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Plaatsing fietsbrug in Lier: 16 & 17 juli 2021 
Het veilig kruisen van de ring rond Lier (R16) en de treinsporen vormen een 

belangrijk project in de realisatie van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier.  

  

De fietstunnel is al gerealiseerd. Een volgende stap is de plaatsing van de 

fietsbrug over de sporenbundel. Deze fietsbrug bestaat uit acht verschillende 

delen. Het eerste brugdeel plaatst aannemer TM Viabuild-Emotec tijdens het 

weekend van 16 en 17 juli 2021.  

   

  

    

  

 

Verloop werken 
Het plaatsen van het eerste brugdeel van de fietsbrug staat gepland voor de 

nacht van 16 op 17 juli. Maar voor het zover is, zijn er nog voorbereidende 

werken nodig: 

  

 Donderdag 15 juli 20221 - vrijdag 16 juli 2021: tijdens de nacht van 

donderdag op vrijdag wordt het eerste brugdeel getransporteerd naar 

Lier, meer bepaald naar Donk. De brugdelen werden in Puurs gemaakt.  

 Vrijdag 16 juli 2021: omstreeks 6 uur start het transport van Donk naar 

de werf. Op hetzelfde moment start ook de opbouw van de kraan in de 

Zuid-Australiëlaan.  

 Vrijdag 16 juli 2021 - zaterdag 17 juli 2021: 's nachts wordt het 

brugdeel op z'n plaats gelegd. De werken verlopen 's nachts omdat het 

spoorverkeer stilgelegd moet worden.  

https://clicktime.symantec.com/3gUFNMGaaEyRM5sbQEiNYW6H2?u=https%3A%2F%2Felinkeu.clickdimensions.com%2Fm%2F1%2F55377451%2Fp1-t21186-a6ded534964a42198b6e906bf803c3fa%2F1%2F1%2F1
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/fietsostrades/f11/nieuws-fietsostrade-antwerpen-lier.masterdetail.html/p_detail_url/nl/drem/dienst-mobiliteit/nieuws/fietsbeleid/20200821_inschuivenfietstunnellier.html


Bij onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld te veel wind, schuift het 

plaatsen van het brugdeel één nacht op.  

   

  

    

  

 

Omleidingsroute en verkeersmaatregelen 
Tijdens de werken gelden de volgende verkeersmaatregelen en 

omleidingsroute: 

  

 Donderdag 15 juli 20221 om 22 uur tot en met zondag 18 juli 2021 om 

22 uur: parkeerverbod in Donk, Smedenstraat en Zuid-Australiëlaan.  

 Vanaf vrijdag 16 juli om 7 uur tot zaterdag 17 juli om 12 uur: Zuid-

Australiëlaan, ter hoogte van de werf, afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer en fietsers 

 Vanaf vrijdag 16 juli 2020 0:00 uur tot uiterlijk 14 uur: Donk afgesloten 

 Vanaf vrijdag 16 juli om 9 uur tot uiterlijk 14 uur: kruispunt Donk-

Smedenstraat afgesloten 

 Vrijdag 16 juli 2021 van 9 uur tot uiterlijk 14 uur: in Smedenstraat en 

Zuid-Australiëlaan zijn de woningen tusesn kruispunt Donk en de werf 

niet bereikbaar.  

 Voor auto's en fietsers is er een bewegwijzerde omleiding.  

 Kijklustigen worden niet toegelaten langs het tracé dat de brug aflegt of 

in de buurt van de hijswerken. Je kan de hele operatie volgen vanaf de 

overzijde van het spoor (tramweglei).  

   

  

    

  

https://clicktime.symantec.com/37anGhhrGKsVvJmqaxhDRHW6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fview%3Fmid%3D1LdYY8udublgrIy4N-jqnfkmFwdgpNt4p
https://clicktime.symantec.com/37anGhhrGKsVvJmqaxhDRHW6H2?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Fmaps%2Fd%2Fview%3Fmid%3D1LdYY8udublgrIy4N-jqnfkmFwdgpNt4p


 

Vervolgtraject 
Begin september start de aannemer met de heraanleg van de Zuid-

Australiëlaan. Die straat kan vanaf half september dan opnieuw open voor het 

verkeer, behalve op de dagen dat er een brugdeel wordt geplaatst.  

  

De overige zeven brugdelen worden overdag geplaatst, telkens op 

verschillende dagen. Hiervoor kan het spoorverkeer in dienst blijven. Er 

kunnen soms weken tussen de plaatsing van het ene en het andere 

brugdeel zitten. De volledige fietsbrug zal in het voorjaar van 2022 klaar zijn.  
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Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je hierop bent ingeschreven. 
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https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/vragen-over-fietsen.html
https://clicktime.symantec.com/3RTusjJM7YH4XD6kLQRRLnz6H2?u=https%3A%2F%2Fanalytics-eu.clickdimensions.com%2Fprovincieantwerpenbe-avrml%2Fpages%2Fgtpmsme6eeuoeganosig7g.html%3F_cldunsub%3Dtest
http://web.provincieantwerpen.be/P.aspx?accountKey=avrML9SKTRkyNjDMgXNT5Q&PageId=cad21d5caecdea11a812000d3a21032d
https://www.facebook.com/antwerpenfietsprovincie
https://clicktime.symantec.com/3Pwx1PjEXGPJKyThQaCLjRJ6H2?u=http%3A%2F%2Fanalytics-eu.clickdimensions.com%2FSocialLinks.aspx%3Fdata%3DX2xpbms9aHR0cDovL2FuYWx5dGljcy1ldS5jbGlja2RpbWVuc2lvbnMuY29tL2VtYWlsY29udGVudC9hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9haz1hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9hY3Q9MSZfdHlwZT0xJl9tc2c9%26_rid%3Dtest%26_es%3Dtest
https://clicktime.symantec.com/3KFNnMUSwTajJV8gbHgdqVG6H2?u=http%3A%2F%2Fanalytics-eu.clickdimensions.com%2FSocialLinks.aspx%3Fdata%3DX2xpbms9aHR0cDovL2FuYWx5dGljcy1ldS5jbGlja2RpbWVuc2lvbnMuY29tL2VtYWlsY29udGVudC9hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9haz1hdnJNTDlTS1RSa3lOakRNZ1hOVDVRJl9hY3Q9MSZfdHlwZT0zJl9tc2c9%26_rid%3Dtest%26_es%3Dtest

