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Online infosessie

Fietspaden en riolering
Putsesteenweg (N111) Kalmthout

We starten zo dadelijk



Huisregels

• 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
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Verwelkoming

Lukas JACOBS
Burgemeester Kalmthout
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Inhoud

• Krachtlijnen projectontwerp

• Riolering & afkoppelingen

• Projectverloop en procedure grondverwerving

• Communicatie & contact

• Vragenronde
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Krachtlijnen 
project
Hans LAURIJSSEN
Regiomanager Wegen en Verkeer

Evy VAN PUYMBROECK
Projectmanager Wegen en Verkeer
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Projectzone – Putsesteenweg N111
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Kerngebied
O

vergangsgebied
Buitengebied



Doelstellingen

• RealisaCe van een kwalita;eve en veilige fietsroute

• Duurzaam en ecologisch verantwoord waterbeheer

• Rekening houdend met de nabijheid van grenspark 
Kalmthoutse Heide



Krachtlijnen: hoe doelstellingen realiseren? 

• Vrijliggende enkelrich;ngsfietspaden in asfalt aan beide 
zijden van de weg

• Maximaal behoud van de bestaande rijweg en de open 
grachten

• AGoppeling van regen- en afvalwater via een gescheiden 
rioleringsstelsel

• Ecologisch verbinden van de withoefse heide met het 
grenspark door aanleg van o.a. faunatunnels, wildrasters en 
boombruggen



Ontwerp: fietspaden binnen bebouwde kom

Vanaf de Korte Heuvelstraat tot het einde van de bebouwde kom (ca. 250m)



Ontwerp: fietspaden buiten bebouwde kom

Vanaf het einde van de bebouwde kom tot aan Kinderwelzijnstraat

Vanaf Kinderwelzijnstraat tot aan Heidebloemlaan



Ontwerp: fietspaden buitengebied

Vanaf de Max Temmermanlaan tot aan de Canadezenlaan (ca. 1 km)

Vanaf de Heibloemlaan tot aan de Max Temmermanlaan (ca. 1 km)



Kruispunten reeds heraangelegd: 
Canadezenlaan



Kruispunten reeds heraangelegd: 
Max Temmermanlaan



Integratie fietspaden toegangspoort 
Kalmthoutse Heide

Masterplan inkompoort Kalmthoutse Heide, 
door Vectris 2020 in opdracht van gemeente Kalmthout 



Verkeersveiligheid – Zachte Weggebruikers
Ontwerp: Inritten langs gewestwegen

• Toegang tot private woningen en bedrijven: maximum 1 inrit per 
eigendom.

• Toegang tot private woningen en gebouwen met beperkt verkeer 
genererende ac9viteiten: maximum breedte van 4,50m toegestaan. Bij 
clustering van 2 inri@en op de perceelsgrens wordt in een 
gemeenschappelijke toegang maximaal 7,00m toegestaan.

• Toegang tot bedrijven en gebouwen met sterk verkeer genererende 
ac9viteiten en landbouwgronden: slechts 1 toegang met een maximale 
breedte van 7,00m toegestaan.

• Uitzonderingen zijn bespreekbaar maar dienen voldoend objecFef 
geargumenteerd te zijn.

15



Verkeersveiligheid – Zachte weggebruiker
ontwerp: InriLen langs gewestweg
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Geen insteekparkings

Geen verharde bermen Goede zichtbaarheid: hoogte niet 
doorzichtige afsluiting max 75cm

Eén duidelijke toegang per perceel



Natuurtoets

• Zone met hoge natuurwaarde, beschermd door verschillende Europese 
en Vlaamse richtlijnen

• Intensief overleg met het Agentschap Natuur en Bos en het 
departement omgeving (erfgoed)

• Op bepaalde plaatsen langs het tracé moeten 1 à 2 bomenrijen of 
grasbermen verdwijnen

• De te verwijderen bomen worden lokaal gecompenseerd



Ontsnipperingsmaatregelen: 
faunatunnels en wildrasters

• 3 kleine en 1 grote 
faunapassage

• + geleiding / wildrasters

• ter hoogte van de 
Withoefse heide aan 
beide zijden
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Ontsnipperingsmaatregelen: 
faunatunnels en wildrasters
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Ontsnipperingsmaatregelen: 
faunatunnels en wildrasters
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Gescheiden
riolering
Xenia LUXEM
Projectmanager Aquafin
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Aquafin plant 
werken in uw buurt

Luxem Xenia www.aquafin.be
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• Huishoudelijk afvalwater gaat via de 
nieuwe riolering naar een 
zuiveringsinstallaFe.

