
Rotonde Fabiola wordt ovonde
met vijf fietstunnels

  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



• Vervolg nutswerken

• Minder hinder & toegankelijkheid

• Communicatie

• Vragenronde

Inhoud



Vlaamse overheid

• Agentschap Wegen en Verkeer

Lokale besturen

• Heist-op-den-Berg en Putte

Nutsmaatschappijen o.l.v. Fluvius

• Fluvius

Projectpartners



Vervolg nutswerken
Manu CASCUDO - Projectmanager AWV



• Langs de N10

• Fabiola-site

Bouwrijp maken van terrein (februari – midden maart)

Wat is er tot nu toe gebeurd?

• Werken aan weerszijden van de N15

• Eenrichtingsverkeer op N15 naar rotonde (huidige situatie)

Start nutswerken: boringen onder rotonde (midden maart – begin juni)



Archeologisch onderzoek - Mei 2022

Volgende stappen

• Sleuvenonderzoek op 
terrein Colim

• Geen hinder voor 
omwonenden of verkeer



• Omleidingen voor gemotoriseerd 
verkeer blijven behouden

• Fietspad langs N15 tussen 
Kastanjedreef en rotonde afgesloten 
(kant oneven huisnummers)

• Fietsers komende van Putte richting 
rotonde steken over en zetten hun weg 
verder aan de kant van Somedi

• Tijdelijke fietsoversteek t.h.v. 
Kastanjedreef

Koppelingen nutsleidingen vanaf 9 mei

Volgende stappen





Vervolg boringen vanaf 7 juni 2022

Volgende stappen

Hinder

•Grote boring aan weerszijden van N15 onder het kruispunt met N10
•De Mechelsesteenweg wordt aan beide zijden van de rotonde volledig afgesloten 

vanaf dinsdag 7 juni 2022

Omleiding

•Verkeer tussen Putte/Beerzel en Heist-op-den-Berg zal in beide richtingen een 
omleiding moeten volgen
•Verkeer op de N10 blijft in twee richtingen mogelijk 

Duur 6 weken, tot aan zomers bouwverlof





• Woningen tussen Kastanjedreef en rotonde (oneven zijde): 
Inritten niet bereikbaar tot en met 15/7

• Woningen tussen Kastanjedreef en Kroonstraat (even zijde):
2 x 2 dagen onderbreking oprit

• Somedi: toegankelijk via N10, uitrijden mogelijk via N15 richting rotonde

• Winkelsite Van Haren: altijd toegankelijk via N10, beperkt via N15

• School IMG: afspraken tussen school en aannemer gemaakt

• Exacte datums van onderbreking worden via Fluvius/aannemer 
gecommuniceerd zodra bekend

N15 tussen Kastanjedreef – rotonde en rotonde – Kleistraat  

Bestemmingsverkeer in de 
afgesloten werfzone



Verleggen nutsleidingen N10 – start na bouwverlof 2022

Wat gaat er nog gebeuren?

Hinder

• Weerszijden van N10: eerst noordzijde, vervolgens zuidzijde
• Plaatselijke inname van 1 rijstrook op N10

Verkeer

Doorgaand beurtelings verkeer in beide richtingen is mogelijk

Duur 4 à 5 maanden



Kabels in boringen – najaar 2022

Wat gaat er nog gebeuren?

Hinder
•Aan weerszijden van N15 
•1 rijstrook op N15 ingenomen aan beide zijden van de rotonde

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 Enkele weken, ifv beschikbaarheid kabels



Koppelen van nutsleidingen

Wat gaat er nog gebeuren?

Hinder

• Koppelen van nieuwe nutsleidingen aan bestaande voor indienstname
• Overkoppelen van alle klantenaansluitingen

Verkeer

• Beperkte lokale verkeershinder
• Geen inname van een rijstrook

Duur 1 à 2 maanden



Voorbereidende 
werken en 

nutswerken

& afbraak dancing 
Fabiola

Aanleg 5de tak met 
Wouwerstraat

Gescheiden riolering

Start wegenwerken: 
aanleg fietstunnels en 

ovonde

       jan-dec 2022    jan-maart 2023                  voorjaar 2023

Globale timing werken



Communicatie
Lotte THORA - Communicatieadviseur 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



• Fluvius, 078 35 35 34 
(werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur)

• Werfleider van aannemer nutswerken,
in de werfkeet op de parking van dancing Fabiola

Vragen over de nutswerken

Contact

• Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer

• bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 
0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren)

Algemene vragen over het project en de bereikbaarheid



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


