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Merksem Deurne-Noord 

Borgerhout den Dam Antwerpen-Noord 





ZONE SCHIJNPOORT - SPORTPALEIS 



VANDAAG 
10 baanvakken  

viaduct van Merksem 

ZONE SCHIJNPOORT - SPORTPALEIS 

MET BAM-TRACÉ 
16 baanvakken 

in sleuf 



SLEUF TER HOOGTE VAN DEN DAM - LOBROEKDOK 



SLEUF TER HOOGTE VAN DEN DAM - LOBROEKDOK 





Diepliggende sleuf… 
…als maatregel tegen het lawaai van auto’s? 
…tegenwoordig verkocht als “plooiend maaiveld” 

ZONE SCHIJNPOORT - SPORTPALEIS 



In werkelijkheid een bovengrondse sleuf die 
minstens 1,8meter boven het maaiveld uitkomt 



2,5 km 

Bovengrondse sleuf  
minstens 1,8meter boven het maaiveld 



  ZONE HOLLANDSE KNOOP 



VANDAAG 
12 baanvakken  

MET BAM-TRACÉ 
27 baanvakken 

+ verbindingsweg 

12 baanvakken vandaag ter hoogte van 
geplande Hollandse Knoop à 27 in de toekomst 
(ter hoogte van inrit De Lijn en speelparkje ‘t 
Schijntje) 

  ZONE HOLLANDSE KNOOP 



VANDAAG 
130 meter van bewoning 

MET BAM-TRACÉ 
60 meter van bewoning 

12 baanvakken vandaag ter hoogte van 
geplande Hollandse Knoop à 27 in de toekomst 
(ter hoogte van inrit De Lijn en speelparkje ‘t 
Schijntje) 

  ZONE HOLLANDSE KNOOP 



ZONE TURNHOUTSEBAAN - COGELSPLEIN 



ZONE TURNHOUTSEBAAN - COGELSPLEIN 

VANDAAG 
14 baanvakken 

ter hoogte van 2 appartementsgebouwen 

MET BAM-TRACÉ 
22 baanvakken 

ter hoogte van 2 appartementsgebouwen 

 



BUURTPARK ‘t SCHIJNTJE 



Populair buurtpark ‘t Schijntje verdwijnt. 

BUURTPARK ‘t SCHIJNTJE 



ZONE SCHIJNPOORT - SPORTPALEIS 



SCHIJNPOORTWEG:  3 x oversteken op grote hoogte (tot 
9,5 meter) voor fietsers en voetgangers 

ZONE SCHIJNPOORT - SPORTPALEIS 

UIT ROTS-STUDIE 
“Bij het leeglopen van 
Sportpaleis/Lotto Arena 
is er een voetpadbreedte 
van minimum 10 meter 
nodig, onafhankelijk van 
de ligging van het 
voetpad (langs of op 
Schijnpoortweg, over 
Stedelijk Plein, langs 
Slachthuislaan, …). Een 
gelijkaardige breedte 
dient ook voorzien te 
worden ter hoogte van 
de oversteekplaatsen.” 



ZONE NOORDERSINGEL + NIEUW KRUISPUNT 



Op verschillende plaatsen wordt de Noordersingel 
breder. Tot 7 rijstroken (+ 2 pechstroken) breed. 

ZONE NOORDERSINGEL 



Verbreding Noordersingel 
Extra kruispunt = nieuwe op- en afrit Hollandse Knoop 

NIEUW KRUISPUNT NOORDERSINGEL 

7 

7 

6 

6 



NIEUW KRUISPUNT NOORDERSINGEL 

Extra kruispunt = 
nieuwe op- en afrit 
Hollandse Knoop 



€ 



Kosten doorgesluisd naar stad en district 

• Verhuis Bouwspeelpleinen owv Oosterweel. 
Kostprijs €140.000. €70.000 betaald door 
BAM, €70.000 betaald op kosten van budget 
jeugd van de stad 

• Verhuis Buurtsportballon en de speeltuin van 
‘t Schijntje: op kosten van stad en district.  

• Inrichting parking Spoor Oost op kosten van 
de stad 




