
 

 

  

 

 

Beste buurtbewoner, 

 

Als alles volgens plan verloopt, start op maandag 5 november de heraanleg van de 

Zillebekelaan. In deze infobrief zetten we alle belangrijke info voor u op een rij. 

 

 

Het ontwerp 
De Zillebekelaan wordt heraangelegd van gevel tot gevel. Het wordt een overzichtelijk en 

verkeersvrij plein met verschillende functies: groen, spel, markt, evenementen en parkeren. 

Het plein wordt zo aangelegd dat er geen hoogteverschil is met het voetpad. 

 

Hier en daar op het plein komen grote plantvakken met bomen. De locatie van de vakken 

werd gekozen in functie van de opstelling van de wekelijkse vrijdagmarkt. De nieuwe bomen 

krijgen door middel van een ondergrondse constructie veel wortelruimte, zodat ze goed 

kunnen groeien.  

 

Onder het plein komt ook een inventief systeem voor waterinfiltratie. In eerste plaats zal het 

regenwater infiltreren ter hoogte van de boomgroeiplaatsen. Bij grotere regenbuien zal het 

regenwater overstorten naar een grote infiltratiebuis zodat het nog verder kan infiltreren in 

de ondergrond. 

 

Op het vernieuwde plein komen verder banken en kleine speelelementen. De 

parkeerplaatsen worden samengebracht aan de kant van de Langemarkstraat en de 

Pervijzestraat. 
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Verloop werken 
De aannemer werkt in twee fases. 

 

Fase 1: het plein 

Eerst is het plein zelf aan de beurt, dit is de fase met de meest intensieve werken: 

 Afbraakwerken 

 Plaatsing van grote ondergrondse infiltratiebuizen 

 Aanleg van ondergrondse constructies om de groei van de bomen te garanderen 

 Bestrating van het plein en verdere bovengrondse afwerking op het plein 

 

Fase 2: rond het plein 

In deze fase wordt de bestrating en verdere bovengrondse afwerking rondom het plein 

gedaan. Hierbij staat met name de verbinding met de Geluwestraat, Langemarktstraat en 

Pervijzestraat centraal. 

 

We verwachten dat de werken in juni 2019 afgerond zijn. Het verloop van de werken hangt 

echter sterk af van het weer en eventuele onvoorziene omstandigheden. 

 

 

Markt tijdelijk in Helderstraat 
Gedurende de werken verhuist de vrijdagmarkt naar de Helderstraat. Let op: iedere vrijdag 

tussen 5 en 15 uur mag u niet parkeren op de locatie van de markt in de Helderstraat. Er zal 

hiervoor ter plaatse een parkeerverbod staan. Na de werken komt de markt natuurlijk terug 

naar het vernieuwde plein. 

 

 

Bereikbaarheid 
 

Fietsers en voetgangers  

Tijdens de werken is de Zillebekelaan enkel toegankelijk voor voetgangers. Fietsers 

wordt geadviseerd de omleiding te volgen. Fietsers met een bestemming aan de 

Zillebekelaan kunnen het laatste deel van hun route te voet afleggen. 
 

Auto’s 

Er geldt een volledig parkeerverbod in de werfzone. Let op de tijdelijke signalisatie in de 

straat en zorg ervoor dat uw auto op tijd buiten de werfzone staat. 

 



 

 

  

 

Omleiding 
Het autoverkeer wordt tijdens de eerste fase van de werken omgeleid via de Helderstraat - 

Geluwestraat - Langemarkstraat - Ramskapellestraat. 

In de tweede fase wordt de Geluwestraat, Langemarkstraat en Pervijzestraat doodlopend ter 

hoogte van het plein. Er worden dan plaatselijke omleidingen voorzien om deze straten te 

ontsluiten. 

 

 

Huisvuilophaling 
Ook voor de vuilniswagen is de Zillebekelaan onbereikbaar. U brengt uw huisvuil best naar 

één van de volgende straten buiten de werfzone: Langemarktstraat, Pervijzestraat of 

Geluwestraat. 

 

 

Veiligheid op en rond de werf 
In de buurt van de werf let u op het volgende: 

 Respecteer steeds de verkeerssignalisatie en de afsluitingen rond de werf.  

 Probeer enkel op de werf te komen indien nodig, bv. om uw woning te bereiken. 

 De werf is geen speelterrein. Ook buiten de werkuren is dit een zone met risico’s. 

 Draag als voetganger of fietser een fluohesje. 

 Ziet u een werfvoertuig naderen? Maak oogcontact met de chauffeur. Ga er dus niet 

van uit dat de chauffeur tijdig alles en iedereen rondom zich heeft gezien. 

 Gebruik geen gsm of oortjes. Zorg dat u alert bent en waarschuwingen kan zien of 

horen. 

 Ga niet langs de achterkant of via de dodehoek van een voertuig. Ze kunnen plots 

bewegen of manoeuvreren, ook als de motor lijkt uit te staan. Meer en meer 

voertuigen kunnen vanop afstand bediend worden of voortgeduwd worden door een 

ander voertuig. 

 

Kortom: vermijd de werfzone. Moet u er toch zijn: zorg dat u goed zichtbaar bent. 

 

 

Huurders 
Bent u huurder? Geef dan zeker deze infobrief door aan de eigenaar van de woning. 

 
 



 

 

  

 
Meer info 
 

 Belangrijke informatie en wijzigingen worden via een infobrief gedeeld met de buurt.  

 Directe omwonenden ontvangen nog een uitnodiging voor een startvergadering. 

Tijdens dit startmoment geven de projectleider en aannemer meer toelichting bij het 

praktische verloop van de werken. 

 Verder vindt u alle info over de werken steeds terug op: 

 

 

www.berchem.be/zillebekelaan 
 
 
 
Met overige vragen neemt u best contact op met: 
 

Communicatie en participatie Berchem 

Grotesteenweg 150 

2600 Berchem  

Tel: 03 338 40 18 

E-mail: wijkoverleg.berchem@stad.antwerpen.be 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
             
 
 
 

 
 
 
 
Ann De Potter     Bruno De Saegher 
districtssecretaris     districtsschepen publiek domein 
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