
Heraanleg doortocht Zeveneken (N70)
Naar een veilige en aantrekkelijke dorpskern
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Sprekers

• Bart Crombez – Projectmanager AWV

• Veerle Vancayzeele – Projectmanager FARYS

• Jef Schoenmaekers – Communicatieverantwoordelijke AWV

• Idelien Van Laer - Bereikbaarheidsadviseur



Programma
• Waarom deze werken

• Verapaz-brug en Dampoort: functie en toekomst

• De werken: duur – aanpak – impact

• Bereikbaarheid

• Communicatie





Betere mobiliteit 

Aangenamere buurt
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De VerapazbrugVerapazbrug













Autoluw

Lokaal verkeer

Minder verkeersdruk

Minder verkeersdruk
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Hoe ziet de 
nieuwe brug eruit?

Hoe ziet de 
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2x2 rijstroken
2 dubbelrichtingsfietspaden



Tram 4: via Dok-
Noord en Dok-Zuid 

naar Dampoort



Vlot van en naar de R4 
of Dampoort



WAAR VOEREN WE WERKEN UIT?

De Dampoort



Herschikken rijstroken
Extra verkeerslichten

Extra rijstrook staduitwaarts



Vernieuwen busperrons

Rioleringswerken Farys



Huidige riolering

■ Wat: 

• Afvalwater en regenwater worden in één buis afgevoerd 
naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Daar wordt 
het water gezuiverd.

■ Maar:

• Bij hevige regen kunnen de overstorten van gemengde 
riolen overlopen 
à vervuild afvalwater stroomt via overstorten in beken en 
rivieren

• Omdat het afvalwater teveel verdund is met regenwater, is 
afvalwater zuiveren moeilijker en dus duurder

■ Daarom:

• Gescheiden rioleringsstelsels 

• Verplicht door de Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II)



Naar een gescheiden rioleringsstelsel

■ Wat: 
� Afvalwater en regenwater worden afgevoerd in afzonderlijke buizen

■Maar:
� Klimaatverandering: steeds vaker hevige regenbuien

� ‘Betonnering’ van Vlaanderen: steeds meer verharde oppervlakken
- Het water vindt geen uitweg en stroomt de riolering in
- Wateroverlast blijft een risico
- Uitdroging van de ondergrondse waterreserves

■Daarom:
� Ter plaatse hergebruiken, infiltreren en bufferen



Naar een gescheiden rioleringsstelsel

■Afvalwater
■ Naar waterzuivering

■Regenwater
� aansluiten op de Zwaaikom

■Gezien op de Dampoort veel straten samen komen:
� aanleg van grote diameters tot ø2m
� Aanleg van diepe riolering

� Grote bouwputten

■Aanleg op Dampoort: d.m.v. persingen 
■Aanleg in Koopvaardijlaan in open sleuf



Naar een gescheiden rioleringsstelsel

• Bij aanleg van een gescheiden riolering op openbaar domein is er een 
verplichte scheiding van het regenwater en afvalwater op het private 
domein (= AFKOPPELEN) en geldt de aansluitingsplicht voor afvalwater op 
het openbaar rioolstelsel 

• Gesloten bebouwing: afkoppelen voorste dakhelft

• Aansluiting afvalwater is gratis tijdens de werken



Naar een gescheiden rioleringsstelsel



Huisaansluitingen

■Huisaansluiting voor elk perceel
� DWA = droogweerafvoer: voor afvalwater

� RWA = regenwaterafvoer

€: FARYS draagt 100 % van de kosten bij huisaansluiting 
tijdens de rioleringswerken (beperkt tot 1 DWA en 1 RWA)

■Wanneer is een aansluiting afvalwater verplicht?
� Er is riolering op openbaar domein

� Ook als er binnenshuis werken nodig zijn



Waterdichte kelders

■Opgelet: de huidige oude riolering is poreus. 
■ De nieuwe riolering is waterdicht à

■ grondwaterniveau herstelt zich naar de oorspronkelijke toestand à
■ aandacht bij niet-waterdichte kelders

Waterdichte kelders: een verantwoordelijkheid van de 
eigenaar 
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De werken





