
Welkom op de 
infomarkt!
Heraanleg provincialeweg (N17) 

Puurs-Sint-Amands

Start werken op 6 maart 2023



wegenenverkeer.be/provincialeweg

Heraanleg Provincialeweg in  
Puurs-Sint-Amands
Waar gaan we werken?
Vlak na de rotonde Fok met de Heibosstraat tot en met het kruispunt Oppuurseweg en Lippelodorp. In 
totaal een traject van ruim drie kilometer.

Wat gaan we doen?
We willen de verkeersveiligheid voor zowel auto’s als fietsers op de Provincialeweg (N17) verbeteren.  
We vernieuwen het wegdek tot en met de fundering en plaatsen nieuwe verkeerslichten op het kruis-
punt van de N17 met de Oppuurseweg en Lippelodorp. 

De belangrijkste ingrepen zijn de nieuwe, vrijliggende enkelrichtingsfietspaden langs elke zijde van de 
rijbaan. Verder worden de kruispunten onder handen genomen en maakt rioolbeheerder Pidpa van de 
gelegenheid gebruik om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen.
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De Provincialeweg 
VANDAAG 

Gebrek aan veilige fietspaden
• Verouderd en te smal
• Slechts aan één zijde van de rijweg

>> Niet aangepast aan huidige veiligheidsnormen

 

Verouderde rijbaan
• Drukke gewestweg die Dendermonde met Willebroek  

en Mechelen verbindt
• Rechte, brede weg met een maximumsnelheid van  

70 km/uur
• Kruispunten onvoldoende overzichtelijk

Geen riolering
Woningen lozen afvalwater in open grachten.
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De Provincialeweg 
IN DE TOEKOMST
Comfortabel en afgeschermd fietsen

• Vrijliggende enkelrichtingsfietspaden aan elke zijde
 ◦ 2 meter breed
 ◦ in asfalt

• Groene berm tussen fietspad en rijweg
 ◦ een natuurlijke buffer
 ◦ afgeschermd van het gemotoriseerd verkeer

• Gracht om water te bufferen en infiltreren

Vernieuwde kruispunten: samen veilig oversteken
We breken de rijweg op over de volledige projectzone en er komen nieuwe funderingen en asfalt. 
Daarnaast worden de fietspaden over het volledige traject verlicht. Verder worden de kruispunten 
Oppuurseweg met Lippelodorp en de Oude Heirbaan heraangelegd. Zo kan alle verkeer er veiliger en 
vlotter de weg kruisen.

3,30 m2 m 3,30 m
Rijweg 

Provincialeweg
Berm BermBerm met gracht Berm met grachtFietspad

2 m
Fietspad

Dwarsprofiel van het nieuwe ontwerp.
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De Provincialeweg 
IN DE TOEKOMST
Het ontwerp in detail
Het wegdek en de fietspaden worden vernieuwd, en ook het kruispunt N17 met Oppuurseweg en 
Lippelodorp wordt heraangelegd.

Er komt een conflictvrij lichtengeregeld kruispunt. Doordat de zijstraten een veel lagere verkeers- 
intensiteit hebben dan de N17, heeft een kruispunt met verkeerslichten de voorkeur. Een rotonde zou 
de verkeersstromen namelijk gelijkschakelen.

• Voor fietsers en voetgangers komen er veilige oversteekplaatsen met middeneilanden
• Voor afslaand gemotoriseerd verkeer wordt in beide richtingen een linksafslagstrook voorzien
• De aansluitingen van de zijstraten worden rechter op het kruispunt geplaatst, zodat ze meer 

tegenover elkaar komen te liggen

Kruispunt N17 met Oppuurseweg en Lippelodorp
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De Provincialeweg 
IN DE TOEKOMST
Het ontwerp in detail
Het wegdek en de fietspaden worden vernieuwd, en ook het kruispunt N17 met Oude Heirbaan wordt 
heraangelegd.

Aan het kruispunt van de Provincialeweg met de Oude Heirbaan leggen we veilige oversteekplaatsen 
voor fietsers en voetgangers aan met nieuwe middeneilanden.

