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Beveren, 5 januari 2022 
 
 
Herinrichting Grote Baan/Vesten (N70): fasewissel op 14/01/2022 
 
Geachte mevrouw, heer 
Beste bewoner 
 
Werf- en graafmachines bepalen al een hele tijd het straatbeeld op de Grote 
Baan en Vesten (N70) in Melsele. Vorig jaar werden de fases met de nieuwe 
ovondes uitgevoerd. Er is gewerkt op de Grote Baan tussen de Burggravenstraat 
en de Sint-Elisabethstraat (tot december 2021) en op de Vesten tussen de 
Carrefour en de Essendreef (tot eind januari 2022).  
 
Op 14 januari staat opnieuw een belangrijke fasewissel gepland, waardoor de 
omleidingen en de verkeerssituatie rond de N70 veranderen. We werken dit jaar 
aan het tussengelegen, smallere gedeelte van de N70 tussen de Sint-
Elisabethstraat en de Carrefour. 
 
Omleiding voor verkeer naar Beveren, omleiding naar Antwerpen blijft hetzelfde 
Op vrijdag 14 januari 2022 starten we op de Grote Baan vanaf de Sint-
Elisabethstraat tot net voorbij het kruispunt met de Spoorweglaan (ongeveer tot 
aan de apotheker). Vanaf dat moment is de N70 in die zone volledig 
onderbroken. Omdat de weg hier smaller is dan in de zones waar tot nu toe is 
gewerkt, is het niet mogelijk om hier nog verkeer in één richting door te laten 
langs de werken. 
 
Door de fasewissel verandert de verkeerssituatie rond de N70 en zijn er nieuwe 
omleidingen vanaf vrijdag 14 januari: 
- Werfzone tussen Sint-Elisabethstraat en Schoolstraat afgesloten.  
- Richting Antwerpen: de omleiding van vandaag blijft gelden.  

o Eind januari, als de werken rond het Pareinpark klaar zijn, kan u wel weer 
vanuit Beveren via de N70 tot aan de Schoolstraat rijden en is de 
omleiding naar Antwerpen ingekort tot de Kalishoekstraat – 
Burggravenstraat. Let op: Op de nieuwe rijstrook richting Antwerpen 
wordt niet gestrooid deze winter, omdat dit de betonnen wegverharding 
kan beschadigen.  

- Richting Beveren: omleiding via Snoeckstraat – Pauwstraat – IJzerstraat. Op 
het kruispunt van de IJzerstraat en de Grote Baan komen tijdelijke 
verkeerslichten om een vlotte doorstroming te regelen.  

- Fietsers volgen in beide richtingen een omleiding via Schoolstraat – 
Hazaarddam – Kerkplein – Sint-Elisabethstraat. De Sint-Elisabethstraat is 
terug bereikbaar via het Molenbeekpark en de Ponjaardwegel. 

  



Bijkomende maatregelen op de omleidingswegen: 
- Pauwstraat eenrichting van Snoeckstraat naar Spoorweglaan 
- Parkeerverbod in Snoeckstraat, Pauwstraat en gedeelte van IJzerstraat 
- Spoorweglaan en Torenstraat: doodlopend aan de N70 
- Parking OC Boerenpoort bereikbaar via Spoorweglaan en Rudolf Esserstraat 
 

 
 

Verdere planning 
Deze nieuwe fase duurt ongeveer 6 maanden, tot het begin van de zomer. Vervolgens nemen we in 
twee aparte fases nog het kruispunt met de Schoolstraat (fase 4) en de N70 tussen de Schoolstraat 
en de Carrefour (fase 5) onder handen. Het einde van de werken is voorzien eind 2022. 
 
Mis niets en ontvang alle info rechtstreeks in uw mailbox 
Een uitgebreide projectomschrijving, meer informatie over de fasering en een grotere versie van het 
omleidingsplan kan u terugvinden op de website van het Agentschap Wegen en Verkeer op 
www.wegenenverkeer.be/beveren.  
 
Wilt u op de hoogte blijven van de werken en de bijhorende verkeersmaatregelen, schrijf u dan zeker 
in voor de digitale nieuwsbrief via bovenstaande website. Op die manier blijft u op de hoogte van 
elke fasewissel en de bijbehorende nieuwe verkeersmaatregelen. 
 
Waar kunt u terecht met vragen? 
Met vragen over de werken kan u terecht bij uw bereikbaarheidsadviseur op het nummer  
0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren) of via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het werfteam 


