
Op maandag 27 september 2021 starten de werken voor de bouw van de ‘fietsbrug’ over de 

Ruggeveldlaan in Deurne. 

Wat houden de werken precies in? 

Tussen Antwerpen en Wommelgem loopt, grotendeels parallel met de E313, de fietssnelweg 

Antwerpen-Ranst (F107). In de toekomst zal deze fietssnelweg doorgetrokken worden tot in Ranst. 

Ter hoogte van de Ruggeveldlaan in Deurne is er momenteel nog geen directe fietsverbinding tussen 

de Vaartweg en de Peter Benoitlaan. Fietsers moeten er de Ruggeveldlaan oversteken. Deze 

ontbrekende schakel wordt nu weggewerkt met de aanleg van een fietspad tussen de Vaartweg en 

de Peter Benoitlaan. Het fietspad zal dus gedeeltelijk op de bestaande snelwegbrug over de 

Ruggeveldlaan worden aangelegd. In totaal duren de werken ongeveer 7 maanden, vermoedelijk tot 

mei 2022. 

 

Peter Benoitlaan afgesloten voor alle verkeer 

Voor de uitvoering van de werken is het noodzakelijk om de Peter Benoitlaan af te sluiten vanaf de 

Ruggeveldlaan tot aan Hoogveld. Er is geen verkeer mogelijk in de werfzone. Het andere gedeelte 

van de Peter Benoitlaan dat aansluit op de Boterlaarbaan blijft wel toegankelijk. 

 

Fietsomleiding tijdens de volledige duur van de werken 

De fietssnelweg F107 is onderbroken en fietsers moeten een omleiding volgen. 

Fietsverkeer op korte afstand 

 

• Fietsers op de fietssnelweg F107 volgen een omleiding via de Boterlaarbaan. Fietsers moeten 

afstappen en oversteken via het zebrapad ter hoogte van de Dassastraat. 

• Fietsers op de Ruggeveldlaan richting Mortsel steken over ter hoogte van de werken om zo hun route 

verder te zetten. 

Onderstaand plan brengt de fietsomleiding ter hoogte van de werfzone in kaart. 

 

 



 

  

Fietsverkeer op lange afstand 

• Fietsverkeer komende van Deurne-Noord richting Wommelgem wordt ter hoogte van het kruispunt 

Parkweg en Ruggeveldlaan al omgeleid via het park Groot Schijn om verder te fietsen richting 

Wommelgem. 

• Omgekeerd: fietsers komende van Wommelgem kunnen vanaf de rotonde Nijverheidsstraat, 

Immerseelstraat en Van Tichelenlei deze routes volgen: 

o richting Deurne-Noord via het park Groot Schijn. 

o richting Deurne-Zuid of Antwerpen-Centrum via Hoogveld, Peter Benoitlaan en Boterlaarbaan. 

 

Meer informatie vindt u ook op www.wegenenverkeer.be/ruggeveldlaan.  

Het Agentschap Wegen en Verkeer en de aannemer doen er alles aan om de hinder van de werken te 

beperken. Alvast bedankt voor uw begrip. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Marleen Tans 

Bereikbaarheidsadviseur Wegen en Verkeer 

 

0468 03 53 84 | bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be 

 

http://www.wegenenverkeer.be/ruggeveldlaan
mailto:bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be

