PROJECTFICHE

Willemen Groep
Boerenkrijgstraat 133, BE - 2800 Mechelen
tel +32 15 569 965 , groep@willemen.be

Antwerpsesteenweg (N70) - Oostakker

Projectdetails
Activiteiten
Wegenbouw
Algemene wegenwerken
Asfaltwerken
Aannemingsbedrijven
Willemen Infra
locatie
Antwerpsesteenweg
9041 Oostakker België
Oost-Vlaanderen BE

Bouwheer
Agentschap Wegen en Verkeer
Uitvoeringstermijn
2 jaar 3 maanden
Start werken
04-2022
Einde werken
07-2024
Projectwebsite
Heraanleg Antwerpsesteenweg (N70)

De N70 in Oostakker (Gent) krijgt een facelift van de Herman
Teirlinckstraat in Oostakker (Gent) tot aan de bushalte op de grens
met Lochristi. Op de rijweg komt een verhoogde middenberm. Zo
worden gevaarlijke afslag- en keerbewegingen onmogelijk.
Daarnaast scheiden we over het hele traject de fietspaden van de
rijweg. Waar dat mogelijk is, komt er tussen de fietspaden en de
weg een parkeer- of een groenstrook. Op andere punten komt er
een schrikstrook en zal het fietspad iets hoger liggen ten opzichte
van de weg.
De verkeerslichten op de Antwerpsesteenweg (N70) krijgen op de
kruispunten met de Groenstraat en de Drieselstraat een conflictvrije
regeling. Zo zal de Groenstraat niet langer schuin aantakken op de
N70. De straat wordt zo heraangelegd dat ze recht tegenover de
Orchideestraat komt te liggen. Dit zal het kruispunt overzichtelijker
maken voor gemotoriseerd verkeer. Ook het kruispunt met de
Drieselstraat wordt overzichtelijker. We laten de op- en afritten van
de R4 afbuigen zodat deze recht tegenover de Drieselstraat komen
te liggen. Voetgangers kunnen veilig oversteken op de extra
zebrapaden.
Om de hinder voor buurtbewoners, handelaars en doorgaand
verkeer te beperken, werken we in verschillende fasen. De eerste 5
fases zullen afgerond zijn voor het bouwverlof van 2022. Deze
werken vinden allemaal plaats rondom het kruispunt met de
Orchideestraat. Na het bouwverlof, in augustus 2022, wordt dan
gestart met werken op de N70 tussen de Orchideestraat en de
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Herman Teirlinckstraat.

Willemen Infra
Booiebos 4
9031 Drongen (België)
tel + 32 9 282 60 30
infra@willemeninfra.be
website
Willemen Infra is een toonaangevende, Belgische wegenbouwer
met een regionale aanwezigheid in zowel Vlaanderen als
Wallonië. Een belangrijke troef is dat we alle aspecten van het
bouwproces in eigen beheer hebben. Bovendien schuwt ons
team van 1.000 goed opgeleide en ervaren medewerkers
weekend- noch nachtwerk om opdrachten tijdig af te werken.
Daarnaast zijn we dankzij onze eigen COPRO-gecertificeerde
productie- en recyclagesites één van de belangrijkste
producenten voor asfalt en wegenisbeton.
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