
Door het centrum van Berlare loopt de N467, 
een drukke weg met veel doorgaand verkeer.  
Van Warande tot de brug over de Schelde in  
Schoonaarde richten we de weg opnieuw in.  
Zo maken we het wegbeeld duidelijker en  
kunnen fietsers en voetgangers zich vlot en veilig 
verplaatsen.

We maken gebruik van de werken om een  
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen:  
afval- en regenwater krijgen een aparte riolering.
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Voor fietsers en voetgangers wordt de N467 een veiligere weg

Fietsers en voetgangers
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De voetpaden langs de N467 worden 
vernieuwd. Op verschillende plaatsen 
leggen we ook fietspaden aan.

Waar fietspaden niet mogelijk zijn, 
werken we met fietssuggestiestroken.

Na de Scheldebrug wordt de rijweg  
aangelegd met een middenberm. Auto’s  
die van de brug komen moeten afremmen.  
Fietsers en voetgangers steken veilig over  
via de middenberm en hoeven niet in één 
keer de weg te kruisen. 
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Dwarsdoorsnede parkeren aan beide zijden van de weg

Op het Sint-Annaplein komen 27 parkeerplaatsen.
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Op verschillende plaatsen langs de N467 komen parkeerplaatsen. We voorzien 
zoveel mogelijk parkeerplaatsen. Afhankelijk van de beschikbare ruimte kan 
parkeren langs één of beide zijden van de weg. 

Dwarsdoorsnede parkeren aan één zijde van de weg
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Heraanleg van  
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Deze timing is sterk afhankelijk van het vlot verloop van alle procedures.
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