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Herinrichting Kruispunt Gewestweg (N16) en

Hoogkamerstraat: start fase 2

Beste,

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Vlaamse gewest-,
autosnelwegen en fietspaden, werkt momenteel in uw omgeving aan de
herinrichting van het kruispunt van de Gewestweg (N16) met de
Hoogkamerstraat. In deze brief geven we u meer informatie over enkele
wijzigingen naar aanleiding van de start van fase 2.

Fase 2 van 19 april tot midden mei
Wegen en Verkeer start op dinsdag 19 april met fase 2 van de herinrichting van
het kruispunt met de Hoogkamerstraat en de Gewestweg (N16) in Temse. De
werken vinden plaats in de Hoogkamerstraat aan de kant van het
bedrijventerrein TTS. Ook voert Wegen en Verkeer een aantal aanpassingen uit
aan de middeneilanden op de Gewestweg (N16). Als alles volgens plan loopt,
duren de werken tot midden mei.

Éénrichtingsverkeer Kapelanielaan
Tijdens de eerste fase was de Kapelanielaan in de werfzone volledig afgesloten
voor auto- en fietsverkeer. Vanaf 19 april geldt er definitief éénrichtingsverkeer in
de Kapelanielaan. Inrijden kan enkel via het kruispunt aan Wase Werkplaats en
DBM Autobanden (noordelijk kruispunt). Uitrijden kan via het zuidelijke
kruispunt. Wil u de Gewestweg (N16) bereiken? Dan rijdt u via de nieuwe
afslagstrook (bypass) in de Kapelanielaan die is aangelegd tijdens fase 1.

Handelaars en bedrijven blijven bereikbaar
Het bedrijventerrein TTS blijft bereikbaar via de vernieuwde toegang van de
Gewestweg (N16) naar de Laagstraat of vanuit Sint-Niklaas/E17 via
Industriepark-Noord, Houten Schoen en de Hoogkamerstraat. Het
industrieterrein De Zaat blijft bereikbaar voor zwaar verkeer (+3,5 ton) via de
Hoogkamerstraat of via de Gasthuisstraat en Schoolstraat voor verkeer van -3,5
ton.



Omleiding voor auto’s
Van 19 april tot midden mei kunnen voetgangers en fietsers de werfzone steeds passeren, waarbij fietsers
het kruispunt aan de Hoogkamerstraat met de Gewestweg (N16) met de fiets aan de hand oversteken. Voor
gemotoriseerd verkeer gelden gewijzigde verkeerssituaties:

● Het verkeer op de N16 richting Sint-Niklaas wordt ter hoogte van het kruispunt op één rijstrook
gezet.

● Inrijden vanaf de Gewestweg (N16) richting de Hoogkamerstraat (kant bedrijvenzone TTS) is niet
mogelijk. Verkeer vanuit Bornem rijdt via de vernieuwde toegang aan de Laagstraat, verkeer vanuit
Sint-Niklaas/E17 via Industriepark-Noord, Houten Schoen en de Hoogkamerstraat.

● Aan het kruispunt van Bornem kan u niet links afslaan richting de Hoogkamerstraat naar
Temse-centrum. Het verkeer rijdt tot het op- en afrittencomplex van de E17 om daar terug te keren
naar het kruispunt om er rechtsaf te slaan, of rijdt via de Gasthuisstraat en Schoolstraat (verkeer
-3,5 ton).

Vragen over de werken?
Op www.wegenenverkeer.be/temse vindt u alle informatie over het project. U kan u er ook inschrijven
voor een digitale nieuwsbrief. Zo blijft u altijd op de hoogte tijdens de werken. Bij vragen kan u contact
opnemen met de omgevingsmanager via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of via het nummer 0476 72
22 57 (tijdens de kantooruren van 9.00 uur tot 17.00 uur).

Met vriendelijke groeten, Tim Lonneux
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