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Naar een veilige en  
aantrekkelijke weg
Een deel van de Zeelsebaan (N47) en de 
Steenweg van Grembergen krijgen dit 
jaar een grondige facelift. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer, de stad Dendermonde 
en Aquafin slaan hiervoor de handen in 
elkaar. Samen gaan we voor een veilige en 
aantrekkelijke weg voor alle weggebruikers. 

We maken van de heraanleg gebruik om 
een gescheiden rioleringsstelsel aan te 
leggen. Daarbij krijgen afval- en regenwater 
een gescheiden riolering.

Heraanleg Zeelsebaan en 
Steenweg van Grembergen
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Langs de Zeelsebaan worden nieuwe fiets- en voetpaden aangelegd. De fietspaden 
worden gescheiden van de weg. Dat gebeurt deels door ze verhoogd aan te leggen en 
deels door ze van de weg te scheiden met een groenstrook. 

Een nieuwe ventweg parallel met een deel van de Zeelsebaan zorgt voor een vlottere en 
veilige verkeersdoorstroming. 

Zowel de Zeelsebaan als de Steenweg van Grembergen krijgen een vernieuwde rijweg en 
meer groen. 

Wat houdt de heraanleg in?

www.wegenenverkeer.be/dendermonde
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Fietsers en voetgangers

Dwarsdoorsnede Kruising Kleinzand 

Dwarsdoorsnede  42
NR.

    Grootzand 

Ter hoogte van het huisnummer 42 tot de kruising met Grootzand komen er 
vrijliggende fietspaden. Het fietspad wordt met een groenstrook van de rijweg 
gescheiden. 

42
NR.

Voetpad Verhoogd
fietspad

Verhoogd
fietspad

Parkeerstrook VoetpadRijstrook Rijstrook

1,25 m 1,75 m 1,75 m 2 m 1,25 m3,05 m 3,05 m

Langs de Zeelsebaan leggen we nieuwe fiets- en voetpaden aan. Van de kruising 
met Kleinzand tot het huisnummer 42 leggen we het fietspad verhoogd aan. 

Zeelsebaan
Berm Vrijliggend

Fietspad
Berm Rijstrook Rijstrook Berm Vrijliggend

Fietspad
Berm

1 m 1,75 m 1,2 m 3,3 m 3,3 m 1,2 m 1,75 m 1 m
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Auto’s en vrachtwagens

De rijweg van de Zeelsebaan en een deel van de 
Steenweg van Grembergen wordt vernieuwd. 

Een nieuwe ventweg
Om het verkeer op de Zeelsebaan vlotter en veiliger 
te doen verlopen, leggen we een nieuwe ventweg 
aan die parallel met de Zeelsebaan loopt. De ventweg 
komt ter hoogte van de woningen en bedrijven met 
huisnummers 27 tot 41 van de Zeelsebaan. Op de 
ventweg is tweerichtingsverkeer mogelijk. Verkeer dat 
naar de bedrijven of woningen wil afslaan, doet dat via 
de ventweg en hindert daardoor het doorgaand verkeer 
niet. De handelaars langs de ventweg worden zo vlotter 
bereikbaar. 

Parkeren Zeelsebaan
Op dit moment parkeren heel wat mensen in hun 
voortuin. Dat mag eigenlijk niet omdat deze plekken 
niet als parkeergelegenheid vergund zijn. De nieuwe 
fietspaden zullen deels op de plaatsen komen waar de 
voortuinen nu liggen. Parkeren zal daar in de toekomst 
niet meer mogelijk zijn. We voorzien wel een nieuwe 
parkeerstrook net voorbij de kruising met de Scheldedijk. 

Zeelsebaan

Nieuwe
ventweg
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Omleiding Zeelsebaan Fase 1 

De werken aan de Zeelsebaan starten in augustus 2020. In een eerste fase pakken we  
de weg aan vanaf de kruising met Grootzand. Deze zone wordt volledig afgesloten  
voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer is wel toegestaan in de zone waarin niet gewerkt wordt.

FASE 1
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Omleiding Zeelsebaan Fase 2 

In een tweede fase pakken we de Zeelsebaan aan vanaf de kruising met Kleinzand. 
Deze zone wordt volledig afgesloten voor alle verkeer. Plaatselijk verkeer is wel 
toegestaan in de zone waarin niet gewerkt wordt. 

