
Heraanleg Kruispunt 
Merksemsebaan/ 
Deurnesteenweg 

Infosessie bedrijven 17 december 2019 



Programma: 
 
- Introductie: VOKA / Kanaalkant 
 
- Presentatie 
 
 > Hoogmolenbrug en kruispunt       
Merksemsebaan/Deurnestwg 
 
 > Nutswerken 
 
 > Wegenwerken 
 
 > Communicatie 
 
- Tijd voor vragen! 
 
- Netwerkdrink bij infostanden 



Inhoud 
1. Hoogmolenbrug 

 
2. Merksemsebaan x Deurnesteenweg 

 
3. Nutswerken 

 
4. Hoofdwerken 

 
5. Communicatie 

 
 



1. Hoogmolenbrug 

Project van De Vlaamse Waterweg nv 



Hoogmolenbrug 

ir. Stefan Sablon 
Projectleider De Vlaamse Waterweg nv 



    .  

Opwaardering Albertkanaal 

• Albertkanaal = belangrijkste waterweg binnenvaart in Vlaanderen.  

• Jaarlijks bijna 40 miljoen ton goederen via het Albertkanaal. 

• Sterke toename van het containervervoer. 

                Elk jaar 2 miljoen vrachtwagens uit de file = 8.000 vrachtwagens/dag. 

Transport over water (Albertkanaal) bevorderen 
i.p.v. transport over de (snel)weg. 



 

Projectdoelstelling : ALLE bruggen een doorvaarthoogte van min. 9,10 m.  

 

• Toegankelijk voor vierlaagse containervaart 

• Bijkomende mogelijkheden Short Sea Shipping 

• Bijkomende mogelijkheden uitzonderlijke transporten 

 

Verhoging bruggen Albertkanaal 



62 Bruggen waarvan  

• 42 voltooid (bruggen met hoogte ≥ 9,10 m) 

• 14 bruggen in uitvoering 

• 6 bruggen te herbouwen/op te vijzelen 

 

Europese Subsidies 40% via TEN-T (reguliere bruggen) 

Europese Subsidies 30 % via CEF (Cluster 2 PPS) 
 

=> 30 % Europese Subsidies voor Hoogmolenbrug 

 

 

 

Verhoging bruggen Albertkanaal 



“De nieuwe Hoogmolenbrug situeert zich op de reservatiestrook van de 
A102 en wordt ingezet als hoofdverbinding voor vrachtverkeer tussen 
beide oevers, dit in combinatie met de Houtlaan en met een bijkomende 
fietsverbinding en aandacht voor landschappelijke inbedding. “ 
 

 
           Rechtstreekse link N120 met Metropoolstraat.    

 Verkeersveiligheid/leefbaarheid Schoten: weren vrachtverkeer uit kern.  

 Fietsverbinding tussen beide oevers. 

 Landschappelijke verbinding tussen beide oevers. 
 

Visie Kanaalkant 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp Hoogmolenbrug 
        Zone nieuwe bruginplanting 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontwerp Hoogmolenbrug 
   Zone Braamstraat - Wijnegembaan 



• 2x1 rijstroken  

• Dubbelrichtingsfietspad 
(Bnuttig = 4m) doorgetrokken 
tot aan schoolomgeving via 
Papenaardekenstraat 

• Conflictvrije oversteek N120 
in verkeerslichtenregeling 

• Mogelijkheid tot uitbouw 
fietssnelweg (N-Z) en 
Districtroute via brug 

• Ecopassage i.k.v. realisatie 
Groene Corridor 

Ontwerp Hoogmolenbrug 



Kanaalverbreding en 
heraanleg Metropoolstraat 

Verhogen 
bruggen 
Albertkanaal 
Cluster 2 

Afbraak bestaande brug 
en heraanleg Braamstraat 

Kanaalverbreding en 
heraanleg Hoogmolendijk 

Herinrichting N120 
(Merksemsebaan) en 
Deurnesteenweg 

BR54 Hoogmolenbrug: deelprojecten 



Indicatie tijdlijn 

Kanaalverbreding en 
heraanleg Metropoolstraat 

Verhogen 
bruggen 
Albertkana
al Cluster 2 

Afbraak bestaande brug en 
heraanleg Braamstraat 

Kanaalverbreding en 
heraanleg Hoogmolendijk 

Herinrichting N120 
(Merksemsebaan) en 
Deurnesteenweg 

2019 2020 2021 2022 2023 

BR54 Hoogmolenbrug: timing deelprojecten 



Hoogmolenbrug 



2. Herinrichting 
Merksemsebaan 
(N120) 

Project van het Agentschap Wegen en Verkeer 



Ontwerpplan – tijdelijke situatie 



Ontwerpplan – finale situatie 



Ontwerpplan – kruispunt N120 x Deurnestwg (Desco) 

