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Herinrichting Krijgsbaan (R11) start deze zomer.
Infomarkt op 27 juni 2019.
Beste bewoner, handelaar
Eerder deze maand startten de nutsbedrijven met aanpassingen aan hun
nutsleidingen op de Krijgsbaan (R11) in Mortsel. Na deze voorbereidende werken
start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de eigenlijke herinrichting. De
Krijgsbaan krijgt een gescheiden riolering, een vernieuwde rijweg en comfortabele
voet- en fietspaden. De herinrichting start deze zomer na het bouwverlof.
In deze brief leest u over het verloop van deze werken en vindt u een uitnodiging
voor het infomoment op donderdag 27 juni 2019.

Een gefaseerde uitvoering
De nutsmaatschappijen werken tot de start van het bouwverlof op 12 juli 2019 aan
hun kabels en leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom. Op 12 augustus
kan de eigenlijke herinrichting starten. Deze werken zijn opgedeeld in 4 grote fases
en duren in totaal ongeveer 9 maanden:






Fase 1: Kruispunt Heirbaan (12 tot 25 augustus 2019)
Fase 2: Krijgsbaan tussen Heirbaan en Fortstraat
(26 augustus – december 2019)
o Fase 2a: dwarsdoorsteek riolering (weekend van 30/8 tot 1/9)
o Fase 2b: aanleg noordzijde (26 augustus tot midden oktober)
o Fase 2c: aanleg zuidzijde (midden oktober tot eind december)
Fase 3: Kruispunt Fortstraat en Krijgsbaan tussen Fortstraat en Eggestraat
(januari – eind maart 2020)
Fase 4: Aanbrengen definitieve asfaltlaag in de volledige projectzone
(één zondag in het voorjaar van 2020)

Situatie op de weg tijdens de werken
Fietsers en voetgangers
Voetgangers en fietsers kunnen de werken op de Krijgsbaan steeds in twee
richtingen passeren via een afgeschermde doorgang rond de werkzone of via het
fietspad aan de zijde van de Krijgsbaan waar niet gewerkt wordt.
Autoverkeer
Tijdens de volledige duur van de werken geldt er eenrichtingsverkeer op de
Krijgsbaan. Autoverkeer op de Krijgsbaan richting Borsbeek kan de werken
voorbijrijden over een versmalde rijstrook. Verkeer in de richting van Wilrijk volgt
een omleiding.

In fase 1 is de doorgang van de Krijgsbaan naar de Heirbaan in beide richtingen volledig afgesloten en
loopt de omleiding richting Wilrijk via de E313 en Antwerpse Ring. De Heirbaan is dan enkel bereikbaar via
de Liersesteenweg en Drabstraat.
Ook tijdens fases 2 en 3 blijft de rijrichting naar Borsbeek open voor autoverkeer. Bovendien is de toegang
tot de Heirbaan dan weer toegankelijk. Verkeer in de richting van Wilrijk kan dan omrijden via de
Heirbaan, Drabstraat en Liersesteenweg/Statielei (N10) (behalve voor vrachtverkeer, dat een omleiding
volgt: zie verderop).
 Opgelet! Tijdens het weekend van 30 augustus tot 1 september werkt de aannemer aan een
doorsteek van de riolering dwars onder de Krijgsbaan, ter hoogte van de Neerhoevelaan. De
Krijgsbaan is dat weekend volledig afgesloten. Autoverkeer volgt in beide richtingen de omleiding
via de Heirbaan, Drabstraat en N10.
In fase 4 legt de aannemer tenslotte de toplaag asfalt aan. De projectzone is daardoor één zondag volledig
afgesloten. Alle verkeer volgt de omleiding via de E313 en R1.
Vrachtverkeer +3,5 ton
Tijdens de werken geldt een verbod voor vrachtverkeer om van de Krijgsbaan naar de Heirbaan en
Drabstraat te rijden. Vrachtverkeer (uitgezonderd vergunninghouders) moet daarom tijdens de volledige
duur van het project de omleiding via de E313 en R1 volgen.
Openbaar vervoer
Omdat de doorgang via de Drabstraat verhinderd is, past De Lijn tijdens fases 1 en 4 de dienstregeling van
haar bussen aan. Je kijkt de dienstregeling van jouw lijn tijdens deze fases best na op www.delijn.be.
Alle omleidingen zijn in detail op kaart te bekijken op www.wegenenverkeer.be/mortsel.

UITNODIGING: infomarkt op 27 juni 2019
Het Agentschap Wegen en Verkeer en lokaal bestuur Mortsel nodigen u graag uit op een infomarkt over
het project op donderdag 27 juni 2019. Heeft u vragen over de werkwijze en verkeersmaatregelen tijdens
de herinrichtingswerken op de Krijgsbaan? Onze projectmedewerkers geven er meer uitleg en
beantwoorden al uw vragen. U bent welkom op donderdag 27 juni 2019 in de concertzaal van de
Muziekacademie (Eggestraat 13). U kan vrij binnenlopen tussen 17.30 uur en 20 uur. Bedrijven en
handelaars zijn vanaf 16u welkom voor een apart overleg.

Op de hoogte blijven?
Op www.wegenenverkeer.be/mortsel vindt u de meest recente informatie over het project. Hier kan u
zich ook inschrijven op de nieuwsbrief over de werken. Zo krijgt u het laatste nieuws steeds in uw mailbox.
Ook via BE-alert blijft u op de hoogte. Meld u aan op www.be-alert.be.
Vragen? De bereikbaarheidsadviseur is bereikbaar via mail en telefoon (tijdens de kantooruren):
bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of 0468 03 53 84.
Met vriendelijke groeten
Eva Van den Bossche
Afdelingshoofd,
Wegen en Verkeer Antwerpen

