
Online infosessie – woensdag 18 november 2020

Heraanleg Antwerpsesteenweg (N70) 
Oostakker

De infosessie start zo dadelijk.



Verwelkoming &
huisregels
Griet BAETEN
Moderator

1



Huisregels
Ø Zet je microfoon uit. Wacht je beurt af en onderbreek 

anderen niet. 
Ø Heb je een vraag tijdens de uiteenzetting: Stel je vraag in de 

chat. We bundelen de vragen en behandelen ze systematisch 
na de uiteenzetting

Ø Na de behandeling van de vragen uit de chat vragen we of er 
nog bijkomende vragen zijn. Dan kan je je vraag mondeling 
stellen. Zet je microfoon aan om de vraag te stellen, en zet 
deze daarna weer uit. 

Ø Wil je reageren op iemands vraag, gebruik dan de 
chat-functie. Zo vermijden we dat iedereen door elkaar praat.

Ø Individuele vragen die enkel betrekking hebben op je eigen 
woning of perceel stel je best via e-mail op 
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be.



Online
chatsessie
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PANELLEDEN

Idelien VAN LAER– Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer
Bart CROMBEZ– Projectmanager Wegen en Verkeer
Jef SCHOENMAEKERS – Communicatieverantwoordelijke 
Wegen en Verkeer



Inhoudstafel
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- De 4 W’s

- HOE ZAL DE NIEUWE N70 ERUIT ZIEN?

- VERNIEUWING VAN DE RIOLERING

- HOE PAKKEN WE DE WERKEN AAN?

- COÖRDINATIE MET ANDERE WERKEN

- COMMUNICATIE – DE BEREIKBAARHEIDSADVISEUR



Wie, Wat, 
Wanneer, Waarom?
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Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer



Wie is wie? 
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ØOpdrachtgever: Agentschap Wegen en Verkeer 

Ø Partners: Stad Gent & FARYS

ØAannemer hoofdwerken: Gunning in januari

Ø Piloot nutswerken: FARYS



Wat gaan we doen?
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Volledige heraanleg van de Antwerpsesteenweg (N70) 
tussen Herman Teirlinckstraat en grens met Lochristi
Dit houdt in: 
ØVoorbereidende nutswerken: verplaatsen en 

vernieuwen kabels en leiding voor water, gas, elektriciteit 
en telecom

ØRioleringswerken: regen- en afvalwater apart 
opvangen en afvoeren

ØWegenwerken: wegdek, vrijliggende fietspaden, 
voetpaden, overzichtelijke kruispunten, groenaanleg …
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Wanneer?
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ØNutswerken: maart 2021 – zomer 2021

ØRioleringswerken zomer 2021 –
zomer 2023

ØWegenwerken

Waarom zo lang?
- Open houden van de weg in 2 richtingen
- Zo kort mogelijk afsluiten zijstraten
- Rioleringswerken



Waarom?
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ONVEILIGE EN ONCOMFORTABELE SITUATIE

Ø asymmetrische, onoverzichtelijke kruispunten

Ø Niet-conflictvrije lichtenregelingen

Ø Onveilige (aanliggend en smal), oncomfortabele fietspaden

Ø Mogelijkheid tot gevaarlijke afslag- en keerbewegingen

Ø Versleten wegdek



Hoe zal de nieuwe 
N70 eruit zien?
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Bart CROMBEZ
Projectmanager Wegen en Verkeer
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Doel van het wegontwerp: VEILIGHEID VERHOGEN

Ø Fietspaden
• Worden breder en vrijliggend

Ø Lichtenregeling
• Conflictvrij
• een aparte fase voor voetgangers en fietsers. Wanneer zij groen hebben, zal 

al het gemotoriseerd verkeer rood hebben in alle richtingen, dus geen 
conflict tussen gemotoriseerd verkeer en zachte weggebruiker

Ø Kruispunten
• Overzichtelijker en compacter
• Groenstraat: aansluiting wordt verplaatst > recht tgo Orchideestraat
• Op/afrit R4: aansluiting wordt verplaatst > recht tgo Drieselstraat
• Impact op doorstroming: iets beter

Ø Middenberm
Ø Snelheid blijft 70 km/u
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Vernieuwing 
riolering
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Bart CROMBEZ
Projectmanager Wegen en Verkeer



FARYS

Riolering en 
afkoppeling 



Riolering openbaar domein
NU: 
gemengd rioleringsstelsel 
= 1 leiding voor afvalwater en regenwater

TOEKOMST:
gescheiden rioleringsstelsel 
- 1 leiding voor afvalwater (DWA)
- 1 leiding voor regenwater (RWA)
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Afkoppelen



Nieuw gescheiden rioleringsstelsel
• Aparte afvoer van regen- en afvalwater
• Oude riolering eruit – nieuwe gescheiden riolering in de plaats
• Nieuwe (huis)aansluitingen op nieuwe riolering

