
 

 

 
 

 
 
Beste buurtbewoner, beste handelaar, 
 
Op 10 januari gingen de werken aan het fietspad en de kruispunten van de Fruithoflaan van start. 
Als de weersomstandigheden meezitten zal de aannemer op maandag 11 maart beginnen met 
fase 2 van de werken. Opgelet, want deze en volgende fases zullen anders verlopen dan 
oorspronkelijk gecommuniceerd. 
 
Normaal zou er tijdens de werken steeds één rijstrook aan beide zijden van de Fruithoflaan 
toegankelijk blijven voor doorgaand verkeer (behalve wanneer er aan het kruispunt met de 
Grotesteenweg gewerkt wordt). Om de veiligheid voor werfmedewerkers en verkeersdeelnemers 
te kunnen garanderen, is dit echter op enkele momenten tijdens de werken tijdelijk niet mogelijk.  
 

Nieuwe fasering werken 
Er wordt een nieuwe fasering gemaakt, zodat de momenten waarop de Fruithoflaan is afgesloten 
voor doorgaand verkeer beperkt kunnen blijven. 
 
Voetgangers kunnen tijdens alle fases ter plekke een korte omleiding rond de werf volgen. 
Fietsers volgen de omleiding voor doorgaand verkeer of gaan te voet langs de werf.  
De huisvuilophaling kan normaal doorgaan. 
 
In deze brief vindt u alvast info over fase 2a en 2b. Meer details en omleidingsplannen van de 
volgende fases vindt u later terug op www.berchem.be/fruithoflaan en op de infoposters bij de 
handelaars en in de appartementsgebouwen. Let ook altijd op de tijdelijke signalisatie. 

 
Nieuwe fase 2: middenberm en kruispunt Jos Ratinckxstraat 
 
Fase 2 wordt opgesplitst in twee delen. Opgelet, de opgegeven data zijn onder voorbehoud van 
onvoorziene omstandigheden, het verkrijgen van een signalisatievergunning en het weer. 
 
Fase 2a 

- Wanneer: van 11/03 tot begin april 

 

- Waar: werken aan de aansluiting van de Fruithoflaan met de Roderveldlaan 

 

- Impact: tijdens deze werken is er geen doorgaand verkeer van de Fruithoflaan naar de 

Roderveldlaan mogelijk. De huidige omleiding voor het verkeer naar de Roderveldlaan 

blijft behouden tijdens deze fase. De bussen van De Lijn blijven de omleiding via de 

Berchemboslaan volgen. Om de wandelafstand te verkorten komt er een tijdelijke 

bushalte in de Berchemboslaan, vlakbij het kruispunt met de Fruithoflaan. 

Voor bewoners en handelaars van Fruithoflaan 99 tot 107 wordt dit deel van de straat 

tijdelijk tweerichtingsverkeer gemaakt, enkel aan de zijde van de oneven huisnummers. 
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De meest oostelijke inrit van Fruithoflaan nr. 107 (inrit het dichtst bij de 

Roderveldlaan) zal tijdens deze fase meermaals niet bereikbaar zijn. We hangen aan 

de inrit een affiche met meer details. 

De rode pijlen op het kaartje duiden aan welke delen tijdens fase 2a enkel toegankelijk 

zijn voor bestemmingsverkeer: 

 
Fase 2a (rood is werfzone) 

 
Fase 2b 

- Wanneer: van begin april tot mei 

 

- Waar: het kruispunt van de Fruithoflaan met de Jos Ratinckxstraat en werken aan de 

middenberm van de Fruithoflaan tussen de Jos Ratinckxstraat en de Roderveldlaan. 

 

- Impact: Gedurende het grootste deel van deze fase is de Fruithoflaan volledig bereikbaar 

voor doorgaand verkeer. Het verkeer dat de Fruithoflaan wil oversteken maakt gebruik 

van het vernieuwde kruispunt aan de Roderveldlaan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 2b (rood is werfzone) 



  

   

Tijdens de paasvakantie (8 tot 22 april) is de Fruithoflaan één tot twee weken afgesloten 

voor doorgaand verkeer ter hoogte van het kruispunt met de Jos Ratinckxstraat. De 

aannemer werkt dan aan de nieuwe uitstulpingen aan de Jos Ratinckxstraat. Om de 

bereikbaarheid tijdens deze periode te garanderen voor handelaars en bewoners worden delen 

van de Fruithoflaan tijdelijk tweerichtingsverkeer gemaakt. Aan het einde van het doodlopende 

deel wordt een keerpunt voor het autoverkeer voorzien. De aannemer doet er alles aan om deze 

situatie maximaal twee weken te laten duren. Ook werkt hij eerst één kant volledig af, zodat die 

zijde al eerder terug open kan. De rode pijlen op het kaartje duiden aan welke delen tijdens deze 

werken enkel toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer: 

 
Tijdelijke situatie tijdens fase 2b: gedurende één tot twee weken is het kruispunt afgesloten. 

 
 

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 werfvoertuigen. 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. 

 

Handelaars 

Bent u handelaar? Door een hinderattest aan te vragen kan u mogelijk beroep doen op 
steunmaatregelen. Op www.ondernemeninantwerpen.be onder ‘mobiliteit en wegenwerken’ vindt 
u alle informatie.  

 

http://www.ondernemeninantwerpen.be/


   

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

 

Sms-communicatie 
U kan u inschrijven op onze sms-communicatie. U krijgt dan telkens een sms met het laatste 
praktische nieuws over de werf of omleidingen. 

 
 

Meer info 
 Tijdens de werken leest u op infoposters bij verschillende handelaars en in de 

appartementsgebouwen in de Fruithoflaan het laatste nieuws over de werken. U ontvangt 

dus niet voor iedere nieuwe fase van de werken een brief. U leest dit op de infoposters. 

 Voor last-minute praktisch nieuws: geef u op voor sms-communicatie.  

 Met vragen over het openbaar vervoer tijdens de werken kan u terecht bij De Lijn: 

www.delijn.be/nl/contact/klantendienst of 070 220 200 (0,30 euro/minuut). 

 U vindt alle info over de werken ook steeds terug op: 
 

www.berchem.be/fruithoflaan 
 

 
Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met: 
 
Communicatie en participatie Berchem 
Grotesteenweg 150 
2600 Berchem  
Tel: 03 338 40 18 
E-mail: wijkoverleg.berchem@antwerpen.be 
 
 

Met vriendelijke groeten,  
 

Het stadsbestuur Antwerpen 
Het districtsbestuur Berchem 

Inschrijven: sms ‘start fruithoflaan’ naar 0499 99 99 50  

Uitschrijven: sms ‘stop fruithoflaan’ naar 0499 99 99 50 
De sms’en die u van het district ontvangt zijn gratis. Voor sms’en die u zelf stuurt betaalt u het tarief van uw 

telecomoperator. Op www.berchem.be/sms leest u meer over deze dienst. 

http://www.delijn.be/nl/contact/klantendienst
http://www.berchem.be/fruithoflaan
mailto:wijkoverleg.berchem@antwerpen.be

