
Brasschaat - Wuustwezel 

Aanleggen fietspaden Bredabaan van 
Essensesteenweg – Gooreind centrum 



Agenda 

 Verwelkoming 

 Toelichting ontwerp en fasering door IGEAN 

 Toelichting afkoppeling riolering door PIDPA 

 Vragen 



Huidige toestand 

 Bouwvergunning afgeleverd op 11.01.2018 

 Aanbesteding vond plaats op 02.02.2018 

 Gunningsprocedure is lopende  

 Aanvangsdatum werken voorzien 14.05.2018 

 Kostprijs 3 706 317,72 euro(incl. btw) 



Toelichting ontwerp 

Tracé van de werken 



Toelichting ontwerp 

Welke werken worden uitgevoerd 

 vrijliggende fietspaden achter grachten 

 bestaande rijbaan blijft behouden 

 aanleggen van riolering  

 aanleggen van parkeerplaatsen aan handelszaken en in 
Gooreind. 

 aanleggen van bushaltes 

 gedeeltelijke vernieuwen van de asfaltverharding van de 
rijbaan 

 aanplanten van nieuwe bomen  

 aanpassen en vernieuwen van nutsleidingen 



Toelichting uitvoering 

 
 
Fase 1A: rooien opstanden Gooreind centrum +  
             doorsteken voor de riolering (en de nutsvoorzieningen) 
 
- duur : van 14 mei tot en met 1 juni 2018.  

- omleiding: enkel plaatselijk verkeer, overige langs Autosnelweg 

 

Fasering – omleidingen - timing 

Fasering 



Toelichting uitvoering 

 
 
Fase 1B: aanleg tijdelijk fietspad langs oostzijde 
- duur : van 14 mei tot en met 15 juni 2018.  

- doorgaand verkeer < 3,5ton in beide richtingen mogelijk 
- verkeer > 3,5 ton omleiding langs autostrade 

 

Fasering – omleidingen - timing 

Fasering 



Toelichting uitvoering 

 
 
Fase 2: realisatie van de werken langs de westzijde 
- duur : van 6 augustus tot 21 december 2018 
  aanpassen en vernieuwen van de nutsleidingen 

  van 1 januari 2019 tot 5 april 2019  
  aanleggen riolering en fietspad  

- doorgaand verkeer < 3,5ton in beide richtingen mogelijk 

- verkeer > 3,5 ton omleiding langs autostrade 

- fietsers maken gebruik van tijdelijk fietspad 

 

 

Fasering – omleidingen - timing 

Fasering 



Toelichting uitvoering 

 
 
Fase 3: realisatie van de werken langs de oostzijde 
- duur : van 22 april 2019 tot 13 september 2019 

  aanpassen en vernieuwen van de nutsleidingen 

  van 23 september 2019 tot 14 februari 2020  
  aanleggen riolering en fietspad  

- doorgaand verkeer < 3,5ton in beide richtingen mogelijk 

- verkeer > 3,5 ton omleiding langs autostrade 

- fietsers maken gebruik van nieuw aangelegde fietspad langs 
oostzijde en omleiding in Gooreind 

 

 

Fasering – omleidingen - timing 

Fasering 



Toelichting uitvoering 

 
 
Fase 4: afschrapen en asfalteren van de rijweg 
- duur : van 1 maart 2020 tot 5 maart 2020 

- doorgaand verkeer < 3,5ton in beide richtingen mogelijk 

- omleiding: enkel plaatselijk verkeer, overige langs Autosnelweg -
- fietsers maken gebruik van nieuw aangelegde fietspaden 

 

 

Fasering – omleidingen - timing 

Fasering 



Toelichting 

 Aanpalende eigenaars en handelaars blijven bereikbaar 

 Toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers blijft verzekerd 

 Afhaling huisvuil 

 Openbaar vervoer  

 Onderhoud werfzone 

 Handelaars: inkomstencompensatie  
 
www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/rentetoelage-voor-hinder-bij-openbare-werken 

 
 
 

 

Minder hinder maatregelen 
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Toelichting 

 Website
www.brasschaat.be
www.wuustwezel.be

 Centraal meldingspunt
planologie@brasschaat.be

communicatie 

http://www.brasschaat.be/
http://www.antwerpen.be/kapelsesteenweg
mailto:planologie@brasschaat.be


Toelichting riolering en afkoppeling  



VRAGEN  


