
Heraanleg 
Schotensteenweg Brecht 

Informatievergadering 24 januari 2017 
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Inhoud 
Wie voert de werken uit? 
 
Waarom werken? 
 
Timing en fasering van de werken 
 
Hinder en bereikbaarheid 
 
Samenleven op de werf 
 
Communicatie 
 
Bereikbaarheidsadviseur 
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Wie? 

Jef Schoenmaekers: Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer 
Antwerpen 



Wie voert de werken uit? 

 
• Opdrachtgevers: 

 
 

• Uitvoerders:  
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Agentschap Wegen en Verkeer? 
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Agentschap Wegen en Verkeer? 
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Waar en Waarom? 

Jef Schoenmaekers 



Waar? 

• Kaartje met situering 
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Waarom? 

 
- Veiligheid 

 
- Comfort 

 
- Leefbaarheid 
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Kapelstraat 

Krekelbergstraat 

Linksafslagstrook 

Oversteekplaatsen 

Oversteekplaatsen 

Linksafslagstrook Ontwerp  
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       Linksafslagstrook 
        

Hoge Mereyt 

Schippersdreef 
 

Fietsoversteken 
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Vriendschapslaan Lage Vlier 

- Aansluiting 
- Fietspad  Oversteek 
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Cambeenboslaan 

- Beveiligde fietsoversteek 
 

- Linksafslagstrook 
 

- Fietspad verlegd (N) 
 

- Aansluiting versmald 
 

- Bushalte heraangelegd 
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Inritten? 
http://wegenenverkeer.be/inritten 

 - geen insteekparkings 
 

-  geen verharde bermen 
 

- goede zichtbaarheid 
- hoogte niet doorzichtige 

afsluiting max 75cm 
 



16 

Inritten? 
 

Toegang tot private woningen en gebouwen met beperkte verkeer 
genererende activiteiten 
- Private woning / thuispraktijken / dienstverlening op afspraak 
- Eén toegang met een maximale breedte van 4,50 m toegestaan.  
- OF een gemeenschappelijke toegang van maximaal 7,00 m. 
 

Toegang tot bedrijven en gebouwen met sterk verkeer genererende 
activiteiten 
- benzinestations, warenhuizen, activiteiten waar mee levering door 

vrachtwagens of grote bestelwagens gepaard gaan.  
- Eén toegang met een maximale breedte van 7,00 m toegestaan. Dit houdt 

rekening met de draaibewegingen van zware vrachtwagens. 
 

Toegang tot landbouwgronden 
Er wordt slechts één toegang met een maximale breedte van 7,00 m toegestaan 
(t.b.v. tractoren met oplegger, maaidorsers…). 



Vragen over uw inrit: 
 

• Wegendistrict Brecht  
• Wegen.antwerpen.districtbrecht@mow.vlaanderen.be 
• Agentschap Wegen en Verkeer, Wegendistrict Brecht, 

Bethovenstraat 66, 2960 Brecht, Antwerpen.   
 

• Aanvraag tot uitzondering: 
• een begeleidende brief waarin u uw perceel of eigendom situeert en 

waarin u ook uw motivering op neemt waarom u een bredere oprit 
nodig heeft. 

• foto's van de huidige toestand, zodat de foto's de situatie 
verduidelijken, minimaal 3 foto's uit verschillende verschillende 
hoeken 

• een plan (mag ook een schets zijn) waarop u de situatie verduidelijkt 
aan de hand van afmetingen. 
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Timing en fasering 

Christophe Van Goubergen: Werfleider Wegen en Verkeer Antwerpen 
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Timing  

 
• Start werken: 6 maart 2017 

 
• Voorzien einde: begin november 2017 

 
• Werken in verschillende fasen om de hinder te beperken 

• Fase 1: Maart – juli 2017 (mogelijk augustus) 
• Fase 2: augustus – november 2017 
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Fasering  
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Fasering 
• Fase 1: maart tot juli 2017 

• 70 werkdagen 
• Tussen Kapelstraat en Andrélaan 
• Deelfasering in grote lijnen: 

• 1 – 2 dagen beuken 
• 3 weken opbraak en fundering plaatsen (midden maart tot pasen) 

– In zones van 500 m 
• Glijbekisting  en fietspaden aan kruispunten  
• Asfaltlagen midden mei – eind mei  
• Opritten: eind mei tot bouwverlof 

• Fase 2: na bouwverlof tot begin november 2017 
• Afwerking fase 1 mogelijk nog bezig 
• Kruispunt N117 tot overgang asfalt – beton minder hinder 
• 40 werkdagen 
• Andrélaan tot N117 
• deelfasering: zelfde stramien 
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Aanpak  

 
 

• Over de volledige breedte van de weg 
 

• Werken in ‘trein’ 
 

• Tussen twee teams niet bereikbaar met wagen 
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Hinder en 
bereikbaarheid 
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Hinder en Bereikbaarheid - Algemeen 

• Voetgangers: kunnen steeds langs de werf 
 

• Fietsers: kunnen veilig langs één zijde langs de werfzone. 
 

