
Partners van Synductis

Werken aan nutsleidingen

N70 Melsele

www.beveren.be/werken-n70



Titel

Werken aan de nutsleidingen 

� Welke werken staan er op de planning?

� Timing en fasering

� Omleidingen

� Communicatie

� Minder hinder! Hoe?
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Titel

Welke werken staan er op de planning?

wat

vervangen en verplaatsen nutsleidingen voor:

� aardgas en elektriciteit

�water

� telecommunicatie

timing

van 6 mei 2019 tot voorjaar 2020

3



Titel

Welke werken staan er op de planning?

waar

N70 van de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de       

Burggravenstraat en de Snoeckstraat
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Titel

Wie is Synductis?

Fluvius, De Watergroep en Proximus zijn partners van
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Synductis

- verenigt verschillende nutsmaatschappijen die 

samenwerken in de ondergrond

- zorgt voor minder hinder in jouw straat



Titel

Wie voert de werken uit?
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elektriciteit en aardgas

water

telecommunicatie

telecommunicatie



Titel

Welke werken moeten er juist gebeuren?

Vervangen en verplaatsen van nutsleidingen bestaat uit 4 grote activiteiten:

1. Aanleggen van de nieuwe netten

- Dit doen we in Synergie met alle partijen: Fluvius, De Watergroep, Proximus, Telenet => 

allemaal partner van Synductis

- Impact = één grote sleuf

2. In dienst nemen van de nieuwe netten

- Elke nutsmaatschappij doet dat voor zijn net

- Impact = op de hoeken van de straten openliggende putten
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Titel

Welke werken moeten er juist gebeuren?

3. Overkoppelingen van het oude naar het nieuwe net

- Elke nutsmaatschappij doet dat voor zijn net.

- Impact = werken aan de aansluiting. Daarvoor wordt een afspraak gemaakt door elke 

nutsmaatschappij met de bewoner. 

Overkoppeling door Fluvius en De Watergroep gebeurt samen. Je hoeft maar 1x thuis te zijn.     

Voor de overkoppeling door Proximus en Telenet hoef je niet aanwezig te zijn.

- Een goede samenwerking tussen aannemer en bewoner bevordert de vooruitgang van de 

werken.

4. Buiten dienst nemen van de oude netten

- Elke nutsmaatschappij doet dat voor zijn net.

- Impact = (meestal) op de hoeken van de straat openliggende putten

- Alle huizen moeten overgekoppeld worden voor het oude net afgesloten kan worden. 
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Titel

Fasering en timing

Fase 1 (PAARS)

timing

start 6 mei – 10 werkdagen

waar

van St. Elisabethstraat tot aan Grote Baan 

87 (noordkant)

hinder 

- autoverkeer in beide richtingen mogelijk 

- fietsers op de rijweg langs werf
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Titel

Fasering en timing

Fase 2 - Doorsteken

timing

start 20 mei – 5 werkdagen

waar

volledige werfzone

hinder 

- N70 plaatselijk volledig afgesloten (schuift op per doorsteek van west naar oost)

- doorgang mogelijk voor fietsers en voetgangers
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Titel

Fasering en timing
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Fase 3 (Geel)

timing

start 27 mei – 3 werkdagen

waar

kruispunt Melsele N70 met de Schoolstraat 

N450

hinder

- fietsers op versmalde rijstrook

- tweerichtingsverkeer mogelijk met 

verkeerslichten

- tijdelijke verkeerslichten op N70 tijdens 

daluren

- N450 afgesloten



Titel

Fasering en timing

Fase 4 (Roze + Donkergroen Zuid)

timing

start 3 juni – 30 werkdagen

waar

Grote Baan nr. 229 tot St. Elisabethstraat 

Noord/Zuid – Vesten Pareinpark (Zuid) 

hinder

- fietsers op versmalde rijstrook

- eenrichtingsverkeer van Melsele richting

Sint-Niklaas

12



Titel

Fasering en timing

Fase 4 (Roze + Donkergroen Zuid)

timing

start 3 juni – 30 werkdagen

waar

Grote Baan nr. 229 tot St. Elisabethstraat 

Noord/Zuid – Vesten Pareinpark (Zuid) 

hinder

- fietsers op versmalde rijstrook

- eenrichtingsverkeer van Melsele richting

Sint-Niklaas
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Titel

Fasering en timing

Bouwverlof aannemer

timing van 15/7 tot 16/8

hinder geen werken = geen hinder

14



Titel

Fasering en timing

Fase 5 (Donkergroen Noord)

timing

start 19 augustus – 10 werkdagen

waar

Vesten Pareinpark Noord – Kruispunt 

N70 met Schoolstraat

hinder

- fietsers op versmalde rijstrook

- eenrichtingsverkeer van Melsele

richting Sint-Niklaas
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Titel

Fasering en timing

Fase 6 (Blauw)

timing

start 2 september – 10 werkdagen

waar

vanaf rotonde Vesten tot aan Pareinpark

Noord

hinder

- bushalte wordt verplaatst

- fietsers op de rijweg in corridor

- autoverkeer in beide richtingen mogelijk
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Titel

Fasering en timing

Fase 7 (Oranje)

timing

start 16 september – 10 werkdagen

waar

vanaf Pareinpark Zuid richting rotonde 

Vesten

hinder

- fietsers op de rijweg in corridor

- autoverkeer in beide richtingen 

mogelijk
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Titel

Fasering en timing

Fase 8 (Groen Zuid)

timing

start 30 september – 30 werkdagen

waar

vanaf St. Elisabethstraat richting 

Snoeckstraat

hinder

autoverkeer in beide richtingen 

mogelijk
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Titel

Fasering en timing

Overkoppelingen

timing start na bouwverlof 2019

einde voorjaar 2020

hinder plaatselijk voetpad/fietspad/parkeerstrook onderbroken
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Titel

Omleidingen

Gewoon verkeer
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Titel

Omleidingen

Verkeer +3,5t
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Nieuw plan toevoegen



Titel

Communicatie

� Start van de werken: brief naar bewoners

� Bij belangrijke wijzigingen: brief naar bewoners

� Overkoppelingen: brief van elke nutsmaatschappij

� Website www.synductis.be: stand van zaken

� Inschrijven op nieuwsbrief: www.beveren.be/werken-n70

� Contactgegevens aannemer: Wagro - Nicole De Beule

� Toezichter Fluvius: Werner Lemmens

� Werfvergadering: woensdagnamiddag van 13 tot 14 uur
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Titel

Minder hinder! Hoe?

� Loopbrugjes worden voorzien

� Rijplaten worden voorzien indien nodig (handelaars)

� Geen toegang tot garage? Je wordt op tijd verwittigd.

� Netonderbrekingen? Je wordt op tijd verwittigd.

� Wateronderbrekingen? Je wordt op tijd verwittigd en krijgt duidelijke 

instructies in het geval van ondrinkbaarheid. 

� 1ste aanspreekpunt = toezichter Fluvius

� Duidelijke communicatie

� Weg wordt zo weinig mogelijk afgesloten

23



Titel

Wateronderbreking en ondrinkbaarheid
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