
Alles over de fietsprojecten en het Masterplan 2020 
vindt u hier:

 • De website www.antwerken.be
 • Het gratis nummer 1700 van de Vlaamse Infolijn

 •  De werfcommunicator van BAM volgt de werken op de 
voet en houdt de lokale bewoners op de hoogte

Het Masterplan 2020: kiezen voor duurzame mobiliteit
Het Masterplan 2020 trekt voluit de kaart van duurzame 
mobiliteit. Daarom besteedt het Masterplan 2020 veel 
aandacht aan de fietser. 

Naast de vernieuwing of aanleg van fietspaden binnen de 
andere projecten van het Masterplan - zoals de Noorder-
laanbrug, de tramprojecten, de Sint-Bernardsesteenweg, 
de Oosterweelverbinding - heeft het Masterplan ook een 
aantal aparte fietsprojecten. BAM is verantwoordelijk 
voor vier fietsprojecten: 

 • De Havenroute (20 km)

 • De Districtenroute (20 km)

 • De Sint-Bernardusroute (9,5 km)

 • De Welenroute (6 km)

In totaal zal BAM hiervan 30 km aan nieuwe fietspaden 
aanleggen. Samen met de fietspaden in de andere 
projecten staat het Masterplan 2020 garant voor bijna 
100 km fietsinfrastructuur.

V.U. BAM, Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel, 
nv van publiek recht, Jan Van Rensbergen, 

Rijnkaai 37, B-2000 Antwerpen
T +32(0)3 203 00 30  F +32(0)3 203 00 31

Sint-Bernardusroute
Veilig met de fiets 

van Wilrijk naar Hemiksem 

Voor folders over de andere fietsroutes van BAM, mail naar 
info@antwerken.be

De Sint-Bernardusroute, het resultaat 
van teamwork
De Sint-Bernardusroute is het resultaat van een intense 
samenwerking tussen de Beheersmaatschappij Antwerpen 
Mobiel, de stad Antwerpen, het district Hoboken en de 
gemeente Hemiksem.
 
Deze route kwam mede tot stand met de steun van de 
provincie Antwerpen en het Vlaams Gewest.

Meer informatie?
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Met de fiets van Wilrijk naar Hemiksem via spoorlijn 52
Nuttige en aangename fietsroute
De Sint-Bernardusroute is zowel interessant voor school-
gaande jeugd als voor mensen die de fiets gebruiken 
voor hun dagelijks woon-werkverkeer. De parken langs 
de route versterken de fietservaring en geven de route 
haar groene karakter. 

Bij het uitstippelen van deze route werd rekening 
gehouden met de principes van het fietsrouteplan van de 
provincie Antwerpen. Zo zal de nieuwe route mooi aan-
sluiten op het bestaande netwerk, zoals het Ringfietspad 
en het Jef Van Lindenfietspad, richting het Kiel.

De totale lengte van de route is zo’n 9,5 kilometer.

Traject
De Sint-Bernardusroute loopt van Wilrijk, 
over Hoboken tot Hemiksem en voegt een 
nieuwe route toe aan het bovenlokale 
fietsroutenetwerk. Vanaf het Nachtegalen-
park  (D ikke Mee)  ver t rekt  de route 
zuid-westwaarts via de Eglantierlaan, VIIde-
Olympiade laan, De Bruynlaan, Antwerpse-
steenweg en Louisalei om dan langs 
spoorlijn 52 richting Hemiksem af te buigen. 
Voorbij de Sint-Bernardsesteenweg buigt 
de route via de Moerelei opnieuw af naar 
het centrum van Hemiksem. 

Fasering
Geplande werken:
Het grootste traject dat volledig nieuw 
wordt aangelegd, bevindt zich langs de 
spoorlijn 52. Daar zal de fietser volledig los 
van het autoverkeer in alle veiligheid deze 
prachtige route kunnen volgen.
Reeds aangelegd:
Op een gedeelte van de route zijn er in het 
verleden al fietspaden aangelegd. Dit is 
onder meer het geval voor het fietspad op 
de Antwerpsesteenweg in Hoboken, en in 
Hemiksem loopt er een fietspad van de 
Tulpenlaan tot aan de Assestraat.
Andere stukken worden geïntegreerd 
aangelegd met een volledige vernieuwing 
van de straat, zoals in de De Bruynlaan en 
de VII-Olympiadelaan.

Aandacht voor maximaal comfort
•  een duidelijk gemarkeerde en 

herkenbare route
•  maximaal oogcontact tussen fietsers en 

andere weggebruikers
•  geen omwegen en zo kort mogelijke 

oversteken
•  korte wachttijden aan verkeerslichten
•  een duidelijke voorrangsregeling voor 

fietsers op kruispunten

Sint-Bernardus
De naam ‘Sint-Bernardusroute’ verwijst naar de gelijk-
namige abdij in Hemiksem. Ook de Sint-Bernardsesteenweg 
heeft haar naam te danken aan deze abdij.

Het stuk fietspad langs spoorweg 52 loopt ook bijna gelijk 
met de oude  historische weg van Antwerpen naar de 
abdij van Sint-Bernardus.

De Sint-Bernardusabdij van Hemiksem was een Cister-
ciënzersabdij, gesticht in 1243, die werd opgeheven tijdens 
de Franse Revolutie. De abdij is genoemd naar Bernardus 
van Clairvaux. Sinds 1973 is het gebouw beschermd. 
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