
Herentalsebaan 
Uitvoering heraanleg 

Start der werken : 04/04/2018 



Stadsontwikkeling 

Programma bewonersvergadering - 06/03/2018 

 Situering project 

 Definitief ontwerp 

 Materialen 

 Uitvoering wegenwerken 

 Fasering wegenwerken 

 Minder hinder 

 Steunmaatregelen 

 Communicatie tijdens de werken 

 

 

 

 

 



Inleiding Ι situering                         

Boterlaarbaan 

Zone 1:  

Van Luitenant Lippenslaan tot Florent Pauwelslei 

Uitvoering april 2018 – december 2018 

Zone 2: 

Van Florent Pauwelslei tot eindhalte Silsburg 

Uitvoering volgende legislatuur. Geen timing bekend. 

Zone 1 Zone 2 
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Inleiding Ι Ontwerp randvoorwaarden 

 na heraanleg blijft tram door Herentalsebaan rijden 

 toegankelijke tramhaltes 

 gemengd verkeer met fiets en tram op rijbaan 

 snelheidsregime 30 km/u 

 gelijkgrondse aanleg 

 langsparkeren 

 meer groen (optimalisatie) 

 inperken geluidsoverlast 

 meer comfort 
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Definitief ontwerp Ι overzicht 

Mestputteke 

Parking Elite 

Parking Keteleer 

Lt. Lippenslaan 

AZ Monica 



Stadsontwikkeling 

Definitief ontwerp Ι Grondplan 1 & 2 

Mestputteke 

Lt. Lippenslaan 
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Definitief ontwerp Ι Grondplan 3 & 4 

Parking Elite 

Parking Keteleer 

AZ Monica 
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Definitief ontwerp Ι Parking 1 - Elite 



Stadsontwikkeling 

Definitief ontwerp Ι Parking 2 – De Keteleer 
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Definitief ontwerp Ι profiel 



Stadsontwikkeling 

Definitief ontwerp Ι materialen 
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Uitvoering werken 

 Uitvoering wegeniswerken door :  

 Aannemer THV Frateur De Pourq – Taveirne 

 Start der werken: woensdag 4 april 2018 

 Einde der werken: december 2018 

 Uitvoering in verschillende fases.  

 

 Tijdens de wegeniswerken zijn ook de nutsmaatschappijen aan het werk.  

 Aannemer nutswerken: Larabo. 
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Uitvoering Ι fasering wegeniswerken 
Mestputteke 

Muggenberg 

Lt. Lippenslaan 

 Fase 1: 04/04 - 16/04: Voorbereidende werken 

 Fase 2 en 3: 16/04 - 06/07: Middenberm Luitenant Lippenslaan/ Mestputteke en zuidelijke kant 

thv Mestputteke 

 Fase 7: 30/07 - 31/08: Heraanleg voetpaden (ifv aangepaste oversteken) 

Fase 2+3 

Fase 1 
Fase 7 

vernieuwen 

asfalt tijdens F7 

(2 nachten) 
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Uitvoering Ι fasering wegeniswerken 

Fase 4 
Fase 6 

Fase 8 

Parking Elite 

Mestputteke 

Parking Keteleer 

 Fase 4: 22/05 - 31/08: Mestputteke - Waterbaan 

 Fase 6: 30/07 - 31/08: Kruispunt Waterbaan  

 Fase 8: 03/09 - 20/12: Waterbaan - AZ Monica  

 Fase 9: 04/10 - 31/10: Parking Elite 

 

Fase 2 + 3 

Fase 9 
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Uitvoering Ι fasering wegeniswerken 

Fase 5 

AZ Monica 

 Fase 5: 22/05 - 29/07: AZ Monica - Florent Pauwelslei.  

 Fase 8: 03/09 - 20/12: Waterbaan - AZ Monica  

Fase 8 
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Uitvoering Ι fasering wegeniswerken 
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Uitvoering Ι fasering stappenplan 

 Stap 1: opbreken bestaande sporen en deel rijbaan 

 Stap 2: leggen van nieuwe kabels en putten De Lijn 

 Stap 3: plaatsen nieuwe sporen 

 Stap 4: aanleg betonverharding rond sporen 

 Stap 5: opbraak en heraanleg voetpad aan 1 zijde 

 Stap 6: opbraak en heraanleg voetpad andere zijde 
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Uitvoering Ι Minder Hinder Maatregelen 

 Voetpaden (even en oneven zijde) worden gefaseerd uitgevoerd zodat voetgangersverkeer 

mogelijk blijft. 

 Er wordt alle 100m een voetgangersdoorsteek door de werf voorzien. 

 Woningen zullen steeds toegankelijk blijven. Indien nodig worden voetgangersbruggetjes 

geplaatst. 

 Garages blijven zo lang als mogelijk bereikbaar. 

 Aanbrengen van tijdelijke verharding en/of rijplaten waar nodig. 

 Huisvuil (alle fracties) wordt door de aannemer afgehaald en naar een verzamelpunt 

gebracht. 