Tijdelijke situatie Finale situatie 



3. Nutswerken 
 
A. Coördinatie 
 
B. Verschillende uitvoeringsstappen 
 
C. Timing en fasering  
 
- Verkeersmaatregelen 
 
 

Fluvius coördineert ingrepen nutsbedrijven 

Karla Boutsen 
Ingenieur netuitbating Fluvius 



3A. Nutswerken - Coördinatie 

• Fluvius Piloot 

• Verplaatsen en saneren van allerhande nutsleidingen voorafgaand aan de 
infrastructuurwerken. 

• Door de werken in synergie uit te voeren beperken we de hinder. 

• Betrokken nutsmaatschappijen: 

Juli 2018 Voettekst 

EMT 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c8/Orange_logo.svg/474px-Orange_logo.svg.png&imgrefurl=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Orange_logo.svg&docid=_LzaUJZaKjKbhM&tbnid=dmva2qZHmqmRXM:&vet=10ahUKEwimnqaCl6vmAhUU6aYKHagXCNoQMwhOKAEwAQ..i&w=474&h=475&bih=655&biw=1366&q=orange logo&ved=0ahUKEwimnqaCl6vmAhUU6aYKHagXCNoQMwhOKAEwAQ&iact=mrc&uact=8


3B. Workflow 
 

22  Juli 2018 

1. Aanleg nutsleidingen 
 Graafwerk en plaatsen van nieuwe leidingen   
     (Water, Gas, Elektriciteit, Telecom) in een sleuf.  
 Eventueel ook verwijderen van oude leidingen. 

 
 
 
 
 
 

 

2. Koppelen 
 Leidingen gekoppeld aan het bestaande net en in gebruik 

genomen: grote putten vnl. aan cabines of op de hoek van de 
straat. 

 Waterleidingen worden gespoeld (staalnames). 

3. Overkoppelen 
 Bestaande huisaansluitingen worden overgekoppeld op de 

nieuwe leidingen. 

4. Buiten dienst name van de oude leidingen. 





Koppelen van het nieuwe net 



Koppelen van het nieuwe net 

1. Voor de veiligheid wordt het oude elektriciteitsnet even uitgeschakeld. 

2. Aangeslotenen worden verwittigd, 6 dagen op voorhand via een brief. 

3. Werkzaamheden duren een aantal uren. Tref hiervoor voorbereidingen 
(verlichting, internet, verwarming). 

4. De andere nutsvoorzieningen vallen niet zonder. 

 

Het nieuwe net wordt geactiveerd (water, gas, elektriciteit, blazen + lassen van 
glasvezel, …  



Gasleiding stoppelen en koppelen 





Werkwijze voor overkoppelingen Elektriciteit en Gas 

Vooraf aan de werken 

1. Een aannemer (in opdracht van Fluvius) informeert bewoners/bedrijven 
via een brief met de juiste periode van uitvoering. 

2. De aannemer maakt een afspraak voor de huisaansluitingen. 

3. Bewoner kiest een gepast moment binnen de voorziene periode. 

 

(Telecomkoppelingen zullen door de andere aannemers bericht worden) 



3C. Timing en fasering nutswerken 

• FASE 1: Merksemsebaan noordzijde:   27/01/2020 - 24/02/2020  

• FASE 2: Doorsteken:     24/02/2020 - 02/03/2020  

• FASE 3: Merksemsebaan zuidzijde “soepele leidingen”   02/03/2020 - 29/03/2020  

• FASE 4: Merksemsebaan zuidzijde “staalwerk gas MD”   02/03/2020 - 24/04/2020 

• FASE 5: Stoppelen & Koppelen Gas MD + LD   27/04/2020 - 08/05/2020 

• FASE 6: Overkoppelen zuidzijde    11/05/2020 - 29/05/2020 

• W-link saneringswerken middenberm + afslagstrook:   nog te bepalen in overleg 

 



FASE 1 - Merksemsebaan noordzijde: 27/01 > 24/02/2020 

• Inname van 1  
rijstrook  
stadinwaarts 

 

• Doorsteek  
Deurnsesteenweg  
wordt in deze fase  
uitgevoerd half  
om half 



FASE 2 - Dwarsingen tijdens krokus: 24/02 > 02/03/2020 

• FASE 2.1                  
Noordelijk rijvak 

 

• Dwarsing 
Merksemsebaan  
thv Bijkhoevelaan       
en grens Deurne: 
rijvak per rijvak 



