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Werken fietsostrade F11 Antwerpen-Lier aan
fietsenstalling Antwerpsesteenweg deze week
afgerond.
De werken aan de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier ter hoogte van de
fietsenstalling aan de Antwerpsesteenweg in Lier worden deze week afgerond.
De aannemer voert deze week nog wel enkele belangrijke werken uit:
 Leggen van asfalt op vrijdag 2 april 2021 op de Kiss & Ride zone aan de
Antwerpsesteenweg en op de fietsostrade tussen de Kiss & Ride en de
fietsenstalling. Enkel de zijde met de Antwerpsesteenweg krijgt al een
rode asfaltlaag (tot aan blauwe lijn op foto). Het achterliggende deel,
evenwijdig met de spoorlijn, blijft afgesloten tot de volgende
asfalteringsfase deze zomer.
 Door de asfalteringswerken voor de voetgangerstunnel moeten
voetgangers en feitsers er beurtelings over het voetpad of over de
rijweg naast de tunnel stappen of fietsen. Medewerkers en
politiediensten staan er om je veilig in en uit de voetgangers te laten
gaan.
Vrijdagavond wordt de kiss & ride zone opengesteld. In zo'n kiss & ride zone is
het verboden te parkeren. Uiteraard mag je er wel stilstaan om iemand te
laten uitstappen of instappen in je wagen.

Start boren brugpijlers fietsbrug
Voor de realisatie van de fietsbrug starten ook een aantal werken. Langs de
Zuid-Australiëlaan startte Viabuild met het boren van de funderingspalen voor
de fietsbrug. Op het middeneiland, tussen de sporen, voorziet de aannemer
een werfpiste. Hier komen de machines te staan die de funderingspalen boren
maar er is ook ruimte voorzien voor het werfverkeer tijdens de bouw van de
brugpijlers.
Emotec, die de fietsbrug bouwt, bekijkt hoe ze de acht brugdelen deze zomer
kan vervoeren vanuit hun atelier in Puurs tot aan de werf in Lier. Het langste

deel is bijna 42 meter lang, geen sinecure om hiermee over de baan te
rijden.
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