Herentalsebaan (N116): stand van zaken fietspaden en
oversteekplaatsen
Met deze nieuwsbrief informeert het Agentschap Wegen en Verkeer je over de voortgang van de
werken op de Herentalsebaan (N116) in Wommelgem.
Zoals we je in de vorige nieuwsbrief al lieten weten, hebben de werken enkele weken vertraging
opgelopen. We hebben samen met de aannemer de planning herbekeken en de
aanpassingswerken aan de resterende zones opnieuw ingepland. We informeren je in deze
nieuwsbrief graag over deze nieuwe planning.

Nieuwe planning
De resterende zones aan de noordzijde worden zo snel mogelijk afgewerkt. Het gaat om de
volgende zones:




Zone 3: Kapelaan Staslaan
Zone 5: Tuinbouwstraat
Zone 6: Schranshoevebaan

Deze week start de aannemer ook met de aanpassingen aan de zuidzijde ter hoogte van de
Vogelenzang en aan het fietspad tussen de Pietingbaan en de Corluystraat. Fietsers richting Ranst
rijden gedurende 4 weken om via de achterliggende straten Pietingbaan – Stommehoevenstraat –
Beeldekensweg.
In de loop van volgende week zal de aannemer ook starten aan de Corluystraat en Beeldekensweg.
De aannemer zal tijdens het zomers bouwverlof moeten doorwerken om de opgelopen vertraging
in te halen. Begin augustus moeten alle werken op de Herentalsebaan afgerond zijn.

Bereikbaarheid tijdens de werken
Tijdens de volledige duur van de werken kunnen voetgangers en fietsers voorbij de werfzone via
een afgeschermde corridor. Enkel tussen de Pietingbaan en de Corluystraat kan dit niet en volgen
fietsers een omleiding via de achterliggende straten.
Autoverkeer op de Herentalsebaan kan de werken altijd in beide richtingen passeren. Ter hoogte
van de Corluystraat en Beeldekensweg komen tijdelijke verkeerslichten, die het verkeer beurtelings
voorbij de werfzone leiden. Deze zijstraten zijn dan tijdelijk niet toegankelijk vanaf de
Herentalsebaan. Verkeer van en naar deze straten moet via de Vremdsesteenweg en
Stommehoevenstraat rijden. De bloembakken worden hier tijdelijk weggenomen, zodat ook
vrachtverkeer deze route kan nemen.
De opritten en garages van de woningen die in een werfzone vallen, zijn tijdens de werken niet
toegankelijk met de wagen. Te voet en met de fiets kan u altijd tot bij uw woning geraken. Bij de
bedrijven langs de Herentalsebaan nemen we wel steeds extra maatregelen, zodat zij steeds
toegankelijk blijven.

Blijf op de hoogte
De meest actuele info kan je steeds terugvinden op www.wegenenverkeer.be/wommelgem.
Zit je tijdens de werken aan de Herentalsebaan met vragen over de bereikbaarheid van uw woning
of handelszaak, of heb je andere concrete vragen over de werken? Contacteer dan het team van de
bereikbaarheidsadviseur via 0468/03.53.84 (tijdens kantooruren) of via mail
op bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

