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Grote Baan (N70) terug open voor eenrichtingsverkeer in 
afwachting heropstart werken 
 
Geachte mevrouw, heer 
Beste bewoner 
 
Via deze brief willen we u informeren dat de Grote Baan (N70) tussen de Sint-
Elisabethstraat en de Schoolstraat vanaf vrijdagavond 18 maart tijdelijk terug 
opengesteld wordt voor eenrichtingsverkeer naar Beveren. Ook het kruispunt 
van de Spoorweglaan en de Torenstraat gaat open voor het verkeer van zuid naar 
noord (van de Spoorweglaan naar de Torenstraat).  
 
Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeente Beveren zullen de 
baan openstellen in afwachting van een heropstart van de werken, om de hinder 
te verkleinen en de toegankelijkheid van de bewoners en handelaars te 
verbeteren. Deze week voert de aannemer de nodige asfalteringswerken uit om 
de weg vrijdagavond terug open te kunnen stellen. 
 
Tijdelijke verkeersmaatregelen tussen Sint-Elisabethstraat en Schoolstraat 
De Grote Baan tussen de nieuwe ovonde aan de Sint-Elisabethstraat en de 
apotheker zal terug opengaan voor het verkeer van Zwijndrecht naar Beveren 
(enkelrichtingsverkeer).  
 
Ook in de Spoorweglaan (vanaf de R.Esserstraat) en in de Torenstraat (tot aan de 
Sint-Elisabethstraat) zal eenrichtingsverkeer gelden, van zuid naar noord (van de 
Spoorweglaan naar de Torenstraat). Verkeer op de N70 kan dus enkel afslaan 
naar de Torenstraat, niet naar de Spoorweglaan. Vanuit de Spoorweglaan kan u 
recht oversteken naar de Torenstraat of afdraaien naar de N70 richting Beveren. 
Het is niet toegestaan om de Torenstraat uit te rijden naar de N70. De 
bewegingen op het kruispunt zijn beperkt, omdat hier geen verkeerslichten meer 
zijn.  
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Door de nieuwe verkeerssituatie is de omleiding via de Snoeckstraat - Pauwstraat - IJzerstraat 
niet meer nodig. De tijdelijke verkeerslichten aan de IJzerstraat zullen we dus wegnemen. De 
verkeerslichten aan de Schoolstraat (N450) worden opnieuw aangezet.  
 
Fietsomleiding blijft gelden 
Fietsers tussen Zwijndrecht en Beveren blijven in beide richtingen de gekende omleidingen 
via Hazaarddam - Kerkplein - Sint-Elisabethstraat volgen. Zij kunnen wel in beide richtingen 
oversteken aan het kruispunt Torenstraat-Spoorweglaan. 
 
Voorrangsregeling ovonde 
Wij wensen bestuurders erop attent te maken dat op de ovonde dezelfde voorrangsregeling 
geldt als op een rotonde.  Bestuurders die zich op de ovonde bevinden hebben voorrang op 
bestuurders die de ovonde op rijden. 
 
Meer informatie 
Alle informatie over het project vindt u op www.wegenenverkeer.be/melsele.  
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 

 
Eva Van den Bossche 
Afdelingshoofd 
Wegen en Verkeer Antwerpen 


