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Er wordt al een tijdje gewerkt aan Over d’Aa. Net zoals de Dreef wordt ook deze straat 
helemaal opnieuw aangelegd en van nieuwe, gescheiden rioleringen voorzien.  
Het beoogde resultaat: voor elke weggebruiker een veiliger, groener en aangenamer Over d’Aa. 

De omwonenden en belanghebbenden kregen de mogelijkheid om opmerkingen of suggesties aan 
te brengen. Die werden waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. De werken beginnen in de 2de helft 
van oktober en zullen zo’n 150 dagen duren. Ze starten ter hoogte van de Ringweg en schuiven  
verder op richting Postbaan. Einde is voorzien tegen het bouwverlof 2018.

Fraaier en veiliger 
Tijdens het grootste deel van de werken zullen fietsers gebruik kunnen blijven maken van het 
bestaande fietspad. Voor hen wordt de hinder dus minimaal. Voor automobilisten wordt het stuk 
van de Postbaan tussen Over d’Aa en het Schanker tweerichtingsverkeer.  

Over d’Aa zal er na de werken een stuk fraaier uit gaan zien. Het wordt er bovendien veiliger, en het 
rijcomfort voor automobilisten zal erop vooruitgaan. Ook fietsers en voetgangers zijn dan beter af: 
er komen voet- en fietspaden aan beide kanten van de weg.

Even hinder, daarna genieten 
Ingrijpende werken zoals deze gaan onvermijdelijk gepaard met enige hinder voor de omwonenden. 
De aannemer zal er alles aan doen om die hinder te beperken. Hij, en wij, vragen dus om uw begrip. 
Uiteindelijk zullen we allemaal profiteren van het eindresultaat!

Een plan van de omleiding vindt u op de achterzijde. Hebt u nog vragen? 
Stuur een mailtje naar openbarewerken@essen.be of bel naar 03 670 01 48.


