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K.B.K.B. - Vlaamse Liga vzw 
Comité voor Wedstrijdzaken 
 
 

WERKEN IN EN OM ANTWERPEN IN 2004 
 
DEZE INFO HELPT OM TOT HET EINDE VAN DE COMPETITIE.  IN AUGUSTUS 
PUBLICEREN WE EEN AANGEPASTE VERSIE AAN DE VERANDERDE SITUATIE. 
 
- ANTWERPEN:DE RODE SINGEL (Boven Singel) 
- ANTWERPEN-HOBOKEN: SINT BERNARDSESTEENWEG 
- MORTSEL: ANTWERPSESTRAAT - STATIELEI 
 
 
info: www.werkenantwerpen.be 
Infolijn: Vlaamse gemeenschap alle werkdagen tussen 09:00 en 19:00: 0800/30201 - 4. 
 
WERKEN AAN DE RODE SINGEL (boven Singel) Parallel met Ring 1 rond Antwerpen 
 
Vanaf 1 maart en tot halve juni zijn er de voorbereidingswerken voor de heraanleg van 
de Ring rond Antwerpen. 
 
VOOR ALLE CLUBS DIE IN DE OMGEVING VAN ANTWERPEN EN WAARVOOR EEN 
PASSAGE LANGS DE RING NOODZAKELIJK IS 
HOUDT ER REKENING MEE DAT PASSAGE VIA DE RING EEN VERLENGING VAN DE RIT MEE 
BRENGT EN VOOR VERENIGINGEN TEN NOORDEN VAN ANTWERPEN ZOUDEN WE U AANRADEN 
OM TIJDIG TE VERTREKKEN.  EEN HALFUUR MEER REISTIJD VOORZIEN IS AAN TE RADEN. 
IN DE WEEK TIJDENS HET SPITSUUR, DIEN JE MOGELIJK NOG VROEGER TE VERTREKKEN.  EN 
ZOU JE ZEKER 1 UUR EXTRA REISTIJD IN ACHT KUNNEN NEMEN. 
 
Dus het verkeer op de Singel wordt herleid tot in beide richtingen 1 rijbaan.  Het verkeer zal zoveel 
mogelijk langs de Ring worden omgeleid.  Dus drukker verkeer op de Ring.  En de Rode Singel is te 
vermijden.  Daarom hierbij aangepast reisroutes voor verschillende verenigingen rond Antwerpen.  
Zij die niet vermeld zijn, zijn bereikbaar volgens de reisweg in de leidraad. 
 
 
AANGEPASTE REISWEGEN VOOR CLUBS DIE EEN REISWEG VIA DE RODE SINGEL  
(Boven Singel) BESCHRIJVEN IN DE LEIDRAAD. 
 
Betrokken clubs: Berchem, Boeckenberg, Boechout-Vremde, Borgerhout, Deurne, Espero, 
Hove, Minerva, Volba. 
 
Berchem: komende van de E17 
De R1 volgen en uitrit 3 Borgerhout oprijden en rechts afslaan Luitenant Lippenslaan tot aan de 
eerste lichten , hier rechts Dr. Van de Perrelei volgen tot aan het rondpunt. Op het rondpunt de 2de 
straat rechts Wapenstilstandlaan/Zurenborgbrug volgen tot aan de Singel. 
 
Boeckenberg:  
1ste mogelijkheid - komende van de E34/EE313 de richting Gent volgen tot op de Ring 1 en uitrit 3 
Borgerhout oprijden en links afslaan, de Luitenant Lippenslaan volgen tot aan de 2de lichten  rechts 
afslaan Dr. Van de Perrelei tot aan het rondpunt.  Op het rondpunt de 3de straat rechts inslaan 
Arthur Matthijslei/Jozef Verbovenlei (+ 1km) aan de lichten rechtdoor Menegemlei volgen en eerste 
straat rechts Gouverneur Holvoetlaan inslaan. 
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2de mogelijkheid - komende van de E34/E313 de uitrit 18, het rondpunt Wommelgem volgen in de 
richting Deurne/Mortsel en R11 volgen tot aan de Carrefour, hier rechts de Robianostraat inslaan en 
deze blijven volgen Borsbeeksteenweg, aan pleintje begint Drakenhoflaan; eerste straat rechts 
Unitaslaan ten einde links Menegemlei, 1ste straat links Gouverneur Holvoetlaan ten einde. 
 
Borgerhout: komende van de E34/E313 
1ste mogelijkheid: de richting Gent volgen tot op de Ring 1 en uitrit 3 Borgerhout oprijden en rechts 
afslaan, de Luitenant Lippenslaan volgen tot aan de 2de lichten  rechts afslaan Dr. Van de Perrelei tot 
aan het rondpunt.  Op het rondpunt de 3de straat rechts inslaan Arthur Matthijslei volgen tot aan het 
park. 
2de mogelijkheid: de uitrit 18, het rondpunt Wommelgem volgen in de richting Deurne/Mortsel en 
R11 volgen tot aan de Carrefour, hier rechts de Robianostraat inslaan en deze blijven volgen 
Borsbeeksteenweg, aan pleintje begint Drakenhoflaan deze volgen tot aan de kerk, hier oversteken 
en de Gitschotellei verder volgen tot aan de 1ste lichten, rechtsaf de K. De Preterlei en rechts is het 
park. 
 
