Werken aan Bisschoppenhoflaan starten volgende week
Met deze digitale nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de
hoogte over de werken op de Bisschoppenhoflaan (N120) in Deurne.
De werken aan de Bisschoppenhoflaan starten volgende week. We geven je een kort overzicht van
de organisatie van de werken en de verkeerssituatie tijdens de voorbereidende werken en fase 1.
Daarnaast bezorgen we je zoals beloofd een update over maatregelen om de verkeerscirculatie en
het parkeren tijdens de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Organisatie van de werken
De werken zijn opgedeeld in verschillende fasen om de hinder te beperken. Een volledig overzicht
vind je op www.wegenenverkeer.be/Antwerpen. Hier belichten we de situatie tijdens de
eerstkomende maand (voorbereidende werken en fase 1):


Voorbereidende werken (vanaf 6 maart 2017): Tijdens deze week zal de aannemer tijdelijke
doorsteken door de middenberm aanleggen, signalisatie plaatsen en de parkeerstrook
rijklaar maken. Doorgaand verkeer ondervindt hier weinig hinder van. Parkeren aan de
noordzijde van de Bisschoppenhoflaan is vanaf dat moment niet meer toegelaten. Het
parkeerverbod aan de zuidkant gaat in vanaf 13 maart.



Fase 1 (van 13 maart tot begin april 2017): Vanaf 13 maart begint de opbraak en
heraanleg van de rijweg. Het doorgaand verkeer richting Antwerpen wordt via een
doorsteek tussen de Oude Bosuilbaan en de Kruiningenstraat naar de andere zijde geleid. De
bezoekers en leveranciers krijgen een rijstrook op de plaats waar nu de parkeerstrook ligt.
Op deze manier blijven de handelszaken maximaal bereikbaar.

Verkeerssituatie:
Voorbereidende werken: Lokaal is er hinder waar de doorsteken gemaakt worden. Daar wordt het
verkeer plaatselijk even op één rijstrook gebracht. Parkeren aan de noordzijde van de toekomstige
werfzone is niet mogelijk.
Fase 1:



Doorgaand verkeer over 1 rijstrook in iedere richting.



Lokale handelszaken en woningen in de werfzone blijven bereikbaar via een rijstrook voor
lokaal verkeer die zich bevindt op de huidige parkeerstrook. Om te vermijden dat doorgaand
verkeer deze strook gebruikt zal er steeds een blok om moeten gereden worden.
Onderstaand schema geeft de lokale circulatie weer:



Verkeer ten noorden van de Bisschoppenhoflaan:
o De Keesinglaan en Santvoortbeeklaan worden niet afgesloten voor
lokaal verkeer maar maken deel uit van de lokale route die voor
bestemmingsverkeer wordt voorzien. De doorsteek in de middenberm bij beide
straten gaat tijdens de werken wel dicht.
o De Middelmolenlaan wordt dubbelrichting. Hiertoe wordt een parkeerverbod
ingesteld.
o Om de verkeersafwikkeling tijdens de werken vlot te laten verlopen worden
er tijdelijke lichten geplaatst aan de Melkerijstraat/Kruiningenstraat.
Verkeer ten zuiden van de Bisschoppenhoflaan:
o De Jan Welterstraat en de Oude Bosuilbaan zijn enkel rechts in te rijden en rechts uit
te rijden. Je kan vanuit deze straten tijdens de werken enkel richting Wijnegem
wegrijden en vanuit Antwerpen toekomen. Verkeer dat richting Antwerpen wil, kan
omrijden via het kruispunt met de Merksemsesteenweg/Lakborslei.



Bereikbaarheid en parkeren
Om de bereikbaarheid en de parkeergelegenheid tijdens de werken zo goed mogelijk te
organiseren heeft AWV een aantal afspraken gemaakt met individuele bedrijven en een aantal
maatregelen voorzien. Volgende punten kunnen we je alvast meedelen:




De problematiek van laden en lossen op de Middelmolenlaan is met de betrokken bedrijven
bekeken en er zijn regelingen afgesproken die de hinder op de Middelmolenlaan door laden
en lossen tot een minimum moeten beperken.
De mogelijkheid tot doorgang in twee richtingen van vrachtwagens op het kruispunt
Middelmolenlaan/Kruiningenstraat/Melkerijstraat tijdens de werken is verder onderzocht.
Door een parkeerverbod in te stellen op de Middelmolenlaan is er voldoende ruimte voor



kruisend vrachtwagenverkeer. AWV volgt de situatie wel permanent op en zal ingrijpen
indien zich daar problemen stellen.
Het bedrijf Milcobel is zo vriendelijk om vanaf 6 maart haar parking tijdelijk ter beschikking
te stellen voor de buurt. De parking blijft 24/7 open. Er zijn wel enkele plaatsen gereserveerd
voor de koelwagens van Milcobel. Deze plaatsen moeten te allen tijde vrij gehouden worden.
Gelieve hier rekening mee te houden. Het bedrijf behoudt zich het recht voor de parking af
te sluiten in geval van misbruik of problemen.

Blijf op de hoogte:
Op onze website www.wegenenverkeer.be/antwerpen kan je alle informatie over deze werken
terugvinden.

