot afkoppeling: schrijven van Pidpa na plaatsing van 
huisaansluitputjes/verdere afwerking rioleringsstrengen

• Uitnodiging tot aanvraag keuring door keurder van Pidpa
§ Eerste keuring binnen de 3 maand = op kosten van Pidpa
§ Eventuele herkeuringen of (sterk) verlate keuring: op kosten van de bewoner

• Aansluitrecht
§ Aansluitrecht: 795 EUR

o Aansluiting op riolering met huisaansluitputje voor vuilwater
o Aansluitpunt voor regenwater
o Gratis afkoppelingsadvies
o Gratis eerste keuring

• Vooropgestelde timing:
§ Uiterlijk 3 maanden na uitvoering werken

Afkoppelingen op privé



Bewonerstoelichting  - 6 mei 2021

• Premie
§ Premie: 795 EUR of 530 EUR

• Voorwaarden voor premie
§ Geen verplichte scheiding opgelegd via bouwvergunning 

(bouwvergunning vóór 1 februari 2005)

§ Afkoppeling voor de totale verharde oppervlakte 
m.a.w. volledige dakoppervlakte en alle verhardingen

§ Conform keuringsattest – binnen 3 maand

Afkoppelingen op privé



Communicatie
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Marleen TANS
AWV, Bereikbaarheidsadviseur
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• Procedure omgevingsvergunning is lopende 

• Openbaar onderzoek start weldra

• Besprekingen grondverwervingen t.h.v. kruispunt N10xN15 lopende 

• Communicatie over afkoppelingen op privaat-terrein: najaar 2021 

• Communicatie over bereikbaarheid, fasering en omleidingen voor 

voorbereidende nutswerken: najaar 2021

Wat zijn de volgende stappen?



Communicatie naar het brede publiek

Communicatiekanalen

28

Info & 
contact op 
webpagina

Bewoners-
brieven in 
omgeving 
projectzone

Schrijf je in 
op digitale 
nieuwsbrief

Via lokale 
besturen:
- infomagazine
- website
- social media

Online 
infosessies

wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg



Contactgegevens
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Bereikbaarheidsadviseur & website

• Voor individuele vragen, neem contact op 
met ons team van bereikbaarheidsadviseurs 
via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
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wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg



Contactgegevens Heist-op-den-Berg

Team Planning en Ontwikkeling

015 22 86 50

planningenontwikkeling@heist-op-den-berg.be

heist-op-den-berg.be
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Contactgegevens Putte

015 76 78 80

info@putte.be

putte.be
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Heb je nog vragen?

Stel ze aan:
• Manu CASCUDO – AWV, Projectmanager
• Nele VANMARCKE – Arcadis, Project Manager
• David AERTS – Pidpa, Gebiedsingenieur riolering
• Jan MOONS – Heist-op-den-Berg, schepen
• Nick VERCAMMEN – Putte, schepen
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Stel je vraag via Vraag en Antwoord
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• Klik onderaan rechts op ‘Een vraag stellen’

• Klik rechtsonder op het laatste icoontje

• Klik op ‘Vraag en antwoord’
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Rotonde Fabiola wordt ovonde
met vijf fietstunnels
Online infosessie op 22 juni 2021

Bedankt


