
Omleidingen door wegenwerken 
in Edegem
Hou rekening met vertragingen en vertrek op tijd naar uw afspraak in het UZA 

In 2018 vinden er verschillende wegenwerken plaats in de omgeving en op weg naar het UZA. Om de 
bereikbaarheid van het UZA voor u zo gemakkelijk mogelijk te maken, vindt u hier een overzicht van de 
geplande werken.

Edegem
• Wanneer: vanaf 13 november 2017
• Waar: Drie Eikenstraat, tussen het kruispunt met de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19
• Einde: vanaf 9 september 2018 zal de Drie EIkenstraat opnieuw normaal gebruikt kunnen worden. 

Met de auto

1. Plaatselijk verkeer

Er geldt éénrichtingsverkeer in de Drie Eikenstraat tussen de Prins Boudewijnlaan en de brug van de E19. 
Autoverkeer is enkel mogelijk van het UZA richting Edegem. 

Volg één van de twee grote omleidingen:
Noordelijke omleiding via R11 en Wilrijk                                                  Zuidelijke omleiding via Groeningenlei en Kontich



2. Vanuit Brussel via de E19

Vanaf 30 juli 2018 tot en met 8 september 2018 wordt de afrit voor het UZA van de E19 richting Antwerpen 
afgesloten. Omleiding via afrit Wilrijk. Daar kunt u aan de overzijde terug de E19 op richting Brussel (zie kaart 1). 
De oprit richting Antwerpen blijft open voor hulpvoertuigen. 

Opgelet: zaterdag 8 september 2018 zal de Drie Eikenstraat volledig gesloten zijn voor alle verkeer. De oprit 
E19 naar Antwerpen en de afrit vanuit Brussel zijn dan afgesloten (zie kaart 2). De afrit vanuit Antwerpen en 
de oprit richting Brussel blijven die dag wel beschikbaar (oprit enkel voor hulpvoertuigen).

  (Kaart 1)                                                                                                                         (Kaart 2)

Met de bus
Het busverkeer van De Lijn zal verstoord zijn. In de rijrichting naar het centrum krijgen de bussen 
130/131/135/140/141 tijdelijke haltes ter hoogte van de brug van de E19 en ter hoogte van de Renaat de 
Rudderlaan. In de andere richting volgen de bussen een omleiding. De meest actuale informatie is te vinden 
op www.delijn.be  

Met de fiets
Fietsers kunnen in beide richtingen door de vernieuwde Drie Eikenstraat rijden.