Afvalwaterriolering DWA (Droog Weer Afvoer)
• Twee pompstations verpompen het afvalwater naar de riolering 

in de Orchideestraat
• Op termijn wordt het afvalwater aangesloten via de 

Orchideestraat op de collector van Aquafin

Riolering openbaar domein
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Riolering openbaar domein
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Regenwaterafvoer RWA

• Voorkeur voor lokale infiltratie bijvoorbeeld door niet onnodig te 
verharden => groene middenberm

• Buffering op grote schaal door middel van ondergrondse kokers 
i.p.v. buizen en een ondergronds bufferbekken 

• Gecontroleerde afvoer door middel van pompen naar een ondiep 
infiltratiebekken

• Overloop richting waterloop Polder

Riolering openbaar domein
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Riolering openbaar domein
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Afkoppelen = privaat scheiden van afvalwater en regenwater 
• Wettelijk verplicht, VLAREM II
• Begeleiding voorzien

• Afkoppelingsdeskundige kwam langs
• Afkoppelingsstudies zijn in opmaak
• Tekst en uitleg bij de studies is voorzien

Financiële tussenkomst mogelijk voor particulieren bij 
rioleringswerken

Vragen rond afkoppelingen: afkoppelingen@farys.be

Riolering private percelen
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Via de straatroosters gaat het regenwater rechtstreeks naar 
beken en rivieren
Top drie van vervuilers 
• Zwerfvuil en ander afval
• Vet en olie
• Resten van pleister, cement en beton door het spoelen van 

betonmixers
Gevolgen
• Milieuvervuiling
• Verstoppingen
• Geurhinder

Niet in de riool!
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Hoe pakken we de 
werken aan?
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Bart CROMBEZ
Projectmanager Wegen en Verkeer



Werfaanpak

Ø 7 fasen met subfasen

Ø de aanpak van de fasering is gebaseerd op de riolering. Tijdens de werken 
moet de afwatering immers gegarandeerd blijven. 

Ø Waar mogelijk qua afwatering en verkeersafwikkeling worden fasen 
tesamen uitgevoerd (bv. 3a en 3b worden samen uitgevoerd met fasen 2a 
en 2b)

Ø We zorgen dat steeds doorgang voor gemotoriseerd verkeer mogelijk blijft

Ø We houden in faseringe rekening met werven in de omgeving (vb. Werken 
IZ Oostakker – afsluiting Drieselstraat)



Algemene verkeersprincipes

Ø Tijdens nutswerken (vanaf maart): hoofdzakelijk in 
bermen en parkeerstroken: doorgaand verkeer weinig impact

Ø Tijdens hoofdwerken (vanaf augustus):
• Gemotoriseerd verkeer: 

• Steeds doorgaand verkeer in beide richtingen mogelijk
• Op- en afritten :

Ø Op- en afrit tegenover Drieselstraat blijft altijd beschikbaar
Ø Afsluiten afrit Orchideestraat: Orchideestraat wordt in die fase enkel oprit, afrit 

via oude afrit Groenstraat
Ø Afsluien oprit voorbij Welda: oprit Sleeplife gebruiken

• Bushaltes: de haltes Oostakker Eisenhowerlaan mogelijks 
tijdelijk gesupprimeerd, de andere haltes kijken om te 
verplaatsen
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• [plan verkeersmaatregelen]
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Algemene verkeersprincipes

Ø Tijdens hoofdwerken (vanaf augustus):
• Fietsers: zoveel mogelijk veilig langs werf anders omgeleid 

via parallelle trajecten langs Pijkestraat en Smalle Heerweg
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• [plan verkeersmaatregelen]
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Lokale bereikbaarheid

ØMaximale bereikbaarheid van de handelszaken 
tijdens de werken.
ØOnmiddellijk na de aanleg riolering aanvullen tem 

onderfundering zodat doorsteken door de werf 
naar handelszaken mogelijk zijn. 

ØMinderhindermaatregelen: rijplaten, tijdelijke 
toegangen... => Situatie wordt individueel bekeken 

ØMAAR: dagen waarop de toegang niet mogelijk is, 
bv. tijdens plaatsen riolering of asfalt > Tijdige 
communicatie op maat



Planning en fasering



Planning en fasering



Coördinatie werven

Bart CROMBEZ
Projectmanager Wegen en Verkeer
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Coördinatie werven in de buurt

Verschillende werven in oosten van Gent die tijdelijk 
parallel lopen de komende jaren:
- Gent-Dampoort
- Verapaz brug
- Bedrijventerrein Oostakker
- Oostakker Dorp
- R4 thv Eurosilo
- Vliegtuiglaan
- Spoorovergang Hogeweg
- Meulestedebrug
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• Kaart met verschillende werven op aangegeven.
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Coördinatie werven in de buurt

• Afstemming tussen de verschillende bouwheren via ‘Boost’
• Maximale afstemming van timing, planning en omleidingen
• Vermijden van overlap niet mogelijk 

• Gecoördineerde communicatie
• Interactie met werven in de buurt:

• Bedrijventerrein Oostakker: werken met knip afgerond voor dat Drieselstraat
wordt afgesloten

• Oostakkerdorp – Langerbruggestraat zal afgewerkt zijn voor dat werken aan 
Drieselstraat starten.

• Gent-Dampoort: liggen in elkaars verlengde – niet in omleidingen 
• R4 Silo: Fasering zo uitgewerkt dat er geen omleidingen zijn voor verkeer
• Vliegtuiglaan: klaar in voorjaar 2021 voor start werken Dampoort en N70

Combinatie van werven zal zorgen voor hinder > boodschap is: wie er niet moet 
zijn mijdt deze assen met (vracht)wagen. Anderen: voorbereiden op deze hinder
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Contact &
Communicatie
Idelien VAN LAER
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer
Jef SCHOENMAEKERS
Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer
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Communicatie
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ØWebsite en digitale nieuwsbrief
• www.wegenenverkeer.be/oostakker
• Overzicht werken Gent-Oost: Oostakker.boost.Gent

ØPersoonlijke communicatie bij individuele hinder
• Individuele brief, e-mail, telefoon of plaatsbezoek

ØBereikbaarheidsadviseur
• Idelien Van Laer
• bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be 
• 0476 72 22 57

http://www.wegenenverkeer.be/oostakker
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Bereikbaarheids
adviseur



Bereikbaarheidsadviseur

• Brugfiguur tussen projectpartners/aannemer en 
ondernemers/bewoners
• Luistert naar vragen, opmerkingen en suggesties
• Bespreekt deze met de werfleiding
• Geeft snel en concreet antwoord

• Idelien Van Laer/Lars Acke
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476/ 72 22 57 
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mailto:bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be


Minder Hinder Maatregelen: communicatie

• Persoonlijke afspraak met bereikbaarheidsadviseur voor de werken

• Informatiefolder en bewonersbrieven

• Info werken en omleidingskaartjes auto/fiets: 
www.wegenenverkeer.be/oostakker

• Informatie van de werfleiding (bezoek/brief)

• Perscommunicatie
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http://www.wegenenverkeer.be/maldegem


Minder Hinder Maatregelen: ondernemers

• Voor, tijdens en na de werken:
• Klanten/leveranciers tijdig informeren

• Communicatie naar klanten (eigen website, social media, verwijzing naar 
webpagina AWV,….)

• Positieve houding

• Zelf maatregelen nemen voor betere bereikbaarheid (parkeren, 
opritten,…)

• Acties
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Minder Hinder Maatregelen: Communicatie



Minder Hinder Maatregelen: positieve 
houding



Minder Hinder Maatregelen: Acties



Minder Hinder Maatregelen: Signalisatie

• Omleiding
• Vooral voor “outsiders”
• Route rijden

• Duidelijk? Volledig?
• Bij vragen van klanten/onduidelijkheden – contacteer bereikbaarheidsadviseur

• Bestemmingssignalisatie
• ‘Handelaars bereikbaar’

• Eigen bordjes? In overleg met gemeentebestuur
• Nooit aan officiële signalisatie 
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Minder Hinder Maatregelen: 
‘Handelaars bereikbaar’



Minder Hinder Maatregelen: 
‘Handelaars bereikbaar’



Minder Hinder maatregelen: 
Steunmaatregelen

• Hinderpremie voor handelaars

• Wat?
• Eenmalige financiële tegemoetkoming van 2.000 euro
• Voorwaarden: www.vlaio.be/hinderpremie
• Ernstige hinder voor de deur (minstens 30 dagen)

• Procedure?
• Brief met dossiernummer Vlaamse Overheid
• Aanvragen uitbetaling via de webapplicatie

http://www.vlaio.be/hinderpremie


Minder Hinder maatregelen: 
Steunmaatregelen

• Sluitingspremie voor handelaars

• Wat?
• Financiële tegemoetkoming 80 euro per dag (meermaals aan te vragen)
• Enkel bij sluiting
• Bovenop hinderpremie

• Procedure?
• Zelf aan te vragen: www.vlaio.be/sluitingspremie
• Vanaf 8e dag (enkel sluitingspremie) of 21e dag (bovenop hinderpremie) 

van sluiting 

http://www.vlaio.be/sluitingspremie
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Bereikbaarheids
adviseur



Bereikbaarheidsadviseur

• Brugfiguur tussen projectpartners/aannemer en 
ondernemers/bewoners
• Luistert naar vragen, opmerkingen en suggesties
• Bespreekt deze met de werfleiding
• Geeft snel en concreet antwoord

• Idelien Van Laer/Lars Acke
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476/ 72 22 57 
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mailto:bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be


Minder Hinder Maatregelen: communicatie

• Informatie naar handelaars
• Informatiefolder en bewonersbrieven

• Info werken en omleidingskaartjes auto/fiets: 
www.wegenenverkeer.be/oostakker

• Informatie van de werfleiding (bezoek/brief)
• Perscommunicatie
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http://www.wegenenverkeer.be/maldegem


Online chatsessie – woensdag 18 november 2020

Heraanleg Antwerpsesteenweg (N70) 
Oostakker

Vragen?


