
Aanleg Duvelsplein:
verkeerssituatie Merksem



Fase 1 (aanleg westzijde)
juli – eind 2020



Fase 1: aanleg westzijde
Voetgangers
• Kunnen langs beide zijden de werfzone passeren. Aan de westkant over het 

voetpad, aan de oostkant via een gemegde fiets- en voetgangerscorridor.
• Voetgangersoversteek ter hoogte van de oude tramhalte richting Deurne 

(voetgangerslicht met drukknop) en ter hoogte van de tijdelijke tramhalte.

Fietsers: 
• In beide richtingen aan de oostkant over gemengd voet- en fietspad.
• Fietsers richting Deurne steken over aan het kruispunt met de Bredabaan en 

ter hoogte van de parking Sportpaleis.

Auto: 
• Over één rijstrook in beide richtingen. De bestaande verkeerslichten op het 

kruispunt gaan uit dienst.
• Parkeerstrook langs Min. Delbekelaan (buiten de werfzone) blijft bereikbaar.
• Garagepoorten in de werfzone maximaal toegankelijk buiten de werkuren 

(6u30 – 17u).

Tram: 
• Op de bestaande sporen, met tijdelijke halte op de Min. Delbekelaan.





Fase 1: bereikbaarheid zijstraten
Gasthuishoevestraat en Van Veerlehofstraat
• Volledig afgesloten van het kruispunt met Min. Delbekelaan. 
• Omleiding via Ing. Menneslaan en Bredabaan
• Tijdelijk dubbelrichtingsverkeer (en gedeeltelijk parkeerverbod) in 

Gasthuishoevestraat voor plaatselijke bereikbaarheid. 

Vaartkaai en Carettestraat
• Doorgang altijd gegarandeerd via één van beide takken (afwisselend in 

functie van de werken. 



Fase 1: bereikbaarheid zijstraten
Heirmanstraat
• Vrachtwagenverbod (uitgezonderd laden en lossen)
• Inrijden mogelijk voor autoverkeer vanaf de Theunisbrug.
• Uitrijden verplicht richting Merksem. Verkeer naar Deurne kan keren 

aan kruispunt Bredabaan.

Duvelshoek 
• Onderbroken voor de volledige duur van de werken. Omleiding via 

Heirmanstraat, Borrewaterstraat, Eugeen Meusstraat.
• Gamma blijft bereikbaar. In- en uitrijden via de Heirmanstraat.

Frans de L’Arbrelaan
• Enkel uitrijden richting Merksem. Verkeer naar Deurne kan keren aan 

kruispunt Bredabaan.





Fase 2 & 3 (aanleg oostzijde)
januari – zomer 2021



Fase 2a: aanleg oostzijde
Voetgangers
• Kunnen langs beide zijden de werfzone passeren. Aan de oostkant over het 

voetpad, aan de westkant via een gemegde fiets- en voetgangerscorridor.
• Voetgangersoversteek ter hoogte van de oude tramhalte richting Deurne 

(voetgangerslicht met drukknop) en ter hoogte van de tijdelijke tramhalte.

Fietsers: 
• In beide richtingen aan de westkant over gemengd voet- en fietspad.
• Fietsoversteek t.h.v. oude tramhalte richting Deurne.

Auto: 
• Over één rijstrook in beide richtingen. De bestaande verkeerslichten op het 

kruispunt gaan uit dienst.
• Parkeerstrook langs Min. Delbekelaan (buiten de werfzone) blijft bereikbaar.
• Garagepoorten in de werfzone maximaal toegankelijk buiten de werkuren 

(6u30 – 17u).

Tram: 
• Op de nieuwe sporen, met tijdelijke halte op de Min. Delbekelaan.





Fase 3: Min. Delbekelaan klaar, 
aanleg sportplein

Voetgangers en fietsers
• Langs min. Delbekelaan op de definitieve fiets- en voetpaden.
• Corridor rond de werfzone
• Oversteek aan beide zijden van de nieuwe tramhalte.

Auto: 
• Op Minister Delbekelaan terug 2 rijstroken in elke richting.
• Op Theunisbrug 1 rijstrook in elke richting

Tram: 
• Op de nieuwe sporen en met nieuwe dubbele tramhalte in gebruik.





Fase 2&3: bereikbaarheid zijstraten

Gasthuishoevestraat en Van Veerlehofstraat
• Gasthuishoevestraat terug bereikbaar vanaf kruispunt Min. 

Delbekelaan. Enkelrichtingsverkeer wordt hersteld. 
• Van Veerlehofstraat blijft afgesloten

Vaartkaai en Carettestraat
• Doorgang altijd gegarandeerd via één van beide takken (afwisselend in 

functie van de werken. 



Fase 2&3: bereikbaarheid zijstraten

Heirmanstraat en Frans de L’Arbrelaan
• Volledig afgesloten van het kruispunt met Min. Delbekelaan.
• Omleiding voor autoverkeer via Bredabaan, Sint-Bartholomeusstraat, 

Trammezandlei.
• Omleiding voor vrachtverkeer via Ing. Menneslaan en Bredabaan naar 

Vaartkaai.

Duvelshoek 
• Onderbroken voor de volledige duur van de werken. Omleiding via 

Heirmanstraat, Borrewaterstraat, Eugeen Meusstraat.
• Gamma blijft bereikbaar. In- en uitrijden via de Heirmanstraat.