Borgerhout: komende van de E17 
De ring 1 volgen tot uitrit 3 Borgerhout oprijden en rechts afslaan, de Luitenant Lippenslaan volgen 
tot aan de 1ste lichten  rechts afslaan Dr. Van de Perrelei tot aan het rondpunt.  Op het rondpunt de 
3de straat rechts inslaan Arthur Matthijslei volgen tot aan het park. 
 
Boechout-Vremde en Hove Komende van Gent (E17/Ring1) 
Na de Kennedy tunnel de verkeerswisselaar Antwerpen Zuid richting E19 Brussel Mechelen nemen 
en deze volgen tot uitrit 7 Kontich 
 
Boechout-Vremde: E19 en uitrit 7 Kontich nemen en links afslaan de Expresweg N171 richting 
Kontich volgen voorbij eerste lichten aan splitsing rechts aanhouden en de N171 
Expresweg/Boniverlei blijven volgen tot aan de vierde lichten, rechts de Hovestraat inslaan en 
verder rijden door Hove tot in het centrum van Boechout (Hovestraat, Edegemsestraat, Kapelstraat, 
Boechoutsesteenweg, Hovesteenweg).  Voorbij Delhaize en dan eerste straat rechts Boshoek. 
 
Hove: E19 en uitrit 7 Kontich nemen en links afslaan de Expresweg N171 richting Kontich volgen 
voorbij eerste lichten aan splitsing rechts aanhouden en de N171 Expresweg/Boniverlei blijven 
volgen tot aan de vierde lichten, rechts de Hovestraat inslaan aan de eerste lichten oversteken en 
Edegemestraat/Kapelstraat volgen tot aan de Kerk (verkeerslichten) hier rechts de Geellandlaan 
inslaan de teneinde rijden en links naast het gemeentehuis liggen de terreinen. 
 
Deurne: komende uit de richting Gent of NL. 
De ring 1 volgen en op de verkeerswisselaar Oost de richting E34/E313 volgen.  Hier de uitrit 18 
nemen, op het rondpunt Wommelgem de richting Wijnegem R11 (autolei/Krijgsbaan) volgen tot aan 
de (Makro, Wijnegem Shopping Center), linksaf de August Van de Wielei (N14) volgen tot aan de 
volgende lichten, hier terugdraaien richting Makro tot aan Café “Den Haas” rechtsaf richting kerkhof, 
tot aan voetbalvelden, links richting terrein. 
 
Minerva: komende uit de richting Gent E17 
De ring 1 blijven volgen tot uitrit Wilrijk-Berchem (nr.5) deze nemen en rechts afslaan De 
Beukenlaan volgen, aan de derde verkeerslichten links de Middelheimlaan inslaan en deze volgen, 
rechtdoor Koninklijkelaan ten einde rechts de Grote Steenweg inslaan, eerste lichten links Jan 
Moorkensstraat, 2de straat links E. Le Clefstraat ten einde in het park zijn de terreinen. 
 
Espero-Volba: komende uit de richting NL via de ring. 
Op de ring de verkeerswisselaar zuid de richting A12/Wilrijk volgen en de uitrit Wilrijk nemen, aan 
de lichten rechtdoor Vogelzanglaan volgen tot aan de lichten, rechts Jan Van Rijswijcklaan volgen tot 
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lichten, links Camiel Huysmanslaan ten einde rijden en rechts afslaan Kielpark.  Weg in park te voet 
verder zetten tot bij Espero of Volba. 
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CLUBS TEN NOORDEN VAN ANTWERPEN  
VIA E19 RICHTING BREDA en A12 BERGEN OP ZOOM. 
Betrokken clubs: Artemis-Schoten, Kapellen, Kwik, Ekerse, Fortunis, Hoevenen. 
Werken reeds in uitvoering 
 
Van op de Ring 1 tot de splitsing A12-E19 zijn er voorbereidende werken.  Het verkeer is terug 
gebracht tot 3 versmalde rijstroken.  En het verkeer vertraag en er is file vorming.  Je kan de 
verenigingen bereiken via de normale weg maar je moet rekening houden met een verlengde 
reisduur van + 15 min. 
 
Komende uit de richting Gent 
Alternatieve weg voor 
Artemis-Schoten - Kapellen - Kwik: indien de file op de ring reeds begint in Berchem is er 
mogelijk de volgende alternatieve weg, je blijft de ring volgen tot de uitrit 2 Deurne en aan de 
lichten rechtdoor oversteken, N129 Minister Delbekelaan, aan de splitsing rechtshouden  
De l’ Arbrelaan en ten einde rechts de Bredabaan (N129) blijven volgen voor 
 
Artemis-Schoten:  
Tot aan de Carrefour en terminus tram, hier rechts De Hortsebaan inslaan en deze blijven volgen tot 
aan de 1ste verkeerslichten, links afslaan Ridder Walter van Havrelaan, ongeveer 1 km verder bevindt 
zich het sportcomplex.  Voor parking de  Eksterdreef inslaan en 50 m rechtsaf is parking. 
 
Kapellen:  
Tot aan de splitsing Kapellen/Brasschaat hier links richting Kapellen, de Antwerpse steenweg (N11) 
volgen tot in het centrum, rechtdoor Dorpsstraat richting Putte Kapellen volgen tot aan het 
Gemeente Park, hier bevinden zich terreinen. 
 
Kwik: 
Tot aan de Carrefour en terminus tram, hier links de Fortsteenweg inslaan. 
 
Voor de clubs Ekerse, Fortunis, Hoevenen zijn er geen alternatieve wegen. 
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Antwerpen - Sint Bernardsesteenweg N184 
Betrokken clubs: Berckenrode, Hoboken 2000, Mercurius - Espero - Volba 
Werken starten per 1 maart 
 
Komende uit de richting Gent (E17) 
Via de Kennedy Tunnel kom je op de R1 rond Antwerpen, neem verkeerswisselaar Centrum en volg 
de richting Brussel-Boom A12, neem hier de uitrit Wilrijk-Hoboken rechts naast de tunnel en volg de 
Jan de Voslei en de Boomsesteenweg tot aan de 5de lichten, rechts de Jules Moretuslei/Krijgsbaan 
(R11A) volgen, 
 
Komende uit de richting Brussel (E19) 
Op de E 19 uitrit 6 richting Hoboken de R11 volgen tot aan de tweede lichten, onder de brug 
doorrijden en onmiddellijk links afslaan en aan de volgende lichten rechts de J Moretuslei/Krijgsbaan 
(R11A) volgen 
 
Voor Berkenrode: de Jules Moretuslei/Krijgsbaan (R11A) volgen tot aan het Kerkhof en hier links de 
Sint-Bernardsesteenweg (N184) gedurende + 2 km tot aan de GB aan de rechterzijde inslaan en 
vervolgens de 2de straat links en dan de eerste straat links.  Op het einde van deze straat na + 100 
m komt men recht op het terrein. 
 
Hoboken 2000: de Jules Moretuslei/Krijsbaan (R11A) volgen tot aan het rondpunt (voorbij sporthal 
Sorghvliet) op de rotonde terugdraaien en 60m verder ingang van Fort VIII inrijden. 
 
Mercurius: de Jules Moretuslei/Krijsbaan (R11A) volgen tot aan het rondpunt (voorbij de sporthal 
Sorghvliet) op de rotonde de eerste straat rechts (Moretusstraat) inslaan en de volgende straat 
rechts Marnefstraat inslaan.  In park terreinen Mercurius. 
 
Espero-Volba: komende uit de richting Gent E17  
Op de ring de uitrit 5 Wilrijk/Berchem oprijden en rechts afslaan tot aan de lichten, rechts afslaan de 
Vogelzanglaan volgen tot aan de lichten, rechts Jan Van Rijswijcklaan volgen tot lichten, links Camiel 
Huysmanslaan ten einde rijden en rechts afslaan Kielpark.  Weg in park te voet verder zetten tot bij 
Espero of Volba. 
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Mortsel - Antwerpsestraat - Statielei 
Betrokken clubs: Boechout-Vremde en Hove 
Werken reeds in uitvoering 
 
Komende van Gent (E17/Ring1) 
Na de Kennedy tunnel de verkeerswisselaar Antwerpen Zuid richting E19 Brussel Mechelen nemen 
en deze volgen tot uitrit 7 Kontich 
 
Boechout-Vremde: E19 en uitrit 7 Kontich nemen en links afslaan de Expresweg N171 richting 
Kontich volgen voorbij eerste lichten aan splitsing rechts aanhouden en de N171 
Expresweg/Boniverlei blijven volgen tot aan de vierde lichten, rechts de Hovestraat inslaan en 
verder rijden door Hove tot in het centrum van Boechout (Hovestraat, Edegemsestraat, Kapelstraat, 
Boechoutsesteenweg, Hovesteenweg).  Voorbij Delhaize en dan eerste straat rechts Boshoek. 
 
Hove: E19 en uitrit 7 Kontich nemen en links afslaan de Expresweg N171 richting Kontich volgen 
voorbij eerste lichten aan splitsing rechts aanhouden en de N171 Expresweg/Boniverlei blijven 
volgen tot aan de vierde lichten, rechts de Hovestraat inslaan aan de eerste lichten oversteken en 
Edegemsestraat/Kapelstraat volgen tot aan de Kerk (verkeerslichten) hier rechts de Geellandlaan 
inslaan de teneinde rijden en links naast het gemeentehuis liggen de terreinen. 
 