Werf Dampoort



Werfaanpak Dampoort

• 7 fasen – 330 werkdagen

• We zorgen dat steeds doorgang voor verkeer mogelijk blijft onder de 
spoorbrug

• Station Dampoort steeds bereikbaar

• Afstemming tussen Dampoort en Verapaz: werken Verapaz kant 
Afrikalaan gelijktijdig met werken Dampoort met afsluiting 
Koopvaardijlaan



Algemene verkeersprincipes - Dampoort
• Fiets: steeds doorgang maar oversteek tijdelijk afgeschaft

• Maatregelen:
• Tijdelijke fietsenstalling Antwerpenplein
• Stimuleren gebruik tunnel 
• Tijdelijk dubbelrichtingsfietspad

• Gemotoriseerd verkeer
• Steeds doorgaand verkeer van Dampoort weg en naar Dampoort toe maar 

over verminderd aantal rijstroken.
• Bus: 

• de stadinwaartse lijnen krijgen hun haltes op de Kasteellaan, net voorbij de Dampoort.
• de staduitwaartse haltes worden gesplitst : een deel in de Dendermondsesteenweg - de 

lijnen richting N70(a) komen op de Kasteellaan.
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Fase 1A: 25 mei – 29 mei 2021



Fase 1B: juni – oktober 2021



Fase 2: november 2021 (10 werkdagen) 



Fase 3: november 2021 – mei 2022



Verdere fasering Dampoort

• Fase  4 (mei – oktober 2022): 
• middenste boog spoorwegbrug en aansluiting Land Van Waaslaan

• Fase 5 (november 2022 – februari 2023): 
• zuidelijke boog spoorwegbrug en aansluiting Dendermondsesteenweg

• Fase 6 en 7 (maart – mei 2023): 
• Plaatselijke wegenwerken en randafwerking
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Werf Verapaz



Werfaanpak Verapaz
• 3 fasen – 24 maanden in werkdagen – 2,5 jaar

• Fase 1: start september-oktober: alles aan oostkant water + brug zelf – 7 werkmaand
• 1A: westzijde van de weg
• 1B: oostzijde van de weg
• Keerpunt ter hoogte van Koopvaardijlaan wordt aangelegd
• Vernieuwing wegdek tussen keerpunt en rondpunt

• Fase 2: alles aan westkant + brug zelf (loopt door) – 10 werkmaand
• 2A: oostzijde
• 2B: westzijde

• Fase 3: bouw brug – loopt doorheen fase 1 en 2

• Werken kant Afrikalaan lopen maximaal gelijktijdig met werken fase 3  Dampoort
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Algemene verkeersprincipes - Verapaz

• Gemotoriseerd verkeer
• Doorgang tot aan Knip Koopvaardijlaan blijft mogelijk in 2 richtingen maar slechts 

op 1 rijstrook in elke richting
• Bus: aangepaste bediening

• Fiets
• fase 1A (werken aan de westkant van de Afrikalaan) : fietsers hebben in beide 

richtingen een tijdelijk fietspad van 1,5m breed en in asfalt op de Afrikalaan.
• fase 1B (werken aan de oostkant van de Afrikalaan) : richting Dampoort rijden de 

fietsers over het nieuwe fietspad, richting Weba rijden ze om via de 
Koopvaardijlaan.
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Fase 3
Augustus 2021
- voorjaar 2022



Fase 3
Augustus 2021
- voorjaar 2022



Fase 3
Augustus 2021
- voorjaar 2022



Fase 3
Augustus 2021
- voorjaar 2022
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Vragen over bereikbaarheid
tijdens de werken?

Vragen over bereikbaarheid



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
bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be
0476/ 72 22 57 
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Minder Hinder Maatregelen: Communicatie



Minder Hinder Maatregelen: positieve houding



Minder Hinder Maatregelen: Acties
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Verder op de hoogte blijven 
over deze werken?



Communicatie

!Bewonersbrieven voor omwonenden
!Wegenenverkeer.be/dampoort of 
www.wegenenverkeer.be/verapaz

!Digitale nieuwsbrief
!Hoplr

K*,,"/#7+4#&