• Openbaar vervoer: volgt de omleiding van het autoverkeer via de E19 
 

• Doorgaand verkeer: wordt omgeleid via de E19 via complex 3 en 4 (Sint-
Job-in-t-Goor / Station Noorderkempen) 
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Hinder en Bereikbaarheid lokaal 

• Tijdens de ene fase blijft zone waar in andere fase gewerkt wordt 
gewoon bereikbaar 
 

• In de werfzone: 
• Hinder niet altijd even groot – hangt af van het soort werk. Vb fase 1: 

grootste hinder in 
• Maart: opbraak 
• Mei: asfaltering 

• Toegang tot zone waar gewerkt wordt voor gemotoriseerd verkeer niet 
mogelijk tijdens werkuren 
 

• Na de werkuren: laden en lossen in de hele zone 
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Hinder en bereikbaarheid lokaal 

• Inritten houden we zoveel mogelijk toegankelijk > enkel op specifieke 
momenten als we voor de deur werken kan dat niet. 
 

• Zijstraten die dood lopen worden steeds toegankelijk gehouden. Afhankelijk 
van de locatie van de werken langs het noorden of het zuiden aan te rijden.  
 

• Zijstraten die een andere toegang hebben worden afgesloten 
 

• Hulpdiensten krijgen steeds doorgang 
 

• Inwoners Cambeenboslaan worden steeds bereikbaar gehouden via 
tijdelijke oplossing gedurende de werf 
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Toegankelijkheid handelaars in de werfzone 

• We houden in het bijzonder rekening met bereikbaarheid handelaars > 
maximaal toegankelijk houden. 
• Klanten en leveranciers kunnen meestal via de N115 de handelszaken 

bereiken. 
 

• Meestal? Enkel tijdens specifieke werken (vnl asfaltering) gelden er 
kortstondig omleidingen > tijdige communicatie  
 

• Indien u problemen verwacht met bepaalde leveringen neem contact op 
met de aannemer of de bereikbaarheidsadviseur 
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Samenleven op de 
werf 
Stijn Schepers: Projectleider VBG 



Samenleven op de werf: aannemer 
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5 vestigingen, 5 asfaltcentrales en 2 steengroeven in België 
Actief in meer dan 50 landen wereldwijd 

Core business = wegenbouw, rioleringen en burgerlijke bouwkunde 
 



Samenleven op de werf: toelichting planning 

• Planning wordt steeds gemaakt in werkdagen (WD) 
 

• 1 week telt 5 werkdagen 
 

• Verletdagen zijn verlof- en feestdagen, regendagen en wanneer er geen 
werkzaamheden mogelijk zijn door ontoegankelijk terrein (bv. 
overvloedige regenval, sneeuw, vorst etc.) 

 
> Algemene regel: 

Uitvoeringsperiode = uitvoeringstermijn x 2 
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Samenleven op de werf: volgorde der werken 

 
 

• Opbraak en grondwerk wegenis 
 
• Aanleg funderingen 

 
• Verhardingen 

 
• Inritten en bermen 
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Samenleven op de werf: volgorde der werken 

• Betonverhardingen 
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Samenleven op de werf: volgorde der werken 

• Asfaltverhardingen 
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Samenleven op de werf: praktisch 

• Werkuren 
•  7u tot 16u 
• Afwijkingen zijn uiteraard mogelijk in functie van de te halen planning. 

• Parkeren in de werfzone 
• De werkzone moet verkeersvrij zijn tussen de werkuren 

 
• Respecteer de signalisatie voor uw eigen veiligheid 

 
• Bereikbaarheid 

• We trachten bereikbaarheid en toegankelijkheid maximaal te garanderen 
• Onbereikbaarheid wordt op voorhand gecommuniceerd (bv uitharding beton, …) 
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Samenleven op de werf: praktisch 

• Vuilnisophaling 
• Er worden de nodige afspraken gemaakt met de ophaaldiensten zodat deze 

dienstverlening zo veel mogelijk kan gegarandeerd worden.  
• Dit wordt de komende periode nog verder uitgewerkt en gecommuniceerd. 

 

• Uitwisselen van informatie 
• Tijdig melden van uitzonderlijke werken, situaties of omstandigheden (bv verhuis, 

mindervalide, …) 
• Er is steeds een verantwoordelijke aanwezig op de werf 

 

• Vragen 
• Dringende, praktische vragen > wend u tot de werfkeet 
• Algemene vragen over bereikbaarheid, omleidingen, toekomstige fases > 

bereikbaarheidsadviseur 
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Communicatie 

Jef Schoenmaekers: Communicatieverantwoordelijke AWV Antwerpen 
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Communicatie 

• Doel: informeren, draagvlak creëren, hinder beperken 
 
 

• Tijdig, correct en relevant  
 
 

• Voor en tijdens de werken 
 
 

• In nauwe samenwerking met het gemeentebestuur en aannemer 
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Communicatie   

www.wegenenverkeer.be/Brecht 
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Communicatie 

• Bewonersbrieven/folder 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Gemeentelijke kanalen 

• nieuwsbrief 
• Website 
• Sociale media… 
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Bereikbaarheidsadviseur 
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AWV Bereikbaarheids- 
adviseur 

Bewoners 
Handelaars 

Informeren 
Communiceren 

Signaleren 



Bereikbaarheidsadviseur 

Wat kan hij voor u doen? 
 
• Verfijning van bereikbaarheids- en hinderinformatie > maatwerk 

 
• Doorverwijzen naar diverse openbare instanties > wegwijzer  

 
• Uw vragen kanaliseren > aanspreekpunt 
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bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 
 
 

0477 477 476 
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Vragen?  
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Volg ons op: 
 

 
• www.wegenenverkeer.be/brecht 

 
• www.facebook.com/wegenenverkeer 

 
• www.twitter.com/wegenenverkeer - 

@wegenenverkeer 
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