• Langs beide zijden van de Provincialeweg komen er nieuwe fietspaden
• Aan de zijde met de Oude Heirbaan wordt het nieuwe fietspad dubbelrichting
• Voor verkeer komende van Dendermonde voorzien we een linksafslagstrook
• Het verkeer op de Provincialeweg heeft voorrang op het verkeer van de Oude Heirbaan
• De voorsorteerstroken voor links- en rechtsaf op de Oude Heirbaan blijven behouden

Kruispunt N17 met Oude Heirbaan
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De Provincialeweg 
IN DE TOEKOMST
Inritten langs een gewestweg: waarmee moet je  
rekening houden?
De bestaande inritten per perceel of woning worden aangepast aan de huidige regelgeving van het 
Agentschap Wegen en Verkeer. Inritten zijn conflictpunten, die we voor een vlotte doorstroming en 
veiligheid zoveel mogelijk proberen te beperken.

De belangrijkste punten uit de regelgeving op een rijtje:
• Per perceel één inrit 
• Een inrit via een gemeenteweg heeft de voorkeur
• Tussen het perceel en het openbaar domein moet een structurele niet-overrijdbare scheiding zijn

Hoe parkeren op eigen terrein?

Hoe breed mag je inrit zijn?
• Voor privéwoningen en gebouwen die weinig verkeer genereren: maximaal 4,5 meter breed
• Voor bedrijven en gebouwen die veel verkeer genereren: maximaal 7 meter breed

Voor meer informatie check wegenenverkeer.be/inritten

SCAN 
MIJ
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Een modern, gescheiden  
rioleringsstelsel
Rioolbeheerder Pidpa maakt van de gelegenheid gebruik om de riolering grondig te vernieuwen. Nu 
wordt zowel het regenwater als het afvalwater in de bestaande grachten geloosd. De rioolbeheerder 
gaat daarom een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen dat het regenwater en het afvalwater apart 
opvangt en afvoert. 

Dat zorgt voor duurzaam waterbeheer en een betere insijpeling van het regenwater in de bodem. 
Belangrijk in de strijd tegen zowel verdroging als wateroverlast. Bovendien voorkomen we dat zuiver  
regenwater nodeloos naar de waterzuiveringsinstallatie stroomt.

Afkoppelen op privéterrein
Het scheiden van het afval- en regenwater moet ook op je eigen perceel gebeuren. Alle woningen 
worden aangesloten op het nieuwe gescheiden rioleringsstelsel. 

Een afkoppelingsdeskundige van studiebureau S.Bilt kwam bij je langs om je te helpen en adviseren:

• Eerst werd de bestaande afvoer in kaart gebracht
• Daarna werd gekeken hoe het afval- en het regenwater best wordt gescheiden
• Vervolgens ontving je een plan van de huidige en de nieuwe toestand
• Tot slot bepaal je wie de afkoppelingswerken uitvoert. Eigenaars kunnen dit zelf uitvoeren of  

beroep doen op een aannemer

De afkoppelingsdeskundige gemist of nog een vraag hierover?
Spreek Ben Schelfhaut van Pidpa aan op deze infomarkt.
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Verloop van de werken
Werken in 3 fases: Provincialeweg onderbroken

Tijdens de volledige duur van de werken:
• wordt ter hoogte van de werfzone de Provincialeweg afgesloten
• lopen de zijstraten in de werfzone dood op de Provincialeweg
• volgt zwaar verkeer (> 3,5 ton) een omleiding in beide richtingen via de Rijksweg (N41), de E17 en 

de Gewestweg (N16)

Zowel de rioleringswerken als de heraanleg van de weg worden uitgevoerd in drie fases.

Verkeerssituatie in fase 1
Wanneer? van 6 maart tot midden juni 2023
Waar? werken na rotonde Fok tot voor het kruispunt met de Oude Heirbaan

Hinder?
• Doorgaand verkeer wordt in beide richtingen omgeleid via Fok, Keten en Oude Heirbaan
• De Maalderstraat en Muldersweg lopen dood op de Provincialeweg
• Voor de routes van het openbaar vervoer check delijn.be/routeplanner
• Fietsers rijden om via de achterliggende straten evenwijdig met de N17
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Verloop van de werken
 
Verkeerssituatie in fase 2
Wanneer? van midden juni 2023 tot april 2024
Waar? werken tot en met het kruispunt Oude Heirbaan
Hinder?