• Regenwater houden we het liefst uit de 
riool en sluiten we aan op de 
waterlopen

Propere waterlopen en een leef-
omgeving in harmonie met water
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Aansluiting vuilwater

• Aanleg riolering onder het fietspad
• Aansluiting op bestaande 

zuiveringsstation

Zuiveringsgebied Antwerpen 
Noord
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Wat is a0oppelen

Afvalwater aansluiten op riolering
Regenwater aZoppelen
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Scheiding van afval- en regenwater op privaat domein
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Wat met regenwater?Wat met regenwater?
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Hoe gaan we te werk?
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Wie betaalt de afkoppelingswerken?

• De diensten van de afkoppelingsdeskundige zijn gratis

• Er zijn subsidies voor de afkoppelingswerken 
- 100% van de kosten
- maximaal 500 euro excl btw

• Gratis keuring na de uitvoering van de werken



Timing: wat zijn de 
volgende stappen?
Hans LAURIJSSEN
Regiomanager Wegen en Verkeer
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Wat zijn de volgende stappen?
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april/mei 2021
• Uitwerken defini,ef ontwerpplan
• Opmaak onteigeningsplan

juni/september 2021
• Raming van onteigeningsdossier
• Goedkeuring van de minister

Vanaf oktober/november 2021
• Schri=elijk aanschrijven van grondeigenaars
• Gesprekken met grondeigenaars door (externe) onderhandelaar
• Huisbezoeken aEoppelingsdeskundige
• Procedure omgevingsvergunning en openbaar onderzoek
• Aanbestedingsprocedure aannemer



Procedure
grondverwerving
Hans LAURIJSSEN
Regiomanager Wegen en Verkeer
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Onteigeningen noodzakelijk

• Openbaar domein verbreden voor vrijliggende fietspaden

• Onteigening van voortuinstroken van de woningen langs de 
Putsesteenweg

• Concrete inname per perceel wordt bepaald in 
onteigeningsplan, op basis van het definitieve ontwerpplan.

34



Wie is wie?

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV): 
• Wegbeheerder Vlaamse overheid
• Grondverwervende instanFe / opdrachtgever

Afdeling Vastgoedtransac;es (VGTA):
• Vlaamse overheid
• Raming vergoeding en verlijden van aktes

Onderhandelaar (nog te bepalen):
• Externe onderhandelaar, beëdigd landmeter-expert
• In opdracht van AWV en in samenwerking met VGTA
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Algemene procedures

1. Agentschap Wegen en Verkeer: opmaak plan verwervingen
en aanvraag ministerieel besluit

2. Vastgoedtransacties: schatting vergoeding per inneming

3. Onderhandelaar: individuele besprekingen met 
eigenaars/gebruikers
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De verwerving

Minnelijke aankoop
• Vergoeding bepaald door Afdeling VastgoedtransacFes
• Ondertekening verkoopbelo^e
• Ondertekening akte: binnen 6 maanden
• Betaling: binnen 3 maanden na de akte

Gerechtelijke verwerving
• Indien geen minnelijk akkoord
• Procedure bij de vrederechter (onaaankelijke derde parFj)
• Externe deskundige scha@er
• Spoedprocedure: korte termijnen
• Eigendomsoverdracht & betaling vergoeding bij vonnis vrederechter
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Communica?e &
Contact
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Lotte THORA
Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer



Communicatie naar het brede publiek
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Info & 
contact op 
webpagina

Bewoners-
brieven in 
omgeving 
projectzone

Digitale 
nieuwsbrief

Gemeente 
kanalen:
- stadsmagazine
- website
- social media

Pers

wegenenverkeer.be/PutsesteenwegKalmthout



Communicatie

Infosessie bij belangrijke mijlpalen
• Aanvraag omgevingsvergunning en Openbaar Onderzoek met 

focus op definitief ontwerpplan

• Start werken met focus op minder hinder, fasering en 
bereikbaarheid

• Bij voorkeur fysiek, maar indien nodig online
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Contact

Wegen en Verkeer Antwerpen 
Bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 
0468 03 53 84
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Vragen?



Stel je vraag onder Vraag en Antwoord
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• Klik onderaan rechts op ‘Een vraag stellen’

• Klik op het derde icoontje

• Klik op ‘Vraag en antwoord’