 Handelaars: laden en lossen in zones 
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Parking Elite 

AZ Monica 

Mestputteke 

Parking Keteleer 

co 

Uitvoering Ι laden en lossen 

Fase 4 
Fase 6 

Fase 8 

Fase 8 

Fase 5 

Laad en loszone 

(F4) na F3 

Laad- en 

loszone (F4-F8) 

Laad- en 

loszone (F8) 
Laad- en 

loszone? (F8) 

Fase 9 
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Steunmaatregelen bij werken 
Minder hinder maatregelen bij verschillende overheden en instanties 

• http://www.ondernemeninantwerpen.be/sites/default/files/documents/Steu

nmaatregelen_hinder_1.pdf 

 

Vlaamse hinderpremie via Vlaams Agentschap innoveren en ondernemen 

• 2000 euro, geen hinderattest nodig 

• http://www.vlaio.be/themas/hinderpremie   

 

Informatie en online aanvragen minder hinder attest door stad Antwerpen: 

• http://www.ondernemeninantwerpen.be/mobiliteit-en-

wegenwerken/hinderattest-aanvragen 
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Steunmaatregelen bij werken 
Renovatiepremie handelspanden tijdens de werken 

• Reguliere renovatiepremie voor handelspanden (altijd geldig) 

 

Verhoogde renovatiepremie handelspanden n.a.v werken 

• http://www.ondernemeninantwerpen.be/advies-en-ondersteuning/bouwen-en-

verbouwen/renovatietoelage-voor-handelspanden, laatste alinea 

• Belangrijk:  

• Werken uitgevoerd binnen het jaar volgend op de heraanleg 

• Facturen niet ouder dan 1 jaar 

• Foto’s voor en na 

• Stedenbouwkundig vergund! 
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Stadsontwikkeling 

Steunmaatregelen bij werken 
Toelage voor de opwaardering leegstaande handelspanden 

• Enkel voor leegstaande handelspanden (detailhandel en horeca) in de 
winkelkerngebieden en strategische horecakernen 

• De handelspanden staan te koop en/of te huur 

• Enkel voor eigenaars 

• Enkel voor commerciële binnenruimte 

• Gratis advies interieurarchitect 

• Terugbetaling opsmukwerken voor 75%, max. 1500 euro 

• http://www.ondernemeninantwerpen.be/toelageleegstaandepanden 

 

Verhoging toelage aan handelaarsverenigingen 

• http://www.ondernemeninantwerpen.be/toelage-handelaarsvereniging-

wegenwerken 
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De Lijn Ι Omleidingen tram 

 Van 3 april geen tram 8 en 24 meer door Herentalsebaan. 

 Tram 8   via reisweg tram 10 naar eindhalte ‘Schotensesteenweg’ op de 

Turnhoutsebaan.  

 Tram 24  wordt ingekort tot halte ‘Stenenbrug’ in Borgerhout net binnen de ring.  

 Tram 9 neemt de bediening van P+R Wommelgem over van tram 8. Dat betekent dat de 

tram rechtdoor rijdt van Dascottelei naar Florent Pauwelslei in plaats van af te draaien 

naar Silsburg.  

 Tussen halte ‘Stenenbrug’ en Silsburg is er geen trambediening.  
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De Lijn Ι Alternatieven 
• Tram 9 
• Buslijnen 420 en 421  
• Pendelbussen (lijn 42) tussen Silsburg en Stenenbrug 
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Communicatie Ι Tijdens de werken 

• Infofolder (vanaf 15.03.2018) 

• Infopanelen cafetaria AZ Monica (vanaf 25.03.2018) 

• Infobrief vóór elke nieuwe fase 

• Inschrijven voor digitale nieuwsbrief via herentalsebaan.deurne@stad.antwerpen.be  

• Website www.deurne.be, rubriek “openbare werken en mobiliteit”: “Herentalsebaan, we 

werken er aan.” 

• Wijkoverleg district Deurne: 03 338 45 37 

• Contact aannemer THV Frateur – De Pourcq - Taveirne 

 Tel: 0032 3 888 01 04 Email: info@frateurdepourcq.be  

 

mailto:herentalsebaan.deurne@stad.antwerpen.be
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Parkeren Ι in de omgeving 

Minderhinderkaart bewoners en werknemers  
Wat? 
Vergunning om te parkeren in een blauwe zone als garages of parkings 

niet bereikbaar zijn door werken 
  
Wie? 

• Bewoners blauwe zone met een garage (geen recht op 
bewonerskaart)  

• Werknemers blauwe zone. 
  
Hoe aanvragen? 

• Klantendienst Mobiliteit en Parkeren Antwerpen, 03 727 16 60 of 
via mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be. 

 
• Online via onderstaande link: 

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren/vergunningen/a
anvraag-minderhindervergunning 

 

mailto:mobiliteitenparkeren@stad.antwerpen.be
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren/vergunningen/aanvraag-minderhindervergunning
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren/vergunningen/aanvraag-minderhindervergunning
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren/vergunningen/aanvraag-minderhindervergunning
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/parkeren/vergunningen/aanvraag-minderhindervergunning



