
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Antwerpen, 4 juni 2021 
 
 
Bouw ovonde en nieuwe fietspaden voor Aarschotbaan en 
Liersesteenweg (N10) 
Uitnodiging: digitale infosessie dinsdag 22 juni 2021  
 
Geachte mevrouw, Geachte heer,  
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft een omgevingsvergunning aangevraagd 
voor de herinrichting van de Aarschotbaan en Liersesteenweg (N10) tussen de 
Wouwerstraat in Heist-op-den-Berg en de Houwstraat in Berlaar. Er komt een 
nieuwe riolering en vrijliggende fietspaden langs de N10. Op de kruising met de 
Mechelsesteenweg (N15) wordt de bestaande fabiolarotonde omgebouwd tot 
een ovonde met fietstunnels. 
 
Vrijliggende fietspaden langs N10 tussen Houwstraat en Wouwerstraat 
Langs de N10 tussen de Wouwerstraat en de Houwstraat komen nieuwe 
fietspaden. Dit is nodig om het comfort en de veiligheid van fietsers langs de 
drukke gewestweg te verbeteren. De fietspaden zijn 2 tot 2,5 meter breed. In de 
meeste gevallen komt het fietspad achter de bestaande berm of gracht te liggen. 
Op de plaatsen waar er niet voldoende ruimte is, worden de fietspaden verhoogd 
aangelegd en komt er waar mogelijk een groenstrook tussen fietspad en rijweg.  
 
De rioolbeheerders maken van de gelegenheid gebruik om meteen een grondige 
vernieuwing van de riolering uit te voeren en leggen een gescheiden 
rioleringsstelsel aan dat het regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert. 
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Vragen over het project? 
Zie contactgegevens onderaan deze brief. 



Rotonde wordt ovonde met 5 fietstunnels 
De bestaande rotonde Fabiola, genoemd naar de vroegere dancing aan het kruispunt van de 
Liersesteenweg (N10) met de Mechelsesteenweg (N15) in Heist-op-den-Berg, maakt plaats voor een 
volledig nieuwe ovonde. Dat is een langgerekte rotonde, met twee rijstroken voor het autoverkeer. 
Er komt ook een extra tak voor verkeer naar de toekomstige Colruyt-site. Fietsers kunnen straks via 5 
fietstunnels onder de rotonde doorrijden en hoeven zo nooit de auto’s te kruisen. 
 

 
Bovenaanzicht van de nieuwe ovonde. 

 
De 5 fietstunnels komen samen in een plein  

in het midden van de ovonde. 

Aanvraag omgevingsvergunning en openbaar onderzoek 
Momenteel loopt de procedure voor de omgevingsvergunning. Begin juni diende Wegen en Verkeer 
de aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij Ruimte Vlaanderen. In het kader hiervan loopt 
binnenkort een openbaar onderzoek. In die periode kunnen geïnteresseerden zowel online via het 
publieke Omgevingsloket Vlaanderen als op het gemeentehuis (dienst Vergunningen, na afspraak) de 
plannen inkijken en opmerkingen of bezwaren formuleren. De startdatum van het openbaar 
onderzoek vindt u - zodra bekend - terug op www.wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg. 

Ten vroegste in het najaar van 2021 starten de eerste voorbereidende nutswerken.  
De hoofdwerken aan de riolering, fietspaden en ovonde volgen vermoedelijk in 2022. 
 

 
Digitale infosessie op dinsdag 22 juni om 19.30 uur 
 
In het kader van het openbaar onderzoek organiseren AWV en de gemeenten Heist-op-den-Berg 
en Putte een digitale infosessie op dinsdag 22 juni om 19.30 uur. We lichten dan onze plannen 
toe en staan uitgebreid stil bij uw vragen. 
 
Inschrijven kan tot en met 20 juni via www.wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg. 
 

 
Meer informatie 
Een uitgebreide projectomschrijving en meer informatie over het verdere verloop kan u terugvinden 
op www.wegenenverkeer.be/heist-op-den-berg. Wilt u op de hoogte blijven, schrijf u dan in voor de 
digitale nieuwsbrief via bovenstaande website. 
 
Heeft u nog vragen? Contacteer de bereikbaarheidsadviseur op het nummer 0468 03 53 84 (tijdens 
de kantooruren) of via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.  
 
Met vriendelijke groeten, 
Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen 
 
PS: Bent u huurder? Gelieve deze info dan ook te bezorgen aan de eigenaar van het pand. 