• Doorgaand verkeer naar Mechelen wordt omgeleid via Fok, Keten, Pandgatheide, Nijven, 
Lippeloseweg en Oppuurseweg

• In Nijven wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd en verlagen we de snelheid naar 30 km/u
• Doorgaand verkeer naar Dendermonde rijdt om via de Oppuurseweg, Lippeloseweg, Wilgenweg, 

Pandgatheide, Keten en Fok
• De Oude Heirbaan loopt dood op de Provincialeweg
• Voor de routes van het openbaar vervoer check delijn.be/routeplanner
• Fietsers rijden om via de achterliggende straten evenwijdig met de N17

Fase 3: werken na het kruispunt Oude Heirbaan  
tot en met het kruispunt met Lippelodorp
De werken in deze zone starten pas in 2024. Op wegenenverkeer.be/provincialeweg lees je hier later 
meer over. Bovenstaande timing is onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.
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Fase 2: werfzone onderbroken

Omleiding voor fietsers
Omleiding voor gemotoriseerd verkeer: 
richting Mechelen via Nijven 
richting Dendermonde via Oppuurs

tijdelijk enkelrichting in Nijven, 
tussen Nijvendries en Lippeloseweg
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2023
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2025

FASE 1
Van rotonde Fok tot net
voor Oude Heirbaan
6 maart - midden juni 2023

FASE 2
Van rotonde Fok tot en met 
kruispunt Oude Heirbaan
midden juni 2023 - april 2024

FASE 3
Van net voorbij 
Oude Heirbaan 
tot en met kruispunt 
Lippelodorp
april 2024 - voorjaar 2025

Verloop van de werken
 
Fasering in een oogopslag
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Minder hinder & communicatie
Riolerings- en wegenwerken veroorzaken hinder, daar zijn we ons van bewust:

• Beperkte toegankelijkheid en bereikbaarheid
• Omleidingen
• Lawaai
• Stof en modder

We beperken de hinder wel waar we kunnen. 
Maar: minder hinder ≠ geen hinder

Toegankelijkheid woningen in de werfzone
• 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 - je auto tijdig buiten de werfzone

Toegankelijkheid bedrijven in de werfzone
• Korte onderbrekingen als aannemer vlak voor inrit werkt
• Aannemer verwittigt vooraf via een briefje in de bus
• Waar nodig oplossing op maat
• Vaste momenten/tijdstippen voor leveringen?  

Mail naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

Hinderpremie voor bedrijven
• Financieel steuntje in de rug voor kleine ondernemingen

 ◦  Eenmalige premie: €2.000
• Kan aangevuld worden met sluitingspremie van €80/sluitingsdag
• Automatische selectie van ondernemingen

 ◦  Op basis van gegevens in GIPOD en VKBO
 ◦  Indien je voldoet aan de voorwaarden, ontvang je een brief en/of een e-mail

Meer weten of vragen? 

1700 (Vlaamse infolijn) 

vlaio.be/hinderpremie

of neem de folder mee!
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Minder hinder & communicatie
 
Wat met … ?

• Afvalophaling en postbedeling gaat door tijdens werken
• Hulpdiensten zijn op de hoogte van de aanrijroutes en mogen in geval van nood door de werfzone 

rijden
• Contacteer de omgevingsmanager voor individuele vragen over:

 ◦ Verhuis en leveringen
 ◦ Mindervaliden en zorgbehoevenden

Veiligheid in de werfzone: samen maken we het 
veiliger

• Aannemer is verantwoordelijk voor 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

Blijf op de hoogte!
Projectwebsite
Alle projectinformatie vind je op wegenenverkeer.be/provincialeweg.

Digitale nieuwsbrief
Schrijf in via de projectwebsite  en blijf op de hoogte van belangrijke updates over de werken.

Bewonersbrieven
Bij fasewissels en hinder voor je deur ontvang je een bewonersbrief van het Agentschap Wegen 
en Verkeer of de aannemer.

Vragen tijdens de werken?
Contacteer de omgevingsmanager via 0468 03 53 84 (van maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 17.00 uur) of via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Of ga even langs in de werfkeet!