FASE 2 - Dwarsingen tijdens krokus: 24/02 > 02/03/2020 

• FASE 2.2                  
Middelste rijvakken 

 

• Dwarsing 
Merksemsebaan  
thv Bijkhoevelaan       
en grens Deurne: 
rijvak per rijvak 
 



FASE 2 - Dwarsingen tijdens krokus: 24/02 > 02/03/2020 

• FASE 2.3                  
Zuidelijk rijvak 

 

• Dwarsing 
Merksemsebaan  
thv Bijkhoevelaan       
en grens Deurne: 
rijvak per rijvak 



FASE 2 - Dwarsingen tijdens krokus: 24/02 > 02/03/2020 

• FASE 2.4                  
Deurnesteenweg 
zuid (kruispunttak) 

 

• Dwarsing 
Deurnesteenweg  
zuidzijde 



FASE 2 - Dwarsingen tijdens krokus: 24/02 > 02/03/2020 

• FASE 2.5                  
Deurnesteenweg 
zuid (bypass) 

 

• Dwarsing 
Deurnesteenweg  
zuidzijde 



FASE 3 - Merksemsebaan zuidzijde: 02/03 > 29/03/2020 

• Inname van 1  
rijstrook  
staduitwaarts 

 

• Bijkhoevelaan  
blijft bereikbaar 



Veiligheid doen we samen 

• Afbakening rijstrook om een veilige zone te creëren voor werk, 
aangelanden en verkeer. 

• Voetgangers en/of fietsers kunnen via afgebakende corridor de werfzone 
passeren. 

 

Veiligheidsplan is met zorg opgesteld 
“Respecteer de signalisatie” 

“Communiceer indien je onveilige zaken ziet” 



4. Hoofdwerken 
 
A. Timing en fasering 
 
B. Verkeersmaatregelen 
 

Ann Mampaey 
Werfleider 

Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen 



4A. Timing en fasering 

Herinrichting N120: van juni 2020 tot einde zomer 2021 

3 Fasen: 

• Fase 1: zuidzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg 

• juni 2020 – december 2020 

• verkeer via 2x1 rijstrook op noordzijde 

• Fase 2: noordzijde Merksemsebaan en Deurnesteenweg 

• december 2020 – juni 2021 

• verkeer via 2x1 rijstrook op nieuwe zuidzijde 

• Fase 3: afwerking middenbermen en kruispunten 

• juni 2021 – augustus 2021 

• beperkte verkeershinder 

 





4B. Verkeersmaatregelen 
 
FASE 1 - Zuidzijde: juni 2020 > december 2020  

• Vernieuwing N120 
zuidelijke weghelft 
(subfasen kruispunten) 

• Aanleg nieuw deel 
Deurnesteenweg 

• Deurnesteenweg en 
Bijkhoevelaan blijven 
bereikbaar 

• Fietsers aan noordzijde 

• Verkeer op 2x1 rijstrook 



FASE 2 - Noordzijde: december 2020 > juni 2021  

• Vernieuwing N120 
noordelijke weghelft 

• Hoogmolenbrug blijft 
bereikbaar dankzij 
gefaseerde aanpak 

• Fietsers aan zuidzijde 

• Verkeer op 2x1 rijstrook 
op nieuwe weghelft 



FASE 3 - Volledige projectzone 

Afwerking ter hoogte van middenbermen en kruispunten 

 

Timing:  

Juni 2021 – augustus 2021 

 

Hinder en verkeersmaatregelen:  

Beperkte verkeershinder 

 

  



5. Communicatie  
 



NUTSWERKEN - Communicatie & Contact 

Algemeen verloop, fasering, hinder:   

• Onderdeel van communicatie van Wegen en Verkeer. 

 

Specifieke communicatie aangelanden:    

• Bewonersbrieven 

• Contactpersoon Fluvius (piloot): 

- Algemeen nummer: 078 35 35 34 

- Werven coördinator Jurgen De Clercq:  jurgen.declercq@fluvius.be 

• Aannemers: 

- Ploegbazen op de werf 

 

 



HOOFDWERKEN - Communicatie & Contact 

Website & digitale nieuwsbrief 

• www.wegenenverkeer.be/wijnegem 

• Hier inschrijven op digitale nieuwsbrief 

 

 

Info over het verloop van de 
nutswerken 

Link naar globaal project 
Hoogmolenbrug 



HOOFDWERKEN - Communicatie & Contact 

Team Bereikbaarheidsadviseur 

 

 bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 

 

 0468 03 53 84 

 

Communicatie op vele fronten 

• Brieven/folder in de bus  

• Persmededelingen 

• Vooraankondigingsborden 

• Directe stakeholdermailing 



Netwerkdrink met infostanden 