FASE 2
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Omleiding  
Steenweg van Grembergen 

De werken aan de Steenweg van Grembergen starten in mei 2020.  
Bij goede weersomstandigheden zullen de werken in het najaar van 2020 afgerond zijn.
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Lokaal verkeer

parkeerverbod Scheldedijk
behalve ter hoogte van de 
huizen nr. 22 tot en met 29

Afhankelijk van waar er gewerkt 
wordt, is de Steenweg van Grembergen 
bereikbaar via de Scheldedreef  
of via de afslag naast de Citroëngarage. 
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Timing

Deze timing is afhankelijk van de weersomstandigheden en een vlot verloop van alle werken.

Januari - maart 2020 Nutswerken (water, gas, elektriciteit, 
telefoon, internet …)

Afwerken afkoppelingen zonder hinder 
voor autoverkeerApril 2020

Start wegen- en rioleringswerken  
aan de Zeelsebaan

Afronden wegen- en rioleringswerken

Augustus 2020

Eind 2021

Wegen- en rioleringswerken  
aan de Steenweg van Grembergen

Mei 2020 - najaar 2020
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Werven in de buurt

De komende jaren plannen we verschillende wegenwerken in de buurt om de wegen 
veiliger en aangenamer te maken. Werken aan de weg veroorzaken onvermijdelijk 
tijdelijke hinder. Daarom geven we u nu al dit overzicht van alle geplande werven. 

Via omleidingsborden en www.wegenenverkeer.be/dendermonde laten we u tijdig 
weten welke omleidingen van toepassing zijn.

Werven in de buurt

N47

E17

N470

N47

N445
N470

N41

N41

N41

N446

N416

N406

N406

N47

N17

N17

AntwerpenLokeren

Gent

Wetteren

Sint-Niklaas

Zele

Zogge

Grembergen

Dendermonde

N47, Zeelsebaan en Steenweg van Grembergen

N47, Europalaan - Omleidingsbaan-Oost

Andere werven

Bakkerstraat

N446, heraanleg in Waasmunster, Hamme en Dendermonde



www.wegenenverkeer.be/dendermonde

Meer informatie

Bereikbaarheidsadviseur

Op www.wegenenverkeer.be/dendermonde leest u altijd 
de meest recente informatie over deze werken. 

U vindt er ook de presentatie en infopanelen van deze infomarkt.

Bereikbaarheidsadviseur

Het Agentschap Wegen en Verkeer stelt voor deze werf 
een bereikbaarheidsadviseur aan. 

Woont u in de Zeelsebaan of de Steenweg van Grembergen?  
Bezorg uw e-mailadres aan de bereikbaarheidsadviseur.  
Hij houdt u via mail op de hoogte over de planning en uitvoering van de werken en 
de bereikbaarheid van uw woning, eigendom of onderneming tijdens de werken.

Zelf contact opnemen met de bereikbaarheidsadviseur?  
Dat kan op werkdagen tussen 9u en 17u.

 bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
  0476/72 22 57
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Hoe pakken we  
de werken aan?

Om de riolering onder de Zeelsebaan te vernieuwen moeten we graafwerken uitvoeren. 
Door de samenstelling van de bodem en het hoge grondwaterpeil moeten we 
voor we die werken uitvoeren een aantal maatregelen nemen. Zo vermijden we dat de 
werken zettings- of trillingsschade aan bijvoorbeeld woningen of gebouwen in de buurt 
veroorzaken. 

Deze uitgebreide aanpak is noodzakelijk. Dit zorgt er wel voor 
dat de zone van de Zeelsebaan waarin gewerkt wordt voor 
een langere tijd volledig afgesloten moet worden voor 
alle verkeer. Wie in de Zeelsebaan woont, werkt of wie hier 
vaak komt, houdt hier best rekening mee. Heeft u hierbij 
vragen, spreek dan zeker de medewerkers van het Agentschap 
Wegen en Verkeer of de bereikbaarheidsadviseur aan op deze 
infomarkt.  

1 2

3 4

5 6

Opbreken bestaande weg

Plaatsen riolering

Bemalen
We trekken grondwater uit de bodem 
weg. Zo vermijden we dat de bouwput 
tijdens de werken vol water loopt.

In de grond maken we wanden 
waarbinnen we veilig kunnen bemalen. Op 
die manier creëren we een ‘kuip’ waardoor 
we in de diepte kunnen graven zonder de 
stabiliteit van vlakbij gelegen woningen in 
gevaar te brengen.

Kuip maken voor bemaling

Aanleggen nieuwe weg

Graafwerken




