
Rotonde Fabiola wordt ovonde
met vijf fietstunnels
Online infosessie voor bewoners 18 januari 2022

We starten zo dadelijk



• 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.

Huisregels



• Krachtlijnen van het project 

• Voorbereidende werken en nutswerken

• Minder hinder & toegankelijkheid

• Communicatie

• Vragenronde

Inhoud



Vlaamse overheid

• Agentschap Wegen en Verkeer

Lokale besturen

• Heist-op-den-Berg en Putte

Rioolbeheerder

• Pidpa

Projectpartners



Krachtlijnen 
van het project
Manu CASCUDO - Projectmanager AWV



Waar zijn de werken gepland?

Houwstraat (Berlaar) – Wouwerstraat (Heist-op-den-Berg) incl. rotonde Fabiola (N10xN15)



• 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)

Wat verandert er?



Heraanleg kruispunt N10xN15: ontwerpplan

Hoe ziet de nieuwe toestand eruit?

Huidige
rotonde



Veilige fietspaden langs N10:
schematische weergaves

Hoe ziet de nieuwe toestand eruit?



Turbo-ovonde in beeld

Hoe ziet de nieuwe toestand eruit?



Fietstunnels in beeld

Hoe ziet de nieuwe toestand eruit?



Voorbereidende 
werken en 
nutswerken
Manu CASCUDO - Projectmanager AWV



FASE 1 - Eind januari 2022: bouwrijp maken van terrein

Hoe verlopen de werken?

Hinder
• Opbraak voortuinen, struikgewas, planten en bomen langs N10
• Opbraak Fabiola site aan kruispunt N10xN15

Omleiding

• Omleiding voor fietsers in beide richtingen op N10
• Gemotoriseerd verkeer op N10 blijft mogelijk,

hou wel rekening met plaatselijke inname van een rijstrook

Duur 1 maand





FASE 2 - Midden februari 2022: boringen nutsleidingen onder rotonde

Hoe verlopen de werken?

Hinder
• Aan weerszijden van N15 worden boringen onder het kruispunt met N10 uitgevoerd
• 1 rijstrook op N15 ingenomen aan beide zijden van de rotonde (geen hinder op N10) 

Omleiding
• Van HODB naar Putte: N15 tot aan rotonde, dan N10 richting Berlaar en Houwstraat
• Van Putte naar HODB: N15 tot aan rotonde, dan N10 richting Aarschot en Lostraat

Duur 2 à 3 maanden





FASE 3 - Verleggen nutsleidingen

Hoe verlopen de werken?

Hinder
• Verleggen nutsleidingen aan weerszijden van N10 en rond rotonde
• Plaatselijke inname van 1 rijstrook op N10

Verkeer

Doorgaand beurtelings verkeer in beide richtingen is mogelijk
d.m.v. verkeerslichten

Duur 5 à 6 maanden



FASE 4 - Koppelen van nutsleidingen

Hoe verlopen de werken?

Hinder
• Koppelen van nieuwe nutsleidingen aan bestaande voor in dienstname
• Overkoppelen van alle klantenaansluitingen

Verkeer

• Beperkte lokale verkeershinder
• Geen inname van een rijstrook

Duur 2 maanden



Voorbereidende 
werken en 

nutswerken
& afbraak dancing 

Fabiola

Aanleg 5de tak met 
Wouwerstraat

Gescheiden riolering

Start wegenwerken: 
aanleg fietstunnels 

en ovonde

jan-sep 2022 okt-dec 2022 jan/feb 2023

Globale timing werken



Minder hinder
Marleen TANS - Bereikbaarheidsadviseur AWV



• Beperkte toegankelijkheid en bereikbaarheid

• Omleidingen

• Lawaai

• Stof en modder

We beperken de hinder waar we kunnen!

Maar: minder hinder ≠ geen hinder

Bij wegenis- en rioleringswerken

Minderhinder-maatregelen



• Alle woningen zijn steeds te voet of met de fiets bereikbaar

• Tijdens de werkuren: toegang niet altijd gegarandeerd met de auto

• Na de werkuren: maximaal bereikbaar

• Parkeer - indien nodig - uw auto tijdig buiten de werfzone

Inritten in de werfzone

Toegankelijkheid woningen



• Hulpdiensten

• Afvalophaling

• Verhuis of leveringen

• Mindervaliden en zorgbehoevenden

• Evenementen

• Festiviteiten

We zoeken samen naar een oplossing!

Samen maken we het veiliger

Goede afspraken = goede vrienden



• Aannemer is verantwoordelijk voor de veiligheid op de werf

• Maar wat kan je zelf doen?
• Moet je niet in de werfzone zijn, blijf er dan zoveel mogelijk weg
• Hou voldoende afstand van de machines
• Maak oogcontact met de bestuurders van machines
• Luister naar de werfleiding en volg instructies op
• Respecteer verkeersborden: volg ze en verplaats ze niet

Samen maken we het veiliger

Meer veiligheid in de werfzone



Communicatie
Marleen TANS - Bereikbaarheidsadviseur AWV



Communicatie naar brede publiek
Info & 
contact op 
webpagina

Bewoners-
brieven in 
omgeving 
projectzone

Schrijf je in 
op digitale 
nieuwsbrief

Gemeente/
stad:
- infomagazine
- website
- social media

(Online) 
infosessies

wegenenverkeer.be/ovondefabiola



• Voor individuele vragen, neem contact op 
met het team van bereikbaarheidsadviseurs 
via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Bereikbaarheidsadviseur



Heb je nog vragen?
Stel ze aan het projectteam



• Klik rechtsonder op het laatste 
icoontje

Stel je vraag via Vraag en Antwoord

• Klik op ‘Vraag en antwoord’

• Klik onderaan rechts op ‘Een vraag 
stellen’



Werken aan de weg


