Heraanleg Turnhoutsepoort: vanaf maandag 27 februari
bijkomende plaatselijke hinder
Vanaf 4 maart verkeerssituatie fase 1 van de werken van kracht
Met deze digitale nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer je graag op de hoogte over
de werken aan de Turnhoutsepoort in Antwerpen.
Sinds begin deze maand werken de nutsmaatschappijen langs de Noordersingel (R10) in het kader
van de heraanleg van de Turnhoutsepoort. Om het verkeer veilig door de werfzone te leiden, start
de aannemer vanaf maandag 27 februari met het maken van doorsteken op de Noordersingel en de
afrit E34/E313. Ter hoogte van de doorsteken moet het verkeer in beide richtingen over één
rijstrook rijden. De eigenlijke werken beginnen op 6 maart. De werfsignalisatie wordt echter al
vanaf zaterdag 4 maart geplaatst. Vanaf 4 maart geldt dus de verkeerssituatie van fase 1: de
Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel is dan afgesloten en doorgaand verkeer op
de Singel wordt op 1 rijstrook geleid.

Doorsteken Noordersingel en afrit E34/E313
Van 27 februari tot 6 maart zal de aannemer een aantal doorsteken maken in de middenbermen
van de Noordersingel en de afrit van de E34/E313. Die dienen om het verkeer tijdens de werken die
6 maart starten over de gepaste rijstroken te leiden. De doorsteken bevinden zich op de afrit van de
E34/E313 richting het kruispunt met de Turnhoutsebaan en op de Noordersingel (ter hoogte van
Trix en het kruispunt met Stenenbrug). Ter hoogte van de doorsteken moet het verkeer meestal
over één rijstrook passeren in beide richtingen.
Tijdens de voorbereidende werken zal er ook gewerkt worden aan het fietspad van de
Turnhoutsebaan (N12) op de brug over de Ring (R1). Het fietspad richting Antwerpen wordt er
breder gemaakt. Fietsers zullen net voor de brug moeten oversteken, om zo langs de andere kant
van de brug te fietsen. Voor het autoverkeer is er geen hinder, maar de parkeerstrook op de brug
wordt wel volledig ingenomen.

Gewijzigde verkeerssituatie vanaf 4 maart
Vanaf maandag 6 maart beginnen de eigenlijke werken aan de Turnhoutsepoort.
Vanaf zaterdag 4 maart begint de aannemer met het plaatsen van de nodige signalisatie en
treedt de verkeerssituatie van fase 1 in werking. De verkeerssituatie rond de werf ziet er dan uit
als volgt:





Gemotoriseerd verkeer blijft steeds mogelijk op de Noordersingel en de Stenenbrug,
telkens over 1 rijstrook in beide richtingen. Op de Stenenbrug wordt afwisselend op één
van de brughelften gewerkt zodat het verkeer steeds door kan.
De Turnhoutsebaan (N12) aan de buitenkant van de Singel wordt afgesloten voor alle
autobestuurders tussen de Noordersingel en de inrit van de parking van het Rivierenhof.
Ook het tramverkeer wordt hier onderbroken vanaf eind februari 2017. De bussen van De
Lijn blijven wel rijden, afwisselend over 1 rijstrook in beide richtingen.
De Turnhoutsebaan (N12) aan de binnenkant van de Singel blijft bereikbaar vanaf de Singel.




Fietsers kunnen veilig de werken passeren via een dubbelrichtingsfietspad langs de
Noordersingel.
De afrit van de E313 wordt mogelijk afgesloten om file op de E313 te vermijden. Verkeer
wordt dan omgeleid via andere afritten op de ring. Indien er geen fileterugslag is, zal de
afrit open blijven. Deze maatregel wordt nog verder onderzocht en zal permanent
geëvalueerd worden.

Werken van maart tot mei 2017
Tijdens deze eerste fase van de werken worden de volgende punten aangepakt:
1. Aanpassing zuidelijke weghelft Turnhoutsebaan aan de buitenkant van de Singel
2+3. Aanleg wegdek en riolering Noordersingel
4. Aanleg fietspassage onder de E313
5. Aanpassing zuidelijke weghelft brug E313
6. Aanpassing noordelijke weghelft Stenenbrug
7. Aanpassing zuidelijke weghelft van de Stenenbrug als de werken aan de noordelijke brughelft
afgerond zijn

Bereikbaarheidsadviseur
Wegen en Verkeer Antwerpen en haar partners stelt voor dit project een bereikbaarheidsadviseur
aan. Tijdens de werken kunnen bewoners en ondernemers bij hem terecht met concrete vragen

over de bereikbaarheid van hun zaak of woning. De bereikbaarheidsadviseur kan je contacteren via
gsm: 0477/477 476 of mail: bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be.

Blijf op de hoogte
Alle informatie over het project Turnhoutsepoort en de laatste stand van zaken op de werf is steeds
terug te vinden op www.wegenenverkeer.be/antwerpen.